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2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 

 

 Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için ‘’ ( A) ödenek Cetvelinde’’ gösterildiği gibi 

toplam ( 71.900.000.00) liralık ödenek verilmiştir. 

 Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri ‘’( B) Gelirleri Ekonomik 

sınıflandırılması ‘’ Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 71.900.000.00) olarak tahmin edilmiştir. 

Madde 3- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) Cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı 

bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. 

Madde 4- (G ) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösteren yatırım projeleri için üst yönetici hükmü 

birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. 

Madde 5- 6245 sayılı harcırah kanununun 8’ inci maddesi gereğince Memur ve Hizmetli 

olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) 

Cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinde ödenecektir. 

Madde 6- Bütçe aşağıda belirtilen Cetvellerden oluşur  

1- Bütçe Kararnamesi 

2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14), 

3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B)Cetveli (Örnek-15), 

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örmek-16), 

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir ( C ) Cetveli (Örnek-17), 

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

7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki yıl Bütçe tahmini Cetveli                

(Örnek-8) 

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

9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvel (Örnek-20),  

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

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

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

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

14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın alınacak Taşıtları Gösterir ( T-1) Cetveli (Örnek-25) 

15- Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek-26), 

16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) 

17- Finansman Programı (Örnek-28)      

Madde  7 – Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul 

ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. 

 Madde 8 – Belediyemizce 2464 sayılı kanun ve diğer özel kanunları gereğince tahsil edilen 

Gelirlerden tahsil süreleri ile ilgili Kanunlarında özel bir hüküm bulunmayanlar yılı gelir tarifesinde 

belirtilen sürelerde tahsil edilir. 

Madde 9 – 21.04.2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamuda Geçici İş 

Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne 

Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 

3. Maddesi ve 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. 

Maddesi hükümlerine göre Belediyemiz Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Su ve Kanal İşleri 

Müdürlüklerinde Geçici İş Pozisyonunda işçi çalıştırmaya Belediye Encümeni yetkilidir. 
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Madde  10 – Belediye Başkanının herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna dahil olmayan aile 

efradının tedavi gideri ve yollukları bütçeden karşılanır. 

Madde  11 – Bu kararname hükümleri 18/04/2014 tarihinde Antakya Belediye Meclisinde 

karara bağlanmış olup, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisine sunulacaktır. 

Madde  12 – Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. 

 

2014 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ 

 

02 – ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

01 – Genel Kamu Hizmetleri 

 Bu bölüme Başkanlık Meclis, Encümen üyeleri ödenekleri ile faaliyetlerinin yürütülmesi 

amacıyla her türlü personel giderleri yolluklar mal ve hizmet alımı giderleri tüketime yönelik mal ve 

malzeme alımları, temsil ve tanıtma giderleri düşünülerek 1.902.000,00  TL ödenek tahsis edilmiştir. 

 

05 – İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

01 – Genel Kamu Hizmetleri 

 Personel giderleri ve kurum içi çeşitli hizmetler ihtiyacı düşünülerek bu bölüme 7.133.000.00 

TL ödenek verilmiştir. 

 

09 – SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

07 – Sağlık Hizmetleri 

 İnsan ve çevre sağlığı hizmetleri için bu bölüme 693.000,00 TL ödenek verilmiştir. 

  

10 – BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 

01 – Genel Kamu Hizmetleri 

Belediyemiz iletişim, Bilgi ve otomasyon hizmetleri için bu bölüme 1.600.000,00 TL ödenek 

verilmiştir. 

 

18 – YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

01 – Genel Kamu Hizmetleri 

 Belediyemiz Meclis ve Encümen faaliyetlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi amacıyla bu 

bölüme 159.000.00 TL ödenek verilmiştir. 

 

24 – HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

03 - Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 

Belediyenin her türlü resim harç ve ilama bağlı giderler düşünülerek bu bölüme 1.075.000,00 

TL ödenek verilmiştir. 

 

26 – TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 

01 – Genel Kamu Hizmetleri 

Birimlerin Faaliyet iş ve etkinlikleri ile ilgili denetim ve soruşturma işlemlerini yürütmek 

amacıyla bu bölüme 68.000.00 TL ödenek verilmiştir. 

 

31 – MALİ HİZMETLER  MÜDÜRLÜĞÜ 

01 – Genel Kamu Hizmetleri 

 Finansal ve Mali İşlerinin yürütülmesi amacıyla bu bölüme cari transferler (emekli sandığı 

iştirak payı, iller bankası payı birliklere katılım payları vs.)  yedek ödenek, personel yedek ödeneği ve 

diğer mali hizmetlerin yürütülmesi Belediye gelirlerinin tahakkuk, takip ve tahsil edilmesi işleri 

planlanarak 17.510.000,00 .-TL ödenek düşünülmüştür. 

 

32 – EMLAK  VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

 Kamulaştırma, Belediyenin gayrimenkulleri üzerinde satış, kiralama, trampa, yapmak ve tüm 

gayrimenkullerini izleyip değerlendirmek, tahliye vs. kararlar alıp yürütmek amacıyla 298.000,00.- TL 

ödenek verilmiştir.                                                 ./.. 
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34 – SU VE KANAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

05 – Çevre Koruma Hizmetleri 

 Kanalizasyon sistemi faaliyetleri atık su ( yağmur suyu evsel ve diğer atık sular ) boşaltımını 

sağlayan bakım ve onarımı düşünülerek bu bölüme 427.000,00 TL ödenek verilmiştir. 

06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

  Su şebeke hattı bakım ve onarım giderleri düşünülerek bu bölüme 793.000.00 TL ödenek 

verilmiştir. 

 

35 – İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

01 – Genel Kamu Hizmetleri 

 Belediyenin kurduğu bütçe içi işletmeleri ve belediyenin hissesinin bulunduğu her türlü şirketle 

ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla 66.000,00 TL ödenek verilmiştir. 

 

36 – TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

05 – Çevre Koruma Hizmetleri 

 Bu bölüme 2014 yılında yapılacak olan katı atık toplama ve şehir temizliğinin yürütülmesi 

amacıyla 8.039.000,00 TL ödenek verilmiştir. 

 

37 – ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

05 – Çevre Koruma Hizmetleri 

Çevre kirliğini en aza indirmek, çevre bilincini geliştirmeyi sağlamak, mevzuatı gereğince her 

türlü denetimi gerçekleştirmek üzere bu bölüme 95.000.00.-TL ödenek verilmiştir.                     

  

38 – İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

Bu bölüme Belediyenin 2014 yılı yapacağı imar ve şehircilik çalışmaları için gerekli plan, 

harita yapımı gibi yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla 763.000.00.- TL ödenek verilmiştir.  

  

39 – FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

Bu bölüme öncelikli olarak Belediyenin 2014 yılında yapacağı yatırımlara ilişkin her türlü 

giderler dikkate alınarak mamul mal alımları, gayri maddi hal alımları, gayrimenkul sermaye üretim 

giderleri ve menkul malların onarım giderleri ve gayrimenkul büyük onarım giderleri adı altında 

24.163.000,00.- TL ödenek verilmiştir. 

 

40 – PARK VE BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

08 – Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 

 Yeni park alanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi bakım ve onarımı hizmetleri için bu 

bölüme 4.016.000,00 TL ödenek verilmiştir. 

 

41 – ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

 Antakya’nın  kentsel gelişim, yaşam kalitesini arttırmak için ihtiyaç duyulan  mekanlar, yapılar 

ve şehre değer katan çalışmaları projelendirip tasarlamak amacıyla bu bölüme 204.000,00 ödenek 

verilmiştir. 

 

43 –RUHSAT VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ 

04 – Ekonomik işler ve Hizmetler 

 Belediye ruhsat ve denetleme ile ilgili giderler düşünülerek bu bölüme 65.000,00 TL ödenek 

verilmiştir. 

 

44 – KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

08 – Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 

 Her türlü kültür, sanat, spor ve tanıtım hizmetleri için bu bölüme 195.000,00 TL ödenek 

verilmiştir.                                                          ./.. 
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46 –SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

10 – Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 

Her türlü sosyal yardım hizmetleri için bu bölüme 1.042.000,00 TL ödenek verilmiştir 

 

48 – VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

04 – Ekonomik İşler ve Hizmetleri 

Belediyemiz sınırları içinde Başıboş ve evcil hayvanların, sağlık, bakım, barınma gibi hizmetler 

düşünülerek bu bölüme 236.000.00 TL ödenek verilmiştir. 

 

49 – ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

03 – Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 

Zabıtanın temel görevi olan kamu düzeninin sağlanması amacıyla bu bölüme 1.236.000,00.- TL 

ödenek verilmiştir. 

  

50 – GECEKODU VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

 Şehir içinde bulunan gecekonduları tasfiye etmek, dönüştürmek ve çağdaş kentleşme 

kriterlerini yakalanması için çalışmalar yapmak,  gecekonduları önlemek amacı ile bu bölüme 

122.000,00 ödenek verilmiştir. 

 

 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ 

 

01 – VERGİ GELİRLERİ   

Vergiler Devletin Kamu otoritesine dayanarak ve kamu amaçları için, zorunlu karşılıksız ve 

geri ödemesiz olarak yaptığı tahsilatlarını içermektedir. Devletin vatandaşa sağladığı hizmetler 

karşılığında bu hizmetlerin maliyeti ile herhangi bir oransallık gözetmeksizin alınan harçlarda 

vergilere dahil edilecektir. Buna göre; Bina, arsa, arazi, çevre temizlik, haberleşme, elektrik ve 

havagazı tüketim, eğlence, ilan reklam vergileri ile bina inşaat, hayvan kesim muayene ve denetleme 

işgal, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı tellallık ve diğer harçlardan elde edilecek gelirler düşünülerek bu 

bölüme 15.360.000,00 TL ödenek verilmiştir. 

 

03 – TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ  
Bu Bölüm Devletin sahip olduğu mülklerden, teşebbüslerden mali ya da gayri maddi 

aktiflerden sağlanan gelirlerden idarelerin sundukları belirli hizmetler karşılığında tahsil ettikleri 

gelirlerden, malların kullanma ve faaliyette bulunma izni karşılığı tahsil ettiği gelirlerden, mal satış 

gelirlerinden, kira gelirlerinden ve bunun gibi diğer gelirlerden oluşur Buna göre;  Basılı evrak satış 

bedelleri, diğer mal satış bedelleri,  çevre kirliliğini önleme gelirleri, sergi ve fuar gelirleri, tarımsal 

hizmetlere ilişkin kurumlar hasılatı; lojman ecri misil taşınmaz kira gelirleri, taşınır kira gelirleri 

düşünülerek bu bölüme 3.170.000.00.-TL ödenek verilmiştir. 

 

04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 

Alınan Bağış ve yardımlar, karşılıksız geri ödemesiz ve zorunluluk esasına dayanmayan 

tahsilatları kapsar. Buna göre Hazine yardımı, kişilerden alınan bağış ve yardımlar, kurumlardan alınan 

bağış ve yardımlar, mahalli idarelerden alınan proje yardımları giderlerinden alınan proje yardımları 

için bu bölüme 170.000.00 TL ödenek verilmiştir. 

 

05 – DİĞER GELİRLER 

 Mali varlıkların ödünç verilmesi karşılığında elde edilen faiz gelirleri ve gecikmiş ödemelere 

ilişkin faiz ve alacaklar bu bölümde gösterilmiştir. Ayrıca vergi resim ve harçlara ait gecikme faizleri 

bu bölümde izlenmektedir. Buna göre; Mevduat faizleri, merkezi idare vergi gelirlerinden alınan 

paylar;  müze giriş ücretlerinden alınan paylar, idari para cezaları, vergi ve diğer amme alacakları 

gecikme zamları, zamanında ödenmeyen ücret gelirlerinden alınacak gecikme zamları irad 

kaydedilecek, teminat mektupları, kişilerden alacaklar, otopark yönetmeliği uyarınca alınan otopark 

bedeli gelirleri düşünülerek bu bölüme 52.820. 000,00 TL ödenek verilmiştir. 
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06 – SERMAYE GELİRLERİ 

 Devletin sahip olduğu sabit sermaye varlıklarının stokların arsa, arazi ve gayri maddi 

varlıkların satışından elde edilen sermaye gelirleri olarak bu bölümde sınıflandırılmıştır. Buna göre; 

Lojman satış gelirleri, diğer bina satış gelirleri, arsa ve arazi satış gelirleri, taşıt satış gelirleri, stok satış 

gelirleri düşünülerek bu bölüme 430.000.00.-TL ödenek verilmiştir. 

  

09-RED VE İADELER (-)  

Gelir alacaklarından sehven yapılan tahsilâtların iadesi için (-) 50.000.00.-TL ödenek 

konmuştur. 

 

Bütçe taslağı üzerinde Komisyonca yapılan inceleme sonucunda; Bütçe ödeneklerine ilişkin 

cetvellerin hazırlandığı, bütçenin Yatırım Programına uygun olduğu, yatırım ödenekleri ile cari 

nitelikli hizmet ödenekleri arasında gerekli uyumun sağlanmış olduğu, yatırım ve transfer 

harcamalarına da gerekli olan ödeneğin konulmuş olduğu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğince cetvellerin eklenmiş olduğu, tasarruf, verimlilik ve tahminlerin gerçekçi olma ilkeleri 

çerçevesi içinde hazırlandığı anlaşılan Belediyemizin 2014 Mali yılı Bütçe Tasarısı Komisyonumuzca 

uygun görülmüştür. Takdir Meclisindir.  

 

KOMİSYON ÜYELERİ 

  

     Abdulşükür MERT                                Ayhan ÖZAT                                      Hüseyin YILMAZ 

      Komisyon Üyesi                                 Komisyon Üyesi                                    Komisyon Üyesi 

           (İmza)     (İmza)                                                     (İmza) 

 

Komisyon Raporu üzerinde Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, Komisyon Raporunun 

Bütçe Kararnamesi ile Gider ve Gelir Bütçesinin oylama sonuçları Başkan tarafından açıklandı.  

 

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 

 

 Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için “ ( A ) ödenek Cetvelinde’’ gösterildiği gibi 

toplam ( 71.900.000.00) liralık ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

 Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri “ ( B ) Gelirleri Ekonomik 

sınıflandırılması” Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 71.900.000.00) olarak tahmin edilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

Madde 3- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) Cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı 

bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

Madde 4- (G ) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösteren yatırım projeleri için üst yönetici hükmü 

birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

Madde 5- 6245 sayılı harcırah kanununun 8’ inci maddesi gereğince Memur ve Hizmetli 

olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) 

Cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinde ödenecektir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

Madde 6- Bütçe aşağıda belirtilen Cetvellerden oluşur  

1- Bütçe Kararnamesi 

2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14), 

3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek-15), 

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örmek-16), 

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir ( C ) Cetveli (Örnek-17), 

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

7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki yıl Bütçe tahmini Cetveli                

(Örnek-8) 
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8- Çok Yıllı  Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19), 

9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvel (Örnek-20),  

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

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

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

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

14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın alınacak Taşıtları Gösterir ( T-1) Cetveli (Örnek-25) 

15- Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek-26), 

16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) 

17- Finansman Programı (Örnek-28)      

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

 

Madde  7 – Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul 

ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

 Madde 8 – Belediyemizce 2464 sayılı kanun ve diğer özel kanunları gereğince tahsil edilen 

Gelirlerden tahsil süreleri ile ilgili Kanunlarında özel bir hüküm bulunmayanlar yılı gelir tarifesinde 

belirtilen sürelerde tahsil edilir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

Madde 9 – 21.04.2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamuda Geçici İş 

Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne 

Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 

3. Maddesi ve 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. 

Maddesi hükümlerine göre Belediyemiz Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Su ve Kanal İşleri 

Müdürlüklerinde Geçici İş Pozisyonunda işçi çalıştırmaya Belediye Encümeni yetkilidir.    

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

Madde  10 – Belediye Başkanının herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna dahil olmayan aile 

efradının tedavi gideri ve yollukları bütçeden karşılanır. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

Madde  11 – Bu kararname hükümleri 18/04/2014 tarihinde Antakya Belediye Meclisinde 

karara bağlanmış olup, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisine sunulacaktır. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

Madde  12 – Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

 

 

2014 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ 

 

02 – ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

01 – Genel Kamu Hizmetleri 

 Bu bölüme Başkanlık Meclis, Encümen üyeleri ödenekleri ile faaliyetlerinin yürütülmesi 

amacıyla her türlü personel giderleri yolluklar mal ve hizmet alımı giderleri tüketime yönelik mal ve 

malzeme alımları, temsil ve tanıtma giderleri düşünülerek 1.902.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

05 – İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

01 – Genel Kamu Hizmetleri 

 Personel giderleri ve kurum içi çeşitli hizmetler ihtiyacı düşünülerek bu bölüme 7.133.000.00 

TL ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

09 – SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

07 – Sağlık Hizmetleri 

 İnsan ve çevre sağlığı hizmetleri için bu bölüme 693.000,00 TL ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

./.. 
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10 – BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 

01 – Genel Kamu Hizmetleri 

Belediyemiz iletişim, Bilgi ve otomasyon hizmetleri için bu bölüme 1.600.000,00 TL ödenek 

verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

18 – YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

01 – Genel Kamu Hizmetleri 

 Belediyemiz Meclis ve Encümen faaliyetlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi amacıyla bu 

bölüme 159.000.00 TL ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

24 – HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

03 - Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 

Belediyenin her türlü resim harç ve ilama bağlı giderler düşünülerek bu bölüme 1.075.000,00 

TL ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

26 – TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 

01 – Genel Kamu Hizmetleri 

Birimlerin Faaliyet iş ve etkinlikleri ile ilgili denetim ve soruşturma işlemlerini yürütmek 

amacıyla bu bölüme 68.000.00 TL ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

31 – MALİ HİZMETLER  MÜDÜRLÜĞÜ 

01 – Genel Kamu Hizmetleri 

 Finansal ve Mali İşlerinin yürütülmesi amacıyla bu bölüme cari transferler (emekli sandığı 

iştirak payı, iller bankası payı birliklere katılım payları vs.)  yedek ödenek, personel yedek ödeneği ve 

diğer mali hizmetlerin yürütülmesi Belediye gelirlerinin tahakkuk, takip ve tahsil edilmesi işleri 

planlanarak 17.510.000,00 .-TL ödenek düşünülmüştür. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

32 – EMLAK  VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

 Kamulaştırma, Belediyenin gayrimenkulleri üzerinde satış, kiralama, trampa, yapmak ve tüm 

gayrimenkullerini izleyip değerlendirmek, tahliye vs. kararlar alıp yürütmek amacıyla 298.000,00.- TL 

ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

34 – SU VE KANAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

05 – Çevre Koruma Hizmetleri 

 Kanalizasyon sistemi faaliyetleri atık su ( yağmur suyu evsel ve diğer atık sular ) boşaltımını 

sağlayan bakım ve onarımı düşünülerek bu bölüme 427.000,00 TL ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

  Su şebeke hattı bakım ve onarım giderleri düşünülerek bu bölüme 793.000.00 TL ödenek 

verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

 

35 – İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

01 – Genel Kamu Hizmetleri 

 Belediyenin kurduğu bütçe içi işletmeleri ve belediyenin hissesinin bulunduğu her türlü şirketle 

ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla 66.000,00 TL ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

 

36 – TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

05 – Çevre Koruma Hizmetleri 

 Bu bölüme 2014 yılında yapılacak olan katı atık toplama ve şehir temizliğinin yürütülmesi 

amacıyla 8.039.000,00 TL ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

./.. 
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37 – ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

05 – Çevre Koruma Hizmetleri 

Çevre kirliğini en aza indirmek, çevre bilincini geliştirmeyi sağlamak, mevzuatı gereğince her 

türlü denetimi gerçekleştirmek üzere bu bölüme 95.000.00.-TL ödenek verilmiştir.                     

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

38 – İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

Bu bölüme Belediyenin 2014 yılı yapacağı imar ve şehircilik çalışmaları için gerekli plan, 

harita yapımı gibi yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla 763.000.00.- TL ödenek verilmiştir.  

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

39 – FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

Bu bölüme öncelikli olarak Belediyenin 2014 yılında yapacağı yatırımlara ilişkin her türlü 

giderler dikkate alınarak mamul mal alımları, gayri maddi hal alımları, gayrimenkul sermaye üretim 

giderleri ve menkul malların onarım giderleri ve gayrimenkul büyük onarım giderleri adı altında 

24.163.000,00.- TL ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

40 – PARK VE BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

08 – Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 

 Yeni park alanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi bakım ve onarımı hizmetleri için bu 

bölüme 4.016.000,00 TL ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

41 – ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

 Antakya’nın  kentsel gelişim, yaşam kalitesini arttırmak için ihtiyaç duyulan  mekanlar, yapılar 

ve şehre değer katan çalışmaları projelendirip tasarlamak amacıyla bu bölüme 204.000,00 ödenek 

verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

43 –RUHSAT VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ 

04 – Ekonomik işler ve Hizmetler 

 Belediye ruhsat ve denetleme ile ilgili giderler düşünülerek bu bölüme 65.000,00 TL ödenek 

verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

44 – KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

08 – Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 

 Her türlü kültür, sanat, spor ve tanıtım hizmetleri için bu bölüme 195.000,00 TL ödenek 

verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

46 –SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

10 – Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 

Her türlü sosyal yardım hizmetleri için bu bölüme 1.042.000,00 TL ödenek verilmiştir 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

48 – VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

04 – Ekonomik İşler ve Hizmetleri 

Belediyemiz sınırları içinde Başıboş ve evcil hayvanların, sağlık, bakım, barınma gibi hizmetler 

düşünülerek bu bölüme 236.000.00 TL ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

49 – ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

03 – Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 

Zabıtanın temel görevi olan kamu düzeninin sağlanması amacıyla bu bölüme 1.236.000,00.- TL 

ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    
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50 – GECEKODU VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

06 – İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 

 Şehir içinde bulunan gecekonduları tasfiye etmek, dönüştürmek ve çağdaş kentleşme 

kriterlerini yakalanması için çalışmalar yapmak,  gecekonduları önlemek amacı ile bu bölüme 

122.000,00 ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

 

 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ 

 

01 – VERGİ GELİRLERİ   

Vergiler Devletin Kamu otoritesine dayanarak ve kamu amaçları için, zorunlu karşılıksız ve 

geri ödemesiz olarak yaptığı tahsilatlarını içermektedir. Devletin vatandaşa sağladığı hizmetler 

karşılığında bu hizmetlerin maliyeti ile herhangi bir oransallık gözetmeksizin alınan harçlarda 

vergilere dahil edilecektir. Buna göre; Bina, arsa, arazi, çevre temizlik, haberleşme, elektrik ve 

havagazı tüketim, eğlence, ilan reklam vergileri ile bina inşaat, hayvan kesim muayene ve denetleme 

işgal, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı tellallık ve diğer harçlardan elde edilecek gelirler düşünülerek bu 

bölüme 15.360.000,00 TL ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

03 – TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ  
Bu Bölüm Devletin sahip olduğu mülklerden, teşebbüslerden mali ya da gayri maddi 

aktiflerden sağlanan gelirlerden idarelerin sundukları belirli hizmetler karşılığında tahsil ettikleri 

gelirlerden, malların kullanma ve faaliyette bulunma izni karşılığı tahsil ettiği gelirlerden, mal satış 

gelirlerinden, kira gelirlerinden ve bunun gibi diğer gelirlerden oluşur Buna göre;  Basılı evrak satış 

bedelleri, diğer mal satış bedelleri,  çevre kirliliğini önleme gelirleri, sergi ve fuar gelirleri, tarımsal 

hizmetlere ilişkin kurumlar hasılatı; lojman ecri misil taşınmaz kira gelirleri, taşınır kira gelirleri 

düşünülerek bu bölüme 3.170.000.00.-TL ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 

Alınan Bağış ve yardımlar, karşılıksız geri ödemesiz ve zorunluluk esasına dayanmayan 

tahsilatları kapsar. Buna göre Hazine yardımı, kişilerden alınan bağış ve yardımlar, kurumlardan alınan 

bağış ve yardımlar, mahalli idarelerden alınan proje yardımları giderlerinden alınan proje yardımları 

için bu bölüme 170.000.00 TL ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

05 – DİĞER GELİRLER 

 Mali varlıkların ödünç verilmesi karşılığında elde edilen faiz gelirleri ve gecikmiş ödemelere 

ilişkin faiz ve alacaklar bu bölümde gösterilmiştir. Ayrıca vergi resim ve harçlara ait gecikme faizleri 

bu bölümde izlenmektedir. Buna göre; Mevduat faizleri, merkezi idare vergi gelirlerinden alınan 

paylar;  müze giriş ücretlerinden alınan paylar, idari para cezaları, vergi ve diğer amme alacakları 

gecikme zamları, zamanında ödenmeyen ücret gelirlerinden alınacak gecikme zamları irad 

kaydedilecek, teminat mektupları, kişilerden alacaklar, otopark yönetmeliği uyarınca alınan otopark 

bedeli gelirleri düşünülerek bu bölüme 52.820. 000,00 TL ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

06 – SERMAYE GELİRLERİ 

 Devletin sahip olduğu sabit sermaye varlıklarının stokların arsa, arazi ve gayri maddi 

varlıkların satışından elde edilen sermaye gelirleri olarak bu bölümde sınıflandırılmıştır. Buna göre; 

Lojman satış gelirleri, diğer bina satış gelirleri, arsa ve arazi satış gelirleri, taşıt satış gelirleri, stok satış 

gelirleri düşünülerek bu bölüme 430.000.00.-TL ödenek verilmiştir. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

09-RED VE İADELER (-)  

Gelir alacaklarından sehven yapılan tahsilâtların iadesi için (-) 50.000.00 .-TL ödenek 

konmuştur. 

KABUL : 35                                           RED : -                                             ÇEKİMSER : -    

   

İsmail KİMYECİ                    Mehmet Zafer TÜRKOĞLU                   Faruk Necip OTUZBİR 

Meclis Başkanı                                        Katip                                                         Katip 


