
Kenıer Belediye Meclisi,20l7 yıIı EyIül Ayl olağan Meclis Toplantlslnl yapmak üzere 07l09l2o|,l tarihinde saatl4,00'de BelediYemiz Hizmet binasındaki Şehit Ömer HAaiSDEMiR Mİclis TopIantı salonunda Belediye Başkanı MustafaCUL'ün BaŞkanlığında toPlandı ve Belediye Meclis üyelerinin çoğunluğunun kaııİımı sağlanarak toplanİı'açı|dı.

Karar Tarihi |O7 /09l20l7
Karar No :

Konusu : Bir önceki toplantlda allnan kararlara ait karar
özetlerinin okunma§ı.

.., . . .B:I:9,r: Meclisinin 02.08.201.7 tarihli Ağustos ayı
Uyelerinin bilgisine sunuldu.

Meclis Toplantısında aldığı kararların özetleri okunarak, Meclis

KararTarihi :07/0912017
Karar No : 56
Konusu : Beıediyemizin 20l8 yılında katılacağl yurtiçi ve yurtd§ı turizm

fuarlarınln belirlenmesi amacly|a düZenıenen Turizm Komisvonu
raporuııun görüşülmesi.

cündeııin j,maddesinde 
Yer alan Beled iyem izin 20l8yılı içerisinde katılacağı yurt içi veyundtşü turizm fuarIarınınbelirlenmesi amacıyla düzenlenen._Turizın Komiİyonu raporunun göriişülmesine geçilJi.-

20l8 yılında gerÇekleŞtirilmesi p|anlanan yun içi ue yuıi dışl turizm Ğiüunn,n belirlenmesi amacryla 23l08l2ol7ıarihinde Turizm Komisvonu tonlanmıŞ oİup. düzenLnen ,.rpo, okrnurrı._ Meclisin bilgisine sunulmuştur. l\4eclis toplanfistndao[.unan Turizm Komisyonu raporuna göre, belediyemizin 2Öl8 yılı içerisinde katılacağı;

- Yun içi Fuarlarl;
. iSTANBUL,, EMi.f,t lSTANBULTUR.VE SEY.FUARI. iZMiR/ TRAVEL TIJRKEY- Yurt dışı Fuarları;

l. HoLLANDA_UTRECHT / UTRECHT TURiZM FUARI2. FiNLANDiYA./ MATKA uı-us.runızıı'iıe SEYAHAT FUARI3, LiTvANyA-viLNus / noveıiun'Jliıs.runızü ve ijvaııar euanı4. LETONYA-RicAS / BALTToUn iunDv ruenıs, iRAN- ,o.HllI reHüı oiiiĞiii-*';. 
"o* 

EK*MANLARı .E'AHAT F,ARı6, Fs foNYA. /ToURtsI uıuslunıiii.vr SEYAHAT FUARl3 iT§iş^Tıİ, 1"ffi ;Jrİ, 
ğ iiZ'ıio o- u ı-u s runızv eua nı
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ll. ALMAN\
12. RUSYA_ ll3. UKRAYN
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olarak beIirlemiştir.
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Karar Tarihi | 07/O9l20l7
Karar No : 58
Konu§u : Son yıllarda şehit düşen ve K€mer'de ikamet eden şehit ail€lerine

Belcdiyemizin sağlayabileceği sosyal Yardlm|ar konusunun
görüşülmesi.

Gündemin 5. maddesine Belediye Meclis Üyelerinden Halit ÇiLENGıR, Ramazan ASLANCAN, Emine CANiK veYunus NERGiZ 'in 0'7log/2o l'7 tadhli önergesi sonucu aIın"" İo" vİİLrou ş.hit düşen ve Kemer,a" İı.un1"t 
"a"n 

ş"t it ailelerineBelediyenin sağlayabileceği So.syal Yard,rİaı^ konurrnun görlŞİİ.rİn. g"çilai.
Beledilemiz Meclis Üvelerinden Haliı ÇiLENdiR. Ramazan A5LaNCAN. Emine CAN,K ve yunus NERGlZtaralindan Meclise sunulan önerpede;.ülkemiZi, gi;*riigirl i;h;ei.n ,nsu.lar|a mticadele eden tıı, kah.aran şehitlerimizisaYgıYIa anarken, 1akın zamania Şehiı düŞen ili ,rı.İir;.ı"- tr*ni varislerine yapılacak yardım|ar ve sağlanan haklarkonusunda yardımcı o|mal malsadıyla. a.|"a,)*l" ;."gibi ,İ.yuı .yr.a,rır. yapabileceğinin araştırl|masl, bu konudakapsamlı bir çalışmanın vürüıülüD ..riLı".aiıi.iri'ii;"';;;,;; ,n;;"'"rın yapılması istenmeküedir.Konu ile ilgili vaDllan qörüŞmeler sonucunda: 

-Son 
1ıilarda şehit oiii.n r. «.r"r]o.'lirr., .a.n şehit ailelerineİ:i:ijiilil" J.-J:f*i:ffil,İ;i," ,tn:,;*:,ru,l;j# Jİt[İi1lT,1,,_f;lİİl,{..'r,, pi", ,. B;;;;

Gündemde yer alan kogerekmektedir. ' -' -'-" ^'ınular sona erdiğinden, bir sonraki MecIis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi539J sayılı Belediye Kaı
au,rrun:,;H,ff,;,",'i:*:"i#:;i;l1İffilT.-;l"#:,iliii§1,;l"J,il::il,l,j,lj:l#,ffir;*JİhTl

u,o",,, *,"o,',X,o,'J,oi İ;H l l,.İl j:ili. k on u b u ıu n m ad ığ ı iç i n M ec ırurunıu kapattığ|nı d*;;.rl ör.ilİİ,İaŞkanı 
(BelediYe Başkanı) Mustafa GüL, yaptığı

MUSTAFA GÜL
MECLiS BAŞKANİ
(BELEDiYE ReŞxiııı

fl'.air'-'^Ti'J^'

Karar Tarihi | 07l09l20l1
Karar No : 51
konusu : Belediyemiz Norm kadrosunda yapılacak iptal-ihdas konüsunun görüşülmesi.

._ .. , G'.nd"'iı 4,maddesinde yer alan Belediyemiz Norm kadrosunda yapıtacak olan Dolu Kadro Değişiklik c€tveliningörüşülmesine geçildi.
Belediyemiz Norm Kad.o§unda yapılacak olan değişiklikler için insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafündanIIISay1|1 po|, Kadro Değişiklik cetveli (Memur.) düzen ıeniı iştır. Karanmız ekinde bulunan- Ilı Sayı]l Dolu KadroDeğiŞiklik Cetvelinde: T,H, slnıflna baglı 7, dereceli l adet Peyzaj Mimarı kadrosunun derecesinin değiştiriler.k, sözkonusu kadronun l..dereceli peyzaj Mimarı Ladrosu olarak ihdas ediimeii talep ediImektedir.
Konu ile ilgili YaPılan görüŞrneler sonucunda; Belediyemiz Norm kadrosunda yapılacak olan ve kararımızın ekindebulunan IIl sayılı Dolu Kadro Değişiklik cetvelinin uygun oldğuna Belediye veclisimizce oYsİnıici ııe ı<arar verilai.
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