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   SUNUŞ 

 

2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilmiş olan İstanbul’umuz önemli tarihi ve kültürel 

özelliklerinin yanında Ülkemiz ekonomisinin de ağırlığını taşımaktadır. Tarihin bize yüklemiş olduğu 

bu ağır ve onurlu sorumluluk nedeniyle 2007 yılı bütçemizi hazırlarken mevcut tarihi ve kültürel 

değerlerimizi koruyup geliştirerek şehrimizin her noktasına aynı kalite ve nitelikte hizmet sunulması 

amaçlanmıştır. Bütçe uygulama sonuçlarını vereceğimiz ilk altı aylık bu dönemde hedeflerimizi 

kararlılıkla gerçekleştirmekteyiz.      

Belediyemiz, 2006 yılı başından itibaren bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte 

uygulamaya başladığı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun getirdiği “kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması”, “hesap 

verebilirlik” ve “mali saydamlık”  ilkelerini özümsemiş olarak ve kararlılıkla bu ilkelerin gereklerini 

yerine getirmektedir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sahip olduğumuz imkânlar ve halkımızdan toplanan 

vergiler doğrultusunda oluşturduğumuz kaynakların en etkin şekilde kullanılması, kısa sürede hizmete 

dönüşebilmesi ve bütün bu süreçlerin ilgili kurum ve kuruluşlar ile halkımız tarafından kolaylıkla 

anlaşılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için idari ve mali yönetim sistemimizi yeni mevzuatın 

gerekleri doğrultusunda sürekli geliştirmekteyiz.  

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesinde hesap verebilirlik 

ve mali saydamlık ilkesi gereği; Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık 

uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini kamuoyuna 

açıklaması gerekmektedir.  

Bu maddeden hareketle Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan 

Büyükşehir Belediyemizin 2007 yılı Ocak-Haziran dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık 

dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “2007 Yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bütçe 

Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 

Böylece belediyemiz bütün mali sistemini mevzuatın izin verdiği ölçülerde kamuoyuyla 

paylaşarak hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim anlayışı ortaya koymaktadır. 

Raporumuzun tüm ilgililere Belediyemizin bütçe gerçekleşmeleri, bundan sonraki dönemde hedef ve 

beklentilerimizle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. 

 

     KADİR TOPBAŞ 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
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I. OCAK-HAZİRAN 2007 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 
 

GİRİŞ 

 

2006 yılında “Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi”ne ilk defa geçilmiş olması ve bir 

yandan muhasebe uygulamaları yoğun bir şekilde devam ederken bir yandan da muhasebe 

yazılımlarının yıl boyunca devam etmesi nedeniyle 2006 yılı için işlemlerin uygulama dönemi 

ile muhasebeye yansıma dönemleri arasında bir takım farklılıklar oluşmuştur.  

2006 yılında hataları önlemek amacıyla eski muhasebe uygulaması da, yeni muhasebe 

uygulaması da aynı anda devam ettirilmiştir. Bu dönemde uygulamalarla ilgili çeşitli resmi 

kurum ve kuruluşlardan istenen bilgiler yeni muhasebe uygulamasının henüz sağlıklı veri 

üretememesi nedeniyle eski muhasebe uygulamasına ilişkin kayıtlardan yararlanılarak 

hazırlanmak zorunda kalınmıştır. Ancak her iki sistem birçok yönüyle birbirinden farklıdır ve 

bilgiler birbiriyle örtüşmemektedir. 2006 yılıyla ilgili sağlıklı bilgilere ancak ikinci dönemden 

sonra kavuşulmuştur. Yeni muhasebe sistemine ilişkin 2007 yılında ise yazılımlarımız büyük 

oranda tamamlanmış ve uygulamalarımızın muhasebeye yansıması ve raporlarımız daha 

sağlıklı bir yapıya kavuşmuştur. Bu nedenle 2006 ve 2007 yıllarının aynı dönemleri 

karşılaştırıldığında oransal artış ya da azalışlarda bazı uyumsuzluklar oluşabilmektedir. 2006 

yılının ilk uygulama yılı olması nedeniyle bu olağan bir sonuçtur. 

Yukarıda belirtilen bu açıklamalardan sonra Belediyemizin Büyükşehir Belediye 

Meclis’i kararıyla kabul edilen 2007 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2007 yılı gelir 

bütçemiz 3 Milyar 980 Milyon YTL olarak tahmin edilmiş, “Finansmanın Ekonomik 

Sınıflandırması Cetveli”nde yer aldığı üzere 870 Milyon YTL borçlanma öngörülmüştür. 

Buna karşılık çeşitli gider kalemlerinden oluşan gider bütçemizde 4 Milyar 850 Milyon YTL 

ödenek kullanımı hedeflenmiştir. 2007 yılının ilk 6 aylık bu döneminde gelir gerçekleşmemiz 

2006 yılının aynı dönemine göre %7’lik bir artışla 1 Milyar 663 Milyon YTL’ ye yükselmiş 

yine gider gerçekleşmemiz 2006 yılının aynı dönemine göre %49’luk bir artışla 2 Milyar 82 

Milyon YTL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 42’lik kısmını, gider bütçemizin de 

%43’lük kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 

2006 yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 1 Milyar 551 Milyon YTL, gider 

gerçekleşmesi de 1 Milyar 390 Milyon YTL olmuştur. 
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Tablo 1: 2007 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler 

 

 

 

A. BÜTÇE GİDERLERİ 

 

Yılın ilk altı aylık bu döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri %49 

oranında artış göstererek 2 Milyar 82 Milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 

2006 yılı ilk bütçesine göre 2007 yılı ilk bütçesi %51 daha fazladır. Bu nedenle 2006 

yılına göre 2007 yılının ilk yarısında meydana gelen bu artış oranı ve aşağıda detayda 

verilecek artış oranlarına bakıldığında artış oranlarının her iki yılın bütçe büyüklükleri 

arasındaki farkla uyumlu olduğu görülmektedir. 

2006 ve 2007 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik 

sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 2:Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2006-2007 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri 
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2007 Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki 

gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 3: 2007 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, 

Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları 

 

 

Belediyemiz 2007 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 337 Milyon 888 Bin 

YTL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için 48 Milyon 996 Bin YTL,  

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 1 Milyar 132 Milyon 462 Bin YTL, Faiz Giderleri için 

123 Milyon 306 Bin YTL, Cari Transferler için 235 Milyon 462 Bin YTL, Sermaye 

Giderleri için 2 Milyar 421 Milyon 736 Bin YTL, Sermaye Transferleri için 80 Milyon 

YTL, Borç verme için, 44 Milyon 800 Bin YTL, Yedek Ödenekler için de 425 Milyon 347 

Bin YTL olmak üzere toplam 4 Milyar 850 Milyon YTL ödenek konulmuştur.   
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4 Milyar 850 Milyon YTL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre 

bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine %9,  Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 

%23, Faiz Giderlerine %1 hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, Olimpiyat 

Oyunları Hazırlama ve Düzenleme Kurumu’na ödediğimiz olimpiyat payı, mahalli idare 

birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari 

transferlere % 5, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine % 50, Bağlı 

Kuruluşlara ve İlçe Belediyelerine yaptığımız yardımlardan oluşan Sermaye Transferlerine 

%2, İştirakimiz olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarımızdan oluşan Borç 

Verme kalemine %1, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak 

olan Yedek Ödenek kalemine %9 oranında bütçeden pay ayrılmıştır. 

2007 yılı Ocak-Haziran dönemde Personel Giderleri bütçesine göre %47’lik bir 

gerçekleşme ile 177 Milyon YTL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 

%59’luk bir gerçekleşme ile 29 Milyon YTL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %33’lük bir 

gerçekleşme ile 374 Milyon YTL, Faiz Giderleri %24’lük bir gerçekleşme ile 30 Milyon 

YTL, Cari Transferler %80’lik bir gerçekleşme ile 189 Milyon YTL, Sermaye Giderleri 

%45’lik bir gerçekleşme ile 1 Milyar 95 Milyon YTL, Sermaye Transferleri %233’lük bir 

gerçekleşme ile 186 Milyon YTL, Borç Verme %0,0003’lük bir gerçekleşme ile 14 Bin YTL 

olarak gerçekleşmiştir. 

Cari Transferlerimizin bütçesine göre %80 oranında gerçekleşmesi bu gider grubunun 

en önemli kalemi olan gelirlerden ayrılan payların tahakkukunun mart ayında topluca 

yapılmasından kaynaklanmıştır. 

2006 – 2007 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe 

gerçekleşmeleri ve oranı aşağıda grafikte gösterilmiştir. 
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Tablo 4: 2006-2007 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 2007 yılında 2006 

yılına göre meydana gelen artış ve azalış oranları,  Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları 
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2006 yılının aynı dönemine göre Personel Giderlerindeki artış %24, Sosyal 

Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderlerindeki artış % 24, Mal ve Hizmet Alım 

Giderlerindeki artış %51, Faiz Giderlerindeki artış %67, Cari Transferlerdeki Artış %90, 

Sermaye Giderlerindeki artış %49, Sermaye Transferlerindeki artış %67 oranında olurken, 

Borç Verme kaleminde ise azalış olmuştur. 

01.Personel Giderleri  

 

 2007 Yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleşmeler bütçesiyle 

uyumlu bir yapı göstermiştir. 2006 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 24 

oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerin 2006 yılında toplam gider gerçekleşmesi 

içindeki payı % 10 iken 2007 yılında bu oran % 9 olmuştur. 2006 yılında bütçesinin %45’i 

gerçekleşmiş iken 2007 yılının aynı döneminde bütçesine göre %52 oranında bir gerçekleşme 

olmuştur. 

Grafik 1. 2006-2007 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 
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02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 

 

2007 Yılı Ocak-Haziran Dönemi sosyal güvenlik kurumuna devlet pirimi 

giderlerindeki artış ve azalış seyirleri özelliği nedeniyle personel giderlerindeki artış ve azalış 

seyriyle aynı olmuştur. 2006 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 24 oranında 

bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumuna devlet pirimi giderlerinin 2006 yılında 

toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 2 iken, 2007 yılında bu oran % 1 olmuştur. 2006 

yılında bütçesinin %46’sı gerçekleşmiş iken, 2007 yılının aynı döneminde %60 oranında bir 

gerçekleşme olmuştur. 

 Gerek personel giderleri gerekse sosyal güvenlik kurumuna devlet pirimi 

giderlerindeki bütçelerine göre gerçekleşme yüzdesinin 2007 yılında 2006 yılına göre fazla 

olmasının nedeni mevzuatta bütçe ile ilgili aktarmaların personel giderleri için esnek 

olmaması nedeniyle 2007 yılında başlangıç bütçe ödeneklerinin uygulamada rahatlık 

sağlaması bakımından geniş tutulmamasından kaynaklanmıştır.    
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Grafik 2: 2006-2007 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi 

Giderleri Gerçekleşmeleri   
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03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

 

2007 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların 

işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin 

temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, kadın sağlığı 

merkezlerinin işletilmesi, itfaiye ve zabıta personeli hizmet alımları, tüketime dönük mal ve 

malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 

374 Milyon 84 Bin YTL harcama yapılmıştır. 2006 yılında aynı dönemde 247 Milyon 468 

Bin YTL harcama yapılmış ve 2007 yılında söz konusu giderlerdeki artış 2006 yılına göre  % 

51 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2006 yılında ve 2007 yılında toplam gider 

gerçekleşmesi içindeki payları % 18 olmuştur. Yine mal ve hizmet alım giderlerinin 

bütçelerine göre gerçekleşme oranları 2006 ve 2007 yıllarının ilk altı ayında % 33 olmuştur. 

 

Grafik 3: 2006-2007 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

Gerçekleşmeleri   
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Ocak ayında mal ve hizmet alım giderleri %1 ile en düşük, mayıs ve haziran aylarında 

ise %27 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.  2006 yılının ocak- haziran dönemi ile 2007 

yılının aynı döneminde bu gider grubundaki artış ve azalış oranları benzer bir yapı 

göstermiştir.    

Tablo 7: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2007 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi 

Gerçekleşmeleri
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 2007 yılının ilk altı ayında 374 Milyon 84 Bin YTL olarak gerçekleşen mal ve hizmet 

alım giderleri içerisinde en önemli payı 288 Milyon 168 Bin YTL ile yukarıda da sayılan ve 

spor etkinlikleri, temizlik, ulaşım, aydınlatma, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların 

işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve 

sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme 

kursları, kadın sağlığı merkezlerinin işletilmesi, itfaiye ve zabıta personeli hizmet 

alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluşan Hizmet Alımları kalemi almıştır.  

 2006 yılının aynı döneminde yine “Hizmet Alımları” kalemi 183 Milyon 920 Bin YTL 

ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır. 

04. Faiz Giderleri 

 

2007 Yılının Ocak-Haziran döneminde faiz giderlerinde 26 Milyon 230 Bin iç borç, 3 

Milyon 815 Bin YTL dış borç olmak üzere toplam 30 Milyon 45 Bin YTL faiz ödemesi 

yapılmıştır. Faiz giderlerinin 2006 ve 2007 yıllarının ilk altı aylık döneminde toplam gider 

gerçekleşmeleri içindeki payı % 1 olmuştur. 2006 yılında bütçesinin %41’i gerçekleşmiş iken 

2007 yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen 123 Milyon YTL ödeneğin %24’ü 

kullanılmıştır. 
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Grafik 4: 2006-2007 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri 
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05. Cari Transferler 

 

Olimpiyat Oyunları Hazırlama ve Düzenleme Kurumu’na ödediğimiz olimpiyat payı, 

mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, hane halklarına ve 

öğrencilere yapılan yardımlar vb. giderlerimizden oluşan Cari transferler 2007 yılının ilk altı 

ayında 189 Milyon 754 Bin YTL ile bütçesinin %81’i oranında gerçekleşmiştir. Cari 

Transferler 2006 yılının aynı döneminde %44 oranında gerçekleşerek 99 Milyon 851 Bin 

YTL olmuştur. Cari transferlerin 2006 yılındaki ocak-haziran dönemi gerçekleşmesi toplam 

gider gerçekleşmeleri içinde %7 oranında, 2007 yılında ise %9 oranında olmuştur. 

 Cari transferlerin gerçekleşmesinde 2006 yılına göre 2007 yılında %90 oranında bir 

artış görülmektedir. Bu artışın nedeni ilgili mevzuatına göre gelirlerden ayrılan payların 

tahakkukunun tamamının ilk altı aylık bu dönemde mart ayında yapılmasından 

kaynaklanmıştır.  

Grafik 5: 2006-2007 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Cari Transferlerin Gerçekleşmesi    
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06. Sermaye Giderleri 

 

2007 Yılı Ocak-Haziran döneminde; metro yatırımları,  dere ıslahları, alt-üst geçitler, 

köprülü kavşak ve viyadük yapımları, trafik ve yol düzenleme işleri, asfalt gibi yatırım 

giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 1 Milyar 095 Milyon 439 Bin YTL 

harcama yapılmıştır. 2006 yılının aynı döneminde 736 Milyon 484 Bin YTL harcama 

yapılmış ve 2007 yılında söz konusu giderlerdeki artış 2006 yılına göre  % 49 olmuştur. 

Sermaye giderlerinin 2006 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 53 ve 2007 

yılında da toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 53 olmuştur. Yine Sermaye 

giderlerinin 2007 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşme oranı %45 olmuş, bu oran 2006 

yılının aynı döneminde %30 olarak gerçekleşmiştir. 

 2007 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 32 

Milyon 457 Bin YTL, gayri maddi hak alımlarına 10 Milyon 639 Bin YTL, gayrimenkul 

alımları ve kamulaştırmasına 222 Milyon 767 Bin YTL, gayrimenkul sermaye üretim 

giderlerine 582 Milyon 973 Bin YTL, menkul malların büyük onarım giderlerine 5 Milyon 

530 Bin YTL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 238 Milyon 471 Bin YTL ve diğer 

sermaye giderlerine de 2 Milyon 598 Bin YTL harcama yapılmıştır. 
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 Sermaye giderlerinin gerçekleşmesi 2007 yılının ilk altı ayında bütçe ödeneklerinin 

%45’i oranında olmuştur. 2006 yılının aynı döneminde sermaye giderleri gerçekleşmesi 

bütçesinin  %30’unu oluşturmuştur. 

Tablo 8: Sermaye Giderleri 2007 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri 
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Sermaye giderlerinin 2006 ve 2007 yıllarının ilk altı ayında aylık olarak artış ve azalış 

seyirleri benzer bir özellik göstermektedir. 

Grafik 6: 2006-2007 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi ve Oranı  

 

 

2007 yılının ilk altı ayında 1 Milyar 95 Milyon YTL gerçekleşmiş olan sermaye 

giderleri içinde en yüksek harcama 582 Milyon 973 Bin YTL ile raylı sistem projeleri, yol 
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yapımları, altyapı yatırımları gibi harcamalarımızın yer aldığı gayrimenkul sermaye üretim 

giderleri için yapılmıştır.  

 2006 yılının aynı döneminde yine en yüksek gerçekleşme 418 Milyon 901 Bin YTL 

ile sermaye üretim giderleri için yapılmıştır. 

07.Sermaye Transferleri 

 

Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlar ile ilçe belediyelerine yapılan yardımlardan oluşan 

sermaye transferleri 2007 yılının ilk altı ayında 186 Milyon 450 Bin YTL ile bütçesinin 

%233’ü oranında gerçekleşmiştir. Cari Transferler 2006 yılının aynı döneminde %67 oranında 

gerçekleşerek 111 Milyon 750 Bin YTL olmuştur. Sermaye transferlerinin 2006 yılındaki 

ocak-haziran dönemi gerçekleşmesi toplam gider gerçekleşmeleri içinde %8 oranında, 2007 

yılında ise %9 oranında olmuştur. 

 Sermaye transferlerin gerçekleşmesinde 2006 yılına göre 2007 yılının ocak-haziran 

döneminde %67 oranında bir artış görülmektedir. Bu artışın nedeni 2006 yılında bütün bir yıla 

yayılmış olan sermaye transferlerine ilişkin ödenek kullanımlarının 2007 yılında ilk dönemde 

yoğunlaşmasından kaynaklanmıştır.  

 Sermaye transferlerinin aylara göre gerçekleşme oranları 2006 ve 2007 yıllarının aynı 

döneminde benzer bir yapı sergilemiştir. 
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Grafik 7: 2006-2007 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Sermaye Transferleri Gerçekleşmesi ve 

Oranı 
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08.Borç Verme 

 

Grafik 8: 2006-2007 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Borç Verme Kalemi Gerçekleşmesi ve 

Oranı 

  Belediyemizin iştiraki olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarından 

oluşan borç verme kalemi 2007 yılının ilk altı ayında 14 Bin YTL olarak gerçekleşmiştir. Bu 

gider kalemi 2006 yılının aynı döneminde 9 Milyon 697 Bin YTL olarak gerçekleşmiştir. 

B. BÜTÇE GELİRLERİ 

 

2007 yılı bütçemizin gelir kısmı; % 2 vergi gelirleri, % 5 teşebbüs ve mülkiyet 

gelirleri, % 0,6 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 86 diğer gelirler, % 7 sermaye 

gelirleri,  olmak üzere toplam 3 Milyar 980 Milyon YTL olarak tahmin edilmiştir. 
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Ocak-Haziran 2007 döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen 

yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında artarak 1.663.003.937 YTL olarak gerçekleşmiş 

olup, bütçe hedefinin yüzde 42’sine ulaşılmış durumdadır. 

Tablo 9’da 2007 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri, 2006 yılı gerçekleşme 

oranları ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 

Tablo 9: 2006 ve 2007 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış 

Oranları 
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 Haziran sonu itibariyle, gelir bütçesi gerçekleşmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 

2006 yılında yüzde 2 iken, 2007 yılında yüzde 2,3; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 

2006 yılında yüzde 6,5 iken, 2007 yılında yüzde 11,9; Alınan Bağış ve Yardımların payı hem 

2006 yılında, hem 2007 yılında yüzde 0,7; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer 

Gelirlerin payı 2006 yılında yüzde 80 iken, 2007 yılında yüzde 84,5; Sermaye Gelirlerinin 

payı 2006 yılında yüzde 2,6 iken 2007 yılında yüzde 0,6; Alacaklardan Tahsilât Gelirlerinin 

payı 2006 yılında yüzde 8,2’dir. 

 

Tablo 10: 2006 ve 2007 Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları, 

Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları 
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01. Vergi Gelirleri 

 

İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi ve Yangın Sigorta Vergisi’nden oluşan vergi 

gelirleri 2007 yılı Ocak-Haziran döneminde 38.887.450YTL olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılı 

Ocak-Haziran döneminde bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi 

gelirlerinin 31.660.266YTL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminin artış oranı yüzde 

23’dür. 

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2007 yılı Ocak-Haziran döneminde 197.600.483YTL 

olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirleri’nin 101.235.497YTL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminin artış oranı 

yüzde 95’dir. 

04. Alınan Bağış ve Yardımlar 

 

Alınan Bağış ve Yardımlar 2007 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.842.705YTL olarak 

gerçekleşmiştir. 2006 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların 

11.277.717YTL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminin artış oranı yüzde 5’dir. 

05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) 

 

Toplam gelirler içinde en önemli payı faizler, paylar ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer 

Gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2007 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 

1.404.387.340YTL olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 

kaleminin 1.240.804.223YTL olduğu dikkate alındığında Diğer Gelirlerin artış oranı yüzde 

13’tür. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının 

sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 

başlığı altında bu bölümde yer almasıdır. Ocak-Haziran 2007 döneminde genel bütçe vergi 

gelirlerinden aktarılan paylar 1.293.319.718YTL olarak gerçekleşerek, toplam gelirlerin 

yüzde 78’ini oluşturmuştur. 2006 yılı Ocak Haziran döneminde genel bütçe vergi 

gelirlerinden alınan payın 1.187.289.442 YTL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış 

oranı yüzde 9 düzeyindedir. 
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06. Sermaye Gelirleri 

 

Sermaye Gelirleri 2007 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.285.959YTL olarak 

gerçekleşmiştir. 2006 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirlerinin 40.257.454YTL 

olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminin yılın ilk altı ayında yüzde 74 oranında düştüğü 

görülmektedir. Bunun sebebi 2006 yılının birinci altı ayında yüksek oranda arsa satışının 

gerçekleştirilmesidir. 

 

C. FİNANSMAN 

          Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, gemi alımları 

vb. gibi alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için 

ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir.   İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılmıştır.  

 İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde öngörmüş olduğu 870 Milyon YTL olan 

finansman rakamının % 43’ü olan 372 Milyon 373 Bin YTL ilk altı ayda gerçekleşmiştir. 

 2007 yılının Ocak-Haziran döneminde 300 Milyon YTL iç borçlanma yapılmış 57 

Milyon 834 Bin YTL iç borçlanma geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 139 

Milyon 968 Bin YTL dış borçlanma, 9 Milyon 76 Bin YTL dış borçlanma geri ödemesi 

yapılmıştır. 

 2006 yılının aynı döneminde 250 Milyon YTL iç borçlanma yapılmış, 59 Milyon 867 

Bin YTL iç borçlanma geri ödemesi yapılmış ve yine 51 Milyon YTL dış borçlanma yapılmış 

bu dönemde dış borçlanma geri ödemesi olmamıştır.  

 

 

 

 

 



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe Ve Denetim Müdürlüğü 

 

Tablo 11: 2006 ve 2007 Yılları Bütçe ve İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri,  Artış- Azalış 

Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları 
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II. OCAK-HAZİRAN 2007 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 
 

Belediyemizin 2007 yılı bütçesinde en büyük pay 2 Milyar 421 Milyon YTL ile 

sermaye giderleri için ayrılmış ve bu dönemde de en yüksek gerçekleşme 1 Milyar 095 

Milyon YTL ile tamamı yatırım giderlerimiz olan bu gider grubu için yapılmıştır. 

Büyükşehir Belediyemizin 2007 yılı bütçesinin önemli bir kısmı 2006 yılında olduğu 

gibi ulaşıma ilişkin yatırımlara ayrılmıştır. Bu dönemde tüneller ve bağlantı yolları için ihale 

süreçleri tamamlanma aşamasına gelmiştir. Yol yapımları, yol bakım onarım ve asfaltlamaları 

belediyemizin sınırlarının Çatalca’dan Şile’ye kadar genişlemesiyle birlikte artarak devam 

etmektedir. Ulaşım yatırımlarımız içinde yer alan ve trafikte İstanbul halkımıza büyük bir 

rahatlama getirmiş olan alt geçit, üst geçit, kavşaklar ve yan yolların büyük bir kısmı 

tamamlanmıştır. Bundan sonraki dönemde metro yapımları ağırlık kazanacaktır.  

Yatırımlarımız içerisinde yer alan ve birçoğunu geçmiş yıllarda tamamladığımız dere 

ıslahlarına bu dönemde de devam edilmiş, denizlerimizin ve sahillerimizin tamamına yakın 

kısmı temizlenerek bir kısmı düzenlenip halkımızın hizmetine açılmıştır.  

Okullarımıza kapalı spor salonu yapımları ve bakım onarımlarının yapımlarına devam 

edilmekte,  çeşitli spor aktiviteleri ve kültür binalarının yapımı büyük bir süratle 

tamamlanmaktadır. 

 Şehrimizin ulaşım sorunun çözümünde en kalıcı ve uzun dönemli çözümü getirecek 

olan metro projeleri daha geniş bir ağı kapsayacak şekilde artırılmış ve bir kısmının yapımları 

büyük bir hızla devam etmektedir.   

İstanbul’un sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleri yeniden yaşatacak ve geliştirecek 

olan kentsel dönüşüm ve kentsel tasarım uygulama projelerimize bu dönemde de büyük önem 

verilmiştir. Park ve bahçelerimizin korunması, düzenlenmesi, şehrimizin her yanının 

ağaçlandırılması, özellikle ana yollarımız ve kavşakların etrafının temizlenip 

yeşillendirilmesi, kent bilgi sisteminin ve adres bilgi sisteminin geliştirilmesi ve uygulama 

projeleri, katı atıkların depolanması ve geri kazanımı, makine ve teçhizat alımları, çoğunluğu 

ulaşıma dayalı kamulaştırmalar için de bütçemizden ayrılan payın büyük bir kısmı 

kullanılmıştır. 
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III. TEMMUZ-ARALIK 2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE 

HEDEFLER 
 

A.Bütçe Giderleri 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2007 yılı gider bütçesinde 4.850.000.000 YTL olarak 

öngörülen ödeneklerin tamamının yılsonuna kadar kullanılacağı tahmin edilmektedir. 

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde ilk altı aylık dönemde 

ödeneklerin % 30 ile 50 arasında değişen oranlarda kullanıldığı ikinci altı aylık dönemde de 

kalan % 50 ile 70 arasında değişen oranlarda kullanıldığı görülmektedir.  

 2007 yılı sonu itibarıyla gider tahminlerimizde; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme 

eğilimleri, 2005 ve 2006 yılı sonu gider gerçekleşme oranlarımız, ilk altı aydaki gider 

gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık 

dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen 

yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi dikkate alınarak yapılmıştır. 

B.Bütçe Gelirleri 

 

2007 yılı bütçesinde 3.980.000.000 YTL olarak hedeflenen İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi gelirlerinin 3.600.000.000 YTL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (Şunu 

vurgulamalıyız ki; Belediyemiz, gayrimenkullerinin değerlendirilerek satışı konusunda 

önemli adımlar atmış olup bundan sonra yapılacak açıklamalarda bu beklentiler dikkate 

alınmamıştır). 

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 2380 ve 5216 sayılı Kanunlar 

uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 

3.130.000.000YTL iken yılsonu gerçekleşmesinin toplam 2.817.000.000YTL, diğer gelir 

kalemlerimizin ise bütçe hedefi 850.000.000YTL iken yılsonu gerçekleşmesinin 

783.000.000YTL olacağı tahmin edilmektedir. 

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi 

gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili 

olarak yılsonu tahmini yapılırken yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan 

gelirlerin aylık gelişimi, merkezi yönetimin vergi gelirlerine ilişkin yılsonu tahmini ile hem 

merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin genel bütçe 
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vergi gelirlerinden aldıkları payların geçmiş yıllarda yılın ilk altı ayı ile ikinci altı ayındaki 

gerçekleşme oranları dikkate alınmıştır. 

Merkezi yönetim yılın ilk altı ayında vergi gelirleri tahmininin %44,6’sını 

gerçekleştirmiştir, ayrıca 2000-2006 yıllarında merkez yönetim vergi gelirlerinin yılın birinci 

ve ikinci yarısındaki gelişimleri incelendiğinde, vergi gelirlerinin ortalama %45’inin yılın 

birinci altı ayında gerçekleştiği görülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin genel 

bütçe vergi gelirlerinden sağladıkları pay için de aynı dönemin ortalaması alındığında bu oran 

yaklaşık olarak aynıdır. 2006 yılının ilk altı aylık döneminde merkezi yönetimin bir defalık 

tahsilâtları nedeniyle bu oran %48 olmakla birlikte, 2003 ve 2004 yıllarında %46 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Bu nedenle 2007 yılsonu tahmininde 2003 ve 2004 yılı gerçekleşme oranları 

daha fazla dikkate alınmıştır. 

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2007 yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş 

yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahsilâtı belirli dönemlere 

yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate 

alınarak yapılmıştır.  

Buna göre yıl içinde tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerden İlan ve Reklam 

Vergisi ile İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücreti’nin %25’inin, Eğlence Vergisi’nin %70’inin, 

Tıbbi Atık Ücreti’nin %70’inin yılın ikinci yarısında tahsil edileceği tahmin edilmektedir. 

Arsa satış gelirlerinin ise yaklaşık % 89’unun yılın ikinci yarısında gerçekleşerek 

yaklaşık 100.000.000YTL düzeyine ulaşacağı, diğer gelir kalemlerimizin ise geçmiş 

yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2007 yılının birinci altı ayı ile yaklaşık olarak eşit 

düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, bazı 

gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya 

da olumsuz etkileyebilecektir. 
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         IV. TEMMUZ-ARALIK 2007 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK 

FAALİYETLER 
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce olduğu gibi Ocak-Haziran 2007 döneminde 

de sağladığı, bütçe geliri ve gideri arasındaki güçlü uyumu, harcamalardaki kalite ve mali 

disiplin anlayışını, belirlenen bütçe hedefleri doğrultusunda hareket ederek bundan sonraki 

dönemlerde de kararlılıkla sürdürecektir. 

 Bilindiği üzere Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde görev alanının 

genişlemesi,  sınırlarının Çatalca’dan Şile’ye kadar uzanması ve artan nüfus yoğunluğu 

Belediyemizin mali yapısına ek bir yük getirmiştir. Ancak gerek “Genel Bütçe Vergi 

Gelirlerinden Alınan Paylar” gerekse yasayla belirlenen diğer gelirlerimizin oranlarında artan 

bu yükümüze paralel olarak bir artış görülmemiştir. Tüm bu gelişmeler ve hizmet alanımıza 

göre yetersiz kalan mali imkânlarımıza rağmen Belediyemiz, sorumluluğunu en iyi şekilde 

yerine getirebilmek, planlanan proje ve yatırımları, hedeflenen süreler dâhilinde 

tamamlayarak halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için yoğun bir gayret göstermektedir.  

Yukarıda sunduğumuz 2007 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçlarımız 

beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bundan sonraki temel önceliğimizde; 

ulaşımdan kültüre, alt yapıdan çevreye, temizlik hizmetlerinden imara ve sosyal amaçlı 

yatırım ve hizmetlerden sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalara kadar birçok alanda devam 

eden yatırımlarımızda hizmet kalitesinden taviz vermeden bütçe uygulamalarımızda şimdiye 

kadar olduğu gibi kalite ve disiplin anlayışımızı devam ettirerek bütçe hedeflerimizi 

gerçekleştirmektir. 

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız 

gereken 2007 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri kamuoyuna sunulmuştur. 

 


