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Amaç, Dayanak ve Tanımlar
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Bu yönetmeliğin amacı, Büyii,kkarıştıran Belediyesi bütçesi
işletmelerin, kuruluş ve işleyişine dair usul ve esaslan dtizenlemektedir.
MADDE

içinde oluşturulacak

DAYANAK
V1ADDE 2- Bu Yönetmelik, 3/712005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 7l inci maddesi ile
l tarihli ve 27868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme
Yönetmeliğnin l5 inci maddesi hükiimlerine dayanılarak hazırlanmıştıf.

08/03/20l

TANIMLAR,

çÖnıv

VE YETKiLER

MADDE 3- Bu Yönetmelikte

geçen;

Belediye: Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığını ifade eder,

Müdürlük: Destek Hizmetleri Müdürlüğünü ifade

eder.

İŞletme: 5393Sayılı Belediye Kanununun 7l inci maddesinde yer aIan "Belediye, özel gelir ve gideri
bulunan hizmetlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığnın izniyle butçe içinde işletme kurarak yapabilir."
hükmü gereğince Büyükkanştıran Belediye Başkanlığnın görev ve sorumlu|uk kapsamında bulunan
özel gelir ve giderleri olan hizmetleriyle ilgili olarak Çewe, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığnın
"Büvükkarıştıran Belediyesi İktisadi ve Sosya| Tesis İşletmesi" kurulmasına izin verilmesi hakkındaki
0810312022 tarih ve E-85373441-522.06-3122597 sayılı yazısı iizerine kurulan bütçe içi işletrneyi ifade
eder.

Muhasebe Birimi: Büyükkarıştıran Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünü ifade eder.

MADDE

4_

Görev ve Yetkiler;

Destek Hizmetleri Müdürlügü bünyesinde kurulan bütçe içi İşletme 5393 sayıh Belediye Kanunu
nun 48 inci maddesi, 22.02.2007 tarlh ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''
Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlanna Dair
Yönetmelik" hükümleri Çerçevesinde görev yapan, Belediye Başkanına bağlı olarak
çalışan bir birimdir.

çevre Şehircilik ve iklim o9eılt|le Bakanlığ yerel yönetimler Genel Müdürlüğtnün
"iŞletme Kurulması izni" tonuıu os. li.2ozz tarilive E-85373441-522.06-3122597.uy,ii
lrınıl
yazısına istinaden Belediyenin görev, yetki ve sorumluluk alanı
içinde oıraı. şu.t yıu ,o.yı
tesis, market, park,lokanta, çay bahçesi, btıfe, kafeterya, soguk
hava a"porr, .ı.* yJı, .eri."
alanı, mize, otopark, konaklama tesisi, pazar yeri, topun., ve perakendeci
halleri, fuar a|anı,
kültürel, sanatsal ve sportif amaçli tesislerin işIetilmesi

2.
3.

ı.onuıunnju i*ıiyett"

|ıIH;Ji;;-'a

Blltçe içi işletmenin görev, yetki ve sorumlulukları
çerçevesinde yapmış olduklan i şlemlerin
sonucunda; herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir
ve alacakların taki p ve tahsilini gereiiiren
bir durumun o(aya çıkm ası halinde; gerekli tahakkuk
i şlemlerini yapa rak, Belediye Başkanlığı
adına takip ve tahsi laü yapılmak iizere il gili birimlere
b ildirir
Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği Ve iIgilı
mevzuah çrçevesinde, gelişen
teknoloji veya piy asa koşuIlarında üretil mesi,
satılması vf prrar|anması mümkiln olan muhtelif
malın bu yöndeki işIemlerini

{

4.

Bütçe İçi İşletme'nin Kurumlar Vergisine tabi faaliyetlerine ilişkin Muhasebe kayıtlannın; mali
mevzuatta belirlenmiş olan usullere uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını ve
raporlanmasını sağlar. Müasebe işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve
denetime hazır bulundurur.
5, Belediyenin bütçe içi işletrnesi ile ilgili olarak, Belediye Encümeni veya Belediye Meclisince
alınması gereken kararlara ilişkin miizekkere hazırlamak ve sii,resinde ilgili organlara
sunulmasını sağlamak, Belediyenin karar organlannca alınan karar|ann uygulanması hususunda
gerekli idari ve mali işve işlemleri yapmak.
6. İştiraklerin ekonomik ve verimlilik esaslanna göre idaresi, planlaması, programlanması ve
işIetilmesini sağlamak iizere, belediye ile şirketler arasında haberleşme, bilgi ahşverişi, borç-alacak
ilişkisi vb. konularda raporlama faaliyetlerini yiirütıııek ve koordine etmek.
7. Sorumluluk alanları içerisinde iş sağlığı ve güvenliğni sağlamak.
8. Çahşan personeline hizmet içi eğtim verilmesini sağlamak
9. Belediyemiz hizmetlerini etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde sunmak, sosyal ve iktisadi
yaşamı geliştirmek amacıyla; sosyal tesis, market, park, lokanta, çay büçesi, btife, kafeterya,
soğuk hava deposu, ören yerİ, mesire alanı, mlize, otopark, konaklama tesisi, pazar yeri,
toptancı ve perakendeci halleri, fuar alanr, haı.ıız, turistik, külrurel, sanatsal ve sportif amaçlı
tesislerin işletilmesi konulannda faaliyet göstermek ve verimlilik esaslanna göre işletilmesini
takip etrnek.
l0. Bütçe İçi İşletme bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa
dayanarak Belediye Başkanınca kendilerine verilen t[im görevleri kanunlar çerçevesinde
yapmaya yetkilidir.

irirıci soıüu

Teşkilaı Yapısı ve Yetki
Yapısı
MADDE S. Belediye ve Bağı Kuruluşlan ile Mahal|i İdare Birlikleri İlke ve Standartlanna İ|işkin
Esas|arı çerçevesinde birimlerin hizmet alanlan, görev ve sorumluluklanna paralel olarak iş ve işlemlerin
daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda personel görevlendirilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 6 - İşletmeler adına sözleşme yapmaya, protokoller imzalamaya, Bankalarda hesap açmaya,
işletme konusu ticaret için gerekli ödeme evraklarını ve çekleri imzılamaya Belediye Başkan Harcama
Yetkilisi veya Başkanlık onayı ile yetki dewedeceğ kişiler yetki|idir.
Gerçekleştirme Görevlileri
MADDE 7 - ( l ) Destek Hizırıetleri Müdilürü işletmenin gerçekleştirme görevlisidir. Gerçekleştirme
görevlisi, harcama talimatı iizerine, iş|etmeyle ilgili işin yaptın|ması, mal ve hizmetin satın alınması ve
tesellftnü, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yüriitürler.
(2) Harcama yetkilisi, yardımcılan veya kendisine en yakın yönetim kademesinde bulunan görevliler
arasından birini veya birden fazlasını, görevlilerce diizenlenen gerçekleştirme belgelerini toplamak,
kontrol etmek ve bunlan dtiaenleyeceği bir ödeme emri belgesine bağlamak suretiyle işlemin taahhüt ve
tahakkuk aşamalarını tamamlayarak ödemeye hazır duruma getirmek iizere aynca gerçekleştirme görevlisi
olarak görevlendirebilir.
Muhısebe yetkilisi
lltADDE &- (1) Belediyerıin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilisi işletmenin de müasebe
yetkilisidir. İşletınenin hesabı, muhasebe yetkilisi tarafindan, mahalli idare kesin hesabına dahil edilerek
ilgili mercilere verilir.
(2) İşletmenin iş hacminin zorunlu Lılması halinde bu işler için ayrı bir muhasebe yetkilisi yardımcısı
görevlendirilebiIir. Muhasebe Yetkilisi Yardımcılannın görevlendirilmesine ve yetkilendirilmesine ilişkin
hususlar, 2|10112006 tarihli ve 26056 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Adaylannın
Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde belirlenir.
\
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üçüxcünotüu

Büıçe Mahosebe ve Mali İşlemler
Bütçe işlemleri

MADDE 9 - ( l ) Bütçe içinde kurumsal sınıflandırmada işletme, mahalli idare teşkilat şemasında ana
hizmet birimi olarak yer almakta olup işletme Büyi.iıkkarıştıran Belediye Başkanlığının altında

kodlanır.
(2) İşletme adına aynlan ödenekler, fonksiyonel sınıflandınlmada ekonomik işler ve hizmetler
kodunda gösterilir.
(3)İşletmenin, iklisadi ticari işlerine ilişkin gideıler dışında kalan personel giderleri, sosyal güvenlik
kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alımı giderleri ve s€rrnaye giderleri ile transferleri
mahalli idare bütçesinden yapıhr.
(4)Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alımı giderleri ve sennaye
ğderleri ile transferleri mahalli idare bütçesinden yapılır.
(5)İşletme ödeneğinin iktisadi ve ticari işler için nakit sermaye olarak kullanılacak kısmı ise
ekonomik sınıflandırmada borç verme kodunda gösterilir. Bu ödenek işletıne adına açılmış bir özel
hesaba aktarılmak suretiyle kullanılır.
(6)Bütçe içi işletmede satışa sunulan üriirılerin fiyatlan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi ve
Başkanlık Makam Oluru ile tespit edilir.
(7)İşletme ödeneğnden kullanılmayan kısmı yılsonunda iptal edilir. İşletme faaliyetlerinden sağlanan
gelir fazlası veya kAr mahalli idare bütçesine gelir kaydedilir.
(8)Ticari faaliyetin ve iktisadi teamüllerin gerektirdiği kısa vadeli borçlanmalar dışında, finansman
amacı ile borçlanma yapılamaz.

Muhasebe işlemleri

MADDE

- (l)

İşletme faaliyetlerinin muhasebe işlemleri, 2710512016 tarihli ve 29724 mikerrer
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Müasebe Yönetmeliği hükümlerine
göre belediyenin muhasebe biriminde tutulur. Muhasebe yetkilisi ile tahakkuk personelleri bütç€ içi
işletme ile ilgili btıtun işlemleri yapmakla sorumludur.
(21 İşletmenin kurumlar vergisine tabi faaliyetleri, hesap planı bakımından, sadece bütçe işlemlerinin
muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin olarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği hükümIerine tabidir.
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(3)İşletmenin ticari mal ve hizmet alım satımlanna ilişkin (kurumlar vergisine tabi) faaliyetleri için,
041011196l, tarihli ve 2l3 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 inci ve mükener 257. maddeleri
hükümieri uyannca belirlenen muhasebe standartlan, tek dtiaen hesap planı ve mali tabloların
çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde defter tutulur. Mahalli idare bütçesi içinde yapılan
personel ve diğer yönetim ve donatım giderleri kurum kazancının tespiünde ve Kurumlaı Vergisi
beyannamesinin dtizenlenmesinde ayrıca dikkate alınır.

Harcama Belgeleri

MADDE 1l-

mali

İşletme faaliyetlerinde,
işlemlerin gerçekleştirilmesinde ve
muhasebeleştirilmesinde ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgelerde |510812007 tarihli ve
26614 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
hük{.iıınleri uygulanır.
Gider Sayılabilecek Hırcamılar
MADDE l2- İşletme faaliyetlerinin yerine getirilmesinde iştigal konusu işler için alınacak aşağda
sayılan mal ve malzeme, kiralama ve satın alma bedelleri
(l )İşleıme için gerekli her tllrltl demirbaş, makine, teçhizat, araç gereç, kırtasiye ve baskı giderleri ile
işletme bakım onanm gider|eri,
12; İşletme faaliyetlerinin yüütülmesi için gerekli kiralama, akaryakıt, doğalgaz, elektrik, su,
haberleşme vb. cari giderler,
(3) Faaliyetlerin tanıtım ve reklamlan için
kli baskı. başn yayın ve diğer tanıtım ve reklam
gidcrleri,

43

(4)

FaaIiyetlerin yerine getirilmesi için gerekli her türlü taşıt alım ve kiralama gideri,

(5) Işletmelerde çahşan personellerin sigorta, giyim kuşam yemek, ulaşım vb- ğderleri.
(6) Işletme faaliyetleri ve k^.ançlan gereğ ödenecek vergi, sigorta ve her ttlrlü giderler.

Avans lşlem|eri
MADDE l3 - Gerçekleştirme ve ödeme belgeleri ile iIgili işlemlerin tamamlanması beklenilmeyecek
ivedi ve zorunlu giderler ile işletrnelerin ticari faaliyetleri için harcama yetkilisinin uygun görmesi ve
karşılığı ödeneğin saklı futulması kaydıyla görevlendirilecek mutemede üst sının Merkezi Yöneıim
Bütçe Kanunu ile belirlenen tutann beş katına kadar avans verilebilir. Her mutemet aldığı avanstan
harcadığı tutara ilişkin harcama be|gelerini, avansın alındığ tarihi izleyen bir ay içinde Mali
Hizmetler Müdürlüğiine vermek ve iiaerinde kalan avans bakiyesini iade etmekle yiıkilrnlüdür. Mali
yılsonunda alınan avanslar bir aylık süreye bakılmaksızın mali yılın son gilmü tamamen kapatılır.
Ihale işlemleri
MADDE l4-İşletmenin ihale iş ve işlemleri 4/|12002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve
8l9l|983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan
ikincil di.izenlemelere göre ytiırütül iir

DÖkDÜNCÜ BOLÜM
Faaliw Koııuları ve Son Hi*iin lef
Bütçe Içi lşletıne Faatiyel Koııalan
MADDE l5 - 5393 Sayılı Kanuna göre belediyenin yapacağı faaliyetler konusundaki işler ile
kurulacak işletmelerde yapılacak saişlar, halkın hayaıını kolaylaştıracak ve ucuzlatacak işler olmak
iizere aşağdakı işleri bütçe içi işletme olarak yapabilir.
İ§letmenin Faıliyet Alanlırı

l.

Çevre Şehircilik ve ikıim Değişikliğ Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüği],rıün "İşletme
Kurulması İzni" konulu 08-03.2022 tarih ve E-85373441-522.06-3|22597 sayılı izinli yazısına
istinaden Belediyenin görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde olmak şartıyla sosyal tesis,
market, park, lokanta, çay bahçesi, büfe, kafet€ry4 soğuk hava deposu, ören yeri, mesire alanı,
ma\ze, otopark, konaklama tesisi, pazar yeri, toptancı ve perakendeci halleri, fuar a|anı, havuz,
twistik, külttirel, sanatsal ve sportif amaçlı tesislerin işleülmesi konulannda faaliyette
bulunabilir.
2. İşletme, faaliyet konulannda mevzuata uygun olarak teminat mektubu, çek vb. alıp verebilir,
fatura vb. evraklar diizenleyebilir. Süresi içerisinde gerekli makamlara bildirimlerini yapar,
3. İştetmenin ticari mal ve hizmet ahm satımlanna ilişkin (kurumlar vergisine tabi) faaliyetleri için
2 13 sayılı Vergi Usul Kanununun l 75. ve mükerrer 257 . Maddeleri hükil,rnleri uyarınca
belirlenen muhasebe standartlan, tek diizen hesap planı ve mali tablolann çıkanlmasına ilişkin
usul ve esaslar çerçevesinde defter tutulur. Mahalli idare blltçesi içinde yapılan personel ve diğer
yönetim ve donatım giderleri kurum kazancının tespitinde ve kurumlar vergisi beyannamesinin
dizenlenmesinde aynca dikkate alınır.
4. Satın alınan, yaptınlan taşınır ve taşınmaz mallar Belediyenin mülkiyetine geçmekle birlikte,
kira ile tutulan diğer taşınır ve taşınmazlar bu maddedeki işler dışında kullanılamaz.
Düzenleme yıpmı yetkisi
MADDE 16 - (1) Mahalli idareler görev ve sorumluluğu kapsamında bulunan, özel ge|ir ve giderleri
olan himıetleriyle ilgili olarak kurulan bütçe içi işletme için bu yönetmelikte Belediye Meclisi
dtDenleyici işlemler yapabilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, Belediyenin ve işletmenin tabi olduğu
mevzuat hükümleri ile 01105/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Döner
Sermayeli işletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile diğer ilğIi kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDf, l& Sayıştayın
Yürütme

MADDE

görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

19- Bu Yönetmelik hükünılerini Büyükkanştıran Belediye Başkanı yürütür.
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