
 

        İL GENEL MECLİSİNİN 28.12.2017 TARİHLİ  
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT TUTANAKTIR 

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin olağanüstü toplantısı 28.12.2017 
Perşembe günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, Ertan 
Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, 
İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok üzere tüm üyelerin toplantıya 
iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2017 yılı bütçe uygulamaları sırasında bazı harcama 
kalemlerinde ayrılan ödeneğin yılsonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, yazı ekindeki cetvelde belirtilen hizmetlerde kullanılmak üzere ödenek alınması 
mümkün olan harcama kalemlerinden, ödenek ihtiyacı olan fasıl maddelerine aktarma yapılması teklifi hakkında Plan ve 
Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor ve aktarma cetveli okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, yazı ekindeki cetvelde 
belirtildiği şekilde, ödenek alınması mümkün olan harcama kalemlerinden ödenek ihtiyacı olan fasıl maddelerine aktarma 
yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen ve İl 

Özel İdaresi hesaplarında tutulan ₺5.000.000,00 tutarındaki ek gelirin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10/b maddesi 
ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi uyarınca, bütçenin ilgili fasıl maddelerine gelir gider 
kaydedilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli …12.2017 tarihli ve ……….. sayılı 
teklif yazıları ve eki cetvel okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, konunun incelenerek bir rapor halinde meclise 
sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıya 5 dakika ara verildi. 
  
İl Genel Meclisinin 28.12.2017 tarihli olağanüstü toplantısının ikinci oturumuna saat 15.45’te meclis toplantı salonunda 
başlandı. Birinci oturumda incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel 
İdaresinin 2017 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen ₺5.000.000,00 tutarındaki ek gelirin 
bütçelendirilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen ₺5.000.000,00 
tutarındaki ek gelirin bütçenin ilgili fasıl maddelerine gelir kaydı ile söz konusu ₺5.000.000,00 ödeneğin ₺150.000,00 
sinin Çocuk Oyun Parkı ve Jimnastik Grubu Yapım Projesi faslına, ₺2.100.000,00 sinin Yol Yapım Giderleri faslına, 
₺1.000.000,00 sinin Gölet Yapım Projesi faslına,  ₺700.000,00 sinin Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri faslına, 
₺500.000,00 sinin İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri faslına, ₺150.000,00 sinin Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi 
faslına, ₺200.000,00 sinin Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Alımı faslına, ₺200.000,00 sinin ise Makine Teçhizat Alım 
Projesi faslına gider olarak kaydedilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, olağanüstü toplantıya son verildi.  


