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2004 Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi
Makro Çerçeve Kararı
Makro Politikalar ve Büyüklükler
1. Kalkınma sürecinin sosyal boyutunu da dikkate alan bir yaklaşım içinde
sürdürülebilir bir büyüme ortamını oluşturmak ve vatandaşlarımıza vereceğimiz
hizmetlerin hız ve kalitesini artırmak temel amacımızdır. 2004 yılı bütçe
çalışmalarının, başta kamu yönetiminin iyileştirilmesi olmak üzere, kamu
kesiminde mali disiplinin sağlanması, kamu kaynaklarının kullanımında etkinliğin
ve verimliliğin artırılması yönünde başlatılmış bulunan reform çalışmalarının
ruhuna uygun olması esastır.
2. Sürdürülebilir bir büyüme ortamının oluşturulması amacına yönelik olarak
sağlam bir mali yapının oluşturulması ve enflasyonun mevcut seviyesinden daha
da aşağılara çekilmesi hedefleri çerçevesinde;
-

2004 yılında da öngörülen faiz dışı fazla hedefine ulaşmak ve mali disiplini
sağlamak,
- Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik başta olmak üzere insan kaynaklarımızın
geliştirilmesine yönelik yatırımlara ağırlık vermek,
- Türkiye'nin AB'ye üyeliği yönünde ortaya koyduğu politika ve önceliklerin
hayata geçirilmesi yönünde sürdürülen çalışmaları hızlandırarak zamanında
sonuçlandırmak, başlatılmış bulunan yapısal reformları kararlılıkla
gerçekleştirmek
önceliklerimiz olacaktır.
3. Bu politikalar çerçevesinde; 2004 yılı sonu itibariyle tüketici fiyatları
endeksindeki artışın yüzde 12, GSMH deflatörünün yüzde 12,5 ve GSMH
büyümesinin yüzde 5 olması beklenmektedir.
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Bütçe Politikaları ve Büyüklükleri
4. Temel program öncelikleriyle uyumlu bir şekilde bütçe hedeflerinin önceden
belirlenmesi, yıl içinde gündeme gelmesi mümkün yeni proje ve faaliyetlerin
başlangıçta doğru planlanarak, bu faaliyetlerin olası uzun vadeli etkilerinin
zamanında dikkate alınması önem taşımaktadır. Bu nedenle, bütün kamu kurum
ve kuruluşları bütçe hazırlama sürecinde yapılacak çalışmalarda kendi kurumsal
öncelik ve dengelerinin yanısıra ülke ekonomisinin öncelik ve imkanlarını da göz
önünde bulunduracaklardır.
5. Genel idare kapsamına dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının mali
planlarının ve mali raporlarının uluslararası standartlara uygunluğunun
sağlanarak konsolide edilebilir hale getirilmesi, performans esaslı bütçelemeye
temel teşkil edebilmesi ile mali yapıda saydamlığın ve hesap verilebilirliğin
sağlanması amacıyla;
-

01.01.2004 tarihinden itibaren genel bütçeli daireler ile katma bütçeli
idareler,
- 01.01.2005 tarihinden itibaren mahalli idareler, sosyal güvenlik
kurumları, kamu tüzel kişiliğini haiz kurul ve üst kurullar, fonlar ile
bütçenin yatırım ve transfer tertibinden yardım alan kurum ve
kuruluşlar,
- 01.01.2006 tarihinden itibaren döner sermayeli kuruluşlar ile
diğer
kurum ve kuruluşlar (kamu iktisadi teşebbüsleri hariç),
bütçelerini, analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak hazırlayıp,
uygulamaya başlayacaklardır.
6. Konsolide bütçe kapsamındaki kamu idareleri, yukarıda da belirtildiği
üzere
2004 yılı bütçe tekliflerini, esas ve usulleri Maliye Bakanlığınca belirlenecek olan
analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak hazırlayacaklardır. Analitik bütçe
sınıflandırmasında ödeneklerin ekonomik ayrımı, halen uygulanmakta olan
sınırlandırma sisteminden daha farklı olacağından ve ödenek türleri arasında
geçişmeler yaşanacağından, gelecek yılda
hizmetlerde aksamaya meydan
verilmemesi bakımından kamu idarelerinin Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan
esaslara titizlikle uymaları gerekmektedir
7. Geçmiş yıllarda konsolide bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe
teklifleri, bir önceki yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin hedef GSMH
deflatörü ile çarpılması sonucunda ekonomik ayrım bazında (personel, diğer
cari, yatırım ve transfer) belirlenmekteydi. Ancak, 2004 yılından itibaren
mevcut bütçe sınıflandırma sisteminin tamamen terk edilerek analitik bütçe
sınıflandırma sistemine geçilmesi nedeniyle bu şekilde bir tavanın
belirlenmesi uygun bulunmamaktadır. Bu nedenle, konsolide bütçe kapsamındaki
kamu idareleri 2003 yılı toplam başlangıç ödeneklerinin, Paragraf 3'te gösterge
niteliğinde verilen GSMH deflatörü ile çarpılması suretiyle bulunacak olan toplam
ödenek tavanı içinde kalmak ve analitik bütçe sınıflandırması ilke ve esaslarına
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uymak suretiyle 2004 yılı bütçe tekliflerini hazırlayacaklardır.
8. 2004 yılında kuruluşların yabancı para cinsinden yapacakları harcamalar için,
gösterge niteliğinde olmak üzere, l ABD doları ortalama kuru 1.920 bin TL. olarak
kullanılacaktır.
Kamu Yatırım Öncelikleri
9. 2004 yılı yatırımlarında , VIII . Plan hedeflerine paralel şekilde, eğitim, sağlık,
teknoloji altyapısı, enerji, sulama, kentsel altyapı ve ulaştırma alt sektörleri
arasında dengeyi sağlayıcı yatırımlara bölgesel gelişme stratejileri de dikkate
alınarak öncelik verilmeye devam edilecektir.
10. Proje bazındaki ödenek tahsislerinde sektörel ve bölgesel önceliklerin yanısıra
devam eden projelerden,
- 2004 yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek projelere,
- Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış öncelikli projelere,
-

Yatırım Programında yer alıp, dış finansmanı sağlanarak önemli fiziki
gerçekleşme sağlanmış öncelikli projelere,
- Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eşzamanlı olarak
yürütülmesi ve tamamlanması gereken öncelikli projelere,
- Afetlerin önlenmesi ve afet hasarlarının telafisine yönelik projelere
- E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı ile uyumlu bilgi ve
iletişim teknolojisi projelerine
ağırlık verilecektir.
Kamu Yatırım Programı Rasyonelleştirme Çalışmaları
11. Kamu projelerinin yeterli ödenek sağlanarak kısa sürede tamamlanması,
projelerin gerçekleşme sürelerinin uzamasından doğan maliyet artışlarının önüne
geçilmesi, bu suretle mevcut kısıtlı kaynakların etkin kullanımı ile projelerin bir an
önce ekonomiye kazandırılması hedeflerine dönük olarak kamu yatırım
programında son iki yıldır sürdürülen rasyonelleştirme faaliyeti kapsamında ilk
aşamada yılı yatırım programlarında yer aldığı halde yapılabilirliğini ve önceliğini
yitirmiş önemli sayıda proje programdan çıkarılmış ve 2003 Yılı Yatırım
Programında yer alan projelerin ortalama tamamlanma süresi büyük oranda
azaltılmıştır.
Kamu yatırım
programının
rasyonelleştirilmesi çalışmaları,
programlama sürecinin iyileştirilmesi yönünde alınacak ek tedbirler ile
önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir.
12. 2004 Yılı Yatırım Programı hazırlık ve uygulama sürecinde gerçekleştirilecek
rasyonelleştirme faaliyetleri çerçevesinde;
a) Kamu

proje stokunun daha az sayıda, yeterli finansmanı sağlanmış
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öncelikli ve yapılabilir projelerden oluşturulması amacı doğrultusunda yatırım
programında yer alan proje sayısının azaltılması ve proje stokunun ortalama
tamamlanma süresi azaltılması yönündeki çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir.
Bu düzenlemelerde, yatırım projelerinin ortalama tamamlanma süresi oldukça
yüksek olan sektör (sulama, enerji, ulaştırma ve kentsel altyapı) ve kuruluşlara
özel olarak yoğunlaşılmasına devam edilecek, bu sektör ve kuruluşlarda proje
stoklarının azaltılarak stokun ortalama tamamlanma süresini düşürmeye yönelik
özel tedbirler alınacaktır. DPT Müsteşarlığı gerekli gördüğü taktirde yatırım
programında yer alan projelerin ortalama tamamlanma süresini daha fazla azaltma
yönünde ihtiyaç duyulabilecek ilave tedbirleri almaya yetkilidir.
b) 2003 Yılı Yatırım Programında sektörel, bölgesel ve proje öncelikleri ile
kısıtlı ödenek seviyesi göz önünde bulundurularak, ihalesi yapılmış projelerden
(toplu projelerin detayındaki alt projeler ve ana projelerin kapsamındaki alt işler
dahil) önceliğini ve yapılabilirliğini (toplu projelerin detayındaki alt projeler ve ana
projelerin kapsamındaki alt işler dahil) yitirdiği belirlenen ve ihmal edilebilir bir
ödenek seviyesiyle durdurulan projelere yeni bir gelişme olma hali dışında 2004
yılında da iz ödenek tahsis edilecektir. Böylece, mevcut ödeneklerin birinci
derecede öncelikli projelere tahsis edilmesi suretiyle mümkün olan en fazla sayıda
projenin zamanında bitirilmesi sağlanacaktır.
c) Kuruluşlar, rasyonelleştirme çalışmasının aynı hız ve kararlılıkla
sürdürülmesi amacı doğrultusunda, geçmiş yıllarda rasyonelleştirme faaliyeti
kapsamında yatırım programından çıkarılan projelerin 2004 Yılı Yatırım
Programına alınmasına yönelik taleplerde bulunmayacaklardır
d) Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje
alınmayacaktır. Getirilen bu sınırlamaya 2004 Yılı Yatırım Programı uygulama
sürecinde de devam edilecektir. Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına
alınmasında ise mevcut tasarruf genelgeleri de dikkate alınarak azami ölçüde
seçici olunacaktır. Çok zorunlu hallerde yapılacak yeni proje teklifleri sağlıklı
yapılabilirlik etüdleri ile gerekçelendirilecektir.
e) 2004 yılında, 2003 yılı sonu itibarıyla fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75’in
altında olan idari bina niteliğini haiz kamu hizmet binaları (afet hasarlarının
giderilmesine ilişkin olanlar hariç) ihmal edilebilir düzeyde ödenek tahsisi yoluyla
durdurulacaktır. 2004 yılı ödenek tahsislerinde, önemli oranda fiziki gerçekleşmesi
bulunan kamu hizmet binalarına öncelik verilecektir. Çok zorunlu haller dışında
mevcut kamu hizmet binalarının büyük bakım ve onarımları için ödenek tahsis
edilmeyecektir.
f) 2004 yılında kaynağı ne olursa olsun, ambulans, itfaiye aracı gibi sağlık,
savunma ve güvenlik açısından özel nitelikli taşıtlar dışında taşıt alımı
yapılmayacaktır. Bu tür özel nitelikli
taşıtlar haricindeki
araç alımları
durdurulmuştur.
g) 2004 Yılı Yatırım programında güvenlik nedeni ve işin yürütülmesi
açısından mutlak zorunluluk bulunması hali dışında lojman, memur evi, kamp,
kreş, misafirhane ve benzeri yeni sosyal tesis yatırımı başlatılmayacaktır. Yatırım
programında devam eden bu nitelikli projeler iz ödenek ile durdurulacaktır. Çok
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zorunlu haller dışında mevcut tesislerin bakım ve onarımları için ödenek tahsis
edilmeyecektir.
h) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar; 2004 yılı tekliflerini, özellikle
yeni başlayacak projeleri ve yeni yapılacak ihaleleri dikkate alarak Özelleştirme
Programına uygun olarak yapacaklardır.
ı) Kamu projelerinin hazırlanması, analizi, seçimi, programa alınması,
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci ile ilgili olarak alınacak yapısal
önlemler ile proje stokunun verimli yapısının gelecekte bozulmaması yönünde bir
ortam oluşturulacaktır. 2002 yılı içinde DPT Müsteşarlığı tarafından 2003-2004
dönemini kapsayacak şekilde hazırlanmış bulunan "Kamu Yatırım Programı
Rasyonelleştirme Eylem Planı" bu amaç doğrultusunda revize edilerek uygulamaya
konulacaktır.
i) Kamu yatırım projelerinin yatırım programına alınmasında sağlıklı
yapılabilirlik etüdlerine dayanan fayda-maliyet (veya bazı hallerde maliyet-etkinlik)
analizi sonuçları temel ölçüt olarak alınacaktır. Güncelliğini yitirmiş projeler
kuruluşlar tarafından revize edilecektir. 2003 Yılı Yatırım Programında yer alan,
2004 yılı Yatırım Programında da devam ettirilmesi teklif edilen projelerin proje
maliyetinde sabit fiyatlarla yüzde 30’u aşan oranda artış olması halinde DPT
Müsteşarlığı tarafından güncel keşife dayanan yeni yapılabilirlik etüdü istenecek ve
proje hakkındaki nihai karar bu etüde dayandırılacaktır.
j) Uygulama aşamasında bulunan kamu projelerinin düzenli olarak
izlenmesi, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarından hareketle projelere
stratejik müdahalelerin zamanında yapılabilmesi için gerek DPT Müsteşarlığı
düzeyinde gerekse yatırımcı kamu kuruluşları düzeyinde mevcut izleme ve
değerlendirme sistemleri gözden geçirilecek, eksiklikler tespit edilecek, güncel
teknolojiyle uyumlu ve il bazında izlemeyi de sağlayacak bir sistemin oluşturulması
için gerekli çalışmalar sürdürülecektir.
k) Edinilen tecrübelerden yeni projelerin tasarım, hazırlık ve uygulanma
aşamalarında yararlanılması amacı doğrultusunda, DPT Müsteşarlığı tarafından
belirlenecek bazı büyük projeler için tamamlama sonrası değerlendirme raporları
ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanacaktır.
l) DPT Müsteşarlığı, bu Kararda belirtilen hedef ve öncelikler
doğrultusunda yatırımcı kamu kuruluşları ile işbirliği içinde kamu yatırım
programının rasyonelleştirilmesi çalışmasını yürütecektir. Kuruluşların birinci
derecede sorumlu olacakları sözkonusu rasyonelleştirme çalışmalarına temel teşkil
edecek bu esas ve ilkeler 2004 yılı uygulamalarında da dikkate alınacaktır.
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Dış Proje Kredisi Kullanımları
13. 2004 Yılı Yatırım Programına çok zorunlu haller dışında yeni dış kredili proje
alınmayacaktır. 2003 yılı başından itibaren yürürlüğe giren Kamu Finansmanı ve
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'da yer alan borçlanma limitleri
de dikkate alınarak, halen yatırım programında devam eden dış kredili projelerin
kredi kullanımlarında ve dolayısıyla uygulamada yaşanan sorunların azaltılması
için projelerin ihtiyaç duyacağı yıllık ödenekler mevcut yatırım tavanları içinde
kullanılacak şekilde yatırım programına konulacaktır. Yıl içi revizyonlar yukarıda
adı geçen Kanunda belirtilen limitler ile sınırlandırılmıştır.
14. Kamu yatırım programı ile ilişkilendirilmesi gereken bütün projelere (çeşitli
yurtiçi veya yurtdışı hibe kaynakları dahil) dış finansman kaynaklarının
kullandırılmasında "Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman
Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ"de yer alan hususlara
uyulacaktır.
Bulunacak kredinin finansman maliyeti dikkate alınarak sektör ve
proje öncelikleri açısından DPT Müsteşarlığı görüşüne, dış finansman imkanının
genel büyüklüğü konusunda ise Hazine Müsteşarlığının görüşüne başvurulacaktır.
Kaynağı ne olursa olsun DPT Müsteşarlığı tarafından olumlu görüş verilmeyen ve
yatırım programı ile ilişkisi kurulmayan hiçbir yatırım projesi için dış finansman
arayışına başlanmayacak ve uluslararası taahhüde girilmeyecektir.
15. Kamu yatırım programında halen yer alan dış kredili projeler de yatırım
programında yürütülen genel rasyonelleştirme faaliyetinin kapsamında mütalaa
edilerek yeniden gözden geçirilecektir. Bu kapsamda başta DSİ Genel Müdürlüğü
ve TCK Genel Müdürlüğü olmak üzere bütün kuruluşlar;
a) Yatırım programlarında ihaleli olarak devam eden dış kredili projeleri
arasından sektörel açıdan öncelikli, dış kredi kullanımları önemli bir seviyeye
gelmiş, önümüzdeki bir veya iki yıl içinde tamamlanabilecek nitelikte olanları
birinci derecede öncelikli dış kredili projeler olarak tanımlayacak ve bu projeleri
zamanında bitirecek şekilde tahsis yapacaklardır.
b) Yatırım programlarında ihaleli olarak devam eden dış kredili projeleri
arasından dış kredi kullanımları önemli bir seviyeye gelmiş olan ancak sektör
açısından aciliyeti olmayan projeler ile kredi anlaşması yeni imzalanarak taahhüt
altına girilmiş
projelerini ikinci derecede öncelikli dış kredili projeler olarak
tanımlayacak ve
bu projelere dış kredi tahsisini yavaşlatacak veya
erteleyeceklerdir. Bu projelerden 2004 yılı dış kredi kullanımı gerekli
görülmeyenler
2005 ve sonrasında devam ettirilmek üzere yatırım programında iz ödenekle
tutulacaktır.
c) Yatırım programında yer alan ve halen dış kredi arayışı sürdürülen
projelerini iz ödenek tahsisi suretiyle durduracaklardır.
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Yatırımları Hızlandırma Ödeneği (YHÖ)
16. Yatırımları Hızlandırma Ödeneği'nden 2004 Yılı Yatırım Programında yer alan
projelere yıl içinde kullandırılabilecek ek ödenek tutarı proje bazında 5 Trilyon
TL. yi geçmeyecektir.
Bağımsız Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
17. Özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğini, idari, mali özerkliği haiz
düzenleyici ve denetleyici kurumlar, faaliyetleri ve sektöre ilişkin bilgileri DPT
Müsteşarlığına göndereceklerdir. Bu kurumlar her ne şekilde olursa olsun hizmet
binası, lojman, kamp, kreş, misafirhane ve benzeri sosyal tesisler ve taşıt temini ile
arazi ve arsa alımları için DPT Müsteşarlığının olumlu görüşünü alacaklardır.
Konsolide Bütçe Cari ve Transfer Ödeneklerine İlişkin İlkeler
18 Bütçe teklifleri yapılırken işlevini yitirmiş olanlar ile önceliği olmayan hizmet ve
faaliyetler için ödenek talep edilmeyecektir. Ödenek teklifleri belirlenirken,
kurumun asli fonksiyonları dikkate alınacak ve bütçenin uygulanması aşamasında
kurumların asli fonksiyonları için ödenek yetersizliğine yol açılması önlenecektir.
19. Kamu idareleri, personel giderlerinde ve kadro sayılarında ilave artışa neden
olacak münferit kanun tekliflerinden kaçınacaklardır.
20. Geçmiş yıllar harcamalarının analizi yapılacak, başlangıç ve yıl sonu ödenekleri
ile harcamalar arasındaki sapmaların nedenleri araştırılacaktır. Hizmet
genişlemeleri ve uygulama sonuçları birlikte değerlendirilerek ödenek tekliflerinin
daha gerçekçi olması sağlanacaktır.
21. Döner sermaye gelirleri ile konsolide bütçe kaynakları birlikte kullanılarak
yürütülen hizmetlerde, döner sermayeler aracılığı ile karşılanabilecek ihtiyaçlar için
bütçeden ödenek talebinde bulunulmayacaktır.
22. Temsil, ağırlama, tören, fuar ve benzeri faaliyet ve etkinliklere yönelik ödenekler
asgari seviyede tutulacaktır.
23. Demirbaş ödenek teklifleri yapılırken, ihtiyaç fazlası eşya ve levazımın
kurumlar arası devrine 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile imkan tanındığı hususu
dikkate alınarak, diğer kamu idarelerinden karşılanması mümkün görülen
demirbaşlar için ödenek talebinde bulunulmayacaktır.
24.
Konsolide
bütçenin
transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar,
harcamalarında etkinlik ve tasarrufun sağlanması için gerekli bütün tedbirleri
alacaklardır. Bu kapsamda, mevcut kaynakların etkin ve verimli bir şekilde
kullanılması yanında öz gelirlerin artırılması bakımından gerekli bütün çaba
gösterilecek ve konsolide bütçeden talep edecekleri ödenekleri asgari düzeyde
tutacaklardır.
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Kuruluş Düzeyinde Stratejik Planlama Çalışmaları
25. Kamu kesiminde yapılan reform çalışmaları kapsamında, kamu kuruluşlarının
ilk aşamada VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve yıllık programlarda yer alan
politikalar ve makro hedefler çerçevesinde kendi stratejik planlarını hazırlamaları
ve
gelecek dönemlerde kuruluş bütçelerinin bu planda öngörülen
kuruluş
misyonu, vizyonu ve hedefleri doğrultusunda oluşturmaları hedeflenmektedir. Bu
hedef doğrultusunda 2004 yılı bütçesi hazırlıkları çerçevesinde;
a) DPT Müsteşarlığı, hazırladığı Stratejik Planlama Kılavuzunu ilgili tüm
kuruluşların bilgisi ve kullanımına sunacaktır.
b) DPT Müsteşarlığı, orta vadede bütün kuruluşlara yaygınlaştırmak üzere
2003 yılında aşağıda sıralanan kuruluşlarda pilot düzeyde stratejik planlama
çalışmalarını başlatacaktır.
-

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Hacettepe Üniversitesi
Denizli Valiliği (İl Özel İdaresi)
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi

c) Pilot kuruluş düzeyinde başlatılacak stratejik planlama çalışmalarının bir
proje kapsamında ayrıntılandırılması ve faaliyet programının belirlenmesi,
faaliyetlerin yürütülmesi ve çalışmanın pilot kuruluşlar ile işbirliği içinde
sonuçlandırılmasından DPT Müsteşarlığı yetkili ve sorumludur.
d) DPT Müsteşarlığı, kuruluşlar tarafından yürütülecek pilot çalışmaları
yönlendirecek, izleyecek, değerlendirecek, çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak
Stratejik Planlama Kılavuzunu güncelleyecek, yaygınlaştırma aşamasına yönelik
olarak gerekli kurumsal ve mevzuat düzenlemeleri ile diğer ilişkili faaliyetleri
gerçekleştirecektir.
c) Pilot kuruluşlar stratejik planlarını 2005 yılı programına ve bütçe teklifine
baz oluşturacak şekilde en geç Haziran 2004 itibariyle tamamlayacaktır. DPT
Müsteşarlığı tarafından incelenmesini müteakip Yüksek Planlama Kurulunun
onayına sunulacak olan bu planlar, Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmekte
olan performans esaslı bütçeleme çalışmalarına temel teşkil edecektir.
Performans Esaslı Bütçeleme Sistemine Geçiş Çalışmaları
26. Maliye Bakanlığı, DPT tarafından yürütülecek stratejik planlama çalışmaları
ile bir bütünlük ve uyum sağlayacak şekilde performans esaslı bütçeleme
çalışmalarına devam edecektir.

7

http://mevzuat.dpt.gov.tr/ypk/2003/14.pdf

Yüksek Planlama Kurulu

2004 Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Kararı

27. Maliye Bakanlığınca yürütülen performans esaslı bütçeleme sistemine
geçilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında, 2002 yılında altı pilot kurum seçilmiş
ve bunlara ait bazı faaliyet ve projelerde yeni sistemin uygulanmasına
başlanmıştır.
28. Pilot kurumlar tarafından 2003 yılı bütçe tekliflerine esas olmak üzere ilgili
faaliyet/projeler için stratejik plan, performans planı ve kaynak ihtiyaç planları
oluşturulmuştur. Bütün kamu idarelerinin Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul
ve esaslar dahilinde performans esaslı bütçelemeye geçiş yönündeki çalışmalara
aktif olarak katılmaları gerekmektedir.
Ödenek Tekliflerinin İletilmesi
29. Bütün kamu kuruluşları 2004 yılı bütçe ve yatırım programı hazırlıkları
sürecinde bu kararda yer alan ilke, usul ve esaslar çerçevesinde ve bilahare
yayımlanacak
olan
Bütçe
Hazırlama
Rehberi ve Yatırım
Programı
Hazırlama
Esaslarına uygun olarak, ödenek tekliflerini 31.07.2003 tarihine kadar Maliye
Bakanlığına ve DPT Müsteşarlığına ileteceklerdir.
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