- Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim
bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve
esasların belirlendiği bütçe uygulama tebliği yayımlanır.
- Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının hesaplanmasında
kullanılan katsayılar ile sözleşme ücretleri belirlenir. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) özlük
haklara ve diğer ödemelere ilişkin ayrıca genelge yayımlanır.
- Bakanlar Kurulu Kararıyla 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan üst
kurullarda çalışan personelin mali ve sosyal hakları tespit edilir.
- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) sürekli görevle yurtdışında bulunan kamu personelinin
aylıklarına uygulanacak emsal katsayılarına ilişkin genelge yayımlanır.
- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür,
tutar ve idareler itibarıyla dağılımı yılın bitimini takip eden on beş gün içinde kamuoyuna
açıklanır.
- Bakanlar, idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık
performans programları konusunda kamuoyunu bilgilendirir.
- Maliye Bakanlığı (Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü) gelir politikaları ve uygulamaları
konusunda ilkeleri, amaçları, stratejileri ve taahhütleri kamuoyuna duyurur.
- Kalkınma Bakanlığınca kamu yatırım programı hazırlanır ve merkezi yönetim bütçe
kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlar Kurulu Kararıyla
Resmi Gazetede yayımlanır.
- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından, ayrıntılı harcama programı hazırlanır
ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir.
- Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman
programını (AFP) hazırlar, üst yöneticilerine onaylatır ve Maliye Bakanlığına (BÜMKO)
gönderir.
- Hazine yardımı almayan özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar
ayrıntılı finansman programını (AFP) düzenler ve bilgi için Maliye Bakanlığına (BÜMKO)
gönderir.
- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.
- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan alınacak
günlük yemek bedeli tutarlarının belirlenmesine ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlanır.

- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ilgili kanunlarında ödenmesi öngörülen ek ödeme ve fazla
mesai ücretlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenir.
- Bakanlar Kurulu Kararıyla 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve
kuruluşlarında işçi olarak çalışanlara anılan Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak ilave
tediyelerin ödeme zamanları tespit edilir.
- Bakanlar Kurulu Kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak yolculuklarda
verilecek gündelikler ile yurtdışı gündelikleri tespit edilir.
- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idareleri
(5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) kadro ve pozisyonlarının
dolu ve boş durumunu gösterir bilgileri e-bütçe sisteminde Maliye Bakanlığına (BÜMKO)
bildirir. Ayrıca aynı bilgileri içeren cetvelleri Devlet Personel Başkanlığına gönderir.
- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idareleri,
geçici iş pozisyon cetvellerini vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir.
- Maliye Bakanlığı (BÜMKO) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca bir önceki yılda
Başbakan oluru ile iptal edilen boş sürekli işçi kadrolarını ilgili kurumlara bildirir.
- Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) parasal sınırlar ve oranlar hakkında
genel tebliğ yayımlanır. Söz konusu genel tebliğde, merkezî yönetim muhasebe
yönetmeliğine tabi işlemlerdeki parasal sınırlara, muhasebe yetkilisi mutemetlerinin
görevlendirilmelerine, taşınırların kayıtlardan çıkarılmasına, muhasebe yetkililerinin görev ve
yetkilerinin yardımcılarına devredilmesine, kişi borçlarının silinmesine, ön ödeme usul ve
esaslarına ilişkin hususlar yer alır.
- Kamu idarelerince bir önceki yılın yatırım uygulama raporu hazırlanır ve Kalkınma
Bakanlığına gönderilir.
- Kamu idareleri yıllık program izleme raporunu hazırlar ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.
- Kamu idarelerince mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup
edilmemiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri mali yılın bitimini
izleyen bir ay içinde yapılır.
- Kamu idareleri, performans programlarını Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir.
- KİT’lerde çalışan sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim, denetim ve tasfiye kurulu
üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararı yayımlanır.
- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan kamu
idarelerinin şubat ayında yapacakları harcamalara ilişkin esaslar hakkında genelge yayımlanır.

