
2008 YILI BUTCE KARARNAMESI

MADOE 1 - Belediye Biitcesine giren dairelerin harcamalan i^in ( A) isaretli cetvelde
gosterildigi tizere,
2008 Yili J9in : 153.793.519,05 .-YTL
2009 Yih icin :155.394.381,75.-YTL
2010 Yih J9in : 159.215.006,02 .-YTL olarak tahmin edilmistir.
MADDE 2 -Belediye Biityesinin gelire baglt ( B ) isaretli cetvelde gosterildigi Ozere,
2008 Yili Jcin : 153.793.519,05 .-YTL
2009 Yili icin : 155.394.381,75.-YTL
2010 Yih Jsin :1 59.215.006,02.-YTL olarak tahmin edilmistir.
MADDE 3 - 2008,2009 ve 2010 Mali yih biit9esinde yer alan ddenekler toplami ile tahmin
edilen gelirler arasinda denklik saglanmistir.
MADDE 4- 5393 sayili Belediye Kanununun 59.maddesinde Belediye Gelirleri sayilmi? olup;
Gelir 9esitlerinin her birisinin dayandigi hUkUmleri gosterir bagli ( C ) cetvelinde kayith
bulunanlar dismda yiirurliikteki mevzuata aykm hi^bir kaynaga basvurulmayacaktrr.
MADDE 5- BUyiik insaat, hizmet, yapim, onanm dolayisiyla Belediye Ba$kam hiikmii birden
cok senelcre samil s6zle§me yapmaya yetkilidir.(G Ceiveli)
MADDE 6-Belediye But9esine a?agida belirtilen cetveller eklenmi§tir.
a-) Biitfe Kararnamesi.
b-) Odenek Cetveli. (A Cetveli)
c-) Gelirlerin Ekonomik Smiflandirmasi. (B Cetveli)
9-) Gelirlerin Yasal Dayanagmi Gosterir Cetvel (C Cetveli)
d-) Gelecek Yillara Yaygm Yiiklemeleri Kapsayan Taahhiitler Cetveli. (G Cetveli.)
e-) Cok Yilli Gider BUtcesi Cetveli,
f-) Qok Yilh Gelir B0t9esi Cetveli.
g-) Fonksiyonel ve Ekonomik Smiflandirma Diizeyinde Izleyen Iki Yil But9e Tahmini
Cetveli.
h-) Ihdas Edilen Memur Kadrolarmi GOsterir Cetvel. (K-l Cetveli)
i-) Ihdas Edilen Siirekli i?9i Kadrolanni Gosterir CetveI.(K-2 Cetveli)
i) 237 Sayili Ta§it Kanumma gore satin almacak Tamilian Gosterir Cetvel. (T-l Cetveli.)
j-) Mevcut Tasitlari GCsterir Cetvel,(T-2 Cetveli.)
k-) Aynntih Harcama Programi.
1-) Finansman Programi.
MADDE 7- Vergi, Resim , Har9 ve Katilma Paylannin tahsil siireleri 2464 sayili Belediye
Gelirleri Kanunu ile 1319 sayili Emlak Vergisi Kanununda gosterilen zamanlarda, diger
gelirler ise Belediye Meclisince tayin edilecek zamanlarda tahsil edilir.
MADDE 8-4109 sayili asker ailclcrinden muhta^ olanlar yardim hakkmdaki kanunun
1 l.maddesine g6re biit9enin 05 4 7 51 harcama kalemine odenek tahsis edilmistir.
MADDE 9-5102 sayili YUksek Ogrenim ogrencilerine burs,kredi verilmesine ili^kin kanunun
3.maddesine gOre 05 4 1 01 harcama kalemine odenek tahsis edilmistir.
MADDE 10- 5018 sayili Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununun 35.maddesi on odeme
(avans/kredi) yapilmasmm $artlari belirtilmi? olup, belirtilen $artlar dahilinde her yil B(it9e
Kanununda belirtilen miktar kadar avans vermek veya kredi a9mak suretiyle 6n 6deme
yapilabilir.
MADDE 11- Belediye Baskammiz Belediyemizi temsilen belediye i^ilerinin bagli oldugu
sendika ile guniin ko^ullanna gore i§yeri ve i§ kolu dtizcyinde toplu sozle^mc yapmaya, ucret
ve diger sosyal haklan giiniln kosullarma gore tespit etmeye yetkilidir.



MADDE 12-BQyuksehir Belediyesi ile Belediyemiz arasinda kurulustan beri ger9eklestirilen
Hizmet, mal ve nakit ahsverislerini Buyiiksehir Bclediyesinin Belediyemize yapacagi yardim
ve Belediyemiz adina tahsil edecegi gelirleri mahsup etmeye Belediye Baskani yetkilidir. Bu
mahsuplarm sonunda beliren degerler bir tarafta gclir kaydedilmek iizere kesin hesaba intikal
Ettirilir.
MADDE 13-EtkiIi ve siiratli sekilde hizmet verilmesini saglamak amacma yonelik olarak
luzum gGriilecek sirket ve mil esses el ere uygun sartlarla ayni ve nakdi sirket kurmak hususunda
But9emizin ilgili bolumlerinden gerekli odemeleri karsilamaya ve belediyeye ait gayrimenkul
tasmmazlari satmaya ve tasmmaz mal almaya, vakif kurmaya ve isletmeye Belediye Meclisi
yetkilidir.
MADDE 14-5393 sayih Belediye Kanununl8/e maddesi geregince; Tasmmaz mal alimina
satimma, takasma, tahsisine, tahsis seklinin degistirilmesine veya tahsisli bir tasmmazm kamu
hizmetinde ihtiya? duyulmamasi halinde tahsisin kaldinlmasma, 119 yildan fazla kiralanmasma
ve suresi otuz yili gefmemek kaydiyla bunlar uzerinde smirh ayni hak tesisine karar
verilmesine Belediye Meclisi yetkilidir.
MADDE 15-Ihtiya9 duyuldugu takdirde Zabita Karakolu kurulmasma Belediye Baskani
yetkilidir.
MADDE 16-5393 sayih Belediye Kanunun 15.maddesi geregi Belediyenin proje karsihgi
bor9lanma yoluyla elde ettigi gelirleri, sarth bagislar ve Kamu hizmetlerinde fiilen kullamlan
mallan ile Belediye tarafindan tahsil edilen vergi, resim ve hare gelirleri haczedilemez.
2005 sayili icra iflas yasasi 82/1 maddesi Devlet Mallar ile mahsus kanunlarda haczi caiz
olmadigi gfisterilcn mallar haciz edilemez.2464 sayili Belediye gelirleri kanunu ile diger
kanunlarla Belediyelere verilmekte olan her 9esit paylar Belediyeye vergi resimleri
hukmtindedir. Bu paylar haczedilemez denilmekte olup; belirtilen yasalar 9er9evesinde
Belediyemiz bankalarda mevcut cari hesaplann esham tahvilati ve tasarruf bonolan ile
Belediyenin tasimr tasmmaz mallan ile ve bunlarm gelirleri tanzim satis magazalan il, yap,
islet, devret sureti ile yaptinlan yerlerden elde edilen gelirler kamu hizmetinde tahsis edilmis
oldugundan Belediye mallan ve bankalar nezdinde bulunan Belediyemize ait (Vakiflar
Bankasi Avcilar §ubesi 02003134-02023817-02021255 nolu )Kamuya Tahsisli hesaplarirmz
haczedilemez.
MADDE 17-6245 sayih Harcirah Kanununun 8.maddesi geregince memur ve hizmetli
olmayanlann yurtipi ve yurtdisi gezi ve gOrevlerinde verilecek gtlnlilk ve yol giderleri
eOsterilen miktarlar Qzerinden Odenecektir.
MADDE 18- 5393 sayih Belediye Kanununun 16,maddesi geregince; Belediyenin karnu
hizmetine ayrilan veya kamunun yararlanmasma a9ik, gelir getirmeyen tasmmazlan ile
bunlarm insa ve kullammlan her ttirlii vergi, resim, hare, katilma ve katki paylanndan muaftir.
MADDE 19-5393 sayili Belediye Kanununun IS.maddesinin g fikrasi hilkmii uyarmca sarth
bagi? kabul edilip edilmemesini, karara baglamak Belediye Meclisine aittir.
MADDE 20-5393 sayih Belediye Kanununun 38-j maddesi geregi belediye personelinj
atamaya Belediye Baskam yelkilidir.
MADDE 21-Bu kararname hukumleri 1 Ocak 2008 tarihinde yiirurliige girer.
MAADE 22-Bu kararname htikumlerini Belediye Ba§kam yiiriitiir.
MADDE 23-2008 yili BUt?e Kararnamesi 22 maddeden olusur.


