
2021 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
M ad d e  1- Belediye birimleri için “(A) ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 44.000.000.00
(kırkdört m ilyon) ödenek verilmiştir.__________________________________________________________________________

M adde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 
toplam 44,000,000.001  (kırkdört milyon) olarak tahmin edilmiştir.______________________________________________

M adde 3- 2021 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın 
ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

M adde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil
edilemeyecektir.______________________________________________________________________________________________
M adde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı 
kapsayan sözleşme yapm aya yetkilidir._________________________________________________ ________________________

M adde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olm ayanların yurt içi ve 
yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen m iktarlar üzerinden 
ödenecektir.

M adde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:____________________________ _____________________________
1-Ödenek Cetveli -A (Öm ek-14)______________________________________________________________________________
2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Öm ek-15)_______________________________ _____________________
3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Ö rnek-16)___________________________________________________
4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Ö rnek-17)________________________________________________
5-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Ö rnek-18)___________________________________ ___________________________
6-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi Cetveli (Ömek-7) _________________________
7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Öm ek-8)_____________
8-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Ömek-19)_________________________________ __________________________
9-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Öm ek-20)__________________________________________
10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Öm ek-21) _________________________
11-M emur Olm ayanlara Verilecek Yolluktan Gösterir (H) Cetveli (Öm ek-22)_______ _____________________________
12-İhdas Edilen M emur Kadrolarını Gösterir (K -l)  Cetveli (Ömek-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 (Ömek-25)____________________
15-M evcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Öm ek-26)__________________________________________________________
16-Ayrıntılı Harcama Programı (Öm ek-27)________________________________ ____________________________________
17-Finansman Programı (Örnek- 28)___________________________________________________________________________
18-Gerekli görülen diğer cetveller,__________________________________________________________________________
M adde 8- Belediye M eclisince kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetm eliklerde belirtilen usul ve esaslara 
uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.________________________________________________________________________

M adde 9-Daha önce kabul edilen plân ve yıllık yatırım program lan ve ilçenin kalkınmasını temin için Belediye 
M eclisince yapılması uygun görülen işlere ilişkin olarak kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

M addelO -B elediye Bütçesinden yapılacak bütçe giderleri ödemeleri ve bu ödemelerden tevkif edilecek bilumum 
vergi, resim, harç ve benzeri kesintilerin ödenmesi konusunda üst yönetici yetkili kılınmıştır.

M adde 11-Belediyenin mülkiyetinde bulunan tüm taşınır ve taşınmaz m allar ile kira alacakları, diğer tüm alacakları 
ve bankalardaki tüm mevduatları kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olup, haciz edilemezler.

M ad d e  12- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer,____________________________________
M ad d e  13- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.__________ ___________________________________________
Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.____________

M eclis B aşkanı veya Vekili K âtip  Üye K â tip  Üye


