MERsiN nüvüxşrHiR nnı,Bniyrsi
20ı7 yıLI nürçt KARARNavınsi
MADDE l) BelediYelbağlı İdare/Birlik birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde", gösterildiği gibi

toplam
1.652.508.000,00.-) TL ödenek verilmiştir.
MADDE 2) BelediYe/bağh İdare/Birlik bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması,, cetvelinde
gösteri ldiği gib i toplam (|,242.8 l 2,o00,00.-)TL olarak tahm in ed i l m işti r.
(

MADDE 3) 2017 Yılı gider bütÇesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir1er ile
Finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar kar|ılık gösterilmek suretiyle +445.0-00.000,003 5. 304.000, 00 :409.69 6.000,00. -TL eklenerek denklik
sağlanm ıştır.
MADDE 4) Gelir ÇeŞitlerinin yasa| dayanakları(C) cetveİinde gösterilmiştir. yasal dayanağı bulunmayan Gelir
tahsil edilemeyecekiir.
MADDE 5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım proje|eri için üst yönetici, hükmü

birden çok yı|ı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
MADDE 6) 6245 saYıll Harclrah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi

ve Yurt dıŞı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol
ğiaerleri bağh (H) cetvelinde gösİerilen Miktarlar

üzerinden ödenecektir.
MADDE 7) Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.
a) Bütçe Kararnamesi,
b) Ödenek Cetveli (Örnek-l4),
c)

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) (Örnek-l5),

ç) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması CetveIi (Örnek-l 6),

d)Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösteıir (C) Cefueli (Örnek-l7),
Çok Yıllı Gider Bütçesi Ceweli (Örnek-l8),
f) FonksiYonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini
Cetveli (Örnek-8),
g) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Ömek-l9),
ğ) Çok Yıl|ı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Cetveli (Örnek-2O),
h)Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek_2l),
ı).Memur olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),
i)İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-l) Cetvelİ (Örnek-2s)
,
j) İhdas Edilen Sürekli İşçi KadroIarını Gösterir (K-2')Ceİveli (Örnek-24),
k)237 saYılı TaŞlt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (Tl) Cetveli (Örnek-25),
l) Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek- 26),
m) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),
n) Finansman Programı (Örnek-28),
M4DD.E 8) MeclisÇe.
\PP.YI edilen .bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara
uyulmak suretiyle değişikIik yapılabilir.'
}4ADPE 9) _Vergi, resim, harÇ ve |a1llı1 paylarının süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunu ilan-Reklam
Vergisi ve 3914 SaYılı Çevre Temizlik Vergisi belirlenen sürelerde İyn, ,uİİnh" ıtİ
taksitte tahsil edilir.
MADDB 10) 50l8 SaYılı Kanunun 35.maddesine istinaden sözleşmesinde belirtilmek"şıtve yüklenme
tutarının o/o
avans ödenmesine iliŞkin hükümleri saklıdır ve avansın verilmesine üst yönetici yetkilidir.
MADDE 1l) MeclisÇe kabul edilen Stratejik Plan ve Performans Programında yar alan yatırımlar
ile ilin
kalklnmasını temin iÇin yapılması uygun g<ırtilen işIere ilişkin olarak iıı"", gr"ü.".,?
aig". Bankalardan 20l7
Yllı Finans BütÇesinde gösterilen 400.0O0.000,0O.-TL'ye kadar borçlanılabilir ve borçlanmayla ilgili her Türlü
sözleŞme ve evrakı imzalamaya, belediyenin mülkiyetihde olan her ttirıtı menkul, gayrimenı.ul
ve İiger gelirleri
iPotek VermeYe ve bloke etmeye, her türlü ticari işleİmeyi rehin verrneye, Belediyeni-n
her türlü hak ve alacaklarını
terkin ve temlik etmeYe, krediye konu her türlü işl;mi yapmaya Büyükşehir Belediye
Başkanı Burhanettin
KOCAMAZ yetkilidir.
e)

ldADDE l2)

BütÇeYe gider kaYdedilecek mal alımlan, menkul ve gayrimenkul onarımlarında
Merkezi yönetim
Bütçe kanununda yayınlanacak limitler uygulanacaktır.
MADDE 13) Kararname hüktimleri 01 ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14) Bu kararname hükiimlerini üst yönetici yü
Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin
is tutanaklarına uygun
tasdik olunur.
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