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DUYURU 
 

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı ve 17 

nci maddelerinde;  

 - Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma sürecinin, Cumhurbaşkanı tarafından en geç 

Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik 

koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki 

temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde onaylanan orta vadeli programın Resmî 

Gazetede yayımlanması ile başlayacağı,  

- Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve 

gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek 

teklif tavanlarını içeren ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan orta vadeli malî planın en 

geç Eylül ayının onbeşine kadar Resmî Gazetede yayımlanacağı,  

- Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama 

sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberinin ile Yatırım 

Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin Cumhurbaşkanlığı tarafından 

hazırlanarak en geç Eylül ayının onbeşine kadar Resmî Gazetede yayımlanacağı,  

- Kamu idarelerinin, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar 

çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlayacakları ve yetkilileri 

tarafından imzalanmış olarak en geç Eylül ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına 

gönderecekleri,  

hüküm altına alınmıştır.  

Diğer taraftan, 31/7/2018 tarihli ve 30495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararıyla  Strateji ve Bütçe Başkanlığının Teşkilatlanması tamamlanıncaya 

kadar ilgili kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen merkezi yönetim 

bütçesinin hazırlık ve uygulamasına ilişkin görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı veya 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılması uygun bulunmuştur.  

Bu çerçevede, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın idarelerin ihtiyaçlarını 

dikkate almak suretiyle hazırlanması ve bütçe sürecinde etkinliğin sağlanması 

amacıyla  2019-2021 dönemi bütçesi hazırlık çalışmalarının aşağıdaki şekilde yürütülmesi 

uygun görülmüştür.  

1. Bilindiği üzere, 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile düzenlenen Anayasa değişikliklerine 

uyum sağlanması amacıyla kamu idareleri teşkilatlarının yeniden yapılandırılmasına imkan 

veren 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı “6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun 
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Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu” çerçevesinde 

çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 24 

Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri sonrasında 

uygulamaya girmesi ardından çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile idari 

teşkilatlanmada önemli değişikliklere gidilmiştir. Kamu idareleri, 2019-2021 dönemi bütçe 

tekliflerini idari teşkilatlanmada meydana gelen bu değişiklikleri dikkate alarak 

hazırlayacaklardır. 

Bu kapsamda, teşkilatlanmada yapılan değişikliklerin gerektirdiği kurumsal kod 

değişiklikleri ilgili ilgili kamu idarelerinin teklifi üzerine Bakanlığımızca yapılacaktır. 

2. Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kamu kurum ve 

kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 

yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilmesine yönelik 

geçici 23 ve 24 üncü maddeleri yürürlüğe girmiş ve bu maddelerin uygulanmasına ilişkin 

Usul ve Esaslar 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu 

Kararname hükümleri gereği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri 

kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilmesine 

yönelik süreç ilgili idarelerce sonuçlandırılmış olup, ilgili kamu idareleri, bu kapsamdaki 

ödenek tekliflerini “01- Personel Giderleri” ve “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 

Primi Giderleri” ekonomik kodlarını kullanmak suretiyle yapacaklardır. 

3. Kamu idareleri ödenek tekliflerini; hizmetlerini ilk defa sunacakmış gibi 

değerlendirmeye tabi tutacak, öncelikli somut ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerin maliyetinin 

mümkün olan en düşük düzeyde tutulması için gerekli çalışmaları yürütecek ve mevcut 

harcama alanlarını gözden geçirerek verimsiz harcamaların tasfiye edilmesini sağlayacak 

şekilde hazırlayacaklardır.  

4. Kamu idareleri,  2019-2021 dönemine ait hizmet öncelikleri ve hedefleri 

doğrultusunda orta vadeli mali plan eki tavanlara esas olmak üzere ödenek ihtiyaçlarını ve 

gelir tahminlerini içeren bütçe tekliflerini, 2019-2021 dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi 

Taslağında belirtilen genel ilkeler ve standartlar çerçevesinde, e-bütçe sistemi üzerinden 17 

Ağustos 2018 tarihine kadar girecek ve onaylayacaklardır.  

5. Kamu idareleri, e-bütçe sistemine giriş yaptıkları bütçe tekliflerini ayrıca 

göndermeyeceklerdir. Bunun yerine, bütçe tekliflerinin e-bütçe sistemine girildiğine ilişkin 

Bakan/Başkan/Rektör tarafından imzalanan yazı ile taslak rehberde yer alan Fonksiyonel 

Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali Tablosu (Form 2) ile 2018 yılı mevcut bütçe 

gerçekleşmeleri, yılsonu harcama tahminleri ve bütçe imkanlarıyla karşılanamayacak ödenek 

ihtiyaçlarını da gösteren 2018 Yılı Bütçesi Yılsonu Harcama Tahmini Tablosunu (Form 4-2) 

17 Ağustos 2018 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir.  

6. Kamu idareleri ile bütçe görüşmeleri; alınan teklifler çerçevesinde, orta vadeli 

programın yayımlanması öncesinde belirlenecek ve ilan edilecek takvime göre yapılacaktır. 

7. 2019 yılı performans programları; izleme ve değerlendirme sonuçları ve idare 

faaliyet raporlarında yapılan tespitler dikkate alınarak hazırlanacak, e-bütçe sistemine girişleri 

bütçe teklifleriyle aynı tarihte tamamlanacaktır. İdarelerin performans programları, bütçe 

görüşmelerinde bütçe teklifleriyle birlikte müzakere edilecek ve değerlendirilecektir.  

8. Kamu idareleri orta vadeli program ve orta vadeli mali planın yayımlanmasını 

müteakiben bütçe tekliflerini, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberine uygun olarak, 

en geç Eylül ayı sonuna kadar e-bütçe sistemine girecek ve aynı süre içinde yetkilileri 

tarafından imzalanacak yazıyla Bakanlığımız ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına 

göndereceklerdir.  



9. Kamu idarelerinin bütçe hazırlık süreçlerinde yukarıda sayılan hususlara riayet 

etmeleri, tereddüde düştükleri konularda Bakanlığımızın ilgili birimleri ile irtibata geçmeleri 

gerekmektedir.  

             

 

 

  

 


