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ı İmar Plan Tadilatının İnrar Komi§yonuna Sevki Talebinin

Görüşülmesi

BelediyeMeclisinin0|.|2.2022Perşembegünüsaat14.00,daBeıediyeMeclisSalonundayapmış
olduğu Arahİ< ayına ait meclis karandır,

BelediveMeclisi.BelediyeBaşkanVekili.IlayrettinÖNeıbaşkanlığında01.12.2022
*..r".?l'?J'"i J;;;o:ö.,;;';;ıi, io|i*u saıonunda ı^jtı"." ceweıinde imzaıan buıunan üyeıerin

katılımıyla toplandı.

o@*,*,,o,,,**Hi,r!?ffiff lffi ;HŞ'"[H5Btila3il,iİ,^;ffi 'iu
RECEP ÖZTÜnr,eoNıN"viJüıZ,selugr şEryEi",vevn ıoı_a1, AHM€,T DAĞBAŞI,

MUSTAFA ÖĞÜT. FAHRı iiDER CiHAN ATüLGeN. rıÜsEyiN ÖzÜpEr, NiHAT YALÇIN,

HUSEYİN ÖzooĞeN.eyr^H;ii.H^il,öeı_ır, ignıo[JN ÖzÇELİK,FERHAT SOYSAL
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iMAR VE ŞEHİRCİLIK Müoünı,üĞü

Gökhan TIJNÇEL
Katip Ü Katip Üye

ıse

ı,

I

imar

x



T.c.
TURHAL BELEDiYESİ
MECLiS BAŞKANLIĞI

Toplantrnrn Yılı-Ayı
Toplantrnın Türü-Sayısı
Birleşim
Oturum
Konu

ı2022-Ara|ık
: Olağan-l2

Toplantının Tarihi
Toplantının Günü
Karar Sayrsı

:01.12.2022
:Perşembe
:93

1

1

Imar Plan Taditat Talebinin Görüşülmesi

Belediye Meclisinin 0l.|2,2022 perşembe giinü saat 14.m,da Belediye Meclis Salonunda yapmış

olduğu Aralık ayrna ait meclis kararrdır,

KÜRŞAT
ERDoĞAN,

BelediveMeclisi,BetediyeBaşkanVekiliHavrettinöNALbaşkan|ığında0|'12.2022
a..r".il?;İ; J;ili.ö,,;;;;is topiantı salonunda yoı.ıurnu cetvelinde imzaları bulunan üyelerin

katılımıyla toplandı.

KA AN L YIJSUF KARAKOYI N, YI_]NUS ŞAHiN HAYRETTIN

Naı,,ııEHı,ıBı ATILGAN, BETÜL KILINÇ ,DEMiRKAN GÖKHAN TL,NÇEL,

RECEP ÖZTÜRK,ADNAN YILMAZ,SAMET ŞENEL, VAYİT POLAT, AHMET DAĞBAŞI,

MUSTAFA ÖĞÜT, FAHRİ GİDER, CİHAN ATILGAN, HÜSEYN ÖZÜPEK, ŞERiFE GÜıNGÖR,

NİHAT YALÇIN, HÜ
SoYSAL

SEYiN ÖZDoĞAN,AYLA BED1RHAN ÇELiK, FERiDUN ÖZÇELİK,FERHAT

GÖREVL üyn : İLKER BEKıER(BELEDiYE BAŞKAND

KATILMAYAN üyBı,nR ı BEKiRAy

iziNı, i üyB : isvair KABALAK, MURAT DöNMEz

B İMAR VE ŞEHİRCILiK Müoüru-üĞü

İlçemiz Kazımkaıab ekir Mahallesi H36A-12D -2B paftasında, 447 O5O0-447 0900 dikey, 505800_

506300 yatay koordinat değer leri arasnda kalan, 343 ada 13 nolu parsel ile 343 ada |6, 17,69,70, 78 nolu

parsellerin bir kısmı konut alanına, diğer kısrmlar ise park, imar yollan ve tarım alanına isabet etmekte

olup, konut alanrnın kaldınlarak, "tarrm ve hawanc ılık tesisleri alanı" olarak yeniden düzenlenmesi plan

tadilatı; İmar Komisyonu larafindan uvgun görülmüş olup, imar plan tadilatı talebi yapılan işaretle

oylamada C.H.P. meclis üyesi Hüseyin özüpnrin RED (1 Uye) oyuna karşılık top lantıya katılan AK

Parti,C.H.P, ve M.H.P. meclis üyelerinin tamamlnın KABUL (21 Üye) oylany la OY KL

P@edildi.
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MECLiS BAŞKANLIĞI

Toplantrnın Yılı-Ayı
Toplantrnrn Türü-Sayısı
Birleşim
Oturum
Konu

z 2022-Ara|ık
: Olağan-l2
:1
:1

Toplantınrn Tarihi
Toplantınrn Günü
Karar Sayısı

z0|.|2.2022
:Perşembe
|94

: İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

Belediye Meclisinin 0|,|2,2022 Perşembe günü saat 14.00,da Beıediye Meclis Salonruıda yapmış

olduğu Aralık ayına ait meclis karandır,

Beledive Meclisi, Belediye Başkan Vekili Havrettin ÖNlL başkan\ığnda 01,12,2022

,.*.;".'?;İ; ;;ilo:ö,,;jŞ;;ıi t"pi*t, saıonunda yntıu.u cetveıinde imzaıan bulunan üyeıerin

katılımıyla toplandı.

üyı LER YUSUF KARAKOYUN, YIJNUS KÜRŞAT ŞAHN ,HAYRETTIN

öNAL ,MEHMET ATILGAN, BETÜL KILINÇ ,DEMiRKAN ERDoĞAN, GöKHAN TI_INÇEL,

RECEP ÖZTÜRK,ADNAN YILMAZ,SAMET ŞENEL, VAYiT POLAT, AHMET DAĞBAŞI,

MUSTAFA ÖĞÜT, FAHRi GiDER, CİHAN ATILGAN, HÜSEYiN özüppr, ŞERiFE GÜNGÖR,

NiHAT YALÇIN, HÜ
SoYSAL

SEYN ÖZDOĞAN,AYLA BEDiRHAN ÇELİK, FERiDI_JN öZÇELİK,FERHAT

GöREvLI üyB : İLKE,R BEKıER(BELEDiYE BAŞKAND

KA AN ER: BEKiRAY

iziNı,i üvB iSMAiL KABALAK, MURAT DöNMEZ

iı-ciı,i Biniıı : İMARVE ŞEHİRCiLİK MüDüRLüĞü

İlçemiz Fatih ve Meydan Mahallesinden geçen, H36A-l28-3C paftasında bulunan Ahmet yesevi

Caddesinde yapı lması planlanan kavşak planmın imar planına işlenilmes1 amacly la yapılacak olan plan

tadilatı, gerekli incelemeler tamamlanmadığı lçin, talebin çahşmaların tamamlandığı Meclise kadar

ertelenmesine karar verilmiş olup; imar plan tadilaı talebinin imar komisyon ıaporunun tamamlanıp

meclise sunulmasına kadar ertelenmesi yapılan işaıetle oylamada oY BiRLiĞiYLE KABUL edildi.

Gökhan TUNÇEL unus Kü Ş
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Birleşim
Oturum
Konu

Toplantınrn T arıhi z0|.12,2022

ToptantınınGünü :Perşembe

Karar Sayrsı :95

ı2022-Aralık
: Olağan- 12

1

1

Belediye Meclisi. Belediye Başkan Vekili 
_ 
Havrettin ÖNAL başkanlığında 01J2,022

*..r.J#?rii *;ü.b..;;;ıi, topiunt, salonunda y;tıu.u cewelinde imzalan bulunan üyelerin

katılımıyla toplandı.

KATILAN Ü\.ELER : YUSUF KARAKOYLrN, YLINUS KÜRŞAT ŞAHN ,HAYRETTN

öNAL,MEHMET ATıLGAN.'ıİİİÜr'"rİrıİ,ç,lıy:fu, ERDoĞAN, GöKHAN TLrNÇEL,

RECEP ÖZTÜnr,a»NeN,virıııaZ,sevgr, şgNgr,-vavn PoLAT, AHMET DAĞBAŞI,

MUSTAFA ÖĞÜr, rarıni GİDER,_ CiHAN ATILGıN, rıuigvnl 9_1U.P_PL ŞERiFE GtNGÖR,

NiHAT YALÇIN, ııusEviN oin-o-bAN,AYLA BEDiRIiAN ÇELiK, FERİDLIN ÖZÇELİK,FERHAT

2023 Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

Belediye Meclisinin 0L:l2.2022 Perşembe giinü saat 14.00,da Beıediye Meclis Salonrrnda yapmış

olduğu Aralık ayrna ait meclis karandır,

SoYSAL

Gö üyB : iıKr,R BEKıER(BELEDİvE BAşKANI)

AYAN üynı, R: BEKiRAY

iziNı,i üyn : isılejı, KABALAK, MURAT DöNMEz

iı,ciı,i BiRiM ı YAZI iŞLERI vıüoünrüĞü

5393 saylı Belediye Kanunu'nun "Meclis Toplantısı" başlıklı 20. maddesinde .Belediye

meclisi her yıl bir ay tatil karan alabilir.............. hükmü ve Belediye Meclisi Çahşma Yönetmeliği'nin

unus atGökhan T[JNÇEL
Katip Üye

"Meclis Toplantılan" başlıklı 6.rnaddesinde ".....Meclis, başkanlık divan, encilmen ve denetim komisyonu

üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet ıaporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu

olan konuların gonışuü eceği aylann dışında bir ay tatil karan alabilir.. hükmü bulunduğundan 2023

yılnda meclis başkarı1 ığİnca tatil karan ahnıp alınmayacağının be lirlenmesi,tatil kararı alrnması

durumunda ise Ocak, N1San, Mayıs, Ekim, Kasım, Aralık ayları dışındaki bir ayın meclis tatil ayı olarak

belirlenmesi tekJifine karşılık olaıak Meclis B yılında meclisin tatil yanmaması üyelere

teklif ldi, teklif a e oylamadaOY Ğ edildi.
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Toplantının Yılı-Ayı
Toplantının Türü-Sayısı
Birleşim
Oturum
Konu

ı2022-Aralık
: Olağan-l2
:1
:1

Toplantının Tarihi
Toplantının Günü
Karar Sayısı

ı01.12.2022
:Perşembe
:96

: 2023 Yılında Meclis Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkının
Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

Belediye Meclisinin 0|.12,2022 Perşembe giinü saat l4.00'da Belediye Meclis Salonurıda yapmış
olduğu Aralık ayına ait meclis kaıarıdır.

Belediye Meclisi
Perşembe güıü saat 14.
katılımıyla toplandı.

00ı

KATILANÜYELER : YUSUF KARAKOYLIN , YLrNUS KÜRŞAT ŞAHN ,HAYRETTİN
öNAL,MEHMET ATILGAN, BETüL KILINÇ ,DEMİRKAN ERDOĞAN, GöKI{AN TUNÇEL,
RECEP ÖZTÜRK,ADNAN YILMAZ,SAMET ŞENEL, VAYiT POLAT, AHMET DAĞBAŞI,
MUSTAFA ÖĞÜT, FAHRİ GİDER, CİHAN ATILGAN, HÜSEYN ÖZÜPSr, ŞERİFE GÜNGÖR,
NiHAT YALÇIN. HüSEYiN öznoĞeN.aylA BEDİRHAN ÇELİK. FERiDIJN öZÇELiK,FERI-IAT
SoYSAL

GöREVLİ ü\T' : iLKER sEKLER(BELEDIYE BAŞKANI)

KATILMAYAN Üyrı-BR : BEKİR AY

iziNı,i üyn : isıaair KABALAK , MURATDÖNMEZ

iıciri giRiNI : yAzliŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5393 saylı Belediye Kanunu'nun " Huzur ve İzin Hakkı " başlıklı 32. maddesinde "Meclis başkan
ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıklaıı her giin için, 39 uncu madde uyarınca belediye
başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin giinliik tutarının üçte birini geçmemek iizere meclis
tarafindan belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek giin sayısı, 20,24 ve 25 inci
maddelerde belirtilen toplantl giinü sayısından fazla olamaz ve meclis üyeleriıe ayru giln için birden fazla
huzur hakkı ödenemez..,........ - hükmü bulunduğundan 2023 yılında belediye meclis üyelerine ödenecek
huzur hakkının 2023 yılında belediye başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin giinlfü tutaımın üçte
birini geçmemek üzere üst limitten verilmesi teklifi yapılan işaretle oylamada
KAB edildi.

Gökhan TUNÇEL tŞAHİN

Belediye Başkan Vekili Hayrettin ÖXar- Uaştan|ığında 01.12.2022
da meclis toplantı salonunda yoklama cetvelinde imzaları bulunan üyelerin

]ır üy.
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TURİIAL BELEDiYESİ
MECLiS BAŞKANLIĞI

Toplantının Yılr-Ayı
Toplantının Türü-Sayısı
Birleşim
Oturum
Konu

: 2022-Aıalık
: Olağan-|2
:1
ıl

Toplantının Tarüi
Toplantının Günü
Karar Sayısı

|01.12.2022
:Perşembe
ı97

:jjcret Tarife Komisyon Raporunun Görüşülınesi ve 2023 Yılı Belediye
ucret ve Tarifesinin l(abulü

BelediYe Meclisinin 01.12.2022 Perşembe gtinü saat l4.00'da Belediye Meclis Salonunda yapmış
olduğu Aralrk ayına ait rneclis karandır.

BelediYe Mec|isi, 
^ 
Belediye Başkan Vekili Hayrettin ÖNıL başkanlığında 0l.|2.2022

PerŞembe giinü saat l4.00'da m""li, topl-t, salonunda yoklu.u cetvelinde iınzaıarİ buıunan üyelerin
katılımıyla toplandı,

§4TlL4§ijEiLER : YUSU-F KARAKOYUN, YLJNUS KÜRŞAT ŞAHiN ,HAYRETTiNONAL,MEHMET ATILGAN, PETÜL KILINÇ,DEMİRKAN ERDOĞAN, 
-GÖKHAN 

TUNÇEL,REcEp özTüRK.ADNAN yILMAz.sAMET' şENEL, v.AyiT polAr. aHüEr oeesh§.
MUSTAFA öĞüT, FAHN GİDER, CİHAN ATILGAN, HüsgyiN özüpir, şınlnı GüNGö'Ii,
NiHAT yALçIN, HüsEyiN özooĞaN,aylA BEDİRFiAN çELiK, FERibtJN öZCerir,eBnııai
SOYSAL

GöREvLi tryn : iLrER BEKIER(BELEDİYE BAŞKANI)

KA üynınn : BEKİRAY

Lİ ı isııaiı «asALAK, MURAT DÖNMEZ

iı,ciı,i niniıır : MALi HiZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizin 2023 yı|ııda ııygıiayacağı,,2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre
vergt, reslm, halç ve kattlma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için alınacak
ücret ve tarifelerin Ücret ve Tarife Komisyonunca beliılenen ve meclise okruıan bedeller üzerinden
alınması meclis başkanı tarafindan meclise teklif edildi. Teklif yapılan işaretle oylamada
OYBİRLİĞİYLE KABUL edildi.
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T.C.
TURHAL BELEDiYESİ
MEcLis BAŞKA}{LIĞI

Toplantrnın Yılı-Ayı
Toplantının Türü-Sayısı
Birleşim
Oturum
Konu

:2022-Ara|ık
: Olağan-l2
:1
:1

Toplantının Tarihi
Toplantının Günü
Karar Sayısı

ı01.I2.2022
: Perşembe
ı98

BelediYe Meclisinin 01.12.2022 Perşembe günü saat 14.00'da Beıediye Meclis Salonunda yapmış
olduğu Aralık ayına ait rİıeclis karandır.

_ Belediye Meclisi, 
^ 
Belediye Başkan Vekili Hayrettin ÖNAL başkan lığında 0l.|2.2022

PerŞembe günü saat 14.00'da.eİli. topİart, salonunda yoklamu cetvelinde imzaıan" buıunan üyelerinkatılımıyla toplandı.

(1) Tuıhal BelediYe Başkanlığına ait 10 (On) maddeden oluşaıı 2023 yılı bütçe karamamesi
madde madde katip üye tarafindan okundu;

Raporunun

Madde l- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 275.000.000,00 TLödenek vedlm iştir. Söz konusu madde yapılan işaretle oylamada C.H.P. meclis üyesi Hüseyinözüper,in RED (1 Üye) oyuna karşılık toplantıya katılan AK Parti,C,H.P. ve M.H.P. meclis üvelerinintamamırun KABUL (21 Üye) oylanyla oY oKL UYLA UL edildi.

: 2023 Yılı Bütçesine ait Plan ve Bütçe Komisyonu
Görüşülmesi ve 2023 Yılı Bütçesinin Kabulü

KA AN LER YUSUF KARAKOYLIN, YUNUS KÜRŞAT
RDoĞAN,

ŞAHiN ,HAYRETTiNNAL,MEHMET ATILGAN BETÜL KILINÇ ,DEMİRKAN E GÖKHAN TtjNÇEL,RECEP ÖZTÜRK,ADNAN YILMAZ,SAMET ŞENEL, VAYiT POLAT AHMET DAĞBA ŞI,MUSTAFA ÖĞÜT FAHRi GİDER, CiHAN ATILGAN HÜSEYiN ÖzÜppr, ŞERİFE GtINGöR,NiHAT YALÇIN, HüSEYiN öznoĞaı.ü,ayl,A BEDİRHAN ÇELİK, FERiDLrN özçELiK,FERHATSoYSAL

GöREVLİ : iLKER BEKLER(BELEDi\T BAŞKAND

KATILMAYAN ÜYELER : BEKİRAY

iziNr,i üyr : isıaaiı. KABALAK, MURAT DÖNMEZ

ir,ciı,i BİRİM : MALi HiZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

202 YILI BÜTCE oYLAMAsI

Ma.dde .2- BelediYe bütÇesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiğigibi toplam 225.000.000,00 
TL 1g,,*:ıtrin edilmiştir. Söz konusu ."dd. y;p,ı;;şaretle oylamadaC.H,P. 

_meclis iyesi Hüseyin ÖzÜPPKin RED İı Üye) oyuna t*şrırt iopı-İıya katılan AKPaıti,C.H,P. ve M.H.P, meclis üyelerinin tamamınln xanuı 1zı'üye) oyiarıyla dr aöüil,Uaufi;I(ABUL edildi.

Madde 3- 2023 Yılı gider bütÇesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ilefinansmanın ekonomik sınıflandrrması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik

1/A
ü/ fu*" 1



sağlanmışür. Söz konusu madQe yapılan işaretle oylamada C.H.p. meclis üyesi şerife GÜNGÖR ve

ııİr"vi, bİUpsK,in RED (2 Üve) oiuna i<arşılık toplantıya katılan AK |a1!9 H.l. ve M.H.p. meclis

lıy"ı.İinin tu.u.ının KABUi, (zb Üve) oylanyla oy coKLUĞUyLA KABUL edildi.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanaklan (C) cewelinde gösterilmiştir.Yasal dayanağı bulunmayan

oetir tahsi1 edilemeyecektir. §o, korrr* madde yapılan işaretle oylamada C.H.p. meclis üyesi Hüseyin

b;'ÜfiKİ REo İı Üv"l o1una karşılık toplantıya kat|lan AK Parti,C.H.P. ve M.H.P. meclis üYelerinin

tamamrrun KABUL (21-Üyei oytanyla oY COKLUĞUYLA KABUL edildi,

Madde 5- (G) cewelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatnm projeleıi için üst yönetici, hiikmü birden

çoı. yı, tupruyan sözleşme yapmaya yetkilidir. Söz.konusu madde yapılan işaretle oylamada C,H,P,

m"cıİ, tiyesi şerife cÜ1ıİcÖn ," İlir"yin ÖzÜpgKin RED (2 
9v"1_o_v_*u.^kgş1l* 

toplantıya katılan

ar parti,c.H.p. ve M.H.P. meclis üyelerinin tamamınm KABUL (20 Üye) oylanyla oY
CoKLUĞ UYLA KABUL edildi.

Madde 6_ 6245 sayı|ı. Harcrrah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanlann

Jurt içi ve yurt dışl gezi ve görevlerinde verilecek günliik ve yol giderleri bağlı (H) .:t_r".üP*_cP:Et.:
.it,arı- izerinden oden"cikti.. So, konusu madde yapılan işaretle oylamada oY BIRLIGIYLE
I(ABUL edildi.

Madde 7- Bütçeye aşağıdaki cetveller eklenmiştir.
l- Ödenek Cetveli -A (Ömek-l4),
2- Gelirlerin Ekonomik Sınıfl andırması-B Cetveli (Omek-1 5),

3- Finansmarun Ekonomik Sınıflandrrması Cetveli (Omek-l6),
4- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Ömek-l7),
5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Ömek-l8).

6- İonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Diizeyinde izleyen iki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Ömek-8),

7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek- l9),
8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Srnıflandrrması (Omek-2O),

9_ Öelecek Yıllara Yaygın Yfülenmelere izin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (omek-21),

10- Memur Olmayanlaİa Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Ömek-21),

11- İhdas Edilen Üemur Kadrolannr Gösterir (K-1) Cetveli (Ömek-23).

12- İhdas Edilen Siirekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Ceweli (Ömek-24),

13-237 sayı|ıTaşıt Kanununa Göre Satn Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (omek-25),

14- Mevcut Taşıttan Göstelir (T-2) Cetveli (Omek-26),
15- Aynntılı Harcama Progıamı (Ömek-27),
16- Finansman Programı ( Ömek-28) .Söz konusu madde yapılan işaretle oylamada oY BİRL iĞirı,n

I(ABUL edildi.

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belİrtİlen usul ve esaslara

uyulmak suretiyle heğişiklik yapılabiİir. Soz konuJu madde yapİlan işaretie oylamada OY BİRLİĞİYLB
I(ABUL edildi.

Madde 9- Bu karamame hiikiimleri 01 ocak 2023 tarihinde yİ.iriirlüğe girer. söz konusu madde yapılan

işaretle oylamada EİB!ı]M!bESL edildi.

Madde 10- Bu karamame hfüiimlerini üst yönetici yürütİ.ir. Söz konusu madde yapılan işaıetle oylamada

Y BİRLiĞ E KABUL edildi.

/^,-



(2) 2023 Yıh gider bütçesi, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalannrn
birinci düzeyi itibariyle toplarnlan üzerinden yapılan işaretle oy1amada oYBİRLİĞivı,B KABUL
edildi

Birim bazında sadece O4-EKoNoMiK İŞLER VE HiZMETLER,3l -Fen işleri Müdi,iılüğİ,ine ait
86.000.000,00 TL bütçe C.H.P. meclis üyesi Hüseyin ÖzÜpgKin RED (1 Üye) oyuna karşılık
toplantıya katılan AK Parti,C.H.P. ve M.H.P. meclis üyelerinin tamamının KABUL (21 Üye) oylarıyla
oY COKLUĞUYLA KABUL edildi.

2023yIL|

GİDER BÜTÇEsİ
01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 125.650.000,00

02-ÖZBL KALEM

18_ YAZI işrEni vıÜoÜnrÜĞÜ 400.000,00

24_HUKUK iŞLERi MÜDÜRIÜĞÜ 900.000,00

25- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 8.000.000,00

34_MALİ HİZMETLER MüDünrüĞÜ 27.750.000,00

39-INSAN KA\,},{AKLARI VE EĞiTiM MÜDÜRaÜĞÜ 88.000.000,00

46-MUHTARLIK iŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 200.000,00

03 KAMU DÜZENİ vn cÜvnxr,İ« rrizırErı,nffi 2.050.000,00

33_ İTFAiYE MüDüRLüĞü 750.000,00

3 6- ZABITA ıı,rÜ»ÜnrÜĞÜ 1.300.000,00

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 125.000.000,00

40- İŞLETME MÜDÜnrÜĞ.Ü

31- FEN İŞLERi MüDüRLÜĞü 86.000.000,00

44- ULAŞIM HiZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ l8.000.000.00

05 ÇEVREKORUMAHİffi 10.200.000,00

35- TEMİZLİK iŞLERİ ihjDTRaÜĞÜ 8.500.000,00

42- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRrÜĞÜ 1.200.000,00

49_ İKLİM DEĞİŞiKLiĞİ VE sIF]RlTIKrÜDÜRLÜffi 500,000,00

3

lfu'4/\

400.000,00

2l .000.000,00



10.800.000,00
06 sxaN vn TOPLUM REFAHI TLE

800.000.00VE ŞEHiRC DiK
l0.000.000,00

41_ SU VE KAN ZASYoN
1.300.000,00VF], DENME, TLETD08

1.300.000,00RL45- MEZARLIK HLZM.BTLE

To PLAM

(3) 2023 Yılı gelir bütçesi, ekonomik sınıflandırmanrn birinci düzeyi itibariyle toplamları iizerinden

yapılan işaretle orhmada QEİBLİğ!gi41!g edildi,

OI-VERGİ GELiRLERİ Q2.,720.000,00 TL), 03_TEŞ EBBÜS VE MÜLKiYET GELiRLERI

(27.520.000,00 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR (3.210.000,00 TL) bütçe C.H.P. meclisTL), 04_
özüpp« ) oyuna karşılık toplanhya katılan AK Parti,C.H.P. ve M.H,P,

üyesi Hüseyin 'in RED (l Uye
edildi.

meclis üyelerinin tanıamının KABUL (21 Üye) oylarıy la OY KLU KAB

O5_DiĞER GELiRLER, 06_ SERMAYE GELiRLER ve İç Borçlanma,ya ait 01_ İLLER

BANKASI bütçesi oY BiRLiĞİYLE KABUL ediıdi.

2023 YILI

GELiR BÜTÇESİ
22.720.000,00ERİVERGI GEL01

27.520.000,00
03 YET GTEŞEBB SVE

3.210.000,00IŞ VE YARDIMLARALINAN BA04

151.550.00,00ERER GELD05

20.000.00,00SERMAYE GEL RLER

225.000.000,00

ÇBORÇLANMA
50.000.000,00İLLER BANKASI01

50.000.000,00

4

3l-

275.000.000,00

06

ToPLAM

T oPLAM

fu



(4) 2023 yrlı finansmanın ekonomik sıruflandırmasının birinci diizeyi itibariyle toplamları tizerinden
yapılan işaretle oytamada oY BiRLİĞiYLE KABUL edildi.

(5) 2023 Yılı alrıntılı haıcama proglamı aylık dönemler itibariyle birinci diizeyde toplamları
tizerinden yapılan işaretle oylamada ediidi

zozs yrr,ı rİNaxsıraxıx gioxoırix sıNırı-ANDIRMASININ BİRİNCi DUZf.Yi
01 PERSONEL GIDERLERI 37.761.250,00

02 SOSYAL GÜVENLiK KURUMU DEVLET PiRiMi GiDERLERİ 5.442.500,00
03 MAL VE HİZMET ALIMI GiDERLERI 134.369.250,00

04 FAİZ GiDERLERi 2.250.000,00

05 CARi TRANSFERLER 8.725.000,00

06 SERMAYE GIDERLERI 73.8l7.000,00
09 YEDEK ÖDENEKLER 17.635.000,00

GENEL TOPLAM 275.000.000,00

2023 Y|L| AYRINTILI HARCAMA PRoGRAMI
I.

3 AYLIK
IL

3 AYLIK
Iu.

3 AYLIK
IV.

3 AYLIK ToPLAM
(oCAK-
ŞUBAT-
MART)

(NisAN-
MAYIs-

HAziRAN)

(TEMMUZ-
AĞUSToS_
EYLÜL)

@KİM-
KAsIM-
ARALIr0

EKoNoMIK
KoDLAMA
1

PERSoNEL
GiDERLERi 9.440.3|2,50 9.440.312,50 9.440.312,50 9.440.312,50 37,761..250,00

2

Sos. GuV.
KURUM.
DEVLET
PRİMi
GiDER.

1.360.625,00 1.360.625,00 1.360.625,00 1.360.625,00 5.442.500,00

3

MALVE
HİZMET
ALIM
GİDERLERİ

33.592.312,50 33.592.3|2,50 33.592.3l2.50 33.592.312,50 134.369.250,00

4
FAiZ
GiDERLERi 562.500,00

562.500,00 562.500,00 562.500,00 2.250.000,00

cARi
TRANSFERL
ER

2.1 8l .250,00
2.1 8 ı .250,00 2.181.250,00 8.725.000,00

6
SERMAYE
GİDERLERİ 18.454,250,00

l8.454.250,00 l8.454.250,00 1 8.454.250,00 73.817.000,00

9
YEDEK
ÖDENEKLER 4.408.750,00

4.408.750,00 4.408.750,00 4.408.750,00 l7.635.000,00

GENEL TOPLAM 275.000.000,00

5

5
2. 181 .250,00

l4,ü/_K $* /



2023 YILI FiNANSMAN PROGRAMI

I.3 AYLIK II.3 AYLIK III.3 AYLIK Iv.3 AYLIK

1

VERGİ
GELIRLERİ 5.680.000,00

5.680.000,00 5.680.000,00 5.680.000.00
22.7z0.000,00

3

TEŞEBBÜS VE
MüLKİYET
GELiRLERİ

6.880.000,00 6.880.000,00 6.880.000,00 27.520.000,00

4

ALINAN BAĞIŞ
VE
YARDIMLAR
irp.özgr
GELiRLER

802.500,00
802.500,00 802.500,00 802.500,00 3.210.000,00

5

DIGER
GELİRıER 37.887.500,00

37.887.500,00 3 7.887.500,00 3 7.887.500,00 l51.550.000,00

6

sERMAYE
GELiRLERi 5,000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
20.000.000,00

GENEL TOPLAM 225.000.000,00

(6) 2023 Yrlı finansman programl üç aylık dönemler itibariyle birinci dtlzeyde toplamları iizerinden
yapılan işaretle oylamada Oy nİnlİĞİyr-n, rl.nur- edildi.

içnonçr,lxııll
0l iLLER BANKASI 50.000.000,00

ToPLAM 50.000.000,00

2023 yı|ıı bütçe karamamesi ve eki cetvellerinin "Mahalli İdareler Bütçe ve üasebe
Yönetmeliği" nin 3 1 maddesine göre meclis futanaklanna uygunluğu;yapı lan oy oY
BI İĞ edildi.

öN Gökhan TUNÇEL
Katip U

us Kürşa
M

6

Y
Katip Üy

şAHİN

6.880.000,00


