
BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir, Denge

2018 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Gider
MADDE 1 -  14.984.000 TL'dir.2018 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi

Gelir
2018MADDE 2 - yılı gelir tahmini Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) cetvelinde
gösterildiği üzere  14.984.000 TL'dir.

Denge
MADDE 3 - 2018 yılı gider tahmininde yer alan ödeneklere, gelir tahmininde yer alan

gelirler ile finansmanın sınıflandırma tablosundak TL net borçlanma
kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Gelirlerin yasal dayanakaları (C) cetvelinde gösterilmiştir.MADDE 4 -
MADDE 5 - (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için,Başkanlık

Makamı birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
MADDE 6 - 6245 sayılı harcırah kanununun 8. maddesi gereğince üzerine resmi bir görevi

bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük
harcırah ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden
hesaplanır.

MADDE 7 - Hukuk müşavirliğinin teşkilat görev ve işleyişi hakkındaki yönetmeliğin 14.
maddesinin 11. fıkrasında belirtilen para limit 2018 yılı için TL'dir.

MADDE 8 - İmar programının uygulanması, yörenin kalkınması bakımından uygun görülen iç v
dış kaynaklı borçlanmalara ve bunula ilgili gayrimenkul ipoteğine belediye
adına Belediye Başkanı yetkilidir.

MADDE 9 - Bağlı kuruluşlara ve sermayesi iştirak edilen şirketeler gerektiğinde Belediye
Başkanı kefalet ve teminat verebilir.

MADDE 10 -Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydan gelebilecek büyük yangın, sel,
deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000
TL'yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine
müdahale etmeye, Belediye kanunu'na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda
protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya
yetkilidir.

MADDE 11- Bütçe kararnamesine aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

 1- Fonksiyon sınıflandırmaya göre ödenek cetveli
 2- Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek cetveli
 3- Fonksiyon ve ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek cetveli
 4- Ödenek cetveli (Teklif)
 5- Bütçe gelirleri cetveli
 6- Birleşik gider bütçesi tasarası
 7- Birleşik gelir bütçesi tasarası
 8- Birleşik finansmanın ekonomik sınıflandırma cetveli
 9- Ödenek cetveli - A
10- Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması
11- Finansmanın ekonomik sınıflandırması
12- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir cetvel
13- İzleyen iki yıl gider büç‡esi
14- İzleyen iki yıl gelir büç‡esi
15- İzleyen iki yıl finansman cetveli
16- Gelecek yıllara yaygın yük.hizmet cetveli (G)
17- Memur ve hizmetli olmayanların harcırah cetveli (H)
18- İhdas edilen memur kadrolarını gösterir cetvel (K1)
19- İhdas edilen sürekli işçi kadroları cetveli (K2)
20- 237 Sayılı taşıt kanuna göre taşıt cetveli (T1)
21- Mevcut taşıtlar listesi
22- Ayrıntılı harcama programı
23- Finansman programı
24- Yeni hizmetler

MADDE 12- Bu kararname hükümleri 1.Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13-Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
MUSTAFA İSMET UYSAL ERDOĞAN ERDOĞAN TUBA ÇALIŞKAN KURT


