2009 YILI BflTCE KARARNAMESi

MADDE 1 - Belediye Btltcesine giren dairelcrin harcamalan i9in ( A) i§aretli cetvelde
gosterildigi tizere,
2009 Yih J9in : 120.000.000 OO.-YTL
2010 Yih Uin :135.700.000,00.-YTL
2011 Yih kin :150.000.000,00.-YTL olarak lahmin edilmistir.
MA DDE 2 -Belcdiye Butcesinin gel ire bagh ( B ) isaretli cetvelde gosterildigi Uzere,
2009 Yih i?in : 120.000.000,00 ,-YTL
2010 Yih J9in :135.700.000,00.-YTL
2011 Yih icin :150.000.000,00.-YTL olarak tahmin edilmislir.
MADDE 3-2009,2010 ve2011 Mali yih but^esinde yer alan odenekler toplami ile tahmin
edilen gelirler arasinda denklik saglanmistir.
MADDE 4- 5393 sayili Belediye Kanununun 59.maddesinde Belcdiye Gelirleri sayilmi? olup;
Gelir cesitlerinin her birisinin dayandigi hiiktimleri gosterir bagh ( C ) cetvelinde kayitli
bulunanlar dismda yiirurlukteki mevzuata aykm hicbir kaynaga basvurulmayacaktir.
MADDE 5- Biiyiik insaat, hizmet, yapim, onarim dolayisiyla Belediye Baskam hu'kmu birden
9ok senelere samil sozlesme yapmaya yelkilidir.(G Cetveli)
MADDE 6-Belediye Biitcesine asagida belirtilen cetvelier eklenmi§tir.
a-) Bttt^e Kararnamesi.
b-) Odenek Cetveli. (A Cetveli)
c-) Gelirlerin Ekonomik Smitlandirmasi. (B Cetveli)
c-) Gelirlerin Yasal Dayanagmi Gosterir Cetvel (C Cetveli)
d-) Gelecek Yillara Yaygin Yuklemelcri Kupsayan Taahhiitler Cetveli. (G Cetveli.)
e-) £ok Y t l l i Gidcr Buteesi Cetveli.
f-) Cok Yilh Gelir Butccsi Cetveli.
g-) Fonksiyonel ve Ekonomik Simflandirma Duzeyinde Izleyen iki Yil Btitce Tahmini
Cetveli.
h-) ihdas Edilen Memur Kadrolanni Gosterir Cetvel. (K-l Cetveli)
i-) Ihdas Edilen SUrekli i^i Kadrolarmi Gosterir Cetvel.(K-2 Cetveli)
i) 237 Say ill Ta?it Kanununa gore satin ahnacak Tasitlan Gosterir Cetvel. (T-l Cetveli.)
j-) Mevcut Tasitlan Gosterir Cetvel.(T-2 Cetveli.)
k-) Aynntili Harcama Program i.
1-) Finansman Programi.
MADDE 7- Vergi, Resim . Hare ve Katilma Paylarmin tahsil sureleri 2464 sayih Belediye
Gelirleri Kanunu ile 1319 sayih Emlak Vergisi Kanununda gosterilen zamanlarda, diger
gelirler ise Belediye Meclisince tayin edilecek zamanlarda tahsil edilir.
MADDE 8-4109 sayih asker ailclerindcn muhtac olanlar yardim hakkindaki kanunun
1 l.maddcsine gcirc biiteenin 05 4 7 51 harcama k a l e m i n e Odenek lahsis edilmistir.
MADDE 9-5102 sayih Ytiksek Ogrenim ogrencilerine burs,kredi verilmesinc iliskin kanunun
3.maddcsine gore 05 4 1 01 harcama kalemine odenek lahsis edilmistir.
MADDE 10- 5018 sayih Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununun 35.maddesi on odeme
(avans/kredi) yapilmasinm §artlan belirtilmis olup, belirtilen sartlar dahilinde her yil But9e
Kanununda belirtilen miktar kadar avans vermek vcya kredi a^mak sureliyle on odeme
yapilabilir.
MADDE 11- Belcdiye Baskammiz Belediyemizi lemsilen belediye iscilcrinin bagh oldugu
sendika ile gunun kosullanna gore isyeri ve i? kolu diizeyinde toplu sozlc^me yapmaya, ilcret
ve diger sosyal haklan gunOn kosullanna gore tespit etmeye yetkilidir.

1Y1ADUE 12-Biiyuks,ehir Belcdiyesi ilc Belcdiyemi/: arnsmda kurulus.tan beri gerceklestirilen
Hizmet, mal vc nakit ali$veri$Ierini Biiyiiksehir Belediyesinin Belcdiycmizc yapacagi yardim
vc Bclediyemiz adina tahsil edccegi gelirleri mahsup etmeye Belcdiye Baskam yetkilidir. Bu
mahsuplann sonunda beliren degerlcr bir tarafla gelir kaydedilmek Cizere kesin hesaba intikal
Httirilir.
MADDE 13-Etki!i ve siiratli sekildc hizmct verilmesini saglamak amacina yonelik olarak
liizum goriilecek $irket ve miiesseselere uygun ^artlarla ayni vc nakdi sjrket kurmak hususunda
Butcemizin ilgili boltimlerindcn gerekli odemeleri kars/ilamaya ve belediyeye ait gayrimenkul
tasmmazlan sal may a ve tasmmaz mal almaya. v a k i f k u r m a y a vc isletmeye Belediye Meclisi
yelkilidir.
MADDE 14-53l)3 sayili Belediye K i i n u i i u n l S / c maddcsi geregincc; 'la.sinmaz mal alimina
satimma, takasma, tahsisine, lahsis ^cklinin degi^lirilmesine vcya tahsisli bir ta^mmazm kainu
hizmetinde ihtiyat; duyulmamasi halindc tahsisin kaldinlmasma, i'n; yildan fazla kiralanmasma
vc siircsi otuz yili gecmemek kaydiyla bunlar tizerinde sinirli ayni hak tcsisine karar
vcrilmcsinc Belediye Meclisi yetkilidir.
MADDE 15-lhtiyag d u y u l d u g u takdirdc Zabila Karakolu kurulnuisina Belediye Ba?kam
yelkilidir.
MADDE 16-5393 sayili Belediye Kanunun 15.maddesi geregi Belediyenin proje kar^ihgi
borclanma yoluyla elde ettigi gelirleri, §arth bagi^lar vc Kaniu hizmetlerinde fiilen kullanilan
mallari ile Belediye tarafindan tahsil edilen vcrgi, rcsim ve hart,: gelirleri haczedilemez.
2005 sayili icra iflas yasasi 82/1 maddest Devlet Mallar ile mahsus kanunlarda haczi caiz
olmndigi gosierilcn m a l l a r haciz edilemez.2464 sayili Belediye gelirleri kanunu ile diger
kanunlarla Belcdiyelere v c r i l m e k t c olan her <jc$\i p a ) l a r Belediyeye vergi resimleri
hukmtindcdir. Bu paylar haezedilenie/, dcnilmekle olup; b e l i r t i l e n yasalar cercevesinde
Belediyemiz bankalarda mevcut cari hcsaplann csham t a h v i l a l i ve tasarruf bonolan ilc
Belediyenin ta§mir tasinmaz mallari ile ve b u n k u m gelirleri lanzim saii^ magazalan il, yap,
i$let, devret surcli ile yaplinlan yerlerdcn elde edilen gelirlcr kamu hizmetinde tahsis edilmi§
oldugundan Belediye mallari ve bankalar nezdinde bulunan Belediyemize ait (Vakiflar
Bankasi Avcilar $ubesi 02003134-02023817-02021255 nolu )Kamuya Tahsisli hesaplanmiz
haczedilemez.
MADDE 17-6245 sayili Harcmih Kaiuiuunun 8.maddcsi geregi nee memur ve hizmetli
olmayanlann yurti^i ve yurtdisi gezi ve gorevlerinde verilecek giinliik ve yol giderleri
gosterilen miktarlar uzerinden odenecektir.
MADDE 18- 5393 sayili Belediye Kanununun 16.maddcsi geregince; Belediyenin kamu
hizmetine aynlan veya kamunun yararlanmasma acik, gelir getirmeyen ta^mmazlan ile
bunlann in?a vc kullammlan her turlii vergi. res!in, hare, katilma ve katki paylanndan muaftir.
MADDE 19-5393 sayili Belediye K a n u n u n u n 18.maddesinin g fikrasi hukinti uyannca §artli
bagis kabul edilip edilmemesini. karara baglamak Belediye Meclisine a i t t i r .
MADDE 20-5393 sayili Belediye K a n u n u n u n 3 H - j maddcsi geregi belediye personelini
atamaya Belediye Baskatn y e t k i l i d i r .
MADDE 21-Mcclisce k a b u l edilen biitcede ancak i l g i l i kanun ve yonetmeliklerde belirtilen
usul vc esaslara uyulmak suretiyle degisiklik yapilabilir.
MADDE 22-Bu kararname hiiktinileri 1 Ocak 2009 tarihinde yiirCirluge girer.
MAADE 23-Bu kararname h i i k i i n i l e r i n i Belediye Ba^kani yuruttir.
2009 yili Biitce Kararnamesi 23 maddeden olu^ur.

