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(Sıra No: 1)
Bilindiği üzere, 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Türkiye
Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili
hükümleri çerçevesinde ödeneklerin kullanımına ilişkin gerekli düzenlemeler
yapılıncaya kadar; genel bütçeli idareler ile hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerce
01.01.2008 tarihinden itibaren sadece aşağıda belirtilen harcamalar ödenek gönderme
belgesi beklenilmeksizin yapılabilecek ve bilahare ilgili idareden ödenek gönderme
belgesi istenilecektir.
1- İlgili personel kanunları hükümlerine göre ödenmesi gereken aylık,
memuriyet taban aylığı, kıdem aylığı, ödenekler, her türlü zam ve tazminatlar, ek
ödeme, ikramiye, tayın bedeli, ek ders ve sınav ücretleri, sözleşmeli personel ücret ve
ikramiyeleri, emekli keseneği kurum karşılıkları ve SSK primleri (işveren payı),
2- Sürekli işçiler ile Bakanlığımızca vizesi yapılmış geçici işçilerin ücretleri,
kıdem tazminatları, ikramiyeleri (fazla mesai hariç), SSK ve işsizlik sigortası primleri
(işveren payı),
3- Köy ve mahalle muhtarları ödeneği,
4- 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Bakanlıklararası Ortak
Kültür Komisyonunca yurtdışında görevlendirilen personelin yurtdışı aylıkları,
5- 02.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ders
ücreti karşılığında görevlendirilen ve üzerinde resmi görevi bulunmayan usta
öğreticilere yapılacak ödemeler ile bunların sigorta primleri,
6- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi hükmüne göre
yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan
öğrencilere (01.4) Geçici Personel ekonomik kodundan yapılacak ödemeler,
7- Bütçelerin (03.2.1.03) Periyodik Yayın Alımları ekonomik kodunda yer alan
giderleri,

8- (03.2.2.01) ekonomik kodunda yer alan su alımlarına ilişkin giderler,
9- (03.2.3) ekonomik kodunda yer alan enerji alımlarına ilişkin giderler ile
NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına ödenecek hizmet bedelleri,
10- Türk Silahlı Kuvvetlerinin yiyecek ve yem giderleri, silah altına alınacak
eratın iaşe bedelleri ve taşıma giderleri ile erat ve hemşirelerin iaşe bedelleri ve taşıma
giderleri (firari er sevki dahil),
11- Yurt, okul, hastane, cezaevleri ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarının
yiyecek alımları ile (05.3.1.05) ekonomik kodunda yer alan memurların öğle yemeğine
yapılacak yardımlara ilişkin giderler,
12- Yurtdışına gönderilen askeri birliklerin zorunlu ihtiyaçlarının
karşılanmasına ilişkin giderler (gümrük işlemleri için yapılacak giderler dahil),
13- Bütçelerin (03.3) - Yolluklar ekonomik koduna ilişkin tertiplerden
yapılacak ödemeler,
14- Bütçelerin (03.4) - Görev Giderleri ekonomik koduna ilişkin tertiplerden
yapılacak ödemeler,
15- Üçüncü şahıslara ihale edilen temizlik ve özel güvenlik hizmetlerine ilişkin
ödemeler,
16- Posta ve telgraf ücretleri ile telefon abonelik ve kullanım ücretleri,
17- Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ile uçakların uluslararası geçiş ücretleri,
18- (03.5.3.02) ekonomik kodunda yer alan şehir içinde dağıtıcı olarak
görevlendirilenlere verilecek seyahat kartı bedelleri,
19- Bütçelerin (03.5.4.02) Sigorta Giderleri ekonomik kodunda yer alan
taşıtların zorunlu mali sorumluluk sigortası giderleri,
20- Münhasıran erlerin sevki ile birliklerin ve personelin intikali için gereken
ödemeler,
21- Kamu İhale Kurumuna ödenmesi gereken Kamu İhale Bülteni abonelik
ücreti ile ihale ilan yayın bedelleri,
22- Mevcut kira sözleşmelerine göre (personel taşımaya yönelik taşıt
kiralamaları ile diğer taşıt kiralamaları dahil) Ocak ayı içinde ödenmesi gereken
tutarlar,

23- 3713 sayılı Kanun gereği hak sahiplerine kiralanan konutlar için ödenen
kira bedelleri,
24- Bütçelerin (03.5.9.01) ekonomik kodunda yer alan Yurtiçi Staj ve Öğrenim
Giderleri ile (03.5.9.02) ekonomik kodunda yer alan Yurtdışı Staj ve Öğrenim
Giderleri,
25- 3308 sayılı Kanun uyarınca işletmelere staj eğitimi için gönderilen
öğrencilerin sigorta prim giderleri,
26- Bütçelerin (03.9) - Tedavi ve Cenaze Giderleri ekonomik koduna ilişkin
tertiplerinden yapılacak ödemeler (Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idarelerin
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarından aldıkları tedavi
hizmetlerinin karşılığı olarak 31.10.2007(dahil) tarihine kadar düzenlenen faturalardan
31.12.2007 tarihine kadar ödenmemiş olan fatura bedelleri(323-Bütçeleştirilmiş
Borçlar Hesabına alınanlar dahil) için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır),
27- Öğrenim kredileri, burs ve harçlıklar ile yatılı öğrencilerin pansiyon
giderleri ve Türk Cumhuriyetleri ile diğer dost ve müttefik ülkelerden gelen öğrenci ve
personel için yapılacak giderler,
1, 2 ve 3 üncü maddelerde yer alan ödemeler hariç olmak üzere diğer
ödemelerde, 2008 yılı bütçelerinin ilgili tertiplerindeki ödeneklerin Ocak ayı için
azami 1/12'si kullanılabilecektir.
Öz gelir karşılığı yapacakları harcamalarıyla sınırlı olmak üzere hazine yardımı
alan özel bütçeli idareler, hazine yardımı almayan özel bütçeli idareler ile düzenleyici
ve denetleyici kurumlar harcamalarını bütçe ödenekleri dahilinde gelir gerçekleşmeleri
ve finansman imkanları ölçüsünde gerçekleştireceklerdir.
Gereğini önemle rica ederim.

Not: Merkezi Yönetim kapsamında yer alan
idarelerin taşra teşkilatlarına ve muhasebe
yetkililerine gerekli duyuru ilgili valilik tarafından
ivedilikle yapılacaktır.

