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Doküman Türü 
☒ Kanun ☐ CB Kararnamesi ☐ CB Kararı ☐ Tebliğ 

☐ Yönetmelik ☐ Yönerge ☐ Esas ve Usul ☐ Sözleşme/Protokol 

Doküman Adı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
 

ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 

Stratejik planlama ve performans esaslı program bütçe  

Madde 9- Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı 

programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı 

yıllık programı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve 

performans esasına dayalı olarak hazırlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin 

stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve 

idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı 

bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir 
 

Stratejik planlama ve performans esaslı program bütçe  

Madde 9- Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı 

programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı 

yıllık programı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve 

performans esasına dayalı olarak hazırlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin 

stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve 

idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı 

bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir 
 

Gelir ve giderleri etkileyecek kanun teklifleri 
Madde 14- Kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına 
neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun 
tekliflerinin getireceği malî yük, orta vadeli program ve malî plan 
çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplanır ve tekliflere eklenir. 
Sosyal güvenliğe yönelik kanun tekliflerinde ise en az yirmi yıllık aktüeryal 
hesaplara yer verilir. 

Gelir ve giderleri etkileyecek kanun teklifleri 
Madde 14- Kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına 
neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun 
tekliflerinin getireceği malî yük, orta vadeli program ve malî plan 
çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplanır ve tekliflere eklenir. 
Sosyal güvenliğe yönelik kanun tekliflerinde ise en az yirmi yıllık aktüeryal 
hesaplara yer verilir. 

Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanması 
Madde 17- Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında; 
a) Orta vadeli program ve malî planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke 
ve esaslar, 
b) Kalkınma planı ve yıllık  program öncelikleri ile kurumun stratejik 
planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları, 
c) Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme 
anlayışı, 
d) İdarenin performans hedefleri, 
Dikkate alınır. 

Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanması 
Madde 17- Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında; 
a) Orta vadeli programda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar, 
b) Kalkınma planı ve yıllık  program öncelikleri ile kurumun stratejik 
planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları, 
c) Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme 
anlayışı, 
d) İdarenin performans hedefleri, 
Dikkate alınır. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-12.pdf
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Merkezî yönetim bütçe kanun teklifinin sunulması(2)   
Madde 18- Merkezî yönetim bütçe kanun teklifi malî yılbaşından en az 
yetmiş beş gün önce Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. 
Merkezî yönetim bütçe kanun teklifine, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere Cumhurbaşkanlığı tarafından; 
a) Orta vadeli malî planı da içeren bütçe gerekçesi, 
b) Yıllık ekonomik rapor, 
c) Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle 
vazgeçilen kamu gelirleri cetveli, 
d) Kamu borç yönetimi raporu, 
e) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe 
gerçekleşmeleri ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri, 
f) Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri, 
g) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.) 
h) Merkezî yönetim kapsamında olmayıp, merkezî yönetim bütçesinden 
yardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesi, 
Eklenir. 

Merkezî yönetim bütçe kanun teklifinin sunulması(2)   
Madde 18- Merkezî yönetim bütçe kanun teklifi malî yılbaşından en az 
yetmiş beş gün önce Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. 
Merkezî yönetim bütçe kanun teklifine, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere Cumhurbaşkanlığı tarafından; 
a) Orta vadeli programı da içeren bütçe gerekçesi, 
b) Yıllık ekonomik rapor, 
c) Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle 
vazgeçilen kamu gelirleri cetveli, 
d) Kamu borç yönetimi raporu, 
e) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe 
gerçekleşmeleri ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri, 
f) Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri, 
g) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.) 
h) Merkezî yönetim kapsamında olmayıp, merkezî yönetim bütçesinden 
yardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesi, 
Eklenir. 

Ek Madde Eklenmesi EK MADDE 8-Mevzuatta orta vadeli mali plana yapılan atıflar orta 
vadeli programa yapılmış sayılır. 

Ekli 1 Sayılı Cetvelde Düzenleme 9) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
10)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

 
 
 
 
 
 
 


