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Belediye bütçesi  

5393 sayılı belediye kanunu;  

MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına 
uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl 
içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve 
harcamaların yapılmasına izin verir.  

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.  

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.  

Bütçe dışı harcama yapılamaz.  

Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe 
ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.  

Bütçenin hazırlanması ve kabulü  

MADDE 62.- Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül 
ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına 
gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi 
yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye 
Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte 
kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar.  

Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul 
eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve 
gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından 
itibaren yürürlüğe girer.  

Harcama yetkilisi  

MADDE 63.- Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama 
biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.  

Kesinhesap  

MADDE 64.- Her yıl bütçesinin kesinhesabı, belediye başkanı tarafından 
hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunulur. 
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Kesinhesap, belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek 
karara bağlanır.  

Kesinhesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler 
uygulanır.  

Bütçe sistemi  

MADDE 65.- Belediye bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve 
usûller Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  

Geçmiş yıl bütçesinin devamı  

MADDE 66.- Herhangi bir nedenle yeni yıl bütçesi kesinleşmemiş ise 
yeni bütçenin kesinleşmesine kadar geçen yıl bütçesi uygulanır.  

Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre 
yapılmış sayılır.  

Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri  

MADDE 67.- Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı 
kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve 
havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve 
yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar 
sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili 
destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı 
atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve 
asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç 
okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve 
taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk 
mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek 
üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Borçlanma ve İktisadî Girişimler  

Borçlanma  

MADDE 68.- Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri 
karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma 
yapabilir ve tahvil ihraç edebilir:  
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a) Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece 
belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı 
amacıyla yapılabilir.  

b) İller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, 
ödeme plânını bu bankaya sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan 
geri ödeme plânını yeterli görmediği belediyenin kredi isteklerini 
reddeder.  

c) Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için 
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.  

d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde 
ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç 
stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan 
miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat 
olarak uygulanır.  

e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde 
ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe 
gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden 
değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu 
geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen 
iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı 
ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.  

f) Belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddî kaynak gerektiren 
alt yapı yatırımlarında Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak 
borçlanmalar (d) bendindeki miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz. 
Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır.  

Yukarıda belirtilen usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye 
yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin 
hükümleri uygulanır.  

Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı malî 
tablolarını üçer aylık dönemler hâlinde İçişleri Bakanlığına, Maliye 
Bakanlığına, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Hazine 
Müsteşarlığına gönderir.  
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Arsa ve konut üretimi  

MADDE 69.- Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, 
sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve 
mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli 
yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, 
toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın 
almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili 
diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve 
gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir.  

Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme 
tesis edebilir.  

Arsalar hariç üretilen konut ve işyerlerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu hükümlerine tâbi değildir. O belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde kendisine, eşine veya onsekiz yaşından küçük çocuklarına ait 
konutu olmayan dar gelirli kişiler ile afete maruz kalanlara, sanayi 
bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda olan 
kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine 
göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı 
olmamak üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu 
Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa 
ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın uygulama esasları, İçişleri Bakanlığı ile 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak 
çerçeve yönetmeliğe uygun olarak belediye meclisleri tarafından 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.  

�irket kurulması  

MADDE 70.- Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili 
mevzuatta belirtilen usûllere göre şirket kurabilir.  

İşletme tesisi  

MADDE 71.- Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri 
Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir.  

Borç ve alacakların takas ve mahsubu  

MADDE 72.- 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç 
olmak üzere belediyenin genel bütçeli kuruluşlardan, sosyal güvenlik 
kuruluşlarından, mahallî idarelerden ve diğer kamu kurum ve 
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kuruluşlarından olan özel hukuk ve kamu hukukuna tâbi alacak ve 
borçları takas ve mahsup edilir. Bu amaçla kurum ve kuruluşların 
bütçelerine yeterli ve gerekli ödenek konur.  

Bu madde gereğince yapılacak takas ve mahsup işlemlerine ilişkin esas 
ve usûller, İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınarak, Maliye Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.  

 


