2019 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ
(Sıra No:2)
Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 7156 sayılı
2019 Yılı Merkezi Yönetimi Bütçe Kanunu ve muhtelif mevzuatta yer alan bütçenin
uygulanmasına ilişkin hükümler çerçevesinde bütçe işlemlerine ilişkin usul ve esaslar
Başkanlığımızca 23/1/2019 tarihinde yayımlanan 2019 Yılı AHP-AFP Uygulama ve Bütçe
İşlemleri Hakkında Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:2) ile belirlenmiştir.
Bununla birlikte merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince yedek ödenek
işlemlerine ilişkin yapılacak taleplerde 2 sıra Numaralı Tebliğde yer alan hususlara ilave
olarak aşağıda yer verilen usul ve esaslara da uyulması gerekmektedir.
İdarelerin her türlü yedek ödenek taleplerini e-bütçe sisteminde “bütçe işlem talebi”
olarak girmeleri zorunludur. İdareler, e-bütçe sistemine girecekleri her türlü yedek ödenek
taleplerinde;





Talebe ilişkin usulüne uygun imzalanmış resmi talep yazısına,
İhtiyacın gerekçelerini ifade eden bilgi, belge ve ek açıklamalara,
İhtiyaca ilişkin ayrıntılı maliyet hesabına,
İhtiyacın İdarenin bütçe imkânları ve varsa döner sermaye, fon, özel hesap ve
benzer kaynaklardan karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin değerlendirme ve
gerekçelerle birlikte; anılan bütçe dışı kaynaklara ilişkin en son kesinleşmiş yıl
gelir ve gider tablolarına, cari yıla ilişkin yılsonu gelir ve gider gerçekleşme
tahminlerine, ayrıca banka hesap bilgileri gibi finansman imkânlarını ve en son
kesin mizanları gösteren belgelere

yer vereceklerdir.
İdarelerce, e-bütçe sistemi üzerinden iletilen yedek ödenek taleplerinden, 7156 sayılı
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında
olanlar eş zamanlı olarak yine sistem üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşüne
sunulacaktır. Bakanlık görüşünü, talebin e-bütçe sistemine girildiği tarihten itibaren en geç 15
gün içerisinde yine e-bütçe sistemi üzerinden Başkanlığa bildirecektir. Başkanlık, aynı süre
içerisinde kendi görüşünü de oluşturarak Cumhurbaşkanı onayına sunacaktır.
Diğer taraftan, yatırım programı kapsamındaki yedek ödenek ve yatırımları
hızlandırma ödeneği talepleri, 2019 Yılı Yatırım Programının Uygulanması ve İzlenmesine
Dair Genelge çerçevesinde yalnızca Kamu Yatırımları Bilgi Sistemine (KaYa) girilecektir.
Personel giderlerini karşılama ödeneği, doğal afet giderlerini karşılama ödeneği, yeni
kurulacak daire ve idarelerin ihtiyaçlarını karşılama ödeneği, ilama bağlı borçları karşılama
ödeneği ile özellikli giderleri karşılama ödeneğine ilişkin talepler ise Cumhurbaşkanlığı
makamının 17/1/2019 tarihli ve 5 sayılı olurları çerçevesinde Başkanlığımızca
sonuçlandırılacaktır.

Bu Genelgenin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
ve her türlü tedbiri almaya Başkanlığımız yetkilidir.
Gereğini önemle arz/rica ederim.

