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MURATPAŞA BELEDİYESİ 

2019 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ  

 

 

 

Madde 1-  Belediye  birimleri için “ (A) Ödenek Cetvelinde”  gösterildiği gibi toplam 

420.000.000,00 Türk Lirası ödenek verilmiştir. 

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması”  cetvelinde 

gösterildiği gibi toplam  395.000.000,00 Türk Lirası olarak tahmin edilmiştir. 

 

Madde 3-  2019 Yılı gider bütçesinde yer alan  ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler 

ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 25.000.000,00 Türk Lirası Borçlanma 

kaynak gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. 

 

 Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı      

bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. 

 

Madde 5- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli 

olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) 

cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. 

 

Madde 6-  Bütçeye aşağıdaki cetveller eklenmiştir. 

1- Ödenek Cetveli  (A) (Örnek-14),  

2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli  (Örnek-15),  

3- Finansmanın  Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),  

4- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17), 

5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18), 

             6-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli         

(Örnek-8), 

7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19), 

8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20) 

9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli  (Örnek-21), 

             10- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22), 

             11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),  

               12- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24), 

             13- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25), 

             14- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27), 

             15- Finansman Programı (Örnek-28), 

             16- Gerekli görülen diğer cetveller,    

 

Madde 7 -  Resmi kurumların ferdi iskan müracaatlarında, tahsil edilmesi gereken harç ve 

ücretlerin tahsil edilip edilmemesi hususunda Belediye Başkanı yetkilidir. 

 

Madde 8-  Belediye vergilerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsil zamanları; 

 

a- Vergi,  harç ve  katılma  paylarının  ödeme  tarihleri  yasalarla   belirlenenler   belirlenen      

       tarihlerde, 

 

b- Gelir Tarifesinde yer alan, vergi, resim, harç ve katılma payı ile birlikte tahsil edilmesi 

gereken ücretler, vergi, resim, harç ve katılma payı ile birlikte, 
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c- Vergi, harç ve katılma payı konusuna girmeyen, tarifede yer alan ücretler ise hizmetin ifa 

edilmesinden önce, tarifede belirlendiği şekilde tahsil edilir. 

 

d- 2464 Sayılı Kanunun 15/1-2-4.fıkralarına göre tarh ve tahakkuk ettirilen ilan ve reklam 

vergileri 1.taksit Nisan ayı sonu, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir. 

 

e- Belediye Gelirlerinin tahsilinde çıkacak uyuşmazlıkları çözmeye, tahsil olunacak gelirlerin 

belli dönemlerde ödenmesi hususunda taksitlendirmeye, Belediye Başkanı yetkilidir. 

 

Madde 9- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve 

kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediyemiz tarafından tahsil edilen vergi, resim 

ve harç gelirleri, bu gelirlerin aynı isimle açılan bankadaki mevduat hesapları haczedilemezler.      

 

Madde 10-  213 Sayılı V.U.K.nu kapsamında tahakkuk ve tahsil edilen vergi, harç, fer'i 

alacaklardan  iadesi gerekenler; anılan yasanın 116 ve 126.Maddeleri kapsamında, ilgilisine iade 

edilir.Diğer yasalara istinaden tahakkuk ve tahsil edilen kurum alacaklarından iadesi 

gerekenlerin, iadesine karar vermeye Belediye Encümeni yetkilidir. 

 

Madde 11- Belediyemiz meclisince kurulan denetim komisyonunda görev alan kamu kurum ve 

kuruluşları personeline ve diğer uzman kişilere Belediye Kanununda belirlenen huzur ücretinin 

azamisi ödenir.   

 

Madde 12-  Bütçe Kararnamesine eklenen, (K1)  ihdas olunan memur kadrolarını gösterir 

cetvelde yer alan personelin ek ders, konferans, fazla çalışma ücretleri ile diğer ödemeleri; Genel 

Bütçe Kanun’una ekli  K cetvelinde  belirlenen,  Belediyemiz personeli  ile  ilgili  azami ücret  

sınırından,  

K 2 cetvelinde yer alan işçilere ise; ödenecek fazla çalışma ücretleri, Toplu İş Sözleşmesi 

hükümleri çerçevesinde ödenir. 

K 1 ve K 2 cetvellerinde yer alan personele (süreklilik arz eden görevler hariç) fazla çalışma 

yaptırılmasına ve giderlerinin ödenmesine Belediye Başkanı yetkilidir. 

 

Madde 13-                                                                                                                

1-  Belediye Başkanı ve başkan vekili ödeneği; Belediye Kanunu ile yapılan belirlemenin azamisi 

oranında,  

 2-  Belediye Meclis üyelerine; meclis ve komisyon toplanmaları karşılığında; Belediye 

Kanununda yapılan belirlemenin  azamisi oranında,  

 3-  213 Sayılı V.U.K.nu  gereği oluşturulan uzlaşma komisyonu üyelerine; Maliye Bakanlığı’nca 

belirlenen oranda huzur ücretinin azamisi ödenir.  

 

Madde 14-  Belediyemize yatırım projelerinde kullanılmak üzere tahsis edilen ödenekler, tahsis 

amacı dışında kullanılamaz. Projeye dayalı yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla Genel ve 

Katma Bütçeli Kurum ve Kuruluşlar tarafından tahsis edilen özel gelirler, yılı bütçesine bir 

taraftan gelir, harcanması suretiyle de bir taraftan da  gider olarak mevcut bütçeye ilave yoluyla 

eklenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Madde 15-  Meclis üyeleri arasından belediye başkan yardımcısı atanması durumunda, başkan 

yardımcısı ödeneği; belediye başkanına verilen ödeneğin, Kanunun 49. maddesinde belirlenen 

azami sınırından ödenir. Kadro karşılık gösterilmek suretiyle Belediye Kanunu 49. maddenin 

üçüncü fıkrası kapsamında sözleşmeli personel çalıştırılması durumunda, sözleşmeli olarak 

çalıştırılacak personele ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin 

birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı kanuna göre tespit edilecek her türlü 

ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisince 

belirlenir.     
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Madde 16- a- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. Maddesi  kapsamında;  Haksız el 

atma sebebiyle açılan davalardan kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden, bu madde 

uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, Belediyemizin en son kesinleşmiş bütçe gelirleri 

toplamının en az %4’si oranı ve bütçe olanakları dikkate alınarak, Bütçede; ekonomik 

sınıflandırmanın 06.4.2.90.02 -6745 sayılı yasanın 33.maddesi ile eklenen Ek 1 maddesine göre 

mahkemece hükmedilen giderler,06.4.3.90.02- 2942  sayılı yasanın 10.maddesine göre 

mahkemece hükmedilen giderler ödenekleri kullanılır. 

    b-Belediyemiz ile şahıslar arasında  hisseli olan parsellerin  hissedarları  tarafından, 

mahkemelere başvurularak izale-i şüyu (ortaklığı giderme) davası açılması halinde, davalara 

iştirak ederek belediyemiz lehine olan gayrimenkullerin satın alınması  durumunda;                                                                                                               

06.4.2.90.03- Paydaşlığın giderilmesi yönündeki giderler ödeneği kullanılır. 

 

Madde 17- a-Belediyenin hissedarı bulunduğu taşınmazların, ortaklığın giderilmesi davaları 

sonucu satılmasına karar verildiği takdirde , Belediye hisselerinin ucuza gitmesinin önlenmesini 

sağlamak ve satın alınacak hisselerin daha iyi değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, 

Mahkemece ve Kamulaştırma yasası kapsamında tespit edilen muhammen bedelin %1000 

fazlasına kadar ,Belediye adına satın almaya Belediye Encümeni yetkilidir. 

  b-Belediyeye ait imar parselleri ile şuullü parsellerin veya imar planı uygulanacak planlara 

göre parsel dışında yol fazlası ,vesaire olarak; kalan kısımların satılması veya kat, daire ve işyeri 

karşılığı olarak verilmesine ve (9) seneye kadar kiralamalarda, Belediye Encümeni yetkilidir. 

  c-İmar planı uygulaması sonucu ; yol, yeşil alan, semt spor sahası, sosyal tesis alanı ve kamu 

kurumu alanı gibi kamunun kullanımına ayrılmış diğer tüm alanlarda belirlenen özel mülkiyete 

konu tam hisseli yerlerin 2942 sayılı Kamulaştırma yasası kapsamında kamulaştırılması ve aynı 

yasanın 26.maddesi doğrultusunda Belediyemize ait gerek tam gerekse hisseli parsellerle takas, 

satış işlemlerinde şufa hakkı kullanımı ,trampa satışında ;başka bir yetki alınmasına gerek 

kalmaksızın ,Belediye Encümeni yetkilidir.”  

 

Madde18- 6306 sayılı Kanunun 7.maddesinin 8.fıkrasında “bu kanun kapsamında bulunacak 

olan Belediyeler yatırıma ilişkin bütçelerinin %5’i ile 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanunun 80.maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin % 50’sini bu konuda ön 

görülen uygulamalara ayırmak zorundadır.”hükmü bulunduğundan,giderler ödeneği kullanılır. 

 

Madde 19-  Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girer. 
 

Madde 20-  Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. 

 

 

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik  

olunur.               

 

 

 

  

      Av. Ümit UYSAL                            

      Belediye Başkanı                                  Cem KOTAN                                      Gülay AKIN 

     Belediye Meclis Başkanı                       Divan Katibi                                       Divan Katibi 

 

 


