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ait GöreV Ve
Meclisimizce

Konuyla ilgili Mali Hiznetler Müdür]_üğü tarafından yazfLan 26.aA.202I
tarj,hli ve E-4602 sayJ,lr yaza ekinde yer a]-an görev Ve Ça]-fşna yönetmeliğinin
Meclise okunmasayla;

T.C.
ALAŞEHİR BELEDiYE BAŞKANLIĞI

MALi HİZMETLER MÜDtJRLÜĞÜ

GöREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDAYöNETMf,LİK

BiRiNCİ BöLüM
Amaç. Kapsam, Dayanak ve Tanım|ar

AMAÇ
MADDE l - Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev. yetki ve sorumlu lukların ı belirtmekı çaltşma. usul

ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAN4
MADDE 2 - Alaşehir Beledi_vesi Mali lIizıneıler Miidürlüğü ile Miidürlüğe bağlı birinı ıe şef'liklcri

kapsar.

DAYANAK

kaı,ırıııu ve 539_j savılı Beledive kanuııuna davanılarak hazırlanını
sa} ılı kamu Mali yönetin]i \e koııtrolMADDE J - Bu Yiinelmelik. l 01l2/]0()--j tarihli ve 50l8



Sayfa 2 / 14

TANtMLAR
MADDf, 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan / Üst Yönetici: Belediye Başkanını,

a) Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını.

b) Belediye: Alaşehir Belediyesini,

c) Harcama Birimi: Bütçe ile adına ödenek tahsis edilen birimi.

d) Harcama Yetkilisi: 5018 Sayılı Kanun'un 3l. maddesine göre bütçeyle ödenek tahsis

edilen her bir harcama biriminin (Müdürlüğün) en üst yöneticisine (Müdür veya Müdürün yetki verdiği
personeli),

e) Meclis: Alaşehir Belediye Meclisini.

0 Encümen: Alaşehir Belediye Enciimenini,

c) Memur: Müdürlüğünde görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi

personeli,

h) Personel: Müdürlüğe bağlı 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre çalışan personelintümü.

i) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin

yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış yöneticiyi,

j) Müdür: Mali Hizmetler Müdürünü,

k) Müdürlük: Mali Hizmetler Müdürlüğünü,

l) Ön mali kontrol: idarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve

işlemlerinin; idare bıitçesi, bütçe tertibi. kullanabilir ödenek tutarı. harcama programı. ve diğer mevzuat

hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden

yapılan kontro|ü,

m) Şet Birim Yöneticisin i.

n) Mükellef: Alaşehir Belediyesi Mükellefini,

o) İç kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını.

muhasebe kaylttarının doğru ve tam olarak tutulmaslnl, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve

güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare taraflndan oIuşturulan organizasyon, yöntem. SüreÇ

ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütününü,
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p) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırı|ması, ınal veya hizmetin alıı]ması"

teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması. belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması

görer lerini yürüıen göreı lileri.

q) Cörüş Yazısı: Ön mali kontrol sonucunda mali karar ve işleınlerin uygun bulunup bı.ılunmadığı

yönünde verilen yazılı görüşü veya dayanak belge üzerine yazılan şerhi.

r) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade

edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemlerle

ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili meınurları"

S)

t)

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi: Harcama biriınince edinileı,ı taşınırlardan muayeııe ve kabulü

yapılaı,ıları cins ve niteliklerine göre sayarak. tartarak. ölçerek teslim alınmasını. doğrudan tüketilmeyen ve

kulIaı,ııırıa verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza edilmesini ve buna bağlı fiş iIe

cetvellerin doldurulmasını sağlayan personel veya personelleri,

Taşınır Konsolide Görevlisi: Harcama birimlerinin taşınır Iıesaplarıı,ıın konsolidc edilınesi

işlemlerini yürütmek üzere görevli personel i,

Yönetmelik: Bu Yönetmeliği. ifade eder.

TEMEL iLKEI-ER:
MADDE 5-

u)

l)

2)

3)

4)

Hesap Verebilirlik,

Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık

Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik

Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik

iKiNCi BöLLJM

Kuruluş:
MADDE 6-
Mali Hizmetler Müdürlüğü Başkan ve Başkan Yardımcılığına bağlı bir birimdir. Mi'ıdür. Meınur. Şef'.

işçi ve biriınlerde çalışan diğer lİamu personellerinden oluşur. Birimlerin içi orgaı-ıizaslrın 1,'apılarının teŞkili-

,İi) konr.u ilgiıi m-ıidtiİıtıgıin teklifi ve bağlı olduğu üst amirin oı,ıayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleıne ile

geçerlilik kazan ır.

Kuruluş ve Yapılanma

Teşkilatlanma:
MADDE 7-
Müdürlüğün personel yapısı Norm Kadro esaslarına göre ilrdas edil

a) Müdür
ol aşağıdaki gibidir

r
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a)

a)

b)

c)

a) Şef
b) Memur
c) İşçi
d) Kadrolu İşçi
e) Sözleşmeli Personel
f) Taşeron İşçi

üçüııcü BöLüM
Görev yetki ve sorumluluklar

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Göreı Yetki ve SorumluIukları

MADDE 8_
Müdürlüğün görevleri 50l 8 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda belirtilmiş olup;

Belediyenin Stratejik Plan ve Perlormans Progıamının hazırlanmasını koordiıre ve sonuçlarını

konsolide etmek,

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini. Stratejik Plan ve Performans

Programına uygun olarak hazır|amak ve Belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğuııtı izlenıek ve

değerlendirmek,

Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesiııde. ayrıırlılı lıarcaırıa programı

hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderiln,ıesini sağlaınak.

Bütçe kayıtlarını tutmak. bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplaınak. değerlendirınek ve

biiıçe kesin hesabı ile ınali istatistikleri hazırlamak.

d) ilgili mevzuah çerçevesinde Belediye gelirlerini tahakkuk ettirınek- gelir ve alacaklarının takip ve

tahsil işlemlerini yüdtmek.

e) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,

f) Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taştnmazlara İlİşkin İcmal

cetveIlerini düzenlemek,

c) Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve

sonuçlandırmak,

h) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetİciye BaŞkaır Yardıınclsına

ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

''' 
On mali kontrol faaliyetini yürütmek.

j) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

k) ilgili mevzuat hükümlerince Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeleri tutmak ve muhafaza

etmekten sorumludur.

l) ulusal kalkınma stratej i ve politikaları. yıllık program ve hükümet programl çerçevesinde idarenin

orta ve tızrın vadeli strateji ve politikalarııiı belirlemek" amaçlarıı,ıı o

yapmak

ttırmak üzere gerekli çaIışınaları

r
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m) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kaliie ölçütleri geliştirmek ve bu

kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

n) Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak.

aıraliz etmek ve yorumlamak.

o) Belediyenin görev alanına giren konularda. hizmetleri etkileyecek dtş t'akıörleri incelemek. kurum

içi kapasite araştırTnası yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve gene| araştırmalar

yapmak.

p) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

q) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

MüDüR. MüDüR YARDıMClSI. MUHASEBE YETKiLi vE MLITEMF.DiN
CÖREV, YETKi VE SORUMLULUKLARI

Müdürün Görevle ri
MADDE 9-

a) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve },etiştirilmelerini
sağlayacak çalışmalar yapmak.

a) Müdürlüğün farklı iş ve işlemlerini yürütmek üzere Birim Sorumlusıı ve diğer personelin

atanması için Başkana/Başkan Yardımcısına öneride bulunmak,

b) Müdürlükte

suırulınasını sağlamak.

görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili. süraıli ve verimli bir şekilde

c) l. Derecede disiplin amiridir. İlgili mevzuatın disiplin amirlerine vermiş olduğu görevleri

yerine getirmek.

d) Müdürlüğün yazışmalarını yürütmek. Belediyenin diğer idareler nezdinde ki mali iŞ ve

işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

e) Ön Mali Kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile

toplantl yapmak, Başkan yardımcısl ve Başkanı bilgilendirmek ve önerilerde bulunmak.

fl Stratejik plan ve performans programınln hazırlanmasının koordine edilınesi ve konsolide

edilmesi ile ilgili çatışmaları yürütmek ve bütçe. mali tablolar. kesin hesap ve diğer raporlarıır süresiırde

lıazırlanmasını. onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

c) Gerektiğinde ma|i mevzuatın uygulanmasına yönelik genelgeler hazırlanıak,

h) Mali hizmetlerin saydam, planlı. Belediyenin amaçlarına ve ınevzuata uygun bir

şekilde yürütülmesi için gerekli önlemler almaktır

f
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MüDüRüN YETKi VE SoRUMLULtJKLARl:
MADDE l0_

a) Üst Yöneticiye karşı Müdürlüğün görevlerinin zamanında ve etkin bir şekilde yerine

getirilmesinden,

a) Başkan Yardımcısına karşı müdürlüğün görevlerinin zamanında ve etkin bir şekilde yerine

getirilmesinden,

b) Harcama Birimleri arasında mali yönetim ve kontrolün koordinasyonunuıı sağlanınasından.

c) Diğer Birimler nezdinde ki mali işlemlerin izlenmesinden,

d) Birim hizmet|erinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden.

e) Gelirlerin zamanında tahakkuku, süresinde takip ve tahsiIinin sağlanmasındaıı,

f) Harcama ve ödeme işlemlerinin mevzuata uygun ve zamanında tamaınlanmasıırdan.

g Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin mevzuata uygun ve etkili bir şekilde yürütüImesinden.

h) Para ve parayla ifade edilebilen değerleri, emanetleri, teminatları almak. saklamak ve zamanı

geldiğinde de ilgililere iade etmekten,

i) Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun. saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasünı

sağlamaktan.

j) Personelin motivasyonunu yükselterek. prodüktivitenin artmasını sağlamaktan.

k) Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmekten.

l) Gelirin arttlrülması ve harcamaların azaltılması için müdürlükler ve birimleı arası

koordinasyonu sağlamaktan.

m) Müdürlük mutemetlerinin hesabı belge ve işlemleriıri ilgili mevzııata göre yapıp

yapmadıklarından,

n) Saytştay ve diğer yetkili mercilere hesap vermekten,

o) Müdürlük tarafindan hazırlanması gereken plan. program. bütçe. kesin hesap, mali tablolar,

faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere

gönderilmesinden sorumludur.

r) Mali Hizmetler Müdürü 5'inci maddede belirtilen görevleri yapmak ve yaptırmak ile yetkili

ve sorumludur.

Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumluluk]an:

MADDI ll-

T
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a) Müdür Yardımcısının asli görevi müdiire yardtmcı olmaktır. Müdür Yardımcısı Müdür

taraflndan verilen görevi ifa etmenin yanında; kanun, tüZük, yönetmelik ve yürürlükteki diğer

mevzuattaki görevlerini ifa eder.

a) Yürürlükteki mali mevzuata göre muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilisi ve harcaına

yetkilisi görevleri aynı kişide birleşemeyeceğinden Mali Hiznıetler Müdürlüğünde Başkan tarafindan

görevlendirilen Müdür Yardımcısı aynı zamaırda müdürlüğün harcaına yetkilisidiı'. Bu sıfhtla

müdürlüğün harcama ile ilgili yetki ve sorumluluklarını da kullanır.

Muhısebe Yetkilisinin Görev. Yetki ve Sorumlulukları;

MADDf, 12-

a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek. yersiz ve fazla tahsil edilenleri

ilgililerine iade etmek.

a) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

b) para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek

veya göndermek.

c) yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne

uygun. saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaledeı bağımsız

olarak düzenlemek.

o Gerekli bilgi ve raporları, Maliye Bakanlığına, hizmet verilen ilgili kamu idaresiııin harcama

yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen

sürelerde düzenli olarak vermek.

e) vezne ve ambarların kontrotünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak veya

yaptırmak.

f) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defteı kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen siirelerle

muhafaza etmek ve denetime hazır buIundurmak.

g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen

zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden

kontroI edilmesini istemek.

h) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek. devredilen hesabı

devralmak.

D

,

k) Us t yöııeticin in verecc ği diğer görevleri yapmak

Muhasebe birimini yönetmek.

Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

r
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I) Ödeme işlemlerinitakip etmek

ıl-ı) Beyanname işlemlerin yapılmasını takip etmek

n) Bu Yönetmeliğin 6. maddesinde sayılan hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe

kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından.

o) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve para1,|a ifade edilen değerler

ile bunlarda meydana gelen kayıplardan.

p) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapı|ması ve ön ödemelerin ınahsubu aşaınalarında ödenıe

emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontro|ünün yaptırı lünastııı sağlanıak.

q) Yersiz ve fazla ıahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde. geri verilecek tutarın.

düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından.

r) Ödemelerin. ilgili mevzuatııı öngördüğü öncelik sırası da göz öniinde bulundurularak.

ırıuhasebe kayıtIarına alınma sırasına göre yapılmasından.

s) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla. kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı

devral ırken göstermediği noksanl ıklardan.

t) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işIemlerini ilgili mevzuata göre kontrol

etmekten.

Muhasebe yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sr'ırunılııluklaıı. görevleri gereği

incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.
Muhasebe yetkililerinin ret ve iadeler ile ayrılıp gönderitmesi gerekeı paylara ilişkin ibzla ve \L'rsiz

ödemelerde sorumluluğu. bu Yönetmeliğin l0. maddesi uyarlnca yapmasl gereken kontrollerle sınırlıdır.

Mutemedin Görev ve Yetkileri;
MADDE lJ_

a) Tahsilatı yapülan tutarları bankaya zamanında yatırmak ve dekontlarını tahsilat şelliğine tesliın etmek

a) Belediyenin hesabı olan bankalardan günlük ekstre ve dekontları alarak muhasebeye tesliıı'ı etmek

b) Çalışmalarını şefi ile birlikıe sürekli olarak koordineli bir şekilde yürütmek

c) Müdür. Müdür Yardımcısı veya şefi tarafından verilen görevleri yapmak

iJST YöNETICi TARAFINDAN VERiLECEK DiĞER GöREVLER

MADDE l.t- Müdiirlük. başkan ve üsl yönetici ler taratjndan ınali konıılarda vcrilecek diğer

DöRDtJNCtl Böı.ı.jM

görevleri de yürütür

r,

u) Yelkili ınercilere hesap vermekten. soruınludurlar.
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l)

iltali Hizmctlcr MüdürIüğü All Birimleri

MADDE 15- Müdürlük aşağıdaki şeflik, birim ve servislerden oluşur:
l) StratejiGe|iştirme Şefliği

2) Muhasebe Servisi

3) Emlak Servisi

4) Tahakkuk ve Borç Takip Servisi

5) Tahsilat Servisi

MADDE 16- StratejiGeliştirme Birimi görevlerini 5393 sayılı Beledi;,,e Kanunu.50l8 salılı Kaınu

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer mer'i mevzuat çerçevesinde ifa eder.

Stratej i Oeliştirme Biriminin görev ve yetkileri şunlardır;

idarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu

kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ı) idarenin yönetimi ile hizmet|erin geliştirilmesi ve perforınansla ilgili bilgi ve veri|eri

topIamak, analiz etmek ve yorumlamak.

2) idarenin görev alanına giren konularda. hizmetleri etkileyecek dış faktörleri inceleınek.

kurum içi kapasite araşttrması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini anaiiz etmek ve genel

araştIrmalar yapmak.

3) Yönetim bilgi sistemlerine i|işkin hizmetleri yerine getirmek.

4) idarenin stratejik plan ve performans programtnln hazlrlanmasını koordine etnlck ve

konsol ide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

5) izleyen sonuçlannın iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini. strate.İik p|an Ve

yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faalil,ellerin in hunlara uygunluğunu

izlenıek re değerlendirmek.

Yönetmelik Ekinde Alaşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdtirlüğü Organizasltın

Şeması yer almaktadır.

STRATEJi GELisTiRME SEFLiÖiNiN GÖREV. YETKi VE SORtJMLULt.İKLARl

r-
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Müdür taraf|ndan verilecek diğer görevleri yapmak.

İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.

Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
Mali istatistikleri hazırlamak,
Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Sayfa 10 / 14

6) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe iIke ve esasları çerçevesinde. ayrıntılı harcama

programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini

sağlamak.

İdarenin finansman programını hazır|amak.7\

8) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak.

değerlendirmek.

9) Harcama birimlerinin talebi üzerine bütçe ödenekleri arasındaki aktarma işlemlerini

gerçekleştirmek,

ı0) İügili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek. gelir ve a|acaklarının takip

ve tahsil işlemlerini yürütmek.

l|) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas a|arak idarenin

faaliyet raporunu hazırlamak.

|2) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır Ve taşlnmazlara ilişkin icmal

cetvellerini düzenlemek.

|3) idarenin yatırım programınIn hazırlanmasını koordine etmek. uygulaına sonuçlarını izlemek

ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

ı,1) idarenin. diğer idareler nezdinde ıakibi gereken mali iş ve işleın|erini yürütmek !e
sonuçlandırmak.

|5) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcaına

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

l 6) Ön mali kontrot faaliyetini yürütmek.

l7) iç kontrol sisteminin kurulması. standanlarlnın uygulanması ve geliştirilmesi konularlnda

çalışmalar yapmak: üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliIiğini arlırmak için

gerekli hazırlıkları yapmak.

l8) Tarifeleri hazırlayarak meclise sunmak, meclis larafından kabul edilen tarit'eleri

yayımlamak.

l9) İhale dosyaları ve hakediş dosyalarını hazırlamak.

]0
]1
]]
_)
],+)

25)

Emlak Şefl iğinin Göreı,, ki r e sorumlulukları

r
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MADDI 17-

a) Vefat. Alım Satım. Hibe ve benzeri gibi nedenlerden dolayı mülkiyeti değişen gayrinıenkullerin

beyaıılarını kabul ederek bilgisayar ortamına aktarmak.

a) Sosyal Güvencesi olmayan vatandaşlara verilen Yaşlılık Maaşı. BAĞ-KUR. Emekli Sandığı ile

ilgili gayrimenkul araştırma evrakIarının tanzimini yapmak.

b) Bakıma muhtaç olan fakir asker ailelerine verilen asker maaşı. askeri sağlık kameleriyle ilgili
gayrimenkul soruşturma evrakların ın tanzimini yapmak.

c) Sosyal Yardımlarla ilgili gayrimenkul araştırma formlarını düzenlemek.

O İlçe Tarım Müdürlüğünün Doğrudan Gelir Desteği için verilen evrakların doldurulup

onaylanması.

e) Adli vakalarda fakir olup Adliyede Avukat tutacak parası olmayaır vataııdaşların

gayrimenkulIeriyle ilgili gerekli evrakların onayı ve tanzimini yapmak.

f) İşyeri açılışı, otuma izni, yapı kullanım izin belgeleriyle ilgili evrakların oııaylaırınası.

9 Mali durumu zayıfolup Üniversiteyi kazanan öğrencilere verilen yol harçlarıyla ilgili bakmakla

yükümlü olan anne ve babalarının gayrimenkullerinin araştırı]ması gerekIievraklarıır düzenlenmesi.

h) Mahalleye dönüşen Köy ve Kasaba|arda ve Alaşehir Merkezde ikamet eden vatandaşlarım ızın

almış oldukları gayrimenkullerin beyanları bilgisayar ortamında alınmakta kayıi altına alınmaktadır

i) Emlak Servisi ça|ışanları. görevlerini mevzuata göre yapar ve buna ait yetkileriı'ıide kullanıı
ınevzuattaki sorumluluklarının yanında görevIeri ile ilgili konularda Başkaı,ı ve Başkan Yardııncısına.

Müdür ve Müdür Yardımcısı ile şefine karşı sorumludur.

"l^HAKKLJK VH, BORÇ TAKiP SERViSiNiN cÖRnv^ YEl,Ki VB SORUN{l.|.]l.LJKl-ARI
MADDE 18 -

Gelir Tahakkuku Şefligi aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur,

a. idarenin yetki ve sorum|uluk alanındaki idare gelirlerini ilgili kanuı'ılar. tüzükler ve

yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde tahakkuk ettirmek.

a.Tahakkukedengelirleriyasalsüreleriiçindemuhasehehiriıninebildirınek.

b. Belediye Ge1irleri Kanunu'nda adı geçen vergi. harç. katılıırı pal'ı ve diğer gelirlerle

alakalı vergi kayıp ve kaçak kontrolleriyle Emlak Vergisi Kanununda belirtilen emlak vergilerinin

kayıp ve kaçak kontrolleriyle mükelleflerin bütün kayıt kontrollerini yapmak

Mükelleflerle ilgili yapılan tespitler yoklama tutanağıc

nüshası mükellefe, bir nüshası da ilgi|i şefliğe veya birime verili
r. Yoklaına fişin in bir
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Müdürlüğe intikal eden mükelleflerle ilgili diIekçeIer de yoklama şefliği tarafündan
sonuç|andırılır. Mükelleflerle elden tebliğ ediImesi gereken ihbarnaıne. tebligat vb. evrakta voklama
şefliğince yapı lır.

e. Vergi Usul Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu. Emlak Vergisi Kanunu. Tebligat Kanunu
ve ilgilidiğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ifaeder.

f. İdarenin yetki ve sorumluluk atanındaki idare ge|irleriı,ıi ilgili kanuıIar. tüziikler ve
yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde tahakkuk ettirmek.

g. Tahakkuk eden gelirleri yasal süreleri içinde muhasebe birimine bildirmek.

h. İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerini ilgili kaııunlar. tüzükler ve
yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde takip ve tahsilini sağlamak.

Yasal süreler içinde ödenmeyen alacakların cebren tahsili için Hukuk İşleri

Müdürlüğü'ne dava açılması için müracaatta bulunmak,

İdare gelirleri ile ilgili yapılan takip ve tahsiI ile ilgili işlemlere ait kayıtları tutmak.

raporlamak ve muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli beIge ve dokümanları hazırlamak.

l. Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Mevzuatına göre idarenin diğer müdürlük ve birimleri tarafından tahakkuk ettirilmesi gereken

gelir tahakkukları bu şeflik tarafından tahakkuk ettirilmez. Ayrıca. Belediye Meclisi kararı1,Ia gelir

tahakkukundan sorumlu tutulan bir müdürlük bulunması halinde bu şeflik gelir tahakkuku işlenıleriııi
yerine getirmez ve bu işlemlerden sorumlu tutulamaz.

Tahsilat Şefliğinin Gören Yetki ve SorumluIukları

MADDE 19 -
Tahsilat Şefliği aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur.

a) idarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerini ilgili kanunlar. tüziiklef ve

yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde tahsilini sağlamak.

a) idare gelirleri ile ilgili yapılan tahsilata ait kayıtları tutn]ak. raporlamak ve ınuhasebe

kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanları hazırlanıak.

b) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

c) Merkez Pazaryeri, Merkez Semt Pazarları ve 6360 sayılı kanunla beldeden mahalleYe

dönüşen altı adet kasabada kurulan Pazar yerlerinin tahsilatını yapmak.

d) Tahsilat Şefliği çalışanları, görevlerini mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır

ve mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleri ile ilgili konularda Başkan ve Başkan Yardımcısııra.

Müdür ve Müdür Yardımcısı ile şefine karşı sorumludur.

BEŞiNCİ BöLtrM

d

.l

k. Kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin

_v. 
azılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal siiresi içerisinde ilgili merciye uIaştırmak,

r
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Çeşitli Hükümler

Muhasebe yetkilisi mutemetleri

MADDE 20-

1etkililerin in

görev lend irilir

Muhasebe yetkilisi mutemetleri Müdürün uygun görüş ve önerileri ile l,ıarcama

onayı alınmak suretiyle idare harcama biriınlerinde görevli ınemurlar arasındaır

,IEREDDtJTLERiN GiDERiLMESi VE DÜZENLEME YAPlLMASl
MADDE 21- Bu Yönetıneliğin ul,gulanması sırasında doğacak tereddütleri giderme1,,e ve

gerekli düzenIemeleri yapınaya Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilidir

iŞ BöLt]Mü VE GöREVLENDiRME,
MADDE 22- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğün deki iş bölümü ve görevleırdirı,ı,ıe

müdür tarafından yapılır. Bütün personelin görev|eri ayrı ayrt tespit edilir. }langi personelin ne iş

yapacağı ilgilisine yazılı olarak tebliğ edilir.

YILLlK iZiN LER
MADDE 2J- Müdürlükte görev yapan bütün memur ve işçi persone lin yıllık izinlerille ilgili

işlemler müdürlük tarafından yürütülür.
yıllık izinler müdürlüğün çalışma sistemine göre yılbaşında planlanır ve izinler bu p|anda

belirtilen zamanlarda kullanılır.

PLANLAMA. iŞ ANALiZi VE HEDEFLERiN BEt.iRL ENMESI

MADDE 24- Mtidürlükteki lrer şeflik ve birim yapacağı iş|eri önceden planlar. Her yıI Aralık ayında.

bir sonraki _v,ıl için işler analiz edilerek bir yıllık planlama yapılıt ve hedefler belirler. Şe1,1ik ve

biriırılerce belirlenen hedetler müdürIük içi toplantısında ele

alınarak değerlendirilir; burada müdürlüğün hedefve stratejileri tespiı edilir,

lŞ BiRLiC]i VE KooRDlNASYoN
MADDE 25- (l ) Belediyemiz gelir

müdür|ük ve birimle müdürlüğümüz koordinasyon kurar ve çalışmalarını yürütür,

İhtiyaç duyulan zamanlarda da bu müdürlük ve birimlerle toplantılar tertiplenir, Bu

toplantılara ilgili Başkan Yardımcıları da davet edilir,

A1.1,1ı..-Cl BÖLLJM

lerin in arttırı lması" gider lerimizin azaltıIması ile ilgili her

son Hükümler

HtJKÜM BLrLUNMAYAN HALLER
MADDI 26- Bu Yönetınel ik'de hüküın bulunınayan halle 6 tarih vc 2006/9972 sayılı

r
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Bakanlar Kurulu Kararına istinaden l8.02.2006 tarih ve 26084 sayıIı Resmi Gazetede yayınlanan
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik uygulanır.

YüRüRLtlĞE ciRİŞ
MADDE 27_ (l) Bu yönetmelik, Alaşehir Belediye Meclis tarafından onayIandıktan soı,ıra

yürürlüğe girer.

YURURLUKTEN KALKMA
MADDE 28- Bu yönetnıeliğin ona.v-ı \e ylirürlüğe girmesi ile daha önce çıkarılmış ıılan
ınüdürlük yönetmel ikleri yürürIükten kalkar.

YÜ RtlTME
MADDE 29- Bu yönetmelik hükümlerini Alaşehir Belediy,e Başkanı },iiriitiir

Mafi HiZnetLer Müdürlüğü taraflndan yapllan aÇakfamanln ardlndan;
günCe]fenen MaLi Hizrnet]er Müdürlüğü GöreV Ve Ça]lŞrna Yönef_mefiğinin kabulü
oyLamaya sunuldu. YapaLan oylana sonucunda oturumda mevcut t-üm üyeLerjn Ve

Belediye Başkanlnln evet oy]arryfa oybirliğiyle, 5393 say1l1 Belediye Kanunu'nun
18/n naddesi gereği kabul ediLdi.

/ _4-ı \

1Aİ GT
BELED

cUoGLU
BAşKANI

AYNUR DAG
YEDEK İ.fic],İs KATİBi

METİN YAŞAR
YEDEK l@cl,is KATiBi
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KARAR SAYISr
KARAR TARİHİ
MüDüR],üKl şE!LİK
ŞUBE EVRAK NO
KARARIN KONU
KARARIN ÖZÜ

2a2I / I96
I1 / a5 / 2a27
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
38 No],U GÜNDEM
DiĞER KONULAR
Befediyemlz 202O Mal1 Yllr Kesin Hesabanan değerLendirifmes1.

MEcT,İs BAşKA}ıI : Ahrnet öKüZcüoĞLU (Beledi ye BaŞkanr)
KATILAN irYErER : Remzi ŞİRlNoĞLU, Ha]is ÖZCAN, Halil KoÇ, Ali ARSLAN, Aynur
DAĞ, Metin YAŞAR. AyŞe MUSAL, Mustafa AR]KAN, Mehmet Ataf ERDEM, Enir ENGİN,
Mehnet satkr YÜCE, Bilgehan NOYAN, Çağrr oğuzalp CoŞKUN, Mehmet ERDAL, Ylfmaz
ÇAŞKA, Ahnüet KÖsEoĞLU, Muzaffer KARAKAYA, Eneti AKÇA, Muhannned Hüseyin Ali
ÇAMLIBEL, Fedayi KozAN, Ahnet ENÇ, Ahünet i(ANDEMİR, Bayran YiĞiT (32. Maddede
qeldl ) ,
MAZERETıt KATIııIIAYA}I ıİYEER: Ali ZENGİN, Ibrahim USLU, Bifge ALTAN. Mehmet Hanifi
AYDfN, Cihan YILDIRIM, Erdi] DAĞDELEN, Halil MERES.
MAzERETsİz KATIIMAYAN ğyELER: YalÇan Kos

Aç|klama

Bütçe ile

verilen ödenek

Ek

ödenek

Aktarmayla Net Bütçe

ödeneği

Öd€nen Bütçe

GideriEklenen (+) Düşü|en (-)

özEL (A[EM M tüĞü 3.618.000.0oTL 1.752.150,00 286.400,00 5.093.750,00 3.893.412,46

GENEL KAMU HlZMETLERl 3.618.000.00TL 0,00 1,762.150,00 286.400,00 5.093.750,00

Şeklinde açlklama yap|ldlktan 5onra oylamaya sunuldu, oturu mda mevcut tüm üyelerin ve Belediye Başkanlnln evet oYlarlyla ovbirliğiyle

kabuledildi

YAzl işLERi MüDüRtüĞü 538.000,00 0,00 129.300,m 29.300,00 638.000,00 539.306,75

GENEL KAMU HlZMETLERl 538.000,00 0,00 129.3o0,00 539.306,7s

Şeklinde açlklama yaplldlktan 50nra oylamaya sunuldu, oturu

427.049,63500.00o,008.500,008.500,000,00500.000,00MUDUHUKUK HiZMETLE U

427.049,63500.00o,0o8,500,0o8.500,000,00GENEL KAMu HlzMETLERl

mda mevcut tüm üYelerin ve Belediye Başkanınln evet oylarlyla oybirliğivle

KARAR No :196
Günden No :38
Belediyemiz 2O2O Mali Ylta Kesin Hesablnan değerlendi r i fme s rne ait gLindem

naddesinde,
Konu ife ilgili Mali HiZmetler Müdür]üğü tarafandan yazıLan ?6,a4,?a27

tarih]i 4600 sayrlr yazrnrn necfise okunmasryla;
,,BelediyerıiZ 2a2a yılı KeSin HeSabf iıeJedıye e]lCümeıiJ]in i4.c4.2c21 l:arih]j

top_laıt]slnda görijŞülnüŞ !.e karara bağlannlştlr. Maha]]i lda:e_ler BütÇe Ve

Muhasebe Yönetnel,iğinin 40. naddeSi ve 5393 say1_11 beJedil,e kanuııı;iıı.ın 1t_

rıaddesine rstinaden beledlyenlz 2c20 yılı Kesi.ı ğesabrnrı beJediye ııecf i_siniı
I,Iayfs ayI afağan topfantfsfnda görüŞüfünek üzere günderne a] ı]lii]asr hıısusuııda,
ofürfar7nüZa arZ ederlm. "

Mafi Hazmetier Müdürlüğünce yapaLan aÇlklanalarda;

29.300,00 638.000,00

f

0,00

1 .a93 .472,46

500.000,00

kabul edildi.
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ŞekIinde aç!klama yapıldıktan sonra oylamaya sunuldu, oturumda mevcut tüm üyelerin Ve Belediye 8aşkanlnln evet oy|arlyla oybirliğiyle
kabuledildi.

FEN iş[ERiMüoüRLüĞü 34.498.000,00 4.049.300,00 34.561.000,00 zo.549.7 5a,7 6

10,077.000.00 0,00 176.000,00 176.000,00 10.077.00o,o0 6-344-157,22

EKoNoMlK lsLER VE H]ZMETLERi 631.000,00 0,00 442.o00,0o 442,000,00 531,000,00 524.522,o2

lsKAN VE ToPLUM REFAHl HlZMETLER 23 734 000,00 0,00 3,494.300,00 3.431.300,00 23.797.000,00

Şeklinde açlklama yaplldlktan 5onra oylamava sunuldu, oturumda mevcut tüm üyelerin ve Belediye Başkanlnln evet oylarlyla oybirliğiyle

kabuledildi.

MAti HizMETLER MüDüRLüĞü 10.900.000,00 0,00 53,]ı00,38 4.973.00o,38 5.980.400,00 z.L65.646,34

10900000 0,00 53.400,38 4.973.000,38 5.980.400,0o 2.165 -646,34

şeklinde açüklama yaplldlktan sonra oylamaya sunuldu, oturumda mevcut tüm üyelerin ve Belediye Başkanınln evet oylarlyla oybirliğiyle

kabuledildi,

iMAR VE ŞEHiRciLiK HizMETLERi 2.206.000,00 752.600,00 86.600,00 2.872.00o,00 L-933.482,25

lSKAN VE ToPLUM REFAHl HlZMETLERl 2.206,000,00 0,00 752.600,0o 86.600,00 2,872.0o0,o0 L933,482,25

Şeklinde açlklama yaplldlktan 5onra oylamaya sunuldu, oturumda mevcut tüm üyelerin Ve Beledive Başkanlnın evet oy larüyla oybirliğiYle

kabuledildi

zABlTA HlzMETLERl 0,00 145.350,00 2.445.0o0,00 2.243.658,7 5

KAMU DUzENlVE GUVENLlK

HlzMETLERi 2.085.000,00 0,00 505.350,00 145.350,o0 2 445.000,00 2.243 .658,15

Şeklinde açlklama yapüldlktan sonra oylamaya 5unuldu, oturum da mevcut tüm üyelerin Ve Belediye Başkanlnün evet oylarlyla oybirliğiyle

kabuledildi

ÇEVRE XORUMA VE KONTROI

HizMETLERi 302.000,00 0,00 114.000,m 17.000,00 399.000,00

CEVRE KORUMA HlZMETLERl 0,00 114.00o,00 17 000,00 399,000,00 372.a15,74

Şeklinde açıklama yaplldüktan 50nra oylamaya sunuldı], oturum da mevcut tüm üyelerin ve Belediye Başkanlnln evet oylarlyla oybirliğiyle

kabuledi]di

TEMizrjK HizMETLERi MÜDüR u 10.850.000,00 0,00 1.010.iı09,28 764.4o9,2a 11.096.000,00 9.045.392,69

CEVRE KORUMA HlZMETLERl 10.850.000.0o 0,00 1.010.409,28 764.409,28 11.096,000,0o 9 .o45 -392,69

Şeklinde açıklama yaplldlktan sonra oylamaya sunu ldu, oturumda mevcut tüm üyelerin Ve Belediye Başkanlntn evet oylaıyla oybirliğiyle

1-355.311,6374.500,00681.50o,000,00

1.355,311,632.340.000,0074,50o,00681.500,000,001,733.000,00GENEL KAMU HlzMETLERl

Şeklinde açlklama yaplldlktan 5onra oylamaya 5unu ldu, oturumda mevcut tüm üyelerin Ve aşkanlnün evet oylanyla ovbirliğiyle

0,00 4.112.300,0o

6ENtL KAMl.J HlzMETLERl

13 -681-o79 ,52

GENEL (AMU HlZMETLERl

0,00

2.o85.o,0o,o0 s05.350,00

372.a35,74

302000

kabuledildi,

2.340.000,001.733,000.00

-xülrün 

vi sosval işı-ın
MÜDÜRLÜĞÜ
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kabul edildi

PARK BAHçELER MüDüRLüĞğ 17.745.000,00 0,00 1.942.850,00 695.500,00 ı8.992.350,00 15.464.|2o,92

EKoNoMlK lsLER VE HlzMETLERl 17.745,000,00 0,00 1.942.850,00 695,500,00 18.992,350,00 75 .464.I20,92

Şeklinde açlklama yaplldlktan sonra oylamaya sunuldu, oturumda mevcut tüm üye lerin Ve Belediye Başkanınln evet oylarlyla oybirliğiyle

EMtAK isTiMtAK MüDü RLUGu 260.000,00 0,00 66.100,00 8.500,00 317,500,00 2a2.775,2o

GENEL KAMU HlzMETLERl 260.0o0,00 o,o0 66.100,00 8.600,o0 317.500,00 2a2.115,20

Şeklinde açıklama yaplldlktan sonra oy]amaya 5unuldu, oturumda mevcut tüm üye lerin Ve Belediye Başkanlnün evet oylarüYla oybirliğiyle

kabuledildi

MUHTARtıl( i§LERi MüDüRrüĞü 15.0o0,00 0,00 0,00 15.000,0o 0,00

GENEL KAMU HlZMETLERl 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.0o0,00 0,00

Şeklinde açlklama yaplldtktan sonra oYlamaya sunu ldu, oturumda mevcu t tüm üyelerin Ve Belediye Başkanlnl. evet oYlarlyla oybirliğiyle

kabuledildi

xnsır iizı*rn-rn ı*üoün U 1.800.000,00 0,00 2ı.500,00 21.500,00 1.800.000,00 284.5l2,!6

1,800-000,00 0,00 21.500,00 21.500,00 1.800.000,00 2a4.572,16

Şeklinde açlklama yaplldlktan sonra oylamaya sunu ldu, oturumda mevcut tüm üyelerin Ve BelediYe Başkanlnln evet oYlarlYla oybirliğiyle

kabuledildi

\S.r\ K \\ \,\Kl-\lt| \ E

[Ğil i\ü u( D[ RL( a;(

1J8.000.00
0,00

l6_650.00 l6.650.00 JJıJ.000.00 J97.029.18

CENIL KAMtJ HIZMETLER i 1]8 000.00 0,00 l6,650.00 l6 650.00 -1]11.000.()t)

5eklinde açlklama yaplldlktan sonra oylamaya sunu ldu, oturumda mevcu t tüm üyelerin ve Belediye Başkanlnln evet oylarlyla

oybirliğiyle kabul edildi

t.ı. H Z\!t],l l.t]RK,\DI\ \ f
ıriDt Rı-tĞt

l75.000.00
0,00

7.56 l?5.000.00 7l^063.96

(]LNEL KAl\4t,i tllZ]\,1El t ER] l75.000.00 0,o0 7.56 7.56 l75.000.00 71,063.96

Şeklinde açlklama yapıldıktan sonra oylamaya sunu ldu, oturumda mevcut tüm üyelerin ve Belediye Baş kanünln evet ovlarlyla

DEsT }]K \lEl l-E
\|('Dt RLt Ğ(

JJ7.000.00 {5.100.00 ]5.100.00 JJ7.000.00 ]0J_18{i.{iJ

ClX1.1 K,Alltl HlZlll'rt,rnl ]37 000.00 0,00 ]5,l00.0(l _15 l00.00 _] ]7 000.00 ]0.1.288-83

Şeklinde açlklama yapıldlktan sonra oy

oYbirliğiyle kabul edildi

lamaya 5unuldu, oturumda mevcut tüm üyelerin ve Bel ediye Başkanlnln evet oylarlyla

kabul edildi.

0,00

ıxoNovıix işıın vı Hızvnre ni

]97,029.18

oybirliğiyle kabul edildi.

0,00

f
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Gelirin Açlklaİnasl Bütçe Tahmini YlIlTahakkuku Toplam Tahakkuk
iadeler

Y||l Net Tah5ilat| Devreden Tahakkuk

VergiGelirleri 21.605-000,00 16 .6a2.544,a6 2.471,83 15.139.385,52 11.752.451,85

Teşebbas ve Mülk yet Gelirleri 8,419.000,00 8.27 4.27 4,29 12.759,411,3z 33-148,40 8-170 -429,32 4.455.239,60

A nan Bağüş Ve Yardımlar e

Oze Ge r er 1.331.132,99 1.331.732,99 0,00 1.331.732,99 0,00

Diğer Gelirler 5 2.421.0o0,00 8.027 .429.716,09 10.939.571.348,56 0,00 45,411.939,60 10.894.159.408,96

sermaYe Gelirleri 4.554.000,00 4,771 \45,80 4.I1 I-145,ao 0,00 4.073.645,80 0,00

88.000,000,00 8.057.888.814,03 rc.9a4.127 .9s9,97 !33.7zo,23 74.227.133,33 10.910.367.105,41

Şeklinde açlklama yaplldlktan 50nra oylamaya sunuldu, oturumda mevcut tüm üyelerin ve Belediye Başkanınln evet oylarlyla oybirliğiYle

Tek tek yapl]an oylana]aran ardandan, EncümeniıniZ tarafandan da yapalan
ince.Leme slraslnda Diğer Mali Tablolardan da yararfarunaş, hesaplarln doğru, kayatLara
uygun Ve Yönetmelikfer ÇerçeveŞinde yaplldfğa kanaatine varalmrŞ o1duğu Ma11

Hizmetler Müdürünce bellrtildi. Meclis Üye]_erine Belediye BaşkanaınlzCa zaman zaman

bit gi}endirmeterde bulunuldu Ve yöne],tilen sorular hakkanda ilgi]iLer_ince
bi t ği ıendirıneler yaprldı. Ardlndan 2o2a Mali y,ı lrna ait idari Kesj_n Hesaba. 5018

""yr,f. Ku., Ma]i YÖnetin Kanununun İdari Kesin Hesap ile ilgili ııaddeleri, 5393

sayllı Belediye Kanununun 64 _ ]8.a maddeleri gereğince oturumda mevcut 24 üye ve
Befediye Başkananan EVet oyLar1 j,le oybilliği ile tümü üzerinden kabul edilmiştir.

DAG METiN YAşAR
YEDEK r,Gcris KATiBiBAşKANI YEDEK MECLIS KATIBI

u
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26 894-315,30

1.001.000,00

GENEL TOPIAM

kabuledildi,

13
i]


