MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
MADDE l) Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde'" gösterildiği gibi toplam
(1.949.596.000,00.-) TL ödenek verilmiştir.
MADDE 2) Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması"
cetvelinde gösterildiği gibi toplam (1.609.200.000,00.-)TL olarak tahmin edilmiştir.
MADDE 3) 2018 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile
Finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle
+343.996.000,00+80.000.000,00-83.600.000,00 =340.396.000,00.-TL eklenerek denklik sağlanmıştır.
MADDE 4) Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları(C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan
Gelir tahsil edilemeyecektir.
MADDE 5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden
Çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
MADDE 6) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların
Yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
Miktarlar üzerinden ödenecektir.
MADDE 7) Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.
a) Bütçe Kararnamesi,
b) Ödenek Cetveli (Örnek-14),
c) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),
d)Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),
e) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),
f) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),
g) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),
ğ) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Cetveli (Örnek-20),
h)Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),
ı) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),
i)İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-l) Cetveli (Örnek-23),
j) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),
k) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25),
l) Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek- 26),
m) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),
n) Finansman Programı (Örnek-28),
MADDE 8) Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve
esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
MADDE 9) Vergi, resim, harç ve katılım paylarının süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunu İlanReklam Vergisi ve 3914 Sayılı Çevre Temizlik Vergisi belirlenen sürelerde aynı zamanda iki eşit taksitte
tahsil edilir.
MADDE 10) 5018 Sayılı Kanunun 35.maddesine istinaden sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme
tutarının % 30 unu geçmemek üzere yüklenicilere teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir. İlgili
kanunların bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır ve avansın verilmesine üst yönetici
yetkilidir.
MADDE 11) Meclisçe kabul edilen Stratejik Plan ve Performans Programında yar alan yatırımlar ile ilin
kalkınmasını temin için yapılması uygun görülen işlere ilişkin olarak İller Bankası ve diğer bankalardan
2018 yılı Finans Bütçesinde gösterilen 343.996.000,00.-TL'ye kadar borçlanılabilir ve borçlanmayla ilgili
her Türlü sözleşme ve evrakı imzalamaya, belediyenin mülkiyetinde olan her türlü menkul, gayrimenkul
ve diğer gelirleri ipotek vermeye ve bloke etmeye, her türlü ticari işletmeyi rehin vermeye, belediyenin
her türlü hak Ve alacaklarını terkin ve temlik etmeye, krediye konu her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir
Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ yetkilidir.
MADDE 12) Bütçeye gider kaydedilecek mal alımları, menkul ve gayrimenkul onarımlarında Merkezi
Yönetim Bütçe kanununda yayınlanacak limitler uygulanacaktır.
MADDE 13) Kararname hükümleri 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14) Bu kararname hükümlerini üst yönetişi yürütür.
Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

