
KONYAALTI BELEDİYESİ 
2021 YILI 

BÜTÇE KARARNAMESİ

MADDE 1 -Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde “ gösterildiği gibi toplam 
(235.000.000,00) Türk Lirası ödenek verilmiştir.

MADDE 2 -Belediye bütçesinin geliri bağlı “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması “ 
cetvelinde gösterildiği gibi toplam (215.000,000,00) Türk Lirası olarak tahmin 
edilmiştir.

MADDE 3 -  2021 Yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler, gelir bütçesinde tahmin 
edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki (20.000.000,00) 
Türk Lirası borçlanma kaynak gösterilmek sureti ile denklik sağlanmıştır.

MADDE 4 - Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal 
dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

MADDE 5 - (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst 
yönetici Belediye Meclisinden yetki almak şartıyla, hükmü birden çok yılı kapsayan 
sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6 - 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8.maddesi gereğince memur ve hizmetli 
olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri 
bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7 - Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
1 - Bütçe Kararnamesi,
2- Ödenek Cetveli A (Örnek- 14)
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B ) Cetveli (Örnek -15)
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17)
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Öm ek-18)
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe 

Teklifi Cetveli (Ömek-8),
8- Çok Yilli Gelir Bütçesi Cetveli (Ömek-19)
9- Çok Yıllı Finansmanının Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Ömek-20)
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli 

(Ömek-21)
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Ömek-22)
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K—1) Cetveli (Ömek-23)
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Ömek-24)
14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir Cetvel. 

(T-l)Cetveli (Ömek-25)
15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
16- Ayrıntılı Harcama Programı (Ömek-27),
17- Finansman Programı (Örnek-28)
18- İhtiyaç Duyulan Diğer Cetveller,
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MADDE 8 - Belediye vergilerine harçlarına ve katılma paylarına ait tahsil zamanları;
a- Vergi, harç ve katılma paylan yasalarla belirlenen tarihlerde 

ödenir.
b- Gelir tarifesinde yer alan, vergi, harç ve katılma payı ile birlikte 

tahsil edilmesi gereken ücretler, vergi, harç ve katılma payı ile 
birlikte tahsil edilir, 

c- Vergi, harç ve katılma payı konusuna girmeyen tarifede yer alan 
ücretler hizmetin ifa edilmesinden önce tahsil edilir, 

d- 2464 Sayılı Kanunun 15/1-2-4,fıkralarına göre tarh ve tahakkuk 
ettirilen ilan Reklâm 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 üst yönetici yetkilidir, 

f- Gelir tarifesinde yer alan vergi, harç ve ücretlerle ilgili olarak, 
kanun değişikliği yapılmak suretiyle tarh, tahakkuk ve tahsil 
edilmesi koşullarında meydana gelen değişiklik oranında artış 
yapmaya veya azaltmaya Belediye Encümeni yetkilidir.

MADDE 9 - Resmi Kurumlann, ferdi iskân müracaatlarında, tahsil edilmesi gereken 
harç ve ücretlerin tahsil edilip edilmemesi hususunda üst yönetici yetkilidir.

MADDE 10 - Belediye Bütçesinde yapılacak bütçe giderleri ödemeleri ve bu 
ödemelerden tevkif edilecek bilimun vergi, resim, harç vb tevkifatların alacaklılarına 
Ödenmesi konusunda; üst yönetici yetkilidir.

MADDE 11 - 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım hakkında 
Kanunun 11 .maddesine göre geçen sene gerçekleşen nakit tahsilâtımn azami %2 si 
oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek bütçenin 05- Cari Transferler bölümünde Muhtaç 
Asker Ailesi Yardımı maddesine konur. Bu tertipten yıl içinde harcanmayıp artan 
Ödenekler ertesi yıl bütçesine Belediye Encümenince aktarılır.

MADDE 12 - Beklenmeyecek ivedi ve çeşitli giderler için mutemetlere 5018 Sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 maddesi gereğince; her yıl bütçe 
kanununda belirtilecek tutarların altında kalan giderler için avans vermek veya kredi 
açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Bu gibi harcamalar için bir defada verilmesi 
gereken para, bu miktardan çok ise; ödeme bankada açılacak kredi hesabından yapılır.

MADDE 13 -  Belediyenin mülkiyetinde bulunan tüm taşınır ve taşınmaz mallar ile kira 
alacakları, diğer tüm alacakları ve bankalardaki tüm mevduatları kamu hizmetlerine 
tahsis edilmiş olup, haciz edilemezler.

MADDE 14 — Özel ve resmi kuruluşlardan ve gerçek kişilerden ivazsız bağış ve hibe 
kabulüne üst yönetici yetkilidir.

MADDE 15 -  Müteferrik ve acele işler için yasanın gerektirdiği miktarlar üzerinden 
avans verilmesine üst yönetici veya görevlendirileceği kişiler yetkilidir.

MADDE 16 — Belediyemizde geçici işçiler; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 
îdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelik’in 24. maddesine göre; 
memur kadro standardı toplamının % 20’sini geçmemek üzere, meclis tarafından yıllık



olarak belirlenir. Her türlü ücret ve diğer ödemeleri bütçe sınıflandın İmasında belirtilen 
hesap kodları bölümünden yapılır.

MADDE 17- a) Belediyenin hissedarı bulunduğu taşınmazların, ortaklığının giderilmesi 
davaları sonucu, satışına 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 3 seneye kadar 
kiralamalarda, imar planı uygulanması sonucu; yol, yeşil alan olarak belirlenen özel 
mülkiyete konu yerler, Kamulaştırma Yasasının 26.Maddesi, Belediyemize ait bir başka 
yerle takas, trampa satışında başkaca bir İzne gerek kalmaksızın Belediye Encümeni 
yetkilidir.

MADDE 18 - Taşınır ve taşınmaz malların gelir getirmek amacı ile kiraya 
verilmesinde Belediye Meclisince veya Belediye Encümeni tarafından belirlenen bir 
ücret olması halinde anılan taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermeye üst yönetici 
yetkilidir.

MADDE 19 -  Toplu-İş Sözleşmesini yapmaya üst yönetici yetkilidir. Toplu -  İş 
Sözleşmesinden dolayı verilecek olan ücret zammı tüm işçilerin ücretlerine ilave edilir. 
Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki tüm işçilere; 6772 Sayılı Yasa gereği ilave tediyeler 
yasada belirtilen zamanlarda ödenir.

MADDE 2 0 - 2 1 3  Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında tahakkuk ve tahsil edilen 
vergi, harç ferri 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 21 - 1 )  Belediye Başkanına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 39.maddesine 
göre aylık ödeme yapılır.

2) Belediye Başkan Vekiline; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 40. 
Maddesinde belirtildiği şekilde vekâlet ödeneği verilir.

3) Belediye Encümen Başkanı ve Üyelerine 5393 Sayılı Belediye 
Kanununun 36. Maddesi gereğince Huzur Hakkı ödeneği verilir.

4) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi hükmü gereğince, 
Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 39.maddesi uyarınca; Belediye Başkanına ödenmekte 
olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında huzur hakkı ödeneği ödenir.

5) 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 3. Maddesine göre; kurulan 
Uzlaşma Komisyonu Üyelerine; Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda; Maliye 
Bakanlığınca belirlenen Hakkı Huzur Ücreti ödenir.

6) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2942 Sayılı Kamulaştırma yasası 
gereği; kurulan komisyonlarda görev alan seçilmiş üyelere toplantı başına, İçişleri 
Bakanlığı’nca belirlenen tutarda Hakkı Huzur ücreti ödenir.
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7) Zabıta memuruna maktuen ödenecek olan fazla mesai karşılığı 
ücretleri, Genel Bütçe Kanunu’nda belirlenen rakamın en üst sınırından ödenir.

8) Meclis üyeleri arasından belediye başkan yardımcısı atanması 
durumunda, başkan yardımcı ödeneği; Belediye başkanına verilen ödeneğin, Kanunun 
49. Maddesinde belirlenen azami sınırından ödenir.

9) Denetim Komisyonu üyelerine komisyon toplantılarına katıldıkları her 
gün için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 39. maddesi uyarınca Belediye Başkanına 
ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı 
ödenir.

10) Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları 
dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli 
dışındaki diğer uzman kişilere (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına 
uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük ödeme yapılır.

MADDE 22- Türk Ticaret Kanunu kapsamında halen ortağı bulunduğumuz; şirketlerin 
sermaye artışına gitmeleri halinde, sermaye artırımına katılıp katılmama, hangi oran, 
nispet ve tutarda katılımına Belediye Encümeni yetkilidir.

MADDE 23 -  2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesinin 8. fıkrası 
hükmüne istinaden kamulaştırmasız el koyma işlemleri sebebiyle açılan davalar sonucu 
hükmedilen tazminat tutarları için; Belediyemizin en son kesinleşmiş bütçe gelirleri 
toplamı olan 123.386.804,21.-TL’nin yüzde ikisine tekamül eden 2.467.734,08.-TL. 
ayrılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6. maddesinin 11. fıkrasında 
belirtildiği üzere, bu madde uyarınca ödenecek olan tazminatın tahsili sebebi ile 
belediyenin banka mevduatları, mal, hak ve alacakları haczedilemez.

MADDE 24- Belediyemiz birimlerinden imar, inşaat ruhsat, işyeri açılış, numarataj, 
imar durumu(çap), imar plan değişikliği, taşınmaz satış işlemleri vb... taleplerde 
bulunan mükelleflerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmekte 
olup, Mali Hizmetler Müdürlüğünden “Borcu yoktur” yazısı almaları zorunludur.

MADDE 25 -  Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 - Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Belediye Başkanı r Divan Katibi 
Meclis Başkanı

Meryem 
Divan
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