
2009-2011 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI 
 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 
Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen Orta Vadeli Program (2009-2011) ile Yüksek 
Planlama Kurulu tarafından kabul edilen Orta Vadeli Mali Plan (2009-2011) Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır.   
  
 Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve bu çağrının ekinde yer alan Bütçe Hazırlama 
Rehberi ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak Resmi Gazetede 
yayımlanacak Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberine uygun olarak 
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin bütçe 
tekliflerini hazırlamaya başlayacaklardır.  
 

Uygulamakta olduğumuz maliye politikası sonucu elde edilen mali disiplin sayesinde, 
sürdürülebilir bir büyüme ortamına girilmiş, bütçe açıkları azaltılmak suretiyle kamu borç 
stokunun milli gelire oranı düşürülmüştür.  

 
2009-2011 yıllarını kapsayan çok yıllı bütçe döneminde de, mali disiplinden hiçbir 

şekilde taviz verilmeyecek, maliye politikası uygulamalarında makroekonomik istikrarın ve 
dengenin güçlendirilmesine odaklanılacak ve ekonomik programın kararlı bir şekilde 
uygulanmasına devam edilecektir.  

 
Kamu borçlanma gereğindeki düşüş eğiliminin sürdürülmesi ve kamu borç stokunun 

gayri safi yurtiçi hasılaya oranının orta vadeli mali planda belirtilen düzeylere indirilmesi 
amacıyla, 2009-2011 döneminde de faiz dışı fazla sağlanması en önemli önceliklerden biri 
olacaktır. 

 
2009–2011 döneminde, eğitim, sağlık ve sosyal nitelikli harcamalar ile bölgesel 

gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik harcamalara daha fazla önem verilerek, toplumun 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi, beşeri sermayenin niteliklerinin geliştirilmesi, gelir 
dağılımının düzeltilmesi yönünde politikalar uygulanmaya devam edilecektir. 

 
Genel sağlık sigortasının uygulamaya gireceği bu dönemde; koruyucu sağlık 

hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılarak kalitesinin 
artırılması öncelikli hedefleri oluşturmaktadır. Ayrıca, sağlık giderlerinde verimliliğin 
sağlanması için etkin kontrol ve denetim mekanizmalarının tesis edilmesi de öngörülmektedir.  

 
2009–2011 döneminde, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge harcamalarına önem verilecek ve 
teknogirişim sermayesi desteği sağlanacaktır.  

 
Orta ve uzun vadede ekonominin verimliliğini ve üretken yapısını destekleyen altyapı 

yatırımlarına ağırlık verilecektir. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planında yer 
alan projeler için gerekli kaynak sağlanacaktır. Güneydoğu Anadolu Projesinin yanı sıra diğer 
bölgesel kalkınma projelerine de destek sağlanacaktır. 

 
2009–2011 döneminde üretimde etkinliğin sağlanması amacıyla tarımsal 

desteklemelere alan ve ürün temelinde farklılaştırma esasına dayalı olarak devam edilecektir. 
 



Herkesin vergi yükümlülüğünü yerine getirmesini ve böylece vergi yükünün adil 
dağılımını sağlamak amacıyla kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kurumsal bilgi 
paylaşımı ve koordinasyon içinde, teknolojik altyapı da güçlendirilmek suretiyle yoğun bir 
biçimde sürdürülecektir. 

 
2009–2011 döneminde; doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının özendirilmesi, 

istihdam ve ihracatın teşvik edilmesi, yüksek katma değerli ürün üretme kapasitesinin 
geliştirilerek ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya 
kavuşturulması vergi politikasının temel öncelikleri arasında yer alacaktır. 

 
Mali yönetim ve kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin genel yönetim kapsamındaki 

kamu idarelerinde etkin bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar sürdürülecektir. 
Ayrıca, kamu idarelerinin karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali saydamlık ve hesap 
verilebilirliği artırmak amacıyla uygulamaya konulan stratejik planlama ve performans esaslı 
bütçeleme yaygınlaştırılacaktır. 

 
Kamu idareleri, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki 

Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama 
Rehberinde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik 
büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartları esas alarak gider ve gelir 
tekliflerini hazırlayacaklardır. 

 
Çok yıllı bütçeleme anlayışı, kamu harcamalarının etkin bir şekilde 

önceliklendirilmesine dayandığından, kamu idarelerinin tekliflerini hazırlarken Orta Vadeli 
Program ve Orta Vadeli Mali Plana uygun olarak hizmet önceliklerini iyi belirlemeleri ve 
kaynak dağılımını sağlıklı bir şekilde yapmaları gerekmektedir. 

 
2009-2011 yılları bütçe hazırlık çalışmalarına katılacak kamu idareleri ile personeline, 

yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşecek görevi en iyi şekilde yerine 
getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.  
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