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2018 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin komisyon 1--+----+---+----1
tarafından oluşturulan raporun İl Genel Meclisine sunulması uygundur.

KARAR ••

2018 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin komisyon raporu doğrultusunda; İl Özel İdaresi
Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 20.09.2017 tarih ve 12196 sayılı yazıları ve komisyon tarafından hazırlanan
rapor ve Ek'leri okunup incelendi.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun,
Valinin Görev ve Yetkileri başlıklı 30 uncu maddesinin (b) bendi "İl özel idaresini

stratejik plana uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere
uygun olarak bütçeyi ... hazırlamak ve uygulamak ... " hükmü;

İl Özel İdaresi Bütçesi başlıklı 44 üncü maddesi "İlin stratejik planına uygun olarak
hazırlanan bütçe, il özel idaresinin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir,
gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir." hükmü;

Bütçenin Hazırlanması ve Kabulü başlıklı 45 inci maddesi" Vali tarafından hazırlanan
bütçe tasarısı eylül ayı başında il encümenine sunulur... " hükmü;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlıklı 9 uncu maddesinin (b)

bendi "Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile
program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans
göstergelerine dayandırmak zorundadırlar." (d) bendi "Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer
alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar."
hükmü;

Üst Yöneticiler başlıklı 11 inci maddesi" ... il özel idarelerinde vali ve belediyelerde
belediye başkanı üst yöneticidir. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma
planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun
olarak hazırlanması ve uygulanmasından meclislerine karşı sorumludurlar " hükmü;

Bütçe Türleri ve Kapsamı başlıklı 12 inci maddesi" Mahalli idare bütçesi, mahalli
idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesidir." hükmü;

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin,
Bütçe başlıklı 5 nci maddesi "(1) İl özel idaresi bütçesi, mali yıl içindeki gelir ve gider

tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır.
(2) Mali yıl bütçesi, stratejik plan ve performans programları dikkate alınarak izleyen iki yılın gelir ve gider
tahminleri ile birlikte görüşülür ve değerlendirilir. (3) Bütçe, kurumların plan ve programlarının gerekleri
ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkeleri ile uluslararası
standartlara uygun olarak hazırlanır ve uygulanır. (4) Bütçe; gider, gelir ve finansmanın ekonomik
sınıflandırması bölümlerinden oluşur. (5) Gider bütçesi, kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve
ekonomik sınıflandırma olmak üzere dört bölüme ayrılır. Finansman tipi sınıflandırma tek düzeyden, diğer
sınıflandırmalar dört düzeyden oluşur. Gelir bütçesi ve finansmanın ekonomik sınıflandırması cetvelleri de
dört düzeyden oluşur. Kurumlar ihtiyaç duymaları halinde, bu düzeyler dışında ilave düzeyler açabilirler."
hükmü;

Bütçe çağrısı başlıklı 22 nci maddesi "Kurumlarda üst yönetici, her yıl Haziran ayının
sonuna kadar stratejik plan ve performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere
birimlere çağrı yapar."hükmü;
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Birimlerin gider teklifleri başlıklı 23 ncü maddesi " 1) Birimler bütçe fişini (Örnek-3/A)
kullanarak gerekçeli bütçe yılı gider teklifleri ve izleyen iki yılın gider tahminleri ile ödenek cetveli (Örnek-9)
ve ayrıntılı harcama programını (Örnek-27) mali hizmetler biriminin koordinasyonunda hazırlayarak hizmet
gerekçesi (Örnek-2) ile birlikte Temmuz ayının sonuna kadar mali hizmetler birimine verir. (2) Gider
tahminlerinde, stratejik plan, performans programı ve yatırım programlarındaki hedef ve ilkeler göz önünde
bulundurulur. (3) Bütçe teklifleri, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde
hazırlanır."hükmü gereğince hazırlanmıştır.

Bütçe Tasarısı başlıklı 24 üncü maddesi "Mali hizmetler birimi, diğer birimlerden gelen
gider tekliflerini birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve
hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısını oluşturur ... Üst yönetici tarafından gerekli inceleme ve
düzeltme yapıldıktan sonra bütçe tasarısı Eylül ayının ilk iş günü encümene havale edilir." hükmü ve,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 26 ncı
maddesinin (a) fıkrası "Stratejik Plan ve Yıllık Çalışma ve Programı ile Bütçe ve Kesin.Hesabı inceleyip İl
Genel Meclisine görüş bildirmek" hükmü gereğince 2018 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesisi İl Özel İdaresince
hazırlanarak 06.09.2017 tarih ve 11570 sayılı yazı ile Encümene sunulmuş, Encümenin 07.09.2017 tarih ve 216
sayılı kararı ile inceleme komisyonu oluşturulmuştur. Encümen kararı gereğince oluşrurulan komisyon
tarafından yapılan çalışma ve toplantı sonucunda oluşturulan inceleme komisyon raporu ekte sunulmuştur.

Söz konusu, 2018 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi Ek'li komisyon rapor doğrultusunda uygun
olup İl Genel Meclisine sunulması, Encümenimizce uygun görülmüştür.

Gereği için Karar örneğinin İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine
21.09.2017 tarihinde Oy Birliği ile Karar verildi.
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