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2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ 

(Sıra No: 5 ) 

  

 

 

 

 Genel bütçeli idareler ile özel bütçeli idareler, “01-Personel Giderleri” ve “02-Sosyal 

Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarından yapacakları harcamalar 

ile yılsonu işlemlerinde aşağıdaki esaslara uyacaklardır.  

 

 1. Mevzuatına uygun olarak ödeme emri belgesine bağlanarak muhasebe yetkililerine 

ulaştırılan kurum ve idarelere ait “01-Personel Giderleri” (ek ders ve sınav ücreti, fiili hizmet 

zammı, nöbet ücreti, ek ödeme, ikramiye, kıdem tazminatı gibi ödemeler de dahil olmak 

üzere) ve “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarına 

ilişkin her türlü giderler zamanında ödenecektir. Muhasebe yetkilileri, yaptıkları bu ödemeler 

sonucu ortaya çıkacak ilave ödenek taleplerini en kısa zamanda ve en seri vasıtayla (faks vs.) 

ilgili Strateji Geliştirme birimlerine bildireceklerdir. 

 

2. “01-Personel Giderleri” ile “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 

Giderleri” ekonomik kodlarına ait dördüncü düzey  ekonomik kodların hiç birinden 2009 

yılına kesinlikle borç bırakılmayacaktır. 

 

3. Bütçelerin tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin ödeme emri 

belgeleri herhangi bir geciktirmeye meydan verilmeksizin kurumların harcama birimleri 

tarafından en geç 26.12.2008 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili muhasebe birimlerine 

ulaştırılacaktır. Bu tarihten sonra hiçbir ödeme emri belgesi (verilmiş avanslar ile açılmış 

kredilerin mahsubuna ilişkin işlemler hariç) işleme konulmayacaktır. Ayrıca, 19.12.2008 

tarihinden itibaren kredi izin talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu itibarla, yılın son 

günlerine ödeme emri belgesi bırakılmamasına azami gayret gösterilecektir.  

 

4. Ödenek gönderme belgesine bağlanan ve 26.12.2008 Cuma günü mesai bitimine 

kadar harcanmayacağı kesinleşen ödeneklere ilişkin tenkis işlemleri, ilgili muhasebe birimleri 

tarafından “5 Sıra No’lu 2006 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği” 

çerçevesinde yapılarak, en geç  29.12.2008 Pazartesi günü mesai bitimine kadar 

sonuçlandırılacaktır. 

 

 



 

5. Muhasebe birimleri personeli ile kurumların mali hizmetler birimi personeli, 

gerçekleştirme görevlileri ve maaş mutemetleri sözkonusu ödemelerin ve tenkis işlemlerinin 

yapılabilmesi için, 27 ve 28 Aralık 2008 tarihlerinde de görev yerlerinde bulunacaklardır. Bu 

konuda gerekli tedbirler yetkililer tarafından alınacaktır. 

  

Gereğini önemle rica ederim. 

 

                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                                      
Not: Genel bütçeli idareler ile özel bütçeli idarelerin taşra 

teşkilatlarına ve muhasebe yetkililerine gerekli duyuru 

ilgili valilik tarafından ivedilikle yapılacaktır.  
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