
Faaliyet ve Proje Bilgileri  
 

 Bursa Büyükşehir belediyesinin kanunlarla belirlenen her türlü vergi, harç ve çeşitli 
gelirlerinin tahakkuk ve tahsilat işlemleri yürütülmüştür. 

 Gelirler Şube Müdürlüğü dışındaki birimlerce verilen her türlü hizmetlerin karşılığında 
bu birimlerimizin gelir tarifesi ile belirlenen miktarlar üzerinden hazırlamış oldukları 
tahakkukları, tahsildarlar vasıtasıyla tahsil edilmesini ve bu tahsilatların belediyemiz 
hesaplarına geçirilmesi sağlanmıştır. 

 Her yıl Bursa Büyükşehir Belediyesinin Gelir Tarifesinin hazırlanması için hizmet veren 
diğer birimlerin tarife tekliflerini 2464 sayılı yasaya göre düzenleyerek bütçe ile birlikte 
meclise sunulmuş ve meclis tarafından onaylanan gelir tarifesinin uygulanması sağlanmıştır. 

Belediyemizin her türlü alacağı, kanunların vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde takip 
ve tahsil edilmiştir. 

5393 sayılı Belediye Kanununun öngördüğü vergi gelirlerinin artışı için gerekli 
çalışmalar yürütülmekte, kiralar, yangın sigorta, yol harcamaları katılım payı, toplu taşıma 
araçları rüsum ceza ve devir işlemleri ile ilgili mükellef sayıları sabit olup kaydı değişken olan 
ilan reklam mükelleflerinin tespiti için gezici elemanlarımız görevlendirilmiştir. 

Gelirler Müdürlüğü Analitik bütçeye uygun yeni bilgisayar programına kavuşmuş bu 
sayede tahakkuk, tahsilat ve mükellef kayıtlarında hatalarının asgari seviyelere düşürülmesi 
sağlanmış, gelirlerin tahsilinde TC kimlik numarası ile mükelleflerimiz kayıt altına alınarak 
işlemlerimiz belirli hızlarda arttırılmıştır. 

Zamanında ödenmeyen belediye gelirlerinin takibi için icra servisi kurularak 
çalışmalara başlanmıştır. 

Veznelerimizde kredi kartı ile tahsilat yapılmaya başlanmıştır.  

Performans Sonuçları Tablosu  
 

Stratejik Amaç : 

2.1 2014 yılı sonuna kadar Belediyemizin kanunlarla 
belirlenmiş olan Vergi resim ve harçlarının toplanması için 
Belediye sınırları içerisinde kayıt yapılmamış hiçbir mükellef 
bırakmamak, tahsilatı en hızlı seviyeye çıkarıp, mükelleflerin 
en kolay şekilde ödeme yapmalarını sağlamak 

Stratejik Hedef : 2.1.2 Mevcut belediye gelirlerinin %80 oranında tahsilatını 
yapmak 

Performans Hedefi  : 2010 yılında Mevcut belediye gelirlerinin %80 oranında 
tahsilatını yapmak  

Performans Göstergesi 
2010 Yılı  

Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı 
(%) 



 2 

1 2.1.2 Tahsilat oranını 
arttırmak 90 91 100 

2 2.1.2 Vergi mükellef sayısını 
arttırmak 1 1,1 100 

3 
2.1.2 Harcama iştirak 
paylarının tahakkukunu 
gerçekleştirmek 

95 97 100 

 
 
Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi       

 
Performans programında yer alan hedeflere % 91 gibi yüksek oranda ulaşılmıştır. 
 

Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 
 
Tahakkukların % 100 tahsilatını sağlamak için belediyemize borçlu vatandaşlarımızın 

nüfus kayıt ve adreslerinin tespitine dair çalışmaların titizlikle yürütülmesi bununla ilgili 
sağlıklı bir veri tabanı oluşturulması gerekmektedir. 


