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MADDE _ 1

KARAR:

GökçeadaBelediyeMeclisinin 202I yılı Kasrm ayı Meclis Toplantısının 01 .II.202I tarihli

birleşimin 1 inci oturumunda Mali Hizmetler Müdilrlüğtlni.ln 20.10.202l tarih ve 881 saYılı teklifleri

doğrultusunda;

Madde 1_ Belediyemiz gidet bütçesi kapsamrnda, Analitik Bütçe. Sınıflandtmasr Sisteminin kurumsal

sınıflandırmada kodlanm biri-l"rir, harcİnrraLan içıo (A) işaretli "Ödenek Cetvelinde" gösterildiği üzete

toplam 52.377.750,00 TL (elliikimilyonüçyüzyetnişyedibinyüzelliTifuklİrası) ödenek vedlmİştit.

1. madde oy bfuği ile kabul edildi.

Madde 2_ Belediyemiz gelir bütçesi, bağlı @) İşaretli "Bütçe Gelirled Cetyelinde" gösterildği iizete

toplam 52.377 .750,00 TL (eliikimilyonüçyüzyetrnişyedibinyüzelliTiitklİtası) ödenek vedlmİştİı.

2. madde oy birligi ile kabul edildi.

Madde 3_ 2022 malıyr1, g"li, bütçesinde tahmin eülen gelirlete, gider bütçesinde yet alan ödenekler ile

finansmarrın ekonomik sıruflandırması tablosrrndaki ödemeler katşılık gösterilmek sutetiYle denklik

sağlanmıştt.

3. madde oy bitği ile kabul edildi.

Madde 4_ Gelir çeşitlerinin her birinin yasa| dayanaldan (Q cetvelinde göstedlmiŞtir. Yasal daYanğ
bulunmayan gelit tahsil edilmeyecektir.

4. madde oy bitligi ile kabul edildi.

Madde 5_ (G) cewelinde nicelik ve nitelği göstetilen gelecek yıllatayaygrı ytiklemeleteu,inveiten Yaüfim
projeleti için üst yönetici hükmü, bitden çok yü kapsayan sözleşme yapfnaya yetkİlidit.

5. madde oy billigi ile kabul edildi.

Madde 6- 6245 Sa)ılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi geteğnce üzednde resmi bir götev

uJ*ry"rlr11.yırtçi ve yutt dışr gezi ve görevlerdevepcekgünlük ve yol gidederi brğl' (FI) cetvelinde

göstetilen miktadat üzednden ödenecektit.

6. madde oy bitligi ile kabul edildi.

Madde 7- Bütçeye aşa§da belfutilen cetveller eklenmiştiı.

16. 2022 Mali Yü Bütçe Katamamesi,
17. Ödenek Cetveli (A)
18. Gelfulerin Ekonomik Sınıflandıtması P) Cetveli
19. Gelirletin Yasal Dayanağını Göstedı (Q Cetveli
20. Çok Yıllı Gidet Bütçesi Cetveli
21. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınrflandtma Düzeyind e İzİeyen İl<l Yıl Bütçe Tahmini Cetveli

22, ÇokYıllı Gelit Bütçesi Cetveli
23. Gelecek Yı]JaraYryg,o Yiiklemeleri kapsayan Taahhütlet (G) Cetveli
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24. Memur Obmayaııllan Verilecek Yolluklan Göstetit ğI) Cetveli
25. İhdas Edilen Memut Kadrolarru Gösterir ((-1) Cetveli
26. İhdas Edilen Siitekli İşçi Kadtolanru Gösteff (K-2) Cetveli
27. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göte Satn Alınacak Taşıtlan
28. Mevcut Taşıtlan Göstetfu (f-2) Cetveli
29. Aynntılı Hatcama Progtam
30. Finansman Progtam

7. madde oy bfuligi ile kabul edildi.

Madde 8_ V"rg, tesim, hatç ve katılma paylarıııı tahsil sütelen2464 Sayü Belediye Gelitleri Kanunu ile
1319 Sayıtı Emlak Vetgisi Kanununda gösterilen zamaııIatda, diğer gelirlet ise Belediye Meclisince tayin
edilen zamanlarda tahsil edilit. Tahakkuku tahsiline baglı gelitlet ğIayvan kesim ve taşıma ücteti peşin,
işgaliye harcr peşin, bina inşaat hatcr peşin, işyeri açma ruhsat hatcı peşin, tatil giirıled çalışma ruhsat harcı
peşin)

8. madde oy birligi ile kabul edildi.

Madde 9_ 4109 Sayıtı Asket Ailelerinin Muhtaç Olaıılara Yatdım Hakkındaki Kanunun 11 inci maddesine

göte bit yl önceki gerçekleşen nakdi tahsilatın azami o/o2 oranında ödenek ayılıt. Bu ödenek Analitik
Bütçe Sıruflandrtmasr Kod Yaprsına Göre Oluşturulmuş Bütçeye Ait Ekonomik Sınıflandırmanın bidnci
düzeyinde (05) Cari Ttansferlet, ikinci düzeyinde (4) Hane Halkına Yapün Ttansfedeı, üçiincü düzeyinde

(7) Sosyal Amaçlı Ttansferlet, dötdi.incü düzeyinde (51) 4109 Salnlı Kanuna Göte Muhtaç Asket Ailesi
Yatdımı koduna konulut. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp attan ödeneklet ettesi yl bütçesine Belediye
Enciirnenince deviı eden ödenek olarak aktantr.

9. madde oy bfuğ ile kabul edildi.

Madde 10_ Beş yllık itrrat prograrnr uygulamasr ve ilçenin kalkınmasınr temin için yapılmail uygun gödilen
işlete i[şkin büyük harcamalara finans temini için Beleüye adına Beleüye Meclisi yetkilidit.

10. madde oy bfuIiğ ile kabul edildi.

Madde 11_ 5018 Salnlı Kamu Mali Yönetimi ve Konftol Kanununun 35'inci maddesi gefegl tahakkuk ve
vedlen emd işlemlednin tamamlanması, beklenilmeyecek ivedi gideder ve het pl bütçe kanunda

belitlenecek bıtar]tarn altnda kalan gidetler içi, hatcamı yetkilisiür getekli görmesi üzedne
görevlendirecekled mutemetlete üst sınrtlan bütçe kanunlan İe saptanan tıtatlatdı avans verilebiliı.

11. madde oy birligı ile kabul edildi.

Madde 12_ İşçi rlrp çıkatmaya Belediye Başkaru, grinün koşullaıına göte tam zamanlı ve kısmi zamaıılı,

hizmet sözleşmesi yapmay^ Belediye Başkaru yetkilidit.

72. madde oy bfuügi ile kabul edildi.

Madde 13_ Resmi ve Özel Kuruluşlatdan ktedi almaya, şatü bğş kabuliiııe Belediye Meclisi, ivazsabğş
talep ve kabulüne de Beleüye Başkaru yetkilidit.

13. madde oy bfuligi ile kabul edildi.

Madde 14_ 5393 Sayü Belediye Kanunun 39 uncu maddesi gereğnce Belediye Başkanına nüfusa göre,

göstetge takamrnın devlet memutlan için belfulenen aylık katsap ile çatprmı solıucu bulunacak tutatda aylık
brüt üctet ödenir.

74. madde oy bfuligi ile kabul edildi.
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Madde 15_ 5393 Sayü Belediye Kanunun 49 ıcrı maddesi geteğince Belediye Başkan Yatdımcısına,
Belediye Başkarıına verilen ödeneğn 2/3'üıııü aşmamak üzete Belediye Meclisi tanfından belitlenecek aylık
ödenek vedlit.

15. madde oy bitfui ile kabul edildi.

Madde 16_ 5393 Sayılı Belediye Kanunun 40 ıncı maddesi geteğince Başkan Vekiline, götev siitesince
başkana ödenen aylık brüt ödeneğn gün hesabr üzednden üctet ödenit.

16. madde oy birligi ile kabul edildi.
Madde 17- 5393 Sayü Belediye Kanunun 36 ncı maddesi gereğince seçilmiş Belediye Enciimen Uyeletine
nüfusa göte, göstetge rakamrnın Devlet Memudaıı için belfulenen aylık katsayı İle çalprmı sonucu
bulunacak tııtarda aylrk brüt ücret ödenit.

17. madde oy birligi ile kabul edilü.

Madde 18_ 5393 Sayü Kanunun 36 ncr maddesi geteğnce Encümen Memut Üyeledne nüfusa göre,

gösterge nkamırun Devlet Memurlan İçın belfulenen aylrk katsa)rı İle çarprmı sonucu bulunacak btüt tutann
yansı ödeniı.

18. madde oy bfuligi ile kabul edildi.

Madde 19- Gökçeada Belediyesi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği geıeği 2022Mahylı
için minibüs sa}nslil İlçe Ttafik Komisyonuna bildirmeye Belediye Meclisi yetkilidit.

19. madde oy birğ ile kabul edildi.

Madde 20_ Belediyeye ait gaytırııenkul kinlan ile ecdmisil kinlanru ktaya vedlmesini Belediye Enciimeni
yapat,|<ıralzr- 72 eşit taksitle tahsil edilit. Zamanında ödenmeyen kita bedelletine 6183 SayJı A.A.T.U.H.K.
lıtlttlmlerince beliılenecek otanda günlük gecikme faizi ııygalanıt Belediye miilkiyetindeki kinlann her ay

peşin olarak tahsil edilecek, iki ay üst üste ki.ta botcunu ödemeyen kitacılat tahliye edilecektit.

20. madde oy birligi ile kabul edildi.

Madde 21_ Memut ve İşçi sendikalanyla yapı7acak toplu iş sözleşmeleti görüşmesi y^pfiLyz. ve sözleşmeyi

imzalamay a B eleüye B aşkaru yetkilidir.

27. madde oy bfuligi ile kabul edilü.

Madde}Z-. Memurlaıayaptl^cakgiyecek yatdııııLanMemut Giyr- ve Yiyecek Yardımr Yönetneğ geteg
işlem yapıLt. Memutlara vetilecek o|anbayrampanlaı sendika sözleşme hiikiimletine göte yapr]ff.

22. madde oy birli$ ile kabul edildi.

Madde 23_ Belediye işçiledne sy"" yatdımr, ya|acak yatdrmr, .glti- öğetİm yatdımı, bayam patasl ve
diğet sosyal yardırnlat sendika sözleşme hükümledne göte yapiltf.

23. madde oy biıligi ile kabul edildi.

Madde 24- Belediye İtfğe personeline vetilecek faz|a mesaı ücteti Bütçe Kanrrnu ile belfulenen miktatda

Belediye Meclisinin belfuleyeceği miktar üzednden ödenit.

24. madde oy biılği ile kabul edildi.

Madde 25_ Belediyece yapı7aı İmar Islah Planlan bedelleti ilgililetden hisse otanrnda tahsil edilk. 3794
SayıJı İmat Kanunıın 18 inci madde uygulamasr yapılanyetletden mastaflanilgililetden tahsil edi'lit.



25. madde oy birliği ile kabul edildi.

Madde 26- Yeni su abonesi o|aca|<htdanistenecek belgelet
a-Abone tifuiine göre ruhsat (tetkin veya tescil hadç),
b-Kiffılik fotokopisi
c-Tapu fotokopisi
d-kfuacr ise kfua konttatı
e-Abone olmasına dait miiılk sahibinin oluu
f-İkametgah seneü

26. madde oy bfuligi ile kabul edildi.

I.{adde27- Abone olacaklann gaydmenkulün sahibi, kiıacısr ve kullanma hakkına sahip olmasl esastf.

27. madde oy bfulği ile kabul edildi.

Madde 28_ Her tiidü abone degişikliginden sözleşme yenilenmesinde, yiittitlükteki en son tatifeler

geçedidit.

28. madde oy bfuligi ile kabul edildi.

Madde 29_ Abone çıktı1gı yere ait su botcunu kapatrnadan, başka bit abonelğe abone kayü yapılmaz.

Aboneliği sona eten abonelet depozito iadesini o giinkü güncel depozito bedeli üzednden alır.

29. madde oy billği ile kabul edildi.

Madde 30- İlçemiz dahilinde inşaat ruhsat bulunmayan (loçrk) yapılatı su bağlanmaz.

30. madde oy biıligi ile kabul edildi.

Madde 31_ Tesis edilen bit abonelik, başka bit adtese nakil eülmez; kullanrm hakkına sahİp olmayan

bidsine dicaıİ amaçla sağLamaz ve devıedil emez.

31. madde oy biığ ile kabul edildi.

Madde 32_ Son 5 yıldt kullanrmı o\mayaı ve kapütda bit işlem götmeyen gayi faall aboneliklet iptal

edilip yeni kaytt y apılmak üzere satrlacaktır.

32. madde oy bfuligi ile kabul edildi.

Madde 33- İskan Ruhsan alınmadaıinşaatadfesi tipindeki su abonelikleri mesken tipine çevrilmez.

33. madde oy bitligi ile kabul edildi.

Madde 34 _ Abonesiz kaçak su kullandrğ tespit edilenledn abone ttfuiine göte ottalama su tiiketimi

tahakkuk ettitiletek tahsil edilit.

34. madde oy bkligi ile kabul edildi.

Madde 35_ Hiçbir abone komşu inşaata su veremez. Vediğ takditde sarf ettİğİ suyun beher tonu İçİn

inşaat tadfesi uygularur.

35. madde oy bitligı ile kabul edildi.

Madde 36_ Su sayacı bozuk olanlatın kullandrklan su bedeli, bi, yrü önceki aynı dönemde tahakkuk eden su

miktan kadat tahakkuk ettiriliı. İç tesisat aryfurından d"lrF satf edilen suyun bedelİ ayflen tahsİl ed'ilit.y-*ry)



36. madde oy bfuügi ile kabul edildi.

Madde 37_ Vadesi geçmiş su alacaklanna, 6783 Saplı A.A.T.U.H.K hfüiirnletince belitlenen ofan
üzednden günlük gecikme faizi uygulant.

37. madde oy biıfui ile kabul edildi.

Madde 38_ LojmaııLar hariç olmak üzete tesmi dafue ve okullardan teminat bedeli a]ınmaz. Ayıca tesmi
daire ve okullagn günü geçmiş su ücretlerine gecikme fuziuygolaırrıaz.

38. madde oy birlği ile kabul edilü.

Madde 39- Abone su sayadıu idatenin uygun göteceği bit yete koydutmalq dış etkerıletden korumak,
sayağn bulunduğu yerin aydınlık, temiz ve yetkililerin okumasrna hazt vaziyette bulundurmak zorundadıt.

39. madde oy bitligi ile kabul eüldi.

Madde 40_ 28.05.1986 tatih ve 3292 sayiı Yataııt Hizmet Tertibi Aylıklannrn Bağlanması hakkında
Kanun kapsamrnda Vatani hizmet tetibinde aylık bğanaıı|ar le malul gazi olatak aylık bağlanmış olanlat,

şehit, dul ve yetimi sıfanyla aylık veya gelir bağlanmış olanla4 2022 sayılı, kantın geteği 65 yaşıru doldutmuş
yaşlılık aylığ, alaıirar ve ilçemizde yaşayıp ikameti Gökçeada olan ve 65 yaş üzeri su aboneled için söz

konusu kanuna bağlı bfueyler belirlenerek kanundan faydalaıma|an sağlanacaktıı. Bu kanundan

faydaLanan|at hariç, Belediyemiz su abonelerinin ihbamamede yazık su borcrınu en geç fü ,y içedsinde
ödemek zorundadt. Aksi halde abonenin suyu ihbarsız kesiletek kesme ve açffla ücteti ah5j] gdilit.

40. madde oy birligi ile kabul edildi.

Madde 41- Bu katarname hfüiirnledni üst yönetici ytifütiif.

41. madde oy bitlği ile kabul edildi.

Madde 42- İş bu karamame 42 maddeden ibaret olup, katamame hiikiimleti 1 Ocak 2022 taih;ıı'de
yiirtfuliğe gket.

42.madde oy birliği ile kabul edildi.

MADDE _ 2

KARAR:

GökçeadaBelediyeMeclisinin202l yılıı Kasım ayı Meclis Toplantısırun 01.1I.202l tarihli
birleşimin l inci oturumunda Mali Hizmetler Müdiırlüğilnün 20.10.202l tarih ve 880 sayılı teklifleri
doğrulfusunda; Belediyemiz2l22 Mali Yılı içerisinde uygulanacak Gelir Tarifeleri oy birliği ile kabul

edildi.

MADDE _ 3

KARAR:

GökçeadaBelediyeMeclisinin 202l y/ıı Kasım ayı Meclis Toplantısının 01.11202I tarihli
birleşimin 1 inci oturumunda Mali Hizmetler Müdtırlüğüntln 20.10.202l ve 874 sayılı tekliflerİ
doğrultusunda; Müalli İdareler Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37 nci maddesi "Bütçede
tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüştilmesİ

srasmda düşiinülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir
hizmet için tertip açılacak, bütçenin diğer tertiplerdeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir"
gereğince 202l mali bütçesine ek bütçenin aşağıdaki şekilde oy birliği ile kabul edildi.v



AKARYAKIT İSTASYONU 4617|330 0432 06990l yeni Motorin 1.000.000,00 TL

069902 Kurşunsuz Benzin 900.000,00 TL
069904 Pro Dizel 1.200.000,00 TL
069908 LPG 400.000,00 TL
091 l0l Personel Karşılama Odeneği 35.000,00 TL

FEN İŞLERi MÜDÜRLÜĞÜ 4617133l 0l39 037 l90 Diğer Dayanıklı mal ve malzeme 50.000,00 TL
06l0 03 140l kereste ve kereste ürünleri 50.000,00 Tl
06l0 035l0l Etüt proje 30.000,00 TL
06l0 035990 Diğer hizmet alımları 25.000,00 TL
06l0 03 860 l Yol Bakım, Onarım 500.000,00 TL
06l0 06520l İnşaat Malzemeleri 50.000,00 TL

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ 4617 1332 0l12 037l02 Büro işyeri makina ve teçhizat 25.000,00

TL

04290l TL cinsinden iç borç 25.000,00 TL
:7,ABLTAAMİRriĞi 46171335 0399 032302 Akaryakıt yağ alımları l75.000,00 TL

035304 Geçiş ücretleri 25.000,00 TL
035402 Sigorta Giderleri 20.000,00 TL
037l90 Diğer dayanıklı mal malzeme l5.000,00 TL
037303 Taşıt bakım onarrm giderleri 50.000,00 TL

BASIN YAYIN HALKLA
irisriı,Bn vıü»ünrüĞü 46171336 0820 03230l yakacak Alımları 3 5.000,00

TL

03240l Yiyecek Alımlaıı 20.000,00 TL
035990 Diğer Hizmet Alımları 20.000,00 TL
03620l Temsil Ağırlama ve tören l75.000,00 TL

NSaN KAYNAKLARI VE
EĞiTiM vıüünı.üĞü 46171337 0131 0 l2 101

657SK 4/B Sözleşmeli Personel
Ücreti

70.000,00 TL

01 3 102 Geçici İşçiÜcretleri 450.000,00 TL
021601 sGk ödemeleri 50.000,00 TL
023601 SGK işçi prim ödemesi 45.000,00 TL

ÇEVRE KORUMA VE
KONTROL vıÜnÜnrÜĞÜ

46|71338 05 l0 032303 Elektrik alımları 80.000,00 TL

202| YILI EK GİDER BÜTÇESİ

5.520.000,00 TL

202l Y|Ll EK GELiR BÜTÇESİ

5.520.000,00 TL

MADDE _ 4

KARAR:

GökçeadaBelediyeMeclisinin 202l yıLı Kasrm ayı Meclis Toplantısının 01 .l1.202I tarihli
birleşimin 1 inci oturumunda Mali Hizmetler Müdürlüğüntln 25.10.202l tarih ve 891 sayılı teklifleri
doğrultusunda; Belediyemizin oA99,9 oranmda ortağı olduğu GÖK-AŞ Gökçeada Turizm Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'nin hizmetbinası ihtiyacı vardır. Söz konusu şirketin içinde bulıınduğu ekonomik durumu

06990l yeni Motorin 1.015.000,00 TL

lJ69902 Kurşunsrız Benzin 9 10.000,00 TL

069904 Pro Dizel 1.200.000,00 TL

069908 LPG 410.000,00 TL

052251 Merkezi idare vergi gelirleri 1.485.000,00 TL

0 l6960 Konutlara ait yapı kullanma izni l50.000,00 TL

0|6962 Konutlara ait inşaat harcı 350.000,00 TL
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göz öntine alınarak mülkiyeti Belediyemize ait Çınarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:4 te

bulunan 239 ada 1 nolu parselde kayıtlı 877,95 m2 lik bahçeli betonarme 2kathıızmet binasırun 5393

sayıh Belediye Kanununun 18 inci maddesi gereğince 5 (beş) yıl siire ile ücretsiz olaıak GÖK-AŞ
Gökçeada Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tahsis edilmesi, bu iş için gerekli her ttirlü iş ve protokol
imzaLaııırıası için Belediye Başkanı Ünal ÇETİN'e yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE _ 5

KARAR:

GökçeadaBelediyeMeclisinin202l yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 01.11.2021- tarihli
birleşimin 1 inci oturumunda Mali Hizmetler müdiirlüğtine bağlı Tahsilat Servisinin 22.10.202l tarih
ve 885 sayılı teklifleri doğrultusunda; 29.05.I98| tarih ve 17354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve
2464 sayıIı Belediye Gelirleri Kanununun 26 ıcı maddesinin 2 nci fikrasında tanımlanan dini
hizmetlerin ifasına mahsus ve umrrma açık bulunan cami, mescit, kilise, havta, cem evi ve Kuran
Kurslarından su ve atık su ücretlerinin alınmamasl oy birliği ile kabul edildi.

MADDE _ 6

KARAR:

GökçeadaBelediyeMeclisinin202| yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 01.11.202l tarihli
birleşimin 1 inci oturumunda Yazı İşleri Müdtlrlüğiiniin 25.I0.202t tarih ve 892 sayılı teklifleri
doğrultusunda, 22.02. 2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetçde yayınlanarak ytir'ıirlüğe giren

Beİediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları

çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince Belediyemiz Norm Kadro
Memur Kütfülerine uygun olarak aşağıda çıkartılan Gökçeada Belediyesi memur kadrosunun iptali
suretiyle ihdası oy birliği ile kabul edildi.

(II SAYILI CETVEL) BoŞ KADRO unĞİŞİxr,İr cnrvrcLİ (MEMUR)

KALDIRILMar isrBxir,EN KADRoNUN ALINMAK İsrnNİr,Bx KADRONUN

UNVAN
KoDLI sINIFl UNVANI ıınıcrsi ADED|

tJNvAN
KoDl"J SINIFI UNVANI DERECESt lotoi cıRıxçnsi

7555 G.i.H MEMUR 7 l 9880 G.İ.H. EĞİTMEN 7 2
Kamu kaynaklannın

etkili ve verimli
kullaııılması, yerel
hizıııetlerin dengeli
dağılımının temin

edilmesi, Belediyeler
tarafından sunulan

hizrıetlerde kalitenin
arttınlması, ihtiyaç

duyulan nitelih unvan
ve sayıda personel

istihdamının
sağlanmasına yönelik

"Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile
Mahalli İdare

Birlikleri Norm Kadro
ılke ve starıdartlarına

İlişkin Esaslar"ın
yunırluge

konulmasına dair
yönetmelik

7580 G.İ.H.
AYNİYAT
MEMURU 7 l

ToPLAM 2 ToPLAM 2

^J7



MADDE _ 7

KARAR:

GökçeadaBelediyeMeclisinin202l yı|ı Kasım ayı Meclis Toplantısının 01.1I.202| tarihli
birleşimin 1 inci oturumunda Yazı İşleri Müdilrlüğilntln 25.10.202I tarih ve 892 sayılı teklifleri
doğrultusunda Belediyemizi temsilen Avukat Bülent YILDIRIM'a geniş yetkili avukat vekaletııamesi
verilmesi ve Belediyemizin kamu hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi
için ilgili mevzııatta plan ve programlara uygun çalışmasını sağlamak amacl ile gerekli huhıksal
teklifleri hazırlamak, Belediyemiz çıkarlarını korumak, işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak,
sulh, hakimi reddetme, yemin teklifi verne, yemin kabul, iade ve reddetme, başkasını tevkil etme,

haciz ko5ıma, kaldırma, hakem sözleşmesi yapma, altematif çöztim yollarına başvurma, ibra ve dava
kabul etrne, yargrlamanrn iade yoluna gitme, hakimlerin fıilleri sebebi ile Devlet aleyhine tazrrıinat
davası açma ve Belediyemiz aleyhine ya da Belediyemiz tarufından açılan davalan takip ve temsil
etmek üzere Avukat Bülent YILDIRIM'a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE _ 8

KARAR:

GökçeadaBelediyeMeclisinin202l yıIı Kasım ayı Meclis Toplantısının 01.1|.202| tarihli
birleşimin l inci oturumunda Belediye Meclis Üyeleri Nurhan ATALAY, Kemal DAĞLI ve Temel
DAĞLI'nın ortaklaşa verdikleri teklifleri doğrultusrında; Covid-19 salgın hastalığının yayılmasırun
önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve öze| sektöre ait füm sağlık
kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin, Belediyemiz ve Belediyemize bağ|ı kuruluşları ile
bunların kurduklaıı birlik, müessese, işletme ve şirketlerce ytirütülen toplu taşıma hizmetlerinden
ücretsiz olarak yararlanmaları oy birliği ile kabul edildi.

MADDE _ 9

KARAR:

Gökçeada Belediye Meclisinin 202| yılı Kasım ayı Meclis Toplantısırun 01.11.202l tarihli
birleşiminin2 nci oturumunda Mali Hizmetler Müdürlüğüniin 20.10.202l tarih ve 879 sayılı teklifleri
doğrultusunda, Mahalli İdareler Bütçe Müasebe Usulü Yönetmeliği'nin 24 ifuıcü maddesi gereğince

BelediyemizMaIi Hizmetler Müdilrlüğünce hazırlanan ve Plan Bütçe Komisyonunca uygun görülen

2022Ma|i Yıh Gelir ve Gider Bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

2022Y|L| GELİR nÜrçrsİ

01 _ VERGİ cprİnrenİ
03 _ TEŞEBBÜS VE ıııÜrrİygT GELİRLERİ
04 _ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
05 _ DİĞER GELİRLER
06 _ SERMAYE GELİRLERİ

5.152.500,00 TL
29.845.150,00 TL
2.125.000,00TL

10.991.500,00 TL
4.263.000,00 TL

52.377.150,00 TLGENEL TOPLAM:

)ur



2022YlLl GİDER BÜTÇESİ

18 - y AzI işrrni ıııününrüĞü
30 _ AKARyArır işrrrıııpsi vrününrüĞü
31 - FEN işLERi ıııüıünrüĞü
:z _ ıııari HIzMETLpn ıı,ıü»ünrüĞü
ıı - irpeiyE MEMUnruĞu
34- MEaBAHA işrprvıpsi
35 - zABITa auinriĞi
36 - BASIN yAyIN vE HALKra irişrirBn ıı,ıüoünrüĞü
ız _ iNseN KAyNAKLARI vE gĞiriııı ıııüoünrüĞü
3s _ ÇEVRE KORUMA VE KoNTRor ıı,ıÜoÜnrÜĞÜ
ıq- vprpRNpn rrprivırir

Ünal
Belediy

GENEL TOPLAM:

ü
Hasan AKPOLAT

Meclis katibi

300.000,00 TL
22.844.500,00 TL
9.120.750,00 TL
2.255.200,00TL

525.500,00 TL
307.000,00 TL

2.027.000,00 TL
887.700,00 TL

12.239.500,00 TL
1.170.000,00 TL

700.000,00 TL

52.377,150,00 TL

Ahmet Mahir UYGUN
Meclis katibi

ırriN


