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Mahalli İdarelerde 
Bütçe Hazırlama 
Süreci

İl özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin büt-
çesi, mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, ge-
lirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren 
bir meclis kararıdır. Mali yıl bütçesi, stratejik planlar dikkate 
alınarak izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri ile birlik-
te görüşülür ve değerlendirilir. Bütçe, kurumların plan ve 
programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz 
önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkeleri ile uluslararası 
standartlara uygun olarak hazırlanır ve uygulanır. 

Mahalli idarelerde bütçe hazırlık süreci bütçe çağrı-
sı ile başlar. Kurumlarda üst yönetici, her yıl Haziran ayının 
sonuna kadar stratejik plân ve performans programına uy-

gun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı 
yapar. 

Mücahit DOĞAN
BEKAD Yönetim Kurulu Başkanı
mucahit@bekad.org

1. Tanımı ve Önemi
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Tablo: Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama Takvi

İşlem
Sırası Tarihi Yetkili İşlemin Adı Açıklama

1 Haziran Ayı Sonu Üst Yönetici Bütçe Çağrısı
Stratejik plân ve performans programı-
na uygun olarak diğer bütçelerini ha-
zırlamak üzere birimlere çağrı yapılır

2 Temmuz Ayı Sonu Harcama Birimleri Bütçe Teklifleri

Birimler, bütçe fişini kullanarak gerek-
çeli bütçe yılı gider teklifleri ve izleyen 
iki yılın gider tahminleri ile ödenek 
cetvelini mali hizmetler biriminin koor-
dinasyonunda hazırlayarak hizmet ge-
rekçesi mali hizmetler birimine verilir.

3 Ağustos Ayı Sonu Mali Hizmetler Birimi Hazırlık Bütçesinin
Hazırlanması

Diğer birimlerden gelen gider teklifleri-
ni birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen 
iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, 
bütçe ilke ve hedfleri doğrultusunda 
kurum hazırlık bütçesini oluşturur.

4
Ağustos Ayı Sonu

Üst Yönetici Hazırlık Bütçesinin
Encümene SunulmasıEylül Ayı İlk İş Günü (İl Özel 

İdarelerinde)

5 Eylül Ayının İlk Haftası Mali Hizmetler Birimi
Bütçe Taslağının
İçişleri Bakanlığına
Gönderilmesi

6 Eylül Ayının Son Haftası Encümen Encümen Görüşü Bütçe taslağı incelenip encümen görü-
şü ile birlikte üst yöneticiye verilir.

7

Eylül Ayının Son Günü (Diğer 
Belediyelerde)

Üst Yönetici Bütçe Tarasınının
Meclise SunulmasıEkim Ayının Son Günü (İl 

Özel İdarelerinde ve Büyük-
şehir Belediyelerinde)

8
Ekim Ayının İlk Oturumu Belediye Meclisi Plan ve Bütçe 

Komisyonuna HavaleKasım Ayının İlk Oturumu Meclis

9 İlk Oturumu İzleyen 5. Gün Plan ve Bütçe 
Komisyonu

Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu

10

Ekim Ayının İlk Oturumunu 
İzleyen 20 Gün İçerisinde 
(Diğer Belediyelerde)

Meclis Bütçe Tasarısının 
Mecliste GörüşülmesiKasım Ayının İlk Oturumunu 

İzleyen 20 Gün İçerisinde (İl 
Özel İdarelerinde ve Büyük-
şehir Belediyelerinde)

BÜTÇE HAZIRLAMA TAKVİMİ

2. Birimlerin Gider Teklifleri

Birimler bütçe fişini kullanarak gerekçeli bütçe yılı gider teklifleri ve izleyen iki yılın gider tahminleri ile ödenek cetve-
lini mali hizmetler biriminin koordinasyonunda hazırlayarak hizmet gerekçesi ile birlikte Temmuz ayının sonuna kadar mali 
hizmetler birimine verir. 
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Gider tahminlerinde, stratejik plan, performans prog-
ramı ve yatırım programlarındaki hedef ve ilkeler göz önün-
de bulundurulur. Ayrıca merkezi yönetimin ekonomik verileri 
ve gelecek yıllara ilişkin öngörülerinden faydalanılır.

Birlikler ve kasaba belediyelerinde, bütçe tekliflerinin 
tamamı mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır. 

Bütçe teklifleri, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü 
düzeyini de kapsayacak şekilde hazırlanır.

3. Hazırlık Bütçesi

Mali hizmetler birimi, diğer birimlerden gelen gider 
tekliflerini birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir 
tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrul-
tusunda kurum hazırlık bütçesini oluşturur. Üst yönetici 
tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan sonra 
hazırlık bütçesi, belediye ve bağlı idarelerde Ağustos ayının 
sonuna kadar, il özel idarelerinde ise Eylül ayının ilk iş günü 
encümene havale edilir. 

Hazırlık bütçesi; Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri, 

Bütçe Fişi, Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek 
Teklifleri İcmali Cetveli, Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 
Ödenek Teklifleri İcmali Cetveli (Birinci Düzey), Ekonomik 
Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali Cetveli (İkinci 
Düzey), Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 
Bütçe Teklifi Cetveli, Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma 
Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Teklifi Cetveli, Ödenek 
Cetveli (Teklif), Bütçe Gelirleri Cetveli, Birleşik Gider Hazırlık 
Bütçesi, Birleşik Gelir Hazırlık Bütçesi, Birleşik Finansmanın 
Ekonomik Sınıflandırması Cetveli, Gerekli görülecek diğer 
cetvellerden oluşur.

 Encümene sunulan bütçe taslağı ve izleyen iki yıla 
ait gelir ve gider tahminleri ile bir önceki yıla ve içinde bulu-
nulan yıla ait (bütçe hazırlığının yapıldığı ay itibarıyla) bütçe 
gerçekleşmeleri, İçişleri Bakanlığınca belirlenecek şekil ve 
içerikte Eylül ayının ilk haftası içinde, 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim büt-
çe tasarısına eklenmek üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir. 

4. Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü

Encümene havale edilen hazırlık bütçe taslağı incele-
nip encümen görüşü ile birlikte en geç Eylül ayının son haftası 
içinde üst yöneticiye verilir.

Encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye 
sunulan bütçe tasarısı, il özel idarelerinde ve büyükşehir 
belediyelerinde Kasım ayı toplantısında görüşülmek üzere 
Kasım ayının birinci gününden önce, diğer belediyelerde ise 
Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Ekim ayının birinci 
gününden önce meclise sunulur.

Bağlı idare bütçeleri de Büyükşehir belediyesinin 
Kasım ayı toplantısında görüşülür.

Birliklerde birlik tüzüğü hükümleri uygulanır.

İl genel meclisi ve büyükşehir belediye meclisi 
Kasım, belediye meclisi Ekim ayı toplantısının ilk oturumun-
da bütçe tasarısını, incelenmek üzere plan ve bütçe komis-
yonuna havale eder.

Meclisin bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi 
plan ve bütçe komisyonu toplantı süresi de dahil olmak üze-
re en çok yirmi gündür. Meclis;

a) Bütçe kararnamesini madde madde, 
b) Yılı gider bütçesini, kurumsal kodlaması yapılan 

her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi, 
birim bazında kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda 
ise fonksiyonel sınıflandırmaların birinci düzeyi,
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c) Yılı gelir bütçesini, ekonomik sınıflandırmanın 
birinci düzeyi,

d) Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının 
birinci düzeyi,

itibarıyla oylar ve kabul eder.

Bütçenin tümü üzerinde ayrıca oylama yapılmaz.

Birim yetkilileri kendi bütçeleri görüşülürken, mecli-
sin talep etmesi halinde toplantıda hazır bulunarak gerekli 
açıklamayı yaparlar.

Meclis üyeleri, program dışı ödenek konulmasını ve 
programlı işlere ait ödeneğin başka işlere aktarılmasını, pro-
jelerin gerçekleşmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, 
ödeneği temin edilmemiş projelerin bütçeye dahil edilmesini 
teklif edemezler. 

Bütçe görüşmelerinde ad okumak suretiyle oy kul-
lanılır. Meclis, bütçeyi bütünüyle reddedemez, aynen veya 
değiştirerek kabul eder. Meclis bütçeyi bütünüyle reddeder 
ve yasal süresi içerisinde bütçe çıkarılamazsa, durum üst 
yönetici tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 
22’nci, 5393 sayılı Belediye Kanunun 30’uncu maddelerine 
göre değerlendirmek üzere Bakanlığa bildirilir.

Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yürür-
lüğe girer.

5. Bütçe Kararnamesi ve Bütçeyi 
 Oluşturan Cetveller

Bütçe kararnamesi metninde; gider tahminleri topla-
mı, gelir tahminler toplamı, bütçe açığı varsa açığın ne şe-
kilde kapatılacağı, Kanunlara göre toplanacak vergi, resim 
ve harçların taksit süreleri, bütçe yılına ait ve o yılın gelir ve 
giderlerini ilgilendiren diğer hükümler yer alır. Bütçe kararna-
mesine mevzuata aykırı hükümler konulamaz. 

Bütçenin (A) işaretli cetveli; kurumsal, fonksiyonel, 
finansman tipi sınıflandırmanın bütün düzeyleri ile ekono-
mik sınıflandırmanın ilk iki düzeyinin yazılmasından oluşur. 
Bütçenin (B) işaretli cetveli; gelirlerin ekonomik sınıflandır-
masının dört düzeyinin yazılmasından oluşur. Finansmanın 
Ekonomik Sınıflandırması cetvelinin düzenlenmesi halinde, 
dört düzey olarak yazılır. Bütçe, en az (2) nüsha olarak dü-
zenlendikten sonra bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin 
meclis tutanaklarına uygun olduğunu belirten bir kayıtla 
meclis başkanı ve katip üyeler tarafından imza edilerek üst 
yöneticiye sunulur.

6. Bütçenin Kesinleşmesi ve
 Yürürlüğe Girmesi

Bütçe, kurumun diğer meclis kararları gibi kesinleşir 
ve yürürlüğe girer. Bütçe kesinleştikten sonra mali hizmet-
ler birimi tarafından birimlerin de önerileri alınmak suretiyle 
kurumun ayrıntılı harcama programı ile finansman programı 
hazırlanarak bütçeye eklenir. 

Herhangi bir nedenle yılı bütçesi kesinleşmemiş 
ise, bütçe kesinleşinceye kadar geçen yıl bütçesinin uygu-
lanmasına devam olunur. Bütçenin kabulüne kadar yapılan 
işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır ve kullanılan 
ödenekler yılı bütçesi ödeneklerinden düşülür.

Büyükşehir belediye bütçe tasarısı ile ilçe ve ilk ka-
deme belediyelerinden gelen bütçe tasarıları büyükşehir 
belediye meclisine sunulur; büyükşehir belediye meclisince 
yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde 
aynen veya değiştirilerek kabul edilir.

Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediye bütçeleri, 
büyükşehir belediye meclisinde Kasım ayı toplantısında, bir-
likte görüşülerek karara bağlanır ve büyükşehir belediyesin-
ce tek bütçe ve gerekirse ciltler hâlinde bastırılır. İlçe ve ilk 
kademe belediyelerine onaylı birer örnekleri gönderilir.


