6360 KAPSAMINDA BÜTÇE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

SORU-1 : 2014 yılı Mahalli İdareler Genel Seçiminden sonra tüzel kişiliği sona erecek il özel idareleri
2014 yılı bütçesini hazırlamalı mıdır?
CEVAP : 6360 sayılı Kanunla ilk mahalli idareler genel seçiminde (30 Mart 2014) tüzel kişiliği sona
erecek il özel idarelerin 2014 yılı bütçesi, Ocak, Şubat, Mart aylarının gelir ve gider tahminini
kapsayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

SORU-2: 2014 yılı Mahalli İdareler Genel Seçiminden sonra tüzel kişiliği sona erecek belde
belediyeleri 2014 yılı bütçesini hazırlamalı mıdır?
CEVAP : 6360 sayılı Kanunla ilk mahalli idareler genel seçiminde (30 Mart 2014) tüzel kişiliği sona
erecek belde belediyelerin 2014 yılı bütçesi, Ocak, Şubat, Mart aylarının gelir ve gider tahminini
kapsayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

SORU-3 : 2014 yılı Mahalli İdareler Genel Seçiminden sonra büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen
belde belediyelerin (Payas, Kapaklı, Marmaracık, Kemer, Karaköprü), 2014 yılı bütçeleri nasıl
hazırlamalıdır?
CEVAP :
 Bu beldelerin 2014 yılı bütçeleri, mevcut statüleri dikkate alınarak hazırlanıp belde belediye
meclisince kabul edilmelidir.
 Belde belediyesince kabul edilen 2014 yılı bütçesi, ilde kurulan devir, tasfiye ve paylaştırma
komisyonunca söz konusu büyükşehir ilçe belediyesine devrine karar verilmelidir.
 2014 yıl mahalli idareler genel seçiminden sonra büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen bu
belediyelerde 2014 yıl bütçesi yeni statüleri dikkate alınarak revize edilmelidir.
o Bütçe büyükşehir ilçe belediye meclisinde revize edilerek kabul edilmelidir.
o Revize edilerek kabul edilen bütçe büyükşehir belediye meclisinin onayına
sunulmalıdır.
 Seçimden sonra bu belediyeler bütçelerini revize ederken yeni statüsünden dolayı meydana
gelebilecek;
 Nüfus artışı,
 Yeni sorumluluk alanı,
 Mahalle olarak katılacak belde ve köylerin alacak ve borçları,
 Personel sayısında meydana gelen artış,
 Büyükşehir belediyesi ile su ve kanalizasyon idarelerine devredilecek belediye hizmetleri,
 Büyükşehir ilçe statüsünden dolayı belediyenin gelirlerinde meydana gelen değişiklikler,
gibi hususlar dikkate alınmalıdır.
SORU-4 : 2014 yılı Mahalli İdareler Genel Seçiminden sonra büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen
ilçe belediyelerin 2014 yılı bütçeleri nasıl hazırlamalıdır?

CEVAP :
 Bu ilçe belediyelerin 2014 yılı bütçeleri mevcut statüleri dikkate alınarak hazırlanıp, ilçe
belediye meclisince kabul edilmelidir.
 2014 yıl mahalli idareler genel seçiminden sonra büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen bu
belediyelerde 2014 yıl bütçesi yeni statüleri dikkate alınarak revize edilerek ilçe belediye
meclisinde kabul edilmelidir.
o Revize edilerek kabul edilen bütçe büyükşehir belediye meclisinin onayına
sunulmalıdır.
 Seçimden sonra bu belediyeler bütçelerini revize ederken yeni statüsünden dolayı meydana
gelebilecek;
 Nüfus artışı,
 Yeni sorumluluk alanı,
 Mahalle olarak katılacak belde ve köylerin alacak ve borçları,
 Personel sayısında meydana gelen artış,
 Büyükşehir belediyesi ile su ve kanalizasyon idarelerine devredilecek belediye hizmetleri,
 Büyükşehir ilçe statüsünden dolayı belediyenin gelirlerinde meydana gelen değişiklikler,
gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

SORU-5 : 2014 yılı Mahalli İdareler Genel Seçiminden sonra büyükşehir belediyesine dönüşecek il
belediyelerin 2014 yılı bütçeleri nasıl hazırlamalıdır?
CEVAP :
 Bu il belediyelerin 2014 yılı bütçeleri mevcut statüleri dikkate alınarak hazırlanarak, il
belediye meclisince kabul edilmelidir.
 2014 yıl mahalli idareler genel seçiminden sonra büyükşehir belediyesine dönüşen bu
belediyelerde 2014 yıl bütçesi yeni statüleri dikkate alınarak revize edilerek büyükşehir
belediye meclisince kabul edilmelidir.
 Seçimden sonra bu belediyeler bütçelerini revize ederken yeni statüsünden dolayı meydana
gelebilecek;
 Nüfus artışı,
 Yeni sorumluluk alanı,
 Mahalle olarak katılacak belde ve köylerin alacak ve borçları,
 Personel sayısında meydana gelen artış,
 Büyükşehir belediyesi ile su ve kanalizasyon idarelerine devredilecek belediye hizmetleri,
 Büyükşehir statüsünden dolayı belediyenin gelirlerinde meydana gelen değişiklikler,
gibi hususlar dikkate alınmaldır.
 Büyükşehir belediyesine dönüşecek il belediyeleri kamu hizmetlerinin aksamaması
açısından seçimlerden önce su ve kanalizasyon idaresi ile merkez ilçede kurulan yeni
büyükşehir ilçe belediyelerinin 2014 bütçe taslak önerilerini hazırlamalıdır.
SORU-6 : 6360 sayılı Kanunla kurulan ve ilk mahalli idareler seçiminden sonra tüzel kişilik kazanacak
büyükşehir ilçe belediyelerin 2014 bütçeleri nasıl hazırlamalıdır?

CEVAP : Yeni kurulan büyükşehir ilçe belediyeleri 2014 yılı mahalli idareler genel seçiminden sonra
belediye organlarının teşekkül etmesiyle birlikte il belediyesince daha önceden hazırlanmış bütçe
taslak önerisi esas alarak veya yeni bir bütçe taslağı hazırlayarak;
 2014 yılı(9 aylık) ve takip eden iki yılın bütçesini yapar;
o Birimlere bütçe çağrısı yapılmaz.
o Bütçe taslağı büyükşehir ilçe belediyesinin encümeninde görüşülür.
o Encümende kabul edilen bütçe taslağı, belediye meclisine sevk edilir.
o Belediye meclisince plan bütçe komisyonuna havale edilir.
 Plan bütçe komisyonunda kabul edilen bütçe tasarısı, belediye meclisinde görüşülerek karara
bağlanır.
 Büyükşehir ilçe belediyesince kabul edilen bütçe, büyükşehir belediye meclisinin onayına
sunulur.
SORU-7 : Yeni 14 büyükşehirde kurulacak su ve kanalizasyon idarelerinin 2014 bütçesi nasıl
hazırlanır?
CEVAP : Yeni kurulan su ve kanalizasyon idarelerinin bütçesi, seçiminden sonra su ve kanalizasyon
idaresinin organlarının teşekkül etmesiyle birlikte il belediyesince daha önceden hazırlanmış bütçe
taslak önerisi veya su ve kanalizasyon idaresince yeni hazırlanacak bütçe taslağı yönetim kurulunun
ön incelemesinden sonra genel kurula (büyükşehir belediye meclisine) sunulur. Su ve kanalizasyon
idaresinin 2014 yılı (9 aylık) ve takip eden iki yılın bütçesi büyükşehir belediye meclisinde görüşülerek
karara bağlanır.
SORU-8 : Mevcut 16 büyükşehir belediyesi 6360 sayılı Kanundan kaynaklanan değişikliklerden dolayı
2014 yılı bütçelerini nasıl hazırlamalıdır?
CEVAP :
 Mevcut büyükşehir belediyeleri 2014 yılı bütçelerini mevcut statülerini dikkate alarak
hazırlamalıdır.
 2014 yılı mahalli idareler seçiminden sonra bu belediyelerin görev sahasında değişiklik
meydana gelen belediyeler 2014 yılı bütçesini revize etmelidir.
SORU-9 : Mevcut su ve kanalizasyon idareleri 2014 bütçesi nasıl hazırlamalıdır?
CEVAP :
 Mevcut su ve kanalizasyon idareleri 2014 yılı bütçelerini mevcut statülerini dikkate alarak
hazırlamalıdır.
 2014 yılı mahalli idareler seçiminden sonra bu idareler görev sahasında meydana gelen
değişiklikler dikkate alınarak 2014 yılı bütçesi revize edilir.
SORU-10 : İlk mahalli idareler genel seçimiyle tüzel kişiliği sonra erecek köyler bütçe hazırlamalı
mıdır?
CEVAP : İlk mahalli idareler genel seçimiyle tüzel kişiliği sonra erecek köyler, yılın ilk üç(3) ayını
kapsayacak şekilde 2014 yılı bütçelerini yaparlar.

