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Konu: Tasarruf tedbirleri

2007 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ
(Sıra No:10)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi ile, merkezi
yönetim bütçe kanununun uygulamasına ilişkin olarak; harcamalarda tasarrufu sağlamak,
tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek için gerekli önlemleri almaya,
sınırlamalar koymaya ve bu hususlarda kamu idareleri için uyulması zorunlu düzenlemeleri
yapmaya Maliye Bakanı yetkili kılınmış bulunmaktadır.
Bu çerçevede, harcamalarda tasarrufu sağlamak amacıyla;
1- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin
(03.2.1.01) Kırtasiye Alımları, (03.2.1.02) Büro Malzemesi Alımları, (03.2.1.90) Diğer
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları, (03.7.1.01) Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları,
(03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları, (03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve
Malzeme Alımları, (06.1.1) Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları, (06.1.4) Taşıt Alımları
ekonomik kodlarından harcama yapılması 01/09/2007 tarihinden itibaren durdurulmuştur.
Ancak, henüz ödemesi yapılmamış olmakla birlikte, 31/08/2007 (dahil) tarihine kadar
ihalesi sonuçlandırılmış, sözleşmeye bağlanmış, mal teslim alınmış, avansı verilmiş, kredili
alımlarda kredi izni alınmış veya faturası kesilmiş olma durumlarından herhangi birinin
gerçekleşmiş olduğu alımlara ilişkin olarak sözkonusu ekonomik kodlardan yapılacak
harcamalar bu kapsamın dışında tutulmuştur.
Anılan kamu idare bütçelerinin yukarıda belirtilen ekonomik kodlarından 01/09/2007
tarihinden itibaren yeni hiçbir harcama taahhüdüne girişilmeyecektir.
2- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin, ayrıntılı
harcama/finansman programına bağlanan IV üncü üç aylık döneme (Ekim-Kasım-Aralık) ait
“06-Sermaye Giderleri” ekonomik kodu altında bulunan ödenekleri 01/10/2007 tarihinden
itibaren Bakanlığımızca bloke tutulacaktır.
İdarelerin, Bakanlığımızca bloke tutulacak ödenekleri dikkate alarak yatırım
projelerine ilişkin önceliklerini yeniden gözden geçirmeleri, buna göre gerekli tedbirleri
almaları ve ayrıntılı harcama/finansman programlarının IV üncü üç aylık dönemine (Ekim-

Kasım-Aralık) ait “06-Sermaye Giderleri” ekonomik kodunda yer alan ödeneklerin
kullanımına ilişkin yeni ihalelere girişmemeleri gerekmektedir.
3- İdareler tarafından, zorunlu haller dışında, yeni kiralama (taşıt, bina)
yapılmayacaktır.
4- Ülke genelinde ihtiyaç duyulan enerji ve su tasarrufu ihtiyacı da dikkate alınarak
elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi mal ve hizmetlerin kullanımında azami tasarrufu
sağlayacak her türlü tedbir alınacaktır.
5- Geçici görevlendirmeler ve taşıtlara ilişkin akaryakıt kullanımı, zorunlu olan asgari
seviyede tutulacaktır.
6- Bütçelerin belli tertiplerinden tasarruf edilen ödenekler zorunlu haller dışında başka
tertiplere aktarılmayacak ve Bakanlığımızdan ilave ödenek talebinde bulunulmayacaktır.
Bilgilerini ve gereğini önemle arz/rica ederim.
Not: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel
bütçeli idarelerin taşra teşkilatlarına ve muhasebe
yetkililerine gerekli duyuru ilgili valilik tarafından
ivedilikle yapılacaktır.
(İnternet adresi : http://www.bumko.gov.tr)

