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İLGİ: 01.10.2009 gün ve 7206 sayılı Harcama ve İhale Yetkilisi konulu 2 nolu Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgede " Birimler harcama yapmadan önce mutlak surette ekte
belirtilen ödenek izin belgesini düzenleyerek ödenek izni alacaklardır. Ödenek izni,
Kullanılacak ödenek tutarı 4734 sayılı yasanın 22/d maddesinde Belediyemiz için belirlenen
parasal tutara kadar ilgili müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısından bu tutarı aşan
harcamalarda Başkanlığımdan alınacaktır. Bu izin işlemi Mali Hizmetler Müdürlüğü
koordinesinde yapılacaktır." denilmekteydi.

Bundan sonra ödenek izin belgesi ile ilgili yeni Genelge yayımlanıncaya kadar; avans
ve kredi suretiyle alınacak mal ve hizmet alımları ile tarifeye bağlı ödeme (Elektrik, su,
telefon, doğalgaz vb.) onayları bağlı bulunulan Başkan Yardımcılarınca, kalan bütün mal,
malzeme ve hizmet alımı ile yapım, bakım-onarım vb. işlemlerle ilgili ödenek izin belgeleri
bizzat tarafımca onaylanacaktır. Ödenek izin belgesi onaylanınadan birimlerce herhangi bir
işlem tesis edilmeyecek Mali Hizmetler Müdürlüğünce de incelemelerde gerekli hassasiyet
gösterilecektir.

01.10.2009 gün ve M.06.6.KEÇ.0.31.2009 - 7206 sayılı yazı ile yayımlanan 2 nolu
Genelgenin ilgili bölümü yürürlükten kalkmıştır.

Bu Genelge yayımı ile birlikte yürürlüğe girer.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa,. AK
Belediye Başkanı

DAGITIM
Gereği için : Tüm Müdürlüklere
Bilgi için : Başkan Yardımcılarına
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