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il ceruel MEcLisi rnnnnt
Genel Meclisinin 2015 yrh Kastm ay
Ozel idaresinin 2016 Mali Yrh Hazrrhk Btitqes
il Ozel idaresinin 2016 Mali Yrh Biitgesi 5302
ile igiqleri Bakanh[r Mahalli idareler Genel

il

4/c maddesi gere[ince;
igin (A) igaretli
MADDE r- il 6zer idaresi kapsamrndaki hizmet birimleri harcamalan
verilmiEtir'
cetvelde gdsterildigi izerctoplam 51.152.599,4 L ddenek
gdsterildifi
Ozel idaresi btitgesinin ri ba[h ( B) igaretli cetvelde
MADDE 2iizere toplam 5L152.599,40-TL olarak tahmin edilm
toplamr ile gelir bi'itgesinde
MADDE 3- 2016 Yrh gider btitgesinde yer
losundaki kaynaklar karqrhk
tahmin edilen gelirler ile Finansman ekonomik
gostermek suretiyle denklik sa[lanmtqttr'
Yasal
MADDE 4- Gelir geqit-ierinin yasal dayanaklan ( C) cetvelinde gosterilmigtir.

Il

a
srnrfl

bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir'
igin
MADDE S- na"gh ( G) cetvelinde nicelik ve nitelifi gosterilen yattrtm projeleri
Vali, hiikmti birden gok yrl kapsrya sozleqme yapmaya yetkilidir'
MADDE e- eZiS Sayrl-Harcrrah Kanununun 8'inci maddesi gere[ince memur ve
giinltik ve yol
hizmetli olmayanlarrn yurt igi ve yurt drqr gezi ve gorevlerinde verilecek
gezi
ve gorevlerde
giderleri tizerinde ,.r.ni bir gorev tulunmayanlara yurt igi ve yurt drqr
giinltik ve yol giderl-eri ba[h ( H) cetvelinde gosterilen miktar uzerinde ddenecektir'
day ana$r

ierilecek
MADDE 7- Btitgeye aqafrdaki cetveller eklenmigtir'
l- Biitge Kararnamesi.(Omek- 2l),
2- Fonksiyonel ve Ekonomik Srnrflandrrma Di.izeyde Odenek Cetveli (Ornek- 18),
3- Odenek Cetveli (0rnek-20)
4- Gelirlerin Ekonomik Srnrflandrrmasr cetveli (ornek-l l),
5- FinansmarunEkonomikSrnrflandlrmasl cetveli(ornek-12),
6- Gelirlerin Yasal Dayanafrnr Gosterir (C) Cetveli ($rnek-13),
7- Gelecek Yrllara Yiiklemelere Girigmeye izin verilen hizmetlere ait (G) Cetveli
(6rnek-22),
8- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcrrahr Gosteri ( H) Cetveli

(0rnek-23),
9- ihdas Edilen Memur Kadrolannr Gosterir, (K 1) Cetveli (Ornek -24),
10- ihdas Edilen Siirekli i99i Kadrolarrnr Gosterir (K -2) Cetveli (Ornek-25),
11- 237 Sayfi Tagrt Kanununa Gore Satrn Ahnacak Tagrtlan G<isterir ( T )
..

Cetveli(Orn ek-26),
MADDE 8- 5302 Sayr! il ozel idaresi Kanunun 10. Maddesi (b) bendine gore, Biitge
ve Kesin hesabr kabul etmek, biitgede kurumsal kodlama yaprlan birimler ile fonksiyonel
srnrflandrrmanrn birinci di.izeyleri arasrnda aktarma yapmaya il Genel Meclis, 26' Maddenin
(c) bendine gore ongori.ilmeyen giderler odene[inin harcama yerlerini belirlemek, (d) bendine

r

/.

T*r.0.1

eyleri arastnda aktarma yapmaya il Enci'imeni
ve ekonomik
iore, bunlann dtqmda kalan
ak'

222 sayfi kanuna gore btitgeye konulan geli
Enci.imeni karart ile gelir biitgesinde aqrlmrq
kanunda yazrh olan hizmetlere iligkin gide
kaydedilir.

yaprlan yardrml
MADDE 10- $arta bafh bafr$lar, bir _projeye dayah olarak
tnnda yer .alan bakanlrklar ve di
dayalr alman krediler,
:ere il ozel idare biitqesine aktanlan
kuruluglarrnrn ildeki yat
prere gelir difer yanda gider btitgesinde ilgili
vallik oluru ile gelir b
proje drgrnda baqka iglere aktarrlmazve
projelere odenek ta'OeAifir. Bu odenekler ait iAug,

harcatmaz.

Hakkrndaki
MADDE 11- 4109 Sayrh Asker Ailelerinden Muhtag Olanlara Yardrm

kesimi Muhtag asker ailesi yardrm maddesine
konur.

ve ilin
MADDE 12- Meclise daha once kabul edilen plan ve yrlhk yatrnm programlan
maddeler halinde gosterilen
kalkrnmasrnr temin igin yaprlmasr uygun gortilen ve a9a[rda
e kredi kurumundan
iglere iligkin, kargtlannau teiirtiten miktard
borglanrlmasrna ve borglanmayla ilgili iqler
MADDE 13- Devlet B-titgesinden

veya

kaynaklardan gonderilen paralarvalilik

difer fonlardan

ve

olur'u ile il ozel idare Gelir Biitgesine Gelir olarak

Uyaeaitir ve Gider Bti4esinin ilgili btiltimlerine ddenek olarak kaydedilecek, odemeler
protokol ve Valilik Olur'u ile yaprlacaktrr'
MADDE 14- Madenlerden Alnacak ri.isum ve harg bedelleri ile taqrnmaz mal kira

bedellerini tahsile esas son taksit stireleri il Enctimenince tespit edilecektir'
MADDE 15- il Genel Meclisinin toplantr halinde bulunmadrlr.suada biitqede acele
gerekli
olarak defigiklifi gerektirecek bir sebebin ortaya gtkmasr halinde il Enctimeni
de[iqikli[i yapabilir.
MADDE 16 -Bu Kararname Hiikiimleri 01 Ocak 2016 tarihinde ytiriirlti[e girer.
MADDE 17-Bu Kararname Hiiktimlerini Bingol valisi ytiriittir
Bu nedenle yukalda belirtilen 2015 Mali Yrh il Ozel idaresi Biitgesi ile 17. maddelik
2016 yr1 Btitge Kararnamesi 30.11.2015 tarihli toplantrda 5302 sayrh il Ozel idaresi
il
Kanununun 14. maddesi gerefince boliim boltim, maddi madde okunarak yaprlan oylamada
Genel Meclis Uyelerinden Aydrn KAYA, gahbedin KARTAL, Selahattin ALTIN, Abdulaziz
qiqerqi'nin muhalefet oyuna kargrhk oy.goklufu ile kabul edilmigtir.
Gerefi igin karar orne[inin il $zel idaresine gonderilmesine.
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