
.2018 TARiHı,i s.oöNnM 10.
ToPLANTI

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem
ınaddelerini görüşmek üzere 5. Dönem 10, Olağan 2. Birleşim toplantısı, Belediye Meclisi l. Başkan Vekili
Nuri ÇETİN Başkanlığında 20.11.2018 Salı günü Saat: l8.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda,
üyelerden; Galip GÜLTEKİN, Cafer Cihat CEYLAN, Ömer Faruk DURMAZ, Halit Oğuz ATAKAN, Mustafa
AYDIN, Fatma GÜL, Furkan YILMAZ, Mehmet Naci PEKCAN, Ramazan YILDIRIM, Pınar AKBULUT,
Seliın DURMAZ, Şule UYKUN, Murat HASER, Salih ÖZDEN, Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Cemal
AYDIN, Erol MERCAN, Mustafa EROL, Erdoğan ÇOLAK'ın iştirakleri iIe yapıldı.

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.
izin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Mehmet ÖZnOĞaN, Banu

AKALNOĞLU, Nedim DELEN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet UYGAR, Gülşah ARIKAN AKANDERE,nin
izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy
birliği ile karar verildi.

cüNnnıvıix ı. MADDESİ:
Karar No: 296
Belediye Meclisinin 01.11.20l8 tarih ve 273 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen

20l9 MaIi Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi, olduğunu
beliıten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan
ınüzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri uyarınca ele alınan Belediye Bütçesine ait, Plan

ve Bütçe Koınisyonu'ııun raporu okundu ve;

20l9 Mali Yllı Hazırlık Bütçesi tahmini 540.770.000,00 TL;

2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahınini 455.370.000,00 TL;

202l l;4.ali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 489.910.000,00 TL; olarak yapılan oylama sonucunda oy birliği

ile kabul edildi.

BüTçE KARARNAMEsİ /

- l4 madde den ibaret Bütçe kararnamesi madde madde okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda

oy birliği ile kabuIedildi.

-20l9 yılı gider bütçesinden başlanarak bölüm toplaınları üzerinden okundu ve ad okunarak yapılan

oylama sonucunda;

l-HizMET giRiMLnRiNE GöRE ciınn nürçnsi
20l9 mali yılı Gider Bütçesi saymanlık teklifi 540.770.000,00 TL. Belediye Başkanı (Üst Yönetici) ve

Belediye Encümeni tarafından da uygun görülmüş olup;
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Yapılan oylama sonucu

05 ;EVRE KORUMA
HİZMETI-ERi

46.064.000,00 18.367.200,00 ;0.785.60 l ,00
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REFAHI HiZMETLERİ 35.290.000,00 ]7.054.500,00 }8.907.3l7,00
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SAĞL|K HiZMET,LERİ 1.803.000,00 l .893.150,00 t.987.834,00
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Finansmanın ekonoınik sınıflandırması (Borçlanma) için ad okunarak yapılan oylama soııucunda

Meclis Üyelerinden Salih ÖZDEN, Ahmet ULUCA, Serda Bal YILD|Z, Cemal AYDIN,Erol MERCAN,

Mustafa EROL, Erdoğan ÇOLAK' ın red oylarına karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

o-»iĞnn HUSUSLAR:

o.ı.gürçr ARTIş oRANLARI
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KoD K0NUSU 2019 YILI 2020YILI 202|YILI ]yanılan ovlama sonucu

0l vı.ıı,ci cplinıııRi }3.493.000,00 ]6.842.300,00 10.529.530,00
Oy birliği ile kabul

edildi.

03
]"ESEBBUS VE MULKIYET
f ELIRLERI 71.372.000,00 78.509.200,00 t6.360.120,00

Oy birliği ile kabul
edildi.

04
\LINAN BAGIS VE
rARDIMLAR ILE özgr
'jE,LlRLER

2.263.000,00 u.489.300,00 z.738.230,00
Oy birliği ile kabul

edildi.
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|TUTARI
GERÇEKLEŞEN
YATIRIM

lGBRÇf,KLEŞME
ıOnaNl Yapılan oylama sonucu

20l3 7. l93.500,00 78,735.991,45 %1a2,00 Oy birliği ile kabul ediIdi.
20l4 79.270.700,00 73.128.668,29 %92,25 Oy birliği ile kabul edildi
20l 5 87.854.778,00 ı72.844.993,2l %82,92 Oy birliği ile kabul edild
20l6 l13.5l2.69,1,00 )5.7|3.995,93 %84,32 Oy birliği ile kabul edild
20l7 1.027 .622,00,00 z22.233.828,82 o/o85,14 Oy birliği ile kabul edild
4.11.20l8* 342.376.000,00 z03.095.801,60 Yo59,32 Oy birliği ile kabul edildi.

6.2.YAT I RIM GERÇ E KLEŞME ORANLARI

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı
olır-ıası temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

ıclis 1. Başkan V. Katip

5/5


