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Konusu: Yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan 
ödenekten, ödenek ihtiyacı olan harcama kalemlerine 
aktarma yapılması. 

        TEKLİFİN ÖZÜ       :  
        İl Genel Meclisinin 2018 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 06.12.2018 tarihli dördüncü birleşiminde 
incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve İl Özel İdaresi 
Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 03.12.2018 tarihli ve 5775 sayılı yazılarında belirtilen, İl Özel 
İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin uygulamaları sırasında bazı harcama kalemlerinde ayrılan ödeneğin yılsonuna 
kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, bütçenin bazı harcama kalemlerinde mevcut olan ve yılı içerisinde 
harcanamayacağı anlaşılan ödenekten, ödenek ihtiyacı olan harcama kalemlerine aktarma yapılması. 
        KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 
        2017 yılı bütçesinin uygulaması sonrasında artan ödeneklerin, köylerin ihtiyaç duyulan alt ve üstyapı 
hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili fasıl maddelerine aktarılarak 2019 yılına devredilmesi, ayrıca İl Özel 
İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin uygulamaları sırasında bazı harcama kalemlerinde ayrılan ödeneğin yılsonuna 

kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, bütçenin bazı harcama kalemlerinde bulunan ve yılı içerisinde 
harcanamayacağı anlaşılan ödeneklerden, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi 
gereğince, ödenek ihtiyacı olan ve ekli cetvelde belirtilen fasıl maddelerine yine ekli cetvelde belirtilen tutarlar 
kadar aktarma yapılması komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir. 
        KARAR                       :  
        İl Genel Meclisinin 31.12.2018 tarihli olağanüstü toplantısında yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; 2018 yılı bütçesinin uygulaması sonrasında artan ödeneklerin, köylerin ihtiyaç duyulan 
alt ve üstyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili fasıl maddelerine aktarılarak 2019 yılına devredilmesi, ayrıca İl 
Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin uygulamaları sırasında bazı harcama kalemlerinde ayrılan ödeneğin 
yılsonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, bütçenin bazı harcama kalemlerinde bulunan ve yılı içerisinde 
harcanamayacağı anlaşılan ödeneklerden, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi 
gereğince, ödenek ihtiyacı olan ve ekli cetvelde belirtilen fasıl maddelerine yine ekli cetvelde belirtilen tutarlar 
kadar aktarma yapılması hususu işaretle oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
       Alınan bu kararın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi gereğince Valilik Makamına 
gönderilmesine karar verildi. 
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