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DAĞITIM YERLERİNE
 

              31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 7258 Sayılı 2021 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Serbest bırakılan
ödenekler ve ödeneklerin kullanımı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımlamış
olduğu  2021 Yılı  Merkezi  Yönetim  Bütçe  Harcamaları  ve Uygulama  Genelgesi  (Sıra  No:  1)  ile
belirlenmiştir. Bu   çerçevede  Strateji  Geliştirme Daire  Başkanlığı 12.01.2021 tarih  ve E.2101120218
sayılı yazısı  ile  gerekli açıklamaları  tüm birimlere bildirmiştir.
 
              Üniversitemiz genelinde 2021 yılı toplam bütçe artışı %18,75’dir. 
              03-Mal ve Hizmet alımlarında  bütçe artışı  harcama kalemlerine göre;
                            03.03- Yolluklarda %13,
                            03.06- Temsil ve Tanıtma Giderlerinde  %9, 
                            03.07-  Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderlerinde %28,
                            03.08- Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderlerinde %95 olarak belirlenmiştir.
 
              2021 yılında bütçe başlangıç ödeneği kadar harcama yapılacak ekonomik kodları ise: 
                            01.03.40.01- Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
                            01.3.40.03- 375 S. KHK'nın Geçici 23. Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına  
                 Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
                            01.04- Geçici Süreli Çalışanlar,
                            03.03- Yolluklar
                            03.06- Temsil ve Ağırlama Giderleri,
                            03.07- Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri,
                            03.08- Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleridir.
 
              2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Mali Kontrole İlişkin Hükümler başlığında;
                    Madde 8-(1) (a),(b),(c),(ç)  fıkralarında  belirtildiği  üzere,  Kurumlar,
“…,bütçelerinin (01.04) ekonomik  kodunda  yer  alan  ödenekleri  aşmayacak  şekilde  yaparlar  ve  söz
konusu  ekonomik  kodu  içeren  tertiplere  ödenek  eklenemez,  bütçelerin  başka  tertiplerinden  (bu
ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi arasındaki aktarmalar ile 6. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında
yapılan  aktarmalar  hariç)  ödenek  aktarılamaz  ve  ödenek  üstü  harcama  yapılamaz.” Hükmü  yer
almaktadır.
 
              Madde 8-(1)’de açıkça belirtilen ve önem arz eden bir diğer husus; 01.04.10.05- Ders Ücreti
Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretlerinin bütçe  başlangıç  ödeneğini  aşmamasıdır.  Kurum
dışından  2547  Sayılı  kanunun  31.Maddesi  gereğince  görevlendirilen  serbest,  emekli  ve  çalışan
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SGK’lıların ek ders ve sınav ücretlerini kapsamaktadır.
 
              Madde 8- (3) ve (4)'de, belirtildiği üzere,  Sürekli ve Geçici İşçilere İlişkin,  
 "...Bu fıkrada belirtilen(01.03) ve (02.03) ekonomik kodlara bu durumlar dışında (söz konusu ekonomik
kodlar arasındaki aktarmalar  ile bu kodlar  için birimler arası aktarmalar hariç) hiçbir şekilde ödenek
aktarması yapılamayacağı gibi bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla süreli çalışma
ve/veya fazla çalışma ücreti de ödenemez." 
              "5018  sayılı  Kanuna  ekli  (I)  ve  (II)  sayılı  cetvellerde  yer  alan  kamu  idarelerinin  harcama
yetkilileri,  sürekli  işçiler  ile  geçici  işçilerin  fazla  çalışmaları  karşılığı  öngörülen  ödeneğe  göre  iş
programlarını  yapmak,  bu  ödeneği  aşacak  şekilde  fazla  süreli  çalışma  ve/veya  fazla  çalışma
yaptırmamak ve ertesi yıla  fazla  süreli  çalışma ve/veya  fazla çalışmadan dolayı borç  bıraktırmamakla
yükümlüdürler ..." hükümleri yer almaktadır.
              Madde 8- (5)’te belirtildiği üzere, Ulıslararası Kuruluşlara yapılacak ödemelere ilişkin; 
 “Genel  bütçe  kapsamındaki  kamu  idareleri  ile  özel  bütçeli  idareler  tarafından  uluslararası  anlaşma,
kanun ve kararnameler gereği üye olunanlar dışındaki uluslararası kuruluşlara, gerekli ödeneğin temini
hususunda Cumhurbaşkanlığının uygun görüşü alınmadan üye olunamaz ve katılma payı ile üyelik aidatı
adı altında herhangi bir ödeme yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.
              Madde 8- (8)’de, gerekli tedbirlerin  alınarak bütçelerin,
                            03.03- Yolluk Giderleri,
                            03.06- Temsil ve Tanıtma Giderleri,
                            03.07- Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri,
                            03.8- Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri,
ekonomik  kodlarını  içeren  tertiplerine  tahsis  edilen  bütçe  başlangıç  ödeneğini  aşmayacak  şekilde
harcama yapılacağı  ifade edilmiştir.
                    Söz  konusu  idarelerce  anılan  tertiplere  bütçelerinin  diğer  tertiplerinden  aktarılacak  ödenek
tertiplerin başlangıç ödeneklerinin yüzde 10’unu aşamaz.  Ancak,  ihtiyaç  hâlinde  söz  konusu
ekonomik  kodları  içeren  tertiplerin  başlangıç  ödeneklerinin  yüzde 10’unu aşan aktarma ve ekleme
işlemlerini yapmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Hükmü yer almaktadır.
              2021 yılının  da 2020 yılında  olduğu  gibi  tasarruf  yılı  olduğu,  bütçe  artış  oranlarından  açıkça
görülmektedir. 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa, 2021 yılında bazı harcama kalemlerinin
kullanımında tasarruf yapılması yönünde  hükümler konmuştur.
              Üniversitemiz harcama birimleri;

· Yurtiçi ve yurtdışı yolluk görevlendirme planlamasında, kendilerine tahsis edilen bütçe başlangıç
ödeneklerini aşmamaya,

· Temsil  ve  ağırlama  giderlerinde  gerekli  tasarruf  sağlanarak,  bütçe  başlangıç  ödeneğini
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aşılmamaya,
· Zorunlu olmadıkça gereksiz alım, menkul, gayrimenkullerin bakım onarımlarından kaçınmalı ve

zaruri olmayan sözleşmeleri yapmamaya özen göstermelidir.
              Bu  nedenle,  2021 yılı  Bütçe  Kanununda  belirtilen  hükümlere  ve  yazıda  açıklanan  hususlara
özen gösterilmesini, yıl içindeki harcama planlamalarının belirtilen hususlar doğrultusunda yapılmasını 
rica ederim.
 

Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA
Rektör V.
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