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KAMU GELİRLERİ: SAYFA 130

ESKİ YENİ

b. Vergi Kanunidir (Yasaldır): Vergiler kanunla 
konulur, kanunla kaldırılır, kanunla değiştirilir. Ver-
giyi koyma, kaldırma, değiştirme yetkisi TBMM’ye 
aittir. 1982 Anayasası’nın Vergi Ödevini düzenle-
yen 73. maddesine göre: “Herkes, kamu giderleri-
ni karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi öde-
mekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benze-
ri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir 
veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali 
yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriy-
le oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirt-
tiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yap-
mak yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilebilir.”

b. Vergi Kanunidir (Yasaldır): Vergiler kanunla 
konulur, kanunla kaldırılır, kanunla değiştirilir. Ver-
giyi koyma, kaldırma, değiştirme yetkisi TBMM’ye 
aittir. 1982 Anayasası’nın Vergi Ödevini düzenle-
yen 73. maddesine göre: “Herkes, kamu giderleri-
ni karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi öde-
mekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benze-
ri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir 
veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali 
yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriy-
le oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirt-
tiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yap-
mak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.”

KAMU GELİRLERİ: SAYFA 133

ESKİ YENİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’na göre, çeşitli mevzuatla kurulmuş fon-
ların her türlü geliri Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası nezdinde Hazine Müsteşarlığı adına 
açılan müşterek fon hesabına yatırılır. Bu hesaba 
yatırılan gelirlerden ilgili mevzuatında öngörülen 
fonlar arası pay ve kesintiler Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından yapılır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’na göre, çeşitli mevzuatla kurulmuş fon-
ların her türlü geliri Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası nezdinde Hazine ve Maliye Bakanlığı 
adına açılan müşterek fon hesabına yatırılır. Bu 
hesaba yatırılan gelirlerden ilgili mevzuatında 
öngörülen fonlar arası pay ve kesintiler Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır.

KAMU GELİRLERİ: SAYFA 147

ESKİ YENİ

Beyanname Verme Ve Ödeme Sürelerinde Yet-
ki: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, be-
yannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son 
gününü, kanuni süresinden itibaren bir ayı geç-
meyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.

Beyanname Verme Ve Ödeme Sürelerinde 
Yetki: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdare-
si Başkanlığı, beyannamelerin verilme ve ödeme 
sürelerinin son gününü, kanuni süresinden itiba-
ren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirle-
meye yetkilidir.

KAMU GELİRLERİ: SAYFA 167

ESKİ YENİ

Gelir vergisi artan oranlı (%15, %20, %27, %35) 
vergi iken, kurumlar vergisi düz, tek oranlı (%20) 
vergidir.

Gelir vergisi artan oranlı (%15, %20, %27, %35) 
vergi iken, kurumlar vergisi düz, tek oranlı (%22) 
vergidir.
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KAMU GELİRLERİ: SAYFA 236

ESKİ YENİ

1. Bilanço esasına göre defter tutanlar

• Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten 
sonra satanlardan yıllık alım veya satım tutarları 
VUK`da belirtilen miktarlardan fazla olanlar (2017 
yılı için yıllık alımlarda ₺ 170.000 veya yıllık sa-
tımlarda ₺ 230.000)

• Hizmet işiyle uğraşanlar bir yıl içinde elde ettik-
leri gayri safi iş hasılatı VUK`da belirtilen miktarı 
aşanlar ₺ 90.000 (2017 yılı için)

• İlk iki bentlerde yazılı işleri beraber yapanlardan 
2 nci bentte anılan iş hasılatının beş katı ile yıllık 
satış tutarının toplamı VUK`da belirtilen miktarı 
aşanlar ₺ 170.000 (2017 yılı için)

1. Bilanço esasına göre defter tutanlar

• Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten 
sonra satanlardan yıllık alım veya satım tutarları 
VUK`da belirtilen miktarlardan fazla olanlar (2018 
yılı için yıllık alımlarda ₺ 190.000 veya yıllık sa-
tımlarda ₺ 260.000)

• Hizmet işiyle uğraşanlar bir yıl içinde elde ettik-
leri gayri safi iş hasılatı VUK`da belirtilen miktarı 
aşanlar ₺ 100.000 (2018 yılı için)

• İlk iki bentlerde yazılı işleri beraber yapanlardan 
2 nci bentte anılan iş hasılatının beş katı ile yıllık 
satış tutarının toplamı VUK`da belirtilen miktarı 
aşanlar ₺ 190.000 (2018 yılı için)

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 237

ESKİ YENİ

a. Basit usule tabi olmanın genel  şartları

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak 
(işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, 
hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hüküm-
lülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici ola-
rak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı boz-
maz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük 
çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, 
bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmama-
larına bakılmaz.)

2. İş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması ha-
linde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halin-
de yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye 
sınırları içinde (2017 yılı itibarıyla ₺ 6500), diğer 
yerlerde (2017 yılı itibarıyla ₺ 4300) aşmamak

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla 
gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak

a. Basit usule tabi olmanın genel şartları

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak 
(işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, 
hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hüküm-
lülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici ola-
rak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı boz-
maz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük 
çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, 
bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmama-
larına bakılmaz.)

2. İş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması ha-
linde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halin-
de yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye 
sınırları içinde (2018 yılı itibarıyla ₺ 7400), diğer 
yerlerde (2018 yılı itibarıyla ₺ 4900) aşmamak

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla 
gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak
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TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 237

ESKİ YENİ

b. Basit usule tabi olmanın özel şartları

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledik-
ten sonra satanların yıllık alımları tutarının (2017 
yılı itibarıyla ₺ 90.000) veya yıllık satışları tutarı-
nın (2017 yılı itibarıyla ₺ 130.000) aşmaması,

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki iş-
lerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri 
safi iş hasılatının (2017 yılı itibarıyla ₺ 43.000) 
aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte 
yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı 
toplamının (2017 yılı itibarıyla ₺ 90.000) aşmama-
sı.

b. Basit usule tabi olmanın özel şartları

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledik-
ten sonra satanların yıllık alımları tutarının (2018 
yılı itibarıyla ₺ 100.000) veya yıllık satışları tutarı-
nın (2018 yılı itibarıyla ₺ 148.000) aşmaması,

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki iş-
lerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri 
safi iş hasılatının (2018 yılı itibarıyla ₺ 49.000) 
aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte 
yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı 
toplamının (2018 yılı itibarıyla ₺ 100.000) aşma-
ması.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 238

ESKİ YENİ

11. Maliye Bakanlığı’nca teklif edilen ve Ba-
kanlar Kurulu’nca gerçek usulde vergilendiril-
mesi gerekli görülenler.

11. MADDE YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILMIŞ-
TIR.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 242

ESKİ YENİ

Bakanlar Kurulu, Zirai Kazançlar Merkez 
Komisyonu’nun teklifi üzerine, bu ölçüleri ge-
rekli gördüğü bölgeler için yıllık olmak kaydıyla 
arazi ve ürün türlerine göre beş katına kadar art-
tırmaya veya kanuni hadden az olmamak üzere 
yeniden tespit etmeye yetkilidir.

Cumhurbaşkanı bu ölçüleri gerekli gördüğü böl-
geler için yıllık olmak kaydıyla arazi ve ürün türle-
rine göre beş katına kadar arttırmaya veya kanuni 
hadden az olmamak üzere yeniden tespit etmeye 
yetkilidir.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 243

ESKİ YENİ

5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması 
sebebiyle, Danıştay’ın müsbet mütalaasıyla, Ma-
liye Bakanlığı’nca bu kapsama alınanlar.

5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmama-
sı sebebiyle, Danıştay’ın müsbet mütalaasıyla, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca bu kapsama 
alınanlar.
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TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 245

ESKİ YENİ

Gayrimenkul sermaye iradında safi irat, gayri safi 
hasılattan iradın sağlanması ve idamesi için yapı-
lan giderler indirildikten sonra kalan müspet fark-
tır. 2017 için ₺ 3900 istisna sınırı vardır. (2018 
yılı için ₺ 4400)

Gayrimenkul sermaye iradında safi irat, gayri safi 
hasılattan iradın sağlanması ve idamesi için yapı-
lan giderler indirildikten sonra kalan müspet fark-
tır. 2018 için ₺ 4400 istisna sınırı vardır.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 246

ESKİ YENİ

a. Değer Artışı Kazançları
Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılma-
sından doğan kazançlar değer artışı kazançla-
rıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı 
kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağla-
nanlar hariç, 2017 için ₺ 11.000’si gelir vergisin-
den müstesnadır.

a. Değer Artışı Kazançları
Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılma-
sından doğan kazançlar değer artışı kazançla-
rıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı 
kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağla-
nanlar hariç, 2018 için ₺ 12.000’si gelir vergisin-
den müstesnadır.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 247

ESKİ YENİ

Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı 
bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlama-
mış olan ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç 
girişilmemesi ile ihale, arttırma ve eksiltmelere iş-
tirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazanç-
lar hariç) toplamının 2017 yılı için ₺ 24.000’lik kıs-
mı gelir vergisinden müstesnadır.

Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı 
bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlama-
mış olan ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç 
girişilmemesi ile ihale, arttırma ve eksiltmelere iş-
tirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazanç-
lar hariç) toplamının 2018 yılı için ₺ 27.000’lik kıs-
mı gelir vergisinden müstesnadır.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 248

ESKİ YENİ

6.1. YILLIK BEYANNAME

Muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde 
edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip top-
lanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin ver-
gi dairesine bildirilmesine mahsustur. Gelirin 
takvim yılının belli bir dönemine taalluk etmesi, 
beyannamenin yıllık vasfını değiştirmez. Yıllık 
beyannamelerin şekil, muhteva ve ekleri Maliye 
Bakanlığı’nca tayin ve tespit olunur. Mükellefler 
beyanlarını bu beyanname ile yapmaya veya bu 
beyannamelerde yazılı bilgilere mütenazır olarak 
bildirmeye mecburdurlar.

6.1. YILLIK BEYANNAME

Muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde 
edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip top-
lanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin ver-
gi dairesine bildirilmesine mahsustur. Gelirin 
takvim yılının belli bir dönemine taalluk etmesi, 
beyannamenin yıllık vasfını değiştirmez. Yıllık 
beyannamelerin şekil, muhteva ve ekleri Hazine 
ve Maliye Bakanlığı ile Gümrük Bakanlığınca 
tayin ve tespit olunur.  Mükellefler beyanlarını bu 
beyanname ile yapmaya veya bu beyanname-
lerde yazılı bilgilere mütenazır olarak bildirmeye 
mecburdurlar.
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TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 249

ESKİ YENİ

Engellilik indirimi;

• Birinci derece sakatlar için: 2017 yılı için ₺ 900

• İkinci derece sakatlar için: 2017 yılı için ₺ 470

• Üçüncü derece sakatlar için: 2017 yılı için ₺ 210

Engellilik indirimi;

• Birinci derece sakatlar için: 2018 yılı için ₺ 1000

• İkinci derece sakatlar için: 2018 yılı için ₺ 530

• Üçüncü derece sakatlar için: 2018 yılı için ₺ 240

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 249

ESKİ YENİ

4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel 
idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına 
çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca ver-
gi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan 
edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöre-
ler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşı-
lığında yapılan bağış ve yardımlar 

4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel 
idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına 
çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan 
edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yö-
reler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz kar-
şılığında yapılan bağış ve yardımlar.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 249

ESKİ YENİ

6. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı 
faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye 
Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçe-
vesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve ya-
kacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı

6. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı fa-
aliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek 
ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tama-
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TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 250

ESKİ YENİ

8. ESAS TARİFE (GELİR VERGİSİ TARİFESİ) 
(2017 Yılı için)

Yıllık Gelir Miktarı                                          Vergi                                      
(Matrah Dilimi)                       Oranı
–––––––––––––––                     ––––– 
₺ 13.000’ye kadar                                     %15

₺30.000’nin ₺ 13.000’si için

₺ 1.950 fazlası için                                    %20

₺ 70.000’nin ₺ 30.000’si için

₺ 5.350 (Ücret gelirlerinde

₺ 110.000’nin ₺ 30.000’si için

₺ 5.350), fazlası                                         %27 

₺70.000’den fazlasının ₺ 70.000’si için

₺ 16.150 (Ücret gelirlerinde

₺ 110.000’den fazlasının

₺ 110.000’si için ₺ 26.950), fazlası              %35

oranında vergilendirilir.

8. ESAS TARİFE (GELİR VERGİSİ TARİFESİ) 
(2018 Yılı için)

Yıllık Gelir Miktarı                                          Vergi                                      
(Matrah Dilimi)                       Oranı
–––––––––––––––                     ––––– 

₺ 14.800’ye kadar                                     %15

₺34.000’nin ₺ 14.800’si için

₺ 2.220 fazlası için                                    %20

₺ 80.000’nin ₺ 34.000’si için

₺ 6.060 (Ücret gelirlerinde

₺ 120.000’nin ₺ 34.000’si için

₺ 6.060), fazlası                                         %27 

₺ 80.000’den fazlasının ₺ 80.000’si için

₺ 18.480 (Ücret gelirlerinde

₺ 120.000’den fazlasının

₺ 120.000’si için ₺ 29.280), fazlası             %35

oranında vergilendirilir.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 250

ESKİ YENİ

Yetki: Gelir Vergisi Kanunu’ndaki maktu had ve 
tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Ver-
gi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen ye-
niden değerleme oranında arttırılmak suretiyle 
uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve 
tutarların % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alın-
maz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen 
had ve tutarları % 50’sine kadar arttırmaya veya 
indirmeye yetkilidir. 

Yetki: Gelir Vergisi Kanunu’ndaki maktu had ve 
tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Ver-
gi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen ye-
niden değerleme oranında arttırılmak suretiyle 
uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve 
tutarların % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alın-
maz. Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen 
had ve tutarları % 50’sine kadar arttırmaya veya 
indirmeye yetkilidir. 

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 251

ESKİ YENİ

11. GELİR VERGİSİNİN TARH YERİ

Gelir vergisi, mükellefin ikametgâhının bulunduğu 
mahal vergi dairesince tarh edilir. Şu kadar ki;

1. İş yeri ve ikametgâhı ayrı vergi daireleri böl-
gesinde bulunan mükelleflerin vergileri, Maliye 
Bakanlığı’nca uygun görüldüğü takdirde ve mü-
kellefe de evvelden bildirmek kaydıyla işyerinin 
bulunduğu;

11. GELİR VERGİSİNİN TARH YERİ

Gelir vergisi, mükellefin ikametgâhının bulunduğu 
mahal vergi dairesince tarh edilir. Şu kadar ki;

1. İş yeri ve ikametgâhı ayrı vergi daireleri bölge-
sinde bulunan mükelleflerin vergileri, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nca uygun görüldüğü takdirde 
ve mükellefe de evvelden bildirmek kaydıyla işye-
rinin bulunduğu;
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TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 251

ESKİ YENİ

Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük bir kısmı zi-
rai kazançtan oluşan mükellefler hakkında gerekli 
görülen hallerde, iki taksitten fazla olmamak üze-
re, belli üretim bölgeleri ve ziraat ürünlerine göre, 
özel ödeme zamanları (Ekim ve Kasım ayı gibi) 
tayin edebilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük 
bir kısmı zirai kazançtan oluşan mükellefler hak-
kında gerekli görülen hallerde, iki taksitten fazla 
olmamak üzere, belli üretim bölgeleri ve ziraat 
ürünlerine göre, özel ödeme zamanları (Ekim ve 
Kasım ayı gibi) tayin edebilir.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 262

ESKİ YENİ

10. Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve 
orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulu’nca 
vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yara-
rına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon mer-
kezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü 
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı’nın belirle-
yeceği usuller çerçevesinde beş hesap dönemi 
itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen 
okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete 
geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.)

10. Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve 
orta öğretim özel okulları ile Cumhurbaşkanın-
ca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu 
yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitas-
yon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlı-
ğın görüşü alınmak suretiyle Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın belirleyeceği usuller çerçevesinde 
beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar 
(İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon mer-
kezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden iti-
baren başlar.)

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 263

ESKİ YENİ

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel 
idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar 
Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve 
kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araş-
tırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve 
kuruluşlara makbuz karşılığında eğitim, sağlık, 
kültür ve sanat alanında yapılan bağış ve yar-
dımların tamamı, diğer bağış ve yardımlarda ise 
o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan 
kısmı

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel ida-
relerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşka-
nınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu 
yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma 
ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuru-
luşlara makbuz karşılığında eğitim, sağlık, kültür 
ve sanat alanında yapılan bağış ve yardımların 
tamamı, diğer bağış ve yardımlarda ise o yıla ait 
kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 263

ESKİ YENİ

d. Bakanlar Kurulu’nca yardım kararı alınan 
doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı 
ile makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi ba-
ğışların tamamı

d. Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kam-
panyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve 
nakdî bağışların tamamı
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TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 265

ESKİ YENİ

Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, kurumun 
kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi 
dairesidir. Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bağlı 
oldukları vergi dairelerini, kanuni veya iş merkez-
lerine bakmaksızın belirlemeye yetkilidir

Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, kurumun 
kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi 
dairesidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükellef-
lerin bağlı oldukları vergi dairelerini, kanuni veya 
iş merkezlerine bakmaksızın belirlemeye yetkilidir

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 276

ESKİ YENİ

2. MTV’nin Matrahı

Motorlu taşıtlar vergisinin matrahı spesifiktir; yani 
yaş, silindir hacmi, koltuk sayısı, azami kalkış 
ağırlığı gibi fiziki ölçütlerdir.

2. MTV’nin Matrahı

Motorlu taşıtlar vergisinin matrahı spesifiktir; yani 
yaş, silindir hacmi, koltuk sayısı, azami kalkış 
ağırlığı gibi fiziki ölçütlerdir. 2018 yılında yapılan 
düzenleme ile vergilendirmede taşıt değerleri 
de ölçü olarak kullanılmaktadır.

•	 Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve 
benzerlerinin vergilendirme esasları 
değiştirilerek, mevcut vergilendirme 
kriterlerine aracın vergi değeri de 
eklenmekte, ödenecek vergi tutarı, 
aracın değerine göre de farklılaştırıl-
maktadır.

•	 31.12.2017 tarihi öncesinde kayıt ve 
tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, 
arazi taşıtları ve benzerlerinin vergi 
tutarları %15 oranında artırılmakta-
dır.

•	 01.01.2018 tarihinden sonra kayıt ve 
tescil edilecek otomobil, kaptıkaçtı, 
arazi taşıtları ve benzerlerinin vergi 
tutarları en az %15 oranında artırıl-
maktadır.

•	 1300 cc üstü araçlarda vergi tutarı 
ise %25 ilâ %50 oranında artırılmak-
tadır.ÜCRETSİ
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TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 281

ESKİ YENİ

3. VİV’DE İSTİSNALAR

Aşağıda gösterilen intikaller veraset ve intikal ver-
gisinden müstesnadır:

a. Veraset tariki ile intikal eden ev eşyası ile muri-
se ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza 
edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya

b. Örf ve adete göre verilmesi mutat bulunan he-
diye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (Gayri-
menkuller hariç)

c. Bilumum sadakalar; ivazsız suretle vaki intikal-
lerin 2017 için ₺ 4.068’si.

d. Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve 
çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 2017 için 

 ₺ 4.068’si

e. Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet 
eden miras hisselerinde 2017 için ₺ 176.600’si 
(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden mi-
ras hissesinde ₺ 353.417’si)

3. VİV’DE İSTİSNALAR

Aşağıda gösterilen intikaller veraset ve intikal ver-
gisinden müstesnadır:

a. Veraset tariki ile intikal eden ev eşyası ile muri-
se ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza 
edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya

b. Örf ve adete göre verilmesi mutat bulunan he-
diye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (Gayri-
menkuller hariç)

c. Bilumum sadakalar; ivazsız suretle vaki intikal-
lerin 2018 için ₺ 4.656’si.

d. Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve 
çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 2018 için 

 ₺ 4.656’si

e. Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet 
eden miras hisselerinde 2018 için ₺ 202.154’si 
(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden mi-
ras hissesinde ₺ 404.556’si)

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 282

ESKİ YENİ

Veraset ve intikal vergisi çift artan oranlı bir ver-
gidir. Mirasta yüzde 1 ile yüzde 10 arası, bağış, 
hibe ve hediyede yüzde 10 ile yüzde 30 arası ar-
tan oranlı bir vergidir. Çekiliş ve şans oyunlarında 
ise yüzde 10’dur. 

Veraset ve intikal vergisi çift artan oranlı bir vergi-
dir. Mirasta yüzde 1 ile yüzde 10 arası, bağış, hibe 
ve hediyede yüzde 10 ile yüzde 30 arası artan 
oranlı bir vergidir. Şans oyunları ile düzenlenen 
yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 
veraset ve intikal vergisi oranı yüzde 20’dir.ÜCRETSİ
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TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 287

ESKİ YENİ

Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer 
binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, büyükşehir 
belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 
arttırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oran-
larını yarısına kadar indirmeye veya üç katına ka-
dar arttırmaya yetkilidir.

Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef 
kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar 
hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belge-
leyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan 
sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan 
ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitle-
rin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 
200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa 
hakkına sahip olunması hali dâhil) halinde, bu 
meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar in-
dirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilen-
lerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halin-
de hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. 
Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan 
meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer 
binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, büyükşehir 
belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 
arttırımlı uygulanır. Cumhurbaşkanı, vergi oran-
larını yarısına kadar indirmeye veya üç katına ka-
dar arttırmaya yetkilidir.

Cumhurbaşkanı, kendisine bakmakla mükellef 
kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar 
hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belge-
leyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan 
sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan 
ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitle-
rin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 
200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa 
hakkına sahip olunması hali dâhil) halinde, bu 
meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar in-
dirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilen-
lerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halin-
de hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. 
Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan 
meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 288

ESKİ YENİ

1. Arazi vergisinin konusu

Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar 
arazi vergisine tabidir. Belediye sınırları içinde be-
lediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır. Belediye 
sınırları içinde veya dışında bulunan parsellen-
memiş araziden hangilerinin bu kanuna göre arsa 
sayılacağı Bakanlar Kurulu kararı ile belli edilir. 
Aksine hüküm olmadıkça kanunun diğer madde-
lerinde yer alan arazi tabiri arsaları da kapsar.

1. Arazi vergisinin konusu

Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar 
arazi vergisine tabidir. Belediye sınırları içinde be-
lediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır. Belediye 
sınırları içinde veya dışında bulunan parsellen-
memiş araziden hangilerinin bu kanuna göre arsa 
sayılacağı Cumhurbaşkanı kararı ile belli edilir. 
Aksine hüküm olmadıkça kanunun diğer madde-
lerinde yer alan arazi tabiri arsaları da kapsar.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 288

ESKİ YENİ

4. Arazi vergisinde oran

Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda ise bin-
de üçtür. Bu oranlar, büyükşehir belediye sınırları 
ve mücavir alanlar içinde % 100 arttırımlı uygu-
lanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına 
kadar indirmeye veya üç katına kadar arttırmaya 
yetkilidir. 

4. Arazi vergisinde oran

Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda ise bin-
de üçtür. Bu oranlar, büyükşehir belediye sınırları 
ve mücavir alanlar içinde % 100 arttırımlı uygu-
lanır. Cumhurbaşkanı, vergi oranlarını yarısına 
kadar indirmeye veya üç katına kadar arttırmaya 
yetkilidir. 
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TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 288

ESKİ YENİ

b) Binalar için, Maliye ve Çevre, Orman ve Şehir-
cilik Bakanlıkları’nca müştereken tespit ve ilan 
edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri 
ile arsa veya arsa payı değeri esas alınarak he-
saplanan bedeldir.

b) Binalar için, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare 
normal inşaat maliyetleri ile arsa veya arsa payı 
değeri esas alınarak hesaplanan bedeldir.

c) Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan düzen-
lemeye göre, 2018 yılı için takdir edilen asgari 
arsa ve arazi metrekare birim değeri, 2017 yılı 
değerlerinin %50’sinden fazla ise, 2018 değer-
lerinin hesabında, 2017 yılı uygulanan değeri-
nin %50 fazlası dikkate alınacaktır. 2019-2021 
döneminde de aynı esas uygulanacaktır.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 292

ESKİ YENİ

4. KDV’NİN SORUMLUSU

1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş ye-
rinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunma-
ması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde 
Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altı-
na alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf 
olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. 

4. KDV’NİN SORUMLUSU

1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş ye-
rinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunma-
ması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının 
emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi 
işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden 
sorumlu tutabilir. 

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 292

ESKİ YENİ

n. Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nce 
yapılan taşınmaz mal teslimleri ile Hazinece 
yapılan irtifak hakkı tesisi işlemi

n. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılan ta-
şınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı 
tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi iş-
lemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 
yapılan arsa ve arazi teslimleri, belediyeler ve 
il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazla-
rın satışı suretiyle gerçekleşen devir ve tes-
limle

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 294

ESKİ YENİ

6. Maliye Bakanlığı işin mahiyetini göz önünde 
tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetki-
lidir.

6. Hazine ve Maliye Bakanlığı işin mahiyetini 
göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit 
etmeye yetkilidir.
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TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 295

ESKİ YENİ

Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar 
arttırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar 
dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı mal-
ların perakende safhası için farklı vergi oranları 
tespit etmeye yetkilidir.

Cumhurbaşkanı bu oranı, dört katına kadar 
arttırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar 
dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı mal-
ların perakende safhası için farklı vergi oranları 
tespit etmeye yetkilidir.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 295

ESKİ YENİ

9. KDV’DE VERGİLENDİRME DÖNEMİ

Katma değer vergisinde vergilendirme dönemi, 
faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dö-
nemleridir. Ancak, Maliye Bakanlığı mükelleflerin 
yıllık gayri safi hasılatlarına göre üç aylık vergi-
lendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme 
dönemi tespit etmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı, 
mükellefleri gruplar içinde toplamaya ve gruplar 
için vergilendirme dönemlerinin başlangıç ayları-
nı tespit etmeye yetkilidir. Bu takdirde üçer aylık 
dönemlerin aynı takvim yılı içinde olması şartı 
aranmaz. 

9. KDV’DE VERGİLENDİRME DÖNEMİ

Katma değer vergisinde vergilendirme dönemi, 
faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dö-
nemleridir. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
mükelleflerin yıllık gayri safi hasılatlarına göre 
üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık 
vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükellefleri grup-
lar içinde toplamaya ve gruplar için vergilendirme 
dönemlerinin başlangıç aylarını tespit etmeye 
yetkilidir. Bu takdirde üçer aylık dönemlerin aynı 
takvim yılı içinde olması şartı aranmaz. 

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 303

ESKİ YENİ

1. ÖTV’NİN KONUSU

Diğer konu kapsamına ek olarak;

1. ÖTV’NİN KONUSU

Makaronlar, alkolsüz biralar ve meyveli gazoz-
lar ile “Diğerleri” grubu altındaki mallar (limo-
natalar ve doğal mineralli doğal maden suyu 
ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış 
meyveli gazlı içecekler hariç) özel tüketim 
vergisi kapsamına alınmakta, kapsama alınan 
içeceklerin vergi oranı %20, makaronun vergi 
oranı %65,25 olarak öngörülmektedir.
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TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 304

ESKİ YENİ

2. ÖTV’DE VERGİ İNDİRİMİ

Özel tüketim vergisine tabi malların, yer aldığı 
listedeki başka bir malın imalinde kullanılması 
halinde ödenen vergi, Maliye Bakanlığı’nca be-
lirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir. 

5. ÖTV’DE VERGİ İNDİRİMİ

Özel tüketim vergisine tabi malların, yer aldı-
ğı listedeki başka bir malın imalinde kullanıl-
ması halinde ödenen vergi, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nca belirlenen esaslara göre ödenecek 
vergiden indirilir. 

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 306

ESKİ YENİ

5. DAMGA VERGİSİNİN ÖDEME ŞEKİLLERİ

Damga vergisi makbuz karşılığı, istihkaktan ke-
sinti yapılması veya basılı damga konulması şe-
killerinden biriyle ödenir (1.1.2005 itibarıyla pul 
yapıştırma şekliyle ödeme yürürlükten kaldırıl-
mıştır). Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için 
ne suretle uygulanacağını tespite Maliye Bakan-
lığı yetkilidir.

5. DAMGA VERGİSİNİN ÖDEME ŞEKİLLERİ

Damga vergisi makbuz karşılığı, istihkaktan ke-
sinti yapılması veya basılı damga konulması şe-
killerinden biriyle ödenir (1.1.2005 itibarıyla pul 
yapıştırma şekliyle ödeme yürürlükten kaldırıl-
mıştır). Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için 
ne suretle uygulanacağını tespite Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı yetkilidir.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ: SAYFA 309

ESKİ YENİ

2. BSMV Oranı

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin yasal 
oranı yüzde 15’dir. Ancak söz konusu yasanın 
33’üncü maddesinin son fıkrası hükmü gereği 
olarak Bakanlar Kurulu, vergi oranını bankalar 
arası mevduat muameleleri, bankalar ile Serma-
ye Piyasası Kanunu’na göre kurulan aracı kurum-
lar arasındaki borsa para piyasası muameleleri 
ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı 
ayrı veya birlikte yüzde 1’e, bankalar arası kambi-
yo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve 
belirlenen oranları aşamayacak şekilde yeniden 
tespit etmeye yetkilidir. BSMV oranları;

2. BSMV Oranı

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin yasal 
oranı yüzde 15’dir. Ancak söz konusu yasanın 
33’üncü maddesinin son fıkrası hükmü gereği 
olarak Cumhurbaşkanı, vergi oranını bankalar 
arası mevduat muameleleri, bankalar ile Serma-
ye Piyasası Kanunu’na göre kurulan aracı kurum-
lar arasındaki borsa para piyasası muameleleri 
ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı 
ayrı veya birlikte yüzde 1’e, bankalar arası kambi-
yo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve 
belirlenen oranları aşamayacak şekilde yeniden 
tespit etmeye yetkilidir. BSMV oranları;
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VERGİ HUKUKU: SAYFA 314

ESKİ YENİ

Vergi hukukunun kaynakları

Yürütmeden doğan kaynaklar

•	 Kanun hükmünde kararnameler

•	 Bakanlar Kurulu Kararları

•	 Tüzük

•	 Genelge

•	 Yönetmelik

•	 Genel Tebliğ

•	 Mukteza (Özelge)

•	 Sirküler

Vergi hukukunun kaynakları

Yürütmeden doğan kaynaklar

•	 Cumhurbaşkanı Kararları

•	 Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

VERGİ HUKUKU: SAYFA 314

ESKİ YENİ

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükle-
rin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına 
ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve 
aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi  
Bakanlar Kurulu’na verilebilir.”

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükle-
rin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına 
ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve 
aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi 
Cumhmurbaşkanına verilebilir.”

VERGİ HUKUKU: SAYFA 315

ESKİ YENİ

d. Vergilemede kanunilik/yasallık ilkesi: Ana-
yasa “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlü-
lükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” 
diyerek vergilemede kanunilik ilkesini benimse-
miştir. Ancak “Vergi, resim, harç ve benzeri mali 
yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirim-
leriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun 
belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik 
yapmak yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilebilir.” 
diyerek vergilemede kanunilik ilkesine istisna ge-
tirmiş, kanunilik ilkesini zedelemiştir.

d. Vergilemede kanunilik/yasallık ilkesi: Ana-
yasa “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlü-
lükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” 
diyerek vergilemede kanunilik ilkesini benimse-
miştir. Ancak “Vergi, resim, harç ve benzeri mali 
yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirim-
leriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun 
belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik 
yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.” 
diyerek vergilemede kanunilik ilkesine istisna ge-
tirmiş, kanunilik ilkesini zedelemiştir.
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VERGİ HUKUKU: SAYFA 315

ESKİ YENİ

1. Kanun hükmünde kararnameler: Anayasa’nın 
91. maddesine göre, vergi konusunda kanun hük-
münde kararname, ancak savaş hali veya sıkı-
yönetim gibi olağanüstü dönemlerde çıkarılabilir. 
Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesi’ne dava açılamamaktadır. 
17 Ağustos 1999 Adapazarı Depreminden sonra 
çıkarılan 582 sayılı Afetten Doğan Zararların Gi-
derilmesi hakkında KHK buna bir örnektir. Olağa-
nüstü dönemin sona ermesi ile bu tip KHK’ler de 
kendiliğinden yürürlükten kalkar.

1. Cumhurbaşkanı kararları ve Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin ko-
nularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıka-
rabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve 
ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi 
hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer 
alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkan-
lığı kararnamesi ile düzenlenemez. Anayasada 
münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen 
konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen ko-
nularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıka-
rılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 
kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde 
kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması 
durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
hükümsüz hale gelir. Cumhurbaşkanlığı karar-
namelerinin yargısal denetimi Anayasa mah-
kemesi tarafından yapılırken, Cumhurbaşkan-
lığı kararlarının yargısal denetimi Danıştay 
tarafından yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı, 
kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve 
bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler 
çıkarabilir.
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VERGİ HUKUKU: SAYFA 315

ESKİ YENİ

2. Bakanlar kurulu kararları veya kararnameleri: 

Anayasa’nın 73. maddesi, Bakanlar Kurulu’nun 
alacağı kararlarla vergilerin muafiyet, istisna, in-
dirim ve kanuni oranlarını yasal sınırlar içinde de-
ğiştirebileceği yetkisini verdiğinden, Bakanlar Ku-
rulu kararları vergi hukukunda çok sık başvurulan 
bir kaynak olmuştur. Bakanlar Kurulu kararlarına 
karşı, Anayasaya ve kanunlara aykırılık iddiasıyla 
Danıştay’da iptal davası açılabilmektedir. Bakan-
lar Kurulu kararları Danıştay’ın denetimine tabidir. 
Kanunun izin vermesi halinde oran, indirim, mu-
afiyet ve istisnalar ile ilgili düzenleme yapılabilir.

2. Cumhurbaşkanı kararları ve Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin ko-
nularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıka-
rabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve 
ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi 
hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer 
alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlı-
ğı kararnamesi ile düzenlenemez. Anayasada 
münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörü-
len konularda Cumhurbaşkanlığı kararname-
si çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen 
konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararname-
si ile kanunlarda farklı hükümler bulunması 
halinde kanun hükümleri uygulanır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun 
çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesi hükümsüz hale gelir. Cumhurbaş-
kanlığı kararnamelerinin yargısal denetimi 
Anayasa mahkemesi tarafından yapılırken, 
Cumhurbaşkanlığı kararlarının yargısal dene-
timi Danıştay tarafından yapılmaktadır. Cum-
hurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağla-
mak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, 
yönetmelikler çıkarabilir.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 316

ESKİ YENİ

5. Bölge idare mahkemesi kararları: Tutarı 5000 
ile 120.000 TL arasında olan vergi davalarında 
vergi mahkemesinin kararlarına karşı istinaf yo-
luyla B.İ.M.’e gidilebilir.

5. Bölge idare mahkemesi kararları: Tutarı 5000 
ile 117.000 TL arasında olan vergi davalarında 
vergi mahkemesinin kararlarına karşı istinaf yo-
luyla B.İ.M.’e gidilebilir.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 316

ESKİ YENİ

3. Tüzükler: Anayasa’nın 115. maddesine göre 
Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla 
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan tüzükler, 
kanunların emrettiği hususları açıklığa kavuş-
turmak veya nasıl uygulanacağını göstermek 
amacıyla yapılır. Vergi hukukunda tüzük yoluy-
la düzenlemeye pek rastlanmamaktadır. Ender 
örneklerden biri, 1972 tarihinde çıkarılan Em-
lak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin 
Takdirine İlişkin Tüzük’tür. Tüzükler Danıştay’ın 
denetimine tabidir.

2018 düzenlemeleri ile “Tüzük” uygulamadan 
kaldırılmıştır.
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VERGİ HUKUKU: SAYFA 316

ESKİ YENİ

5. Genel tebliğler: Vergi kanunlarını açıklayan, 
yorumlayan metinlerdir. Maliye Bakanlığı genel 
tebliğler yayımlayarak vergi dairelerini ve mükel-
lefleri kanunların uygulanışı konusunda aydınlat-
maktadır. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma-
ları Genel Tebliği gibi. Genel tebliğler Danıştay’ın 
denetimine tabidir.

5. Genel tebliğler: Vergi kanunlarını açıklayan, 
yorumlayan metinlerdir. Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı genel tebliğler yayımlayarak vergi dai-
relerini ve mükellefleri kanunların uygulanışı ko-
nusunda aydınlatmaktadır. Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği gibi. Genel 
tebliğler Danıştay’ın denetimine tabidir.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 317

ESKİ YENİ

6. Muktezalar (özelgeler) ve sirküler: Vergi Usul 
Kanunu’nun 413. maddesine göre, mükellefler 
Maliye Bakanlığı’ndan veya Bakanlığın yetkili 
kıldığı makamlardan vergi durumları ile ilgili te-
reddüt ettikleri konularda açıklama isteme hak-
kına sahiptir. Mükelleflerin yetkili makamlardan 
aldıkları bu açıklamalara mukteza denmektedir. 
Yetkili makamlar, diğer mükellefleri de ilgilendiren 
açıklamaları sirkü olarak yayımlamaktadır. Mükel-
lefler, mukteza ve sirkü şeklindeki bu açıklamala-
ra göre hareket ettiğinde, fiil ceza gerektirse bile, 
yanılma kabul edilerek, ceza kesilmemektedir.

6. Muktezalar (özelgeler) ve sirküler: Vergi 
Usul Kanunu’nun 413. maddesine göre, mükel-
lefler Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan veya 
Bakanlığın yetkili kıldığı makamlardan vergi du-
rumları ile ilgili tereddüt ettikleri konularda açık-
lama isteme hakkına sahiptir. Mükelleflerin yetkili 
makamlardan aldıkları bu açıklamalara mukteza 
denmektedir. Yetkili makamlar, diğer mükellefleri 
de ilgilendiren açıklamaları sirkü olarak yayımla-
maktadır. Mükellefler, mukteza ve sirkü şeklindeki 
bu açıklamalara göre hareket ettiğinde, fiil ceza 
gerektirse bile, yanılma kabul edilerek, ceza ke-
silmemektedir.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 317

ESKİ YENİ

7. Genelgeler ve genel yazılar: Maliye 
Bakanlığı’nın kendi teşkilatına yönelik iç yönetsel 
emir niteliğindeki metinlerdir. Bu metinler mükel-
lefleri değil, ilgili idareleri bağlar.

7. Genelgeler ve genel yazılar: Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı’nın kendi teşkilatına yönelik iç yö-
netsel emir niteliğindeki metinlerdir. Bu metinler 
mükellefleri değil, ilgili idareleri bağlar.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 318

ESKİ YENİ

2. İdari yorum: Vergi dairelerinin ve Maliye 
Bakanlığı’nın tebliğler, muktezalar, sirküler yo-
luyla yaptığı yorumdur.

2. İdari yorum: Vergi dairelerinin ve Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nın tebliğler, muktezalar, sirkü-
ler yoluyla yaptığı yorumdur.
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VERGİ HUKUKU: SAYFA 327

ESKİ YENİ

Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından 
hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi ka-
nunları ile belirlenir. Ancak, Maliye Bakanlığı, 
gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin iş yeri ve 
ikametgâh adresleri ile il ve ilçelerin idari sınır-
larına bağlı kalmaksızın vergi daireleri ve bölge 
bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine 
bağlı şubeler açmaya ve vergi dairelerinin yetki 
alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itiba-
rıyla mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini 
belirlemeye yetkilidir.

Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından han-
gi vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları 
ile belirlenir. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin iş yeri ve 
ikametgâh adresleri ile il ve ilçelerin idari sınır-
larına bağlı kalmaksızın vergi daireleri ve bölge 
bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine 
bağlı şubeler açmaya ve vergi dairelerinin yetki 
alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itiba-
rıyla mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini 
belirlemeye yetkilidir.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 328

ESKİ YENİ

b. Hesap dönemi

Defterler hesap dönemi itibarıyla tutulur. Kayıt-
lar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve erte-
si dönem başında yeniden açılır. Hesap dönemi 
normal olarak takvim yılıdır. Şu kadar ki, takvim 
yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyeti-
ne uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı 
üzerine Maliye Bakanlığı 12’şer aylık özel he-
sap dönemleri belli edebilir. Yeniden işe başlama 
veya işi bırakma hallerinde, hesap dönemi içinde 
bir yıldan eksik olan faaliyet süresi, hesap dönemi 
sayılır.

b. Hesap dönemi

Defterler hesap dönemi itibarıyla tutulur. Kayıt-
lar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve erte-
si dönem başında yeniden açılır. Hesap dönemi 
normal olarak takvim yılıdır. Şu kadar ki, takvim 
yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyeti-
ne uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı 
üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı 12’şer aylık 
özel hesap dönemleri belli edebilir. Yeniden işe 
başlama veya işi bırakma hallerinde, hesap dö-
nemi içinde bir yıldan eksik olan faaliyet süresi, 
hesap dönemi sayılır.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 329

ESKİ YENİ

1. Birinci Sınıf Tüccarlar (Bilanço Esa-
sı)

• Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledik-
ten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 2017 yılı 
için ₺ 170.000 veya veya satış tutarı ₺ 230.000’yi 
aşanlar,

• Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle 
uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş 
hasılatı 2017 için ₺ 90.000’yi aşanlar,

• 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte 
yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş ha-
sılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 
2017 için ₺ 170.000’yi aşanlar;

1. Birinci Sınıf Tüccarlar (Bilanço Esa-
sı)

• Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledik-
ten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 2018 yılı 
için ₺ 190.000 veya veya satış tutarı ₺ 260.000’yi 
aşanlar,

• Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle 
uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş 
hasılatı 2018 için ₺ 100.000’yi aşanlar,

• 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte 
yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş ha-
sılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 
2018 için ₺ 190.000’yi aşanlar;
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VERGİ HUKUKU: SAYFA 329

ESKİ YENİ

2. İkinci Sınıf Tüccarlar (İşletme Hesabı 
Esası)

• Birinci sınıf tüccar olanların dışında kalanlar;

• Kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme he-
sabı esasına göre defter tutmalarına Maliye 
Bakanlığı’nca müsaade edilenler;

• Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimleri-
ne göre sınıflandırılıncaya kadar II. sınıf tüccarlar 
gibi hareket edebilirler.

2. İkinci Sınıf Tüccarlar (İşletme Hesabı 
Esası)

• Birinci sınıf tüccar olanların dışında kalanlar;

• Kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme he-
sabı esasına göre defter tutmalarına Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nca müsaade edilenler;

• Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimleri-
ne göre sınıflandırılıncaya kadar II. sınıf tüccarlar 
gibi hareket edebilirler.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 331

ESKİ YENİ

b. Tasdik zamanı

1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin 
kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda 2. He-
sap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit 
edilenler, defterin kullanılacağı hesap dönemin-
den önce gelen son ayda

b. Tasdik zamanı

1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defte-
rin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda 2. 
Hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı 
hesap döneminden önce gelen son ayda

VERGİ HUKUKU: SAYFA 331

ESKİ YENİ

b. Tasdiki yenileme

1. Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler 
Ocak ayı içinde,

2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı’nca tespit 
edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yenilet-
meye mecburdurlar.

b. Tasdiki yenileme

1. Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler 
Ocak ayı içinde,

2. Hesap dönemleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı 
içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 332

ESKİ YENİ

Ekim ve sayım beyanı her yılın Kasım ayında ya-
pılır. Maliye Bakanlığı iklim şartları bakımından 
özellik gösteren illerde beyan süresini değiştire-
bilir. Ekim ve sayım beyanları sözlü veya yazılı 
olabilir. Beyanlar, beyanı yapanlar tarafından 
imza veya mühürle tasdik edilir. Beyan varakaları 
iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası beyan sü-
resinin sonundan itibaren 15 gün içinde ilgili vergi 
dairesine makbuz karşılığında teslim edilir.

Ekim ve sayım beyanı her yılın Kasım ayında 
yapılır. Hazine ve Maliye Bakanlığı iklim şartları 
bakımından özellik gösteren illerde beyan süre-
sini değiştirebilir. Ekim ve sayım beyanları sözlü 
veya yazılı olabilir. Beyanlar, beyanı yapanlar ta-
rafından imza veya mühürle tasdik edilir. Beyan 
varakaları iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası 
beyan süresinin sonundan itibaren 15 gün içinde 
ilgili vergi dairesine makbuz karşılığında teslim 
edilir.
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VERGİ HUKUKU: SAYFA 333

ESKİ YENİ

2. Borsa rayici: Gerek menkul kıymetler ve kam-
biyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı 
olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki 
son muamele gününde borsadaki muamelelerin 
ortalama değerlerini ifade eder. Normal temev-
vüçler (dalgalanmalar) dışında fiyatlarda bariz 
kararsızlıklar görülen hallerde, son muamele 
günü yerine değerlemeye takaddüm eden 30 gün 
içindeki ortalama rayici esas olarak aldırmaya 
Maliye Bakanlığı yetkilidir.

2. Borsa rayici: Gerek menkul kıymetler ve kam-
biyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı 
olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki 
son muamele gününde borsadaki muamelelerin 
ortalama değerlerini ifade eder. Normal temev-
vüçler (dalgalanmalar) dışında fiyatlarda bariz ka-
rarsızlıklar görülen hallerde, son muamele günü 
yerine değerlemeye takaddüm eden 30 gün için-
deki ortalama rayici esas olarak aldırmaya Hazi-
ne ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 334

ESKİ YENİ

d. Madenlerde amortisman

İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından 
dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve 
taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgi-
lilerin, müracaatları üzerine bunların büyüklük ve 
mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her maden 
veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye 
ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispet-
ler üzerinden yok edilir.

d. Madenlerde amortisman

İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasın-
dan dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin 
ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, 
ilgililerin, müracaatları üzerine bunların büyüklük 
ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her ma-
den veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Ha-
zine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı 
tarafından belli edilecek nispetler üzerinden yok 
edilir.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 334

ESKİ YENİ

Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin 
müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların müta-
laası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı’nca her 
işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli 
edilen “fevkalade ekonomik ve teknik amortisman 
nispetleri” uygulanır.

Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükellef-
lerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların 
mütalaası alınmak suretiyle, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nca her işletme için işin mahiyetine 
göre ayrı ayrı belli edilen “fevkalade ekonomik ve 
teknik amortisman nispetleri” uygulanır.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 337

ESKİ YENİ

Maliye Bakanlığı’nca zararla mütenasip olmak 
üzere, kısmen veya tamamen terkin olunur. Ma-
liye Bakanlığı terkin yetkisini mahalline devrede-
bilir. Zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir kay-
nağını mahalli idare heyetleri yaptıracağı tahkikat 
üzerine tespit eder.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca zararla müte-
nasip olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin 
olunur. Hazine ve Maliye Bakanlığı terkin yetkisi-
ni mahalline devredebilir. Zarar derecesini ve ilgili 
bulunduğu gelir kaynağını mahalli idare heyetleri 
yaptıracağı tahkikat üzerine tespit eder.
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VERGİ HUKUKU: SAYFA 337

ESKİ YENİ

1. Tabii afetler sebebiyle terkin (6183 
sayılı AATUHK’a göre)

Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, 
kuraklık, don, zararlı hayvan ve haşarat istilası 
ve bunlara benzeyen afetler yüzünden zarara 
maruz kalan varlıklarının ve mahsullerinin en az 
üçte birini kaybedenler adına tahakkuk ettirilmiş 
ve afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili 
amme alacakları İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar 
Kurulu) kararıyla kısmen veya tamamen terkin 
olunur. Bu madde hükmünden faydalanmak için 
afetin vukuu tarihinden itibaren 6 ay içinde ilgili 
amme idaresine yazı ile müracaat edilmesi şarttır.

1. Tabii afetler sebebiyle terkin (6183 
sayılı AATUHK’a göre)

Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, 
kuraklık, don, zararlı hayvan ve haşarat istilası 
ve bunlara benzeyen afetler yüzünden zarara 
maruz kalan varlıklarının ve mahsullerinin en az 
üçte birini kaybedenler adına tahakkuk ettirilmiş 
ve afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili 
amme alacakları Cumhurbaşkanı kararıyla kıs-
men veya tamamen terkin olunur. Bu madde hük-
münden faydalanmak için afetin vukuu tarihinden 
itibaren 6 ay içinde ilgili amme idaresine yazı ile 
müracaat edilmesi şarttır.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 337

ESKİ YENİ

2. Tahsil imkânsızlığı sebebiyle terkin 
(6183 sayılı AATUHK’a göre)

Yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya 
tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla 
bulunduğu anlaşılan amme alacakları amme ida-
relerince terkin yetkisine haiz olanlar tarafından 
tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin 
olunabilir. Bakanlar Kurulu, bu miktarı on katını 
kadar arttırmaya yetkilidir. Maliye Bakanı, yuka-
rıdaki fıkra hükmüne göre terkin edilecek amme 
alacağının miktarını belirlemeye yetkilidir. Terkin 
selahiyetini haiz olanlar bu selahiyetlerin tamamı-
nı veya bir kısmını mahalli makamlara bırakabi-
lirler. 

2. Tahsil imkânsızlığı sebebiyle terkin 
(6183 sayılı AATUHK’a göre)

Yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya 
tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla 
bulunduğu anlaşılan amme alacakları amme ida-
relerince terkin yetkisine haiz olanlar tarafından 
tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin 
olunabilir. Cumhurbaşkanı, bu miktarı on katı-
nı kadar arttırmaya yetkilidir. Hazine ve Maliye 
Bakanı, yukarıdaki fıkra hükmüne göre terkin 
edilecek amme alacağının miktarını belirlemeye 
yetkilidir. Terkin selahiyetini haiz olanlar bu sela-
hiyetlerin tamamını veya bir kısmını mahalli ma-
kamlara bırakabilirler. 

VERGİ HUKUKU: SAYFA 337

ESKİ YENİ

1.4. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VER-
Gİ USUL KANUNU’NA GÖRE)

İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve 
bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı 2017 için 
₺ 24’yi aşmaması ve tahakkukları için yapılacak 
giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti ha-
linde, Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve 
esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilir. 
Beyana dayalı olarak tarh edilen vergiler için bu 
hüküm uygulanmaz.

1.4. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VER-
Gİ USUL KANUNU’NA GÖRE)

İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve 
bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı 2018 için 
₺ 27’yi aşmaması ve tahakkukları için yapılacak 
giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti 
halinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirle-
necek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından 
vazgeçilebilir. Beyana dayalı olarak tarh edilen 
vergiler için bu hüküm uygulanmaz.
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VERGİ HUKUKU: SAYFA 338

ESKİ YENİ

1. Şikayet yolu ile müracaat

Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten 
sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar 
şikâyet yolu ile Maliye Bakanlığı’na müracaat 
edebilirler. İl özel idare vergileri hakkında valiliğe 
ve belediye vergileri hakkında belediye başkanlı-
ğına müracaat edilir.

1. Şikayet yolu ile müracaat

Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten 
sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar 
şikâyet yolu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 
müracaat edebilirler. İl özel idare vergileri hakkın-
da valiliğe ve belediye vergileri hakkında belediye 
başkanlığına müracaat edilir.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 339

ESKİ YENİ

Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller 
nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz 
kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye 
ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirile-
meyecek olanları tespit etmeye yetkilidir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sa-
yılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya 
afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali 
ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden ye-
rine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetki-
lidir. 

VERGİ HUKUKU: SAYFA 339

ESKİ YENİ

e. Mühlet verme

Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi mua-
melelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine 
getiremeyecek olanlara, kanuni sürenin bir katını, 
kanuni sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı 
geçmemek üzere, Maliye Bakanlığı’nca münasip 
bir mühlet verilebilir.

e.  Mühlet verme

Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi mua-
melelerine müteallik ödevleri süresi içinde yeri-
ne getiremeyecek olanlara, kanuni sürenin bir 
katını, kanuni sürenin bir aydan az olması halin-
de bir ayı geçmemek üzere, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nca münasip bir mühlet verilebilir.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 339

ESKİ YENİ

Yoklama memurlarının görevleri:

a. Maliye Bakanlığı’nca belirlenmiş usuller 
dâhilinde özel yetki verilmiş olmak kaydıyla gün-
lük hasılatı tespit etme,

Yoklama memurlarının görevleri:

a. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenmiş 
usuller dâhilinde özel yetki verilmiş olmak kaydıy-
la günlük hasılatı tespit etme,
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VERGİ HUKUKU: SAYFA 340

ESKİ YENİ

d. Nakil vasıtalarını, Maliye Bakanlığı’nın belir-
leyeceği özel işaretle durdurmak ve taşıtta bulun-
durulması icap eden taşıt pulu, yolcu listesi, fatura 
veya sevk irsaliyesi, yolcu bileti ile taşıma irsali-
yelerinin muhtevası ile taşınan yolcu ve malların 
miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak 
suretiyle tespit etme,

d. Nakil vasıtalarını, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın belirleyeceği özel işaretle durdur-
mak ve taşıtta bulundurulması icap eden taşıt 
pulu, yolcu listesi, fatura veya sevk irsaliyesi, 
yolcu bileti ile taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile 
taşınan yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini 
ölçmek, tartmak, saymak suretiyle tespit etme,

VERGİ HUKUKU: SAYFA 340

ESKİ YENİ

a. Toplu Yoklama

Vergi uygulamalarının gerektirdiği hallerde mün-
ferit fiş yerine yoklama cetvellerinin kullanılması 
ve neticelerin toplu olarak bu cetvellerde göste-
rilmesi caizdir. Yoklama cetvellerinin kullanılacağı 
halleri Maliye Bakanlığı belli eder. Yoklama cet-
veli kullanılan hallerde ihtilaflı olaylar yoklama fişi 
mahiyetinde ayrı bir tutanakla tespit olunur.

a.   Toplu Yoklama

Vergi uygulamalarının gerektirdiği hallerde mün-
ferit fiş yerine yoklama cetvellerinin kullanılması 
ve neticelerin toplu olarak bu cetvellerde göste-
rilmesi caizdir. Yoklama cetvellerinin kullanılacağı 
halleri Maliye Bakanlığı belli eder. Yoklama cet-
veli kullanılan hallerde ihtilaflı olaylar yoklama fişi 
mahiyetinde ayrı bir tutanakla tespit olunur.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 341

ESKİ YENİ

b. Devamlı Bilgi Verme

Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa 
eden kurum ve kuruluşlar dâhil) ile gerçek ve tüzel 
kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak 
Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerin-
den yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve 
devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.

b.  Devamlı Bilgi Verme

Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa 
eden kurum ve kuruluşlar dâhil) ile gerçek ve 
tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili 
olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve vergi da-
iresince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri 
belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye 
mecburdurlar.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 343

ESKİ YENİ

Özel usulsüzlük suçları ve cezaları (2017 yılı)

1. Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, 
serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınması 
(%10, ₺ 210),

2. Yukarıdaki dört belge dışında kalan belgelerin 
verilmemesi, alınmaması (₺ 210),

3. Nihai tüketicilerin belge almaması (₺ 42),

Özel usulsüzlük suçları ve cezaları (2018 yılı)

1. Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, 
serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınması 
(%10, ₺ 240),

2. Yukarıdaki dört belge dışında kalan belgelerin 
verilmemesi, alınmaması (₺ 240),

3. Nihai tüketicilerin belge almaması (₺ 48),
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VERGİ HUKUKU: SAYFA 344

ESKİ YENİ

Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Ba-
kanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabile-
ceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı 
halde basanlar veya bilerek kullananlar üç yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu Kanun hükümlerine göre ancak Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişile-
rin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması 
olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar 
üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 346

ESKİ YENİ

₺ 5000 < dava büyüklüğü < ₺ 120,000 ise BİM 
kararları kesindir, temyize başvurulamaz

₺ 120,000’den fazla ise   Vergi Mahkemesi    BİM     
Danıştay

₺ 120,000’den büyük vergi davaları

₺ 5000 < dava büyüklüğü < ₺ 117,000 ise BİM 
kararları kesindir, temyize başvurulamaz

₺ 117,000’den fazla ise   Vergi Mahkemesi    BİM     
Danıştay

₺ 117,000’den büyük vergi davaları

VERGİ HUKUKU: SAYFA 347

ESKİ YENİ

Cezai İşleme Karşı Mükellefin Başvuru Yolları

Genel Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük

Cezada İndirim

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

2018 düzenlemesine göre usulsüzlük suçları 
tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarıl-
mıştır.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 348

ESKİ YENİ

6.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

Maliye Bakanlığı, vergi incelemesine dayanıla-
rak tarh edilecek vergilerle kesilecek cezalarda 
(344’üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca ver-
gi ziyaı cezası kesilecek tarhiyata ilişkin vergi ve 
ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına 
izin verebilir.

6.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi incelemesine 
dayanılarak tarh edilecek vergilerle kesilecek ce-
zalarda (344’üncü maddenin üçüncü fıkrası uya-
rınca vergi ziyaı cezası kesilecek tarhiyata ilişkin 
vergi ve ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma ya-
pılmasına izin verebilir.
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VERGİ HUKUKU: SAYFA 349

ESKİ YENİ

3.Ceza Miktarını Arttırmada Yetki

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan maktu hadler ile 
asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile 
ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla 
ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen ye-
niden değerleme oranında arttırılmak suretiyle 
uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve 
miktarların yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate 
alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edi-
len had ve miktarları yarısına kadar arttırmaya 
veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar 
arttırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya 
tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.

3.Ceza Miktarını Arttırmada Yetki

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan maktu hadler ile 
asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile 
ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla 
ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen ye-
niden değerleme oranında arttırılmak suretiyle 
uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve 
miktarların yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate 
alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edi-
len had ve miktarları yarısına kadar arttırmaya 
veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar 
arttırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya 
tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 376

ESKİ YENİ

8. İSTİNAF

1. İdare ve vergi mahkemelerinin 5001-120.00 
arası uyuşmazlıklarda, başka kanunlarda aksine 
hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu 
yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine is-
tinaf yoluna gidilebilir.

3. Bölge idare mahkemesinin 5001-120.00 ara-
sındaki uyuşmazlıklarda verdikleri kararları kesin-
dir; temyiz yoluna başvurulamaz. 

8. İSTİNAF

1. İdare ve vergi mahkemelerinin 5001-117.00 
arası uyuşmazlıklarda, başka kanunlarda aksine 
hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu 
yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine is-
tinaf yoluna gidilebilir.

3. Bölge idare mahkemesinin 5001-117.00 ara-
sındaki uyuşmazlıklarda verdikleri kararları kesin-
dir; temyiz yoluna başvurulamaz. 

VERGİ HUKUKU: SAYFA 376

ESKİ YENİ

9. TEMYİZ

1. Danıştay dava daireleri ile BİM’in istinaf yoluyla 
kendisine gelen 120.000 TL’yi aşan uyuşmazlık-
larda verdiği kararlar taraflarca Danıştay’da tem-
yiz edilebilir.

9. TEMYİZ

1. Danıştay dava daireleri ile BİM’in istinaf yoluyla 
kendisine gelen 117.000 TL’yi aşan uyuşmazlık-
larda verdiği kararlar taraflarca Danıştay’da tem-
yiz edilebilir.
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VERGİ HUKUKU: SAYFA 380

ESKİ YENİ

D. İhtiyati Tahakkuk

Aşağıdaki hallerden birinin bulunması takdirinde 
vergi dairesi müdürünün (5345 sayılı Kanun uya-
rınca vergi dairesi yetkisine haiz olarak kurulan 
ve faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında, 
ilgili grup müdürünün ve/veya müdürün) yazılı ta-
lebi üzerine defterdar ve/veya vergi dairesi baş-
kanı, mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi 
ve resimlerinden Maliye Bakanlığı’nca tespit ve 
ilan edilecek olanlarla bunların zam ve cezaları-
nın derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda yazılı 
emir verebilir.

D. İhtiyati Tahakkuk

Aşağıdaki hallerden birinin bulunması takdirinde 
vergi dairesi müdürünün (5345 sayılı Kanun uya-
rınca vergi dairesi yetkisine haiz olarak kurulan 
ve faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında, 
ilgili grup müdürünün ve/veya müdürün) yazılı ta-
lebi üzerine defterdar ve/veya vergi dairesi baş-
kanı, mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi ve 
resimlerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 
tespit ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve 
cezalarının derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda 
yazılı emir verebilir.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 380

ESKİ YENİ

E. Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı

Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar pa-
raya çevrilmeden evvel o mal üzerine amme ala-
cağı için de haciz konulursa bu alacak da hacze 
iştirak eder ve aralarında satış bedeli garameten 
(Herkese eşit olarak, taksim ederek, paylaştıra-
rak, hakkına göre) taksim olunur.

Rehinli alacaklıların hakları mahfuz olduğundan 
burada kamu alacaklarının rüçhan hakkı yoktur. 
Ancak, gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi 
eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme 
alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tah-
silinde rehinli alacaklardan evvel gelir. 

E. Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı

Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar pa-
raya çevrilmeden evvel o mal üzerine amme ala-
cağı için de haciz konulursa bu alacak da hacze 
iştirak eder ve aralarında satış bedeli garameten 
(Herkese eşit olarak, taksim ederek, paylaştıra-
rak, hakkına göre) taksim olunur.

Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Gümrük 
resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimen-
kulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve 
gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacak-
lardan sonra gelir.

Rehinden önce ihtiyati veya icrai haciz bulun-
ması halinde amme alacağı dahil hiçbir haczin 
rehinden önceki hacze iştirak edemez. Bu du-
rumda üçüncü şahıslar tarafından haczedilmiş 
olan mallara, amme alacağından önce rehin 
tesis edilmiş olması halinde amme alacağının 
hacze iştirak hakkı yoktur. Ancak genel bütçe-
ye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi 
cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizler için 
tatbik edilen hacizlerde üçüncü şahıslar tara-
fından haczedilmiş mallara, amme alacakları 
için rehinden sonra haciz konulması halinde, 
rehinden önce üçüncü şahıslar tarafından tat-
bik edilmiş olan hacizlere iştirak edilir.ÜCRETSİ
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VERGİ HUKUKU: SAYFA 381

ESKİ YENİ

6. Amme Alacağının Ödeme Zamanı

Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen 
zamanlarda ödenir.

Hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edil-
memiş amme alacakları Maliye Bakanlığı’nca 
belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itiba-
ren bir ay içinde ödenir. Bu ödeme müddetinin son 
günü amme alacağının vadesi günüdür. Amme 
borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce 
ödeyebilir.

6. Amme Alacağının Ödeme Zamanı

Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen 
zamanlarda ödenir.

Hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edil-
memiş amme alacakları Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nca belirtilecek usule göre yapılacak 
tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu ödeme 
müddetinin son günü amme alacağının vadesi 
günüdür. Amme borçlusu isterse borcunu belli za-
manlardan önce ödeyebilir.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 382

ESKİ YENİ

2. Vergi Borcunu Hafifleten İşlemi

               Vergi Borcunun Tecili

Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya hac-
zin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya 
çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma dü-
şürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve 
teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme 
idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; 
kamu alacakları 36 ayı geçmemek üzere tecil edi-
lebilir ve faiz alınarak tecil olunabilir. 21.10.2010 
tarihinden itibaren tecil faizi aylık % 1, yıllık % 
12 olarak uygulanmaktadır.

2. Vergi Borcunu Hafifleten İşlemi

               Vergi Borcunun Tecili

Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya hac-
zin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya 
çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma dü-
şürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve 
teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme 
idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; 
kamu alacakları 36 ayı geçmemek üzere tecil edi-
lebilir ve faiz alınarak tecil olunabilir. 06.09.2018 
tarihinden itibaren tecil faizi yıllık % 22 olarak 
uygulanmaktadır.

VERGİ HUKUKU: SAYFA 382

ESKİ YENİ

Maliye Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilecek ver-
giler hariç olmak üzere belediye sınırları dışında-
ki köylerde tahsildarlar tarafından tahsil olunan 
amme alacakları ödeme süresi içinde ödenmediği 
takdirde bunlar için yalnız % 10 gecikme zammı 
uygulanır. Ödeme müddeti geçmiş olmasına rağ-
men tahsildarın gidemediği köylerdeki borçlula-
ra bu zam, tahsildarın ilk uğradığı zaman içinde 
borçlarını ödemedikleri takdirde tatbik olunur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tespit ve ilan 
edilecek vergiler hariç olmak üzere belediye sı-
nırları dışındaki köylerde tahsildarlar tarafından 
tahsil olunan amme alacakları ödeme süresi için-
de ödenmediği takdirde bunlar için yalnız % 10 
gecikme zammı uygulanır. Ödeme müddeti geç-
miş olmasına rağmen tahsildarın gidemediği köy-
lerdeki borçlulara bu zam, tahsildarın ilk uğradığı 
zaman içinde borçlarını ödemedikleri takdirde 
tatbik olunur.
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VERGİ HUKUKU: SAYFA 383

ESKİ YENİ

Köylerde mal bildirimi Maliye Bakanlığı’nca 
tespit ve ilan edilecek vergiler dışında kalan 
amme borçları için köy muhtarlığına da yapı-
labilir. Sözle bildirim halinde keyfiyet bir zabıtla 
tespit edilir. Her iki halde bildirimin yapıldığına 
dair amme borçlusuna pulsuz makbuz verilir.

Köylerde mal bildirimi Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilecek vergiler 
dışında kalan amme borçları için köy muhtarlı-
ğına da yapılabilir. Sözle bildirim halinde keyfi-
yet bir zabıtla tespit edilir. Her iki halde bildiri-
min yapıldığına dair amme borçlusuna pulsuz 
makbuz verilir.

DEVLET BORÇLANMASI: SAYFA 395

ESKİ YENİ

9. BORÇLANMANIN TEMEL NİTELİKLERİ

Devlet borçlanmasının genelde beş temel niteliği 
vardır:

1. Rızaya dayanması (zorunlu borçlar hariç)

2. Sözleşmeye bağlı olması

3. Karşılığının bulunması

4. Nihai olmaması

5. Borç alan tarafın Hazine Müsteşarlığı olması

9. BORÇLANMANIN TEMEL NİTELİKLERİ

Devlet borçlanmasının genelde beş temel niteliği 
vardır:

1. Rızaya dayanması (zorunlu borçlar hariç)

2. Sözleşmeye bağlı olması

3. Karşılığının bulunması

4. Nihai olmaması

5. Borç alan tarafın Hazine ve Maliye Bakanlığı 
olması

DEVLET BORÇLANMASI: SAYFA 395

ESKİ YENİ

10. BORÇLANMA YETKİSİNİN YASAL   
      KAYNAKLARI

Hazine Müsteşarlığı bütçe dönemi kapsamın-
daki borçlanma yetkisini Bütçe Kanunu’ndan 
alır. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun Denge 
başlığını taşıyan 3. maddesi “Ödenekler toplamı 
ile tahmini gelirler toplamı arasındaki fark, net 
borçlanma ile karşılanır.” diyerek Hazine’ye büt-
çe açıklarının finansmanı için borçlanma yetkisi 
vermektedir. Yani hazineye kısa vadeli borçlanma 
yetkisini TBMM verir.

10. BORÇLANMA YETKİSİNİN YASAL 
     KAYNAKLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe dönemi kapsa-
mındaki borçlanma yetkisini Bütçe Kanunu’ndan 
alır. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun Denge 
başlığını taşıyan 3. maddesi “Ödenekler toplamı 
ile tahmini gelirler toplamı arasındaki fark, net 
borçlanma ile karşılanır.” diyerek Hazine’ye büt-
çe açıklarının finansmanı için borçlanma yetkisi 
vermektedir. Yani hazineye kısa vadeli borçlanma 
yetkisini TBMM verir.
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DEVLET BORÇLANMASI: SAYFA 400

ESKİ YENİ

b. Program kredileri

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi-
nin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre prog-
ram kredileri, Hazine Müsteşarlığı tarafından ül-
kenin makroekonomik programları çerçevesinde, 
doğrudan veya Hazine garantisi altında, kamu-
nun finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 
herhangi bir dış finansman kaynağından sağla-
nan finansman imkânını ifade eder.

b. Program kredileri

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yöne-
timinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre 
program kredileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından ülkenin makroekonomik programları 
çerçevesinde, doğrudan veya Hazine garantisi 
altında, kamunun finansman ihtiyacının karşılan-
ması amacıyla herhangi bir dış finansman kayna-
ğından sağlanan finansman imkânını ifade eder.

DEVLET BORÇLANMASI: SAYFA 405

ESKİ YENİ

c. Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Devlet İç 
Borçlanma Senetleri (DİBS) ve bu senetler yerine 
düzenlenen belgeler: Devlet borçlanma senetle-
ri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden 
nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, 
anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden 
teminat olarak kabul edilir.

c. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ihraç edilen 
Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve bu se-
netler yerine düzenlenen belgeler: Devlet borç-
lanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen 
belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek 
ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış de-
ğeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

DEVLET BORÇLANMASI: SAYFA 406

ESKİ YENİ

Türkiye’de borç ve nakit yönetimini Hazine Müş-
teşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 
yapmaktadır. 

Türkiye’de borç ve nakit yönetimini Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’na bağlı Kamu Finansmanı 
Genel Müdürlüğü yapmaktadır. 

DEVLET BORÇLANMASI: SAYFA 412

ESKİ YENİ

e. Türkiye’de devlet borçlarının itfa usulü

Günümüz Türkiye’sinde devlet borçlarının;

1. Faizleri, Genel Bütçeden;

2. Anaparaları, Hazine Müsteşarlığı kaynakların-
dan ödenmektedir.

e. Türkiye’de devlet borçlarının itfa usulü

Günümüz Türkiye’sinde devlet borçlarının;

1. Faizleri, Genel Bütçeden;

2. Anaparaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı kay-
naklarından ödenmektedir.

DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 445

ESKİ YENİ

c. Bütçe kanun olduğundan TBMM’nin tasarrufun-
dadır. Ancak bütçeyi Maliye Bakanlığı hazırlar, 
Bakanlar Kurulu TBMM’ye sunar, TBMM onay-
lar. Bütçeyi kullanma yetkisi hükümetindir, bütçe 
hükümetin mali planıdır.

c. Bütçe kanun olduğundan TBMM’nin tasarrufun-
dadır.
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DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 449

ESKİ YENİ

4. Aleniyet (şeffaflık, Saydamlık) İlkesi

Bütçe ile ilgili bütün dokümanların bütçeleme sü-
recindeki bütün aşamaların kamuoyuna açık ol-
ması, bütçe gerçekleşmelerinin düzenli bir şekilde 
kamuoyunun bilgisine sunulması ilkesidir. Bütçe 
kanunlarının Cumhurbaşkanı tarafından onaylan-
dıktan sonra Resmi Gazete’de yayınlanmasının 
temel nedeni aleniyet ilkesidir. Bu ilke ile kamuo-
yuna bütçe uygulaması ile ilgili bilgi ve veriler su-
nulmuş olmaktadır. Maliye Bakanlığı’nın merkezi 
yönetim bütçesi gerçekleşmelerini aylık olarak, 
genel yönetim bütçesi gerçekleşmelerini üçer ay-
lık olarak kamuoyuna duyurması, saydamlık ilkesi 
gereğidir. Bütçe muhasebesinde tek düzen hesap 
planının uygulanması şeffaflık ilkesi gereğidir.

4. Aleniyet (şeffaflık, Saydamlık) İlkesi

Bütçe ile ilgili bütün dokümanların bütçeleme 
sürecindeki bütün aşamaların kamuoyuna açık 
olması, bütçe gerçekleşmelerinin düzenli bir şe-
kilde kamuoyunun bilgisine sunulması ilkesidir. 
Bütçe kanunlarının Cumhurbaşkanı tarafından 
onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayınlan-
masının temel nedeni aleniyet ilkesidir. Bu ilke 
ile kamuoyuna bütçe uygulaması ile ilgili bilgi ve 
veriler sunulmuş olmaktadır. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın merkezi yönetim bütçesi gerçek-
leşmelerini aylık olarak, genel yönetim bütçesi 
gerçekleşmelerini üçer aylık olarak kamuoyuna 
duyurması, saydamlık ilkesi gereğidir. Bütçe mu-
hasebesinde tek düzen hesap planının uygulan-
ması şeffaflık ilkesi gereğidir.

DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 449

ESKİ YENİ

6. Subjektif Doğruluk (Samimiyet) İlkesi

Gelir ve gider tahminlerinin doğruyu ve gerçeği 
yansıtacak şekilde hazırlanması için, tahmini ya-
pan kişi ve idarelerin doğru, dürüst, samimi olması 
ilkesidir. Bütçeyi hazırlayan Maliye Bakanlığı’nın 
samimi davranarak bütçe kalemlerini şişirmeme-
si, niteliksel konularda doğruluğun ihlal edilme-
mesi gerekir.

6. Subjektif Doğruluk (Samimiyet) İlkesi

Gelir ve gider tahminlerinin doğruyu ve gerçe-
ği yansıtacak şekilde hazırlanması için, tahmini 
yapan kişi ve idarelerin doğru, dürüst, samimi 
olması ilkesidir. Bütçeyi hazırlayan idarenin sa-
mimi davranarak bütçe kalemlerini şişirmemesi, 
niteliksel konularda doğruluğun ihlal edilmemesi 
gerekir.

DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 451

ESKİ YENİ

14. Gelir ve Giderleri Etkileyecek Kanun Tasa-
rıları

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri; 
kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderle-
rinin artmasına neden olacak ve kamu idareleri-
ni yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının 
getireceği mali yükü, orta vadeli program ve mali 
plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için 
hesaplar ve tasarılara eklerler. Sosyal güvenliğe 
yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık 
aktüeryal hesaplara yer verilir. Ayrıca, bu kanun 
tasarılarına Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre 
Kalkınma Bakanlığı (eski Devlet Planlama Teş-
kilatı) veya Hazine Müsteşarlığı’nın görüşleri 
de eklenir. 

14. Gelir ve Giderleri Etkileyecek Kanun Tasa-
rıları

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri; 
kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderle-
rinin artmasına neden olacak ve kamu idareleri-
ni yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının 
getireceği mali yükü, orta vadeli program ve mali 
plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için 
hesaplar ve tasarılara eklerler. Sosyal güvenliğe 
yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık 
aktüeryal hesaplara yer verilir. Ayrıca, bu kanun 
tasarılarına Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gö-
rüşleri de eklenir. 
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DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 456

ESKİ YENİ

Kurumsal sınıflandırmanın alt kalemleri şu 
şekildedir:

• Genel Bütçeli Kurumlar

• Özel Bütçeli Kurumlar

• Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

• Sosyal Güvenlik Kurumları

• İl Özel İdareleri

• Belediyeler

• Mahalli İdare Birlikleri

Kurumsal sınıflandırmanın alt kalemleri şu 
şekildedir:

•	 Cumhurbaşkanlığı

•	 Türkiye Büyük Millet Meclisi

•	 Anayasa Mahkemesi

•	 Yargıtay

•	 Danıştay

•	 Sayıştay

•	 Adalet Bakanlığı

•	 Milli Savunma Bakanlığı

•	 İçişleri Bakanlığı

•	 Dışişleri Bakanlığı

•	 Hazine Ve Maliye Bakanlığı

•	 Milli Eğitim Bakanlığı

•	 Sağlık Bakanlığı

•	 Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

•	 Kültür Ve Turizm Bakanlığı

•	 Hakimler Ve Savcılar Kurulu

•	 Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı

•	 Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

•	 Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

•	 Gençlik Ve Spor Bakanlığı

•	 Tarım Ve Orman Bakanlığı

•	 Ticaret Bakanlığı

•	 Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı

•	 Yükseköğretim Kurumları

•	 Özel Bütçeli Kurumlar

•	 Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar

•	 Sosyal Güvenlik Kurumları

•	 İl Özel İdareleri

•	 Belediyeler

•	 Mahalli İdare Birlikleri

•	 Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkan-
lıkları
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DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 458

ESKİ YENİ

01 Personel Giderleri: Memurlar, Sözleşmeli 
Personel, İşçiler, Geçici Personel, Diğer Perso-
nel, Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Ödeneği

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 
Giderleri: Memurlar, Sözleşmeli Personel, İşçiler, 
Geçici Personel, Diğer Personel, Milletvekilleri

01 Personel Giderleri: Memurlar, Sözleşmeli 
Personel, İşçiler, Geçici Personel, Diğer Per-
sonel, Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Ödeneği, 
İstihbarat Personeli Ödeneği

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 
Giderleri: Memurlar, Sözleşmeli Personel, İşçiler, 
Geçici Personel, Diğer Personel, Milletvekilleri, 
İstihbarat Personeli Ödeneği

DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 458

ESKİ YENİ

04 Faiz Giderleri: Kamu Kurumlarına Ödenen İç 
Borç Faiz Giderleri, Diğer Borç Faiz Giderleri, Dış 
Borç Faiz Giderleri, İskonto Giderleri, Kısa Vadeli 
Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri,

04 Faiz Giderleri: Kamu Kurumlarına Ödenen İç 
Borç Faiz Giderleri, Diğer Borç Faiz Giderleri, Dış 
Borç Faiz Giderleri, İskonto Giderleri, Para Piya-
sası Nakit İşlemleri Faiz Giderleri, Türev Ürün 
Giderleri, Kira Sertifikası Giderleri

DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 458

ESKİ YENİ

05 Cari Transferler: Görev Zararları, Hazine Yar-
dımları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapı-
lan Transferler, Hane Halkına Yapılan Transferler, 
Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Hal-
kına, Yurtdışına Yapılan Transferler

05 Cari Transferler: Görev Zararları, Hazine Yar-
dımları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapı-
lan Transferler, Hane Halkına Yapılan Transferler, 
Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Hal-
kına, Yurtdışına Yapılan Transferler, Gelirlerden 
Ayrılan Pay

DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 458

ESKİ YENİ

09 Yedek Ödenekler: Personel Giderlerini Karşı-
lama Ödeneği, Kur Farklarını Karşılama Ödeneği, 
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği, Öngörülmeyen 
Giderler Ödeneği, Deprem Giderlerini Karşılama 
Ödeneği, Yedek Ödenek, Yeni Kurulacak Daire ve 
İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği, Mül-
teci ve Göçmen Giderleri Ödeneği, Diğer Yedek 
Ödenekler

09 Yedek Ödenekler: Personel Giderlerini Karşı-
lama Ödeneği, Kur Farklarını Karşılama Ödene-
ği, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği, Doğal Afet 
Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödenek, 
Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını 
Karşılama Ödeneği, Mülteci ve Göçmen Giderleri 
Ödeneği, Diğer Yedek Ödenekler
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DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 459-461

1982 ANAYASASI’NDA BÜTÇE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER - GİDER BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI 
- GEÇİCİ BÜTÇE UYGULAMASI

Madde 161 - Kamu idarelerinin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin 
harcamaları yıllık bütçelerle yapılır.

Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar 
veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller kanunla düzenlenir. Bütçe kanunu-
na, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.

Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda (Üye sayıları, siyasi partilerin milletvekili oranlarına 
göre belirlenir) görüşülür. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür 
ve mali yılbaşına kadar karara bağlanır.

Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici büt-
çe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın 
bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.

Türkiye Büyük. Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini her 
bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar.

Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın 
okunur ve oylanır.

Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tuta-
rın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamaz.

Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile cari ve izleyen yılların bütçelerine 
malî yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek mali kaynak gösterilmesi zorunludur.

Merkezî yönetim kesin hesap kanunu teklifi, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç altı ay 
sonra Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay genel uygunluk bildi-
rimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün için-
de Meclise sunar.

Kesin hesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, 
ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların ka-
rara bağlandığı anlamına gelmez.

Kesin hesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülür ve karara bağlanır.

BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ

Cumhurbaşkanlığı merkezî yönetim bütçe kanunu teklifini hazırlar ve bu amaçla ilgili kamu idareleri ara-
sında koordinasyonu sağlar.

Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Cumhurbaşkanı tarafından en geç Eylül ayının ilk haftası 
sonuna kadar kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda 
makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak 
şekilde onaylanan orta vadeli programın Resmî Gazete’de yayımlanması ile başlar. Orta vadeli progra-
mı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı müştereken hazırlar.

Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminle-
ri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan orta vadeli malî plan, en geç Eylül ayının onbeşine kadar Resmî 
Gazete’de yayımlanır. Orta vadeli mali planı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğı müştereken hazırlar.
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Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendir-
mek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Progra-
mı Hazırlama Rehberi Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak en geç Eylül ayının onbeşine kadar 
Resmî Gazete’de yayımlanır.

Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, bütçe tekliflerinin hazırlanmasına 
esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartla-
rı, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgi-
leri içerir.

Kamu idareleri, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe 
gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak en geç Eylül 
ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına gönderir.

Bütçe teklifleri Cumhurbaşkanlığına verildikten sonra, kamu idarelerinin yetkilileriyle gider ve gelir teklif-
leri hakkında görüşmeler yapılabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay ile Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini Eylül ayı so-
nuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneğini de Cumhurbaşkanlığına gönderirler.

Merkezî yönetim bütçe kanun teklifinin görüşülmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanun teklifinin metnini maddeler, gider ve gelir cet-
vellerini kamu idareleri itibarıyla görüşür ve oylar. Merkezî yönetim bütçe kanunu malî yıl başından ön-
ce Resmî Gazetede yayımlanır.

Kamu yatırım programı, merkezî yönetim bütçe kanununa uygun olarak anılan Kanunun yürürlüğe girdi-
ği tarihten itibaren on beş gün içinde Cumhurbaşkanı kararıyla Resmî Gazetede yayımlanır.

Merkezî yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çı-
karılır. Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı esas alına-
rak belirlenir. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilin-
ceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır. Cari yıl bütçe-
sinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe veya yeniden değerleme oranına göre artırılarak belirlenen büt-
çe uygulaması sona erer ve o tarihe kadar yapılan harcamalar ve girişilen yüklenmeler ile tahsil olunan 
gelirler cari yıl bütçesine dahil edilir. En büyük yararı, devlet faaliyetlerinin durması engellenmiş olur. En 
önemli sakıncaları ise; hesaplarda karışıklığa neden olabilmesi, denetimin zayıflaması ve yeni uygula-
maların aksamasıdır.

DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 461

ESKİ YENİ

10. GELİR BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI

Gelir bütçesi Maliye Bakanlığı Gelir Politikala-
rı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Gelir 
tahminleri doğrudan doğruya tahmin yöntemiyle 
belirlenir.

10. GELİR BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI

Gelir bütçesi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazır-
lanır. Gelir tahminleri doğrudan doğruya tahmin 
yöntemiyle belirlenir.ÜCRETSİ
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DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 462-463-
464-465

5018 SAYILI KMYKK’NA GÖRE BÜTÇE TÜR-
LERİ

I SAYILI CETVEL

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri

Cumhurbaşkanlığı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Diyanet İşleri Başkanlığı

Devlet Arşivleri Başkanlığı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

Strateji Ve Bütçe Başkanlığı

İletişim Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Sayıştay

Adalet Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu

Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Kültür Ve Turizm Bakanlığı

Hakimler Ve Savcılar Kurulu

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Devlet Personel Başkanlığı

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Gençlik Ve Spor Bakanlığı

Tarım Ve Orman Bakanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Ticaret Bakanlığı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı

II SAYILI CETVEL

Özel bütçeli idareler

A. Yükseköğretim kurulu, üniversiteler ve 
yüksek teknoloji enstitüleri

Yükseköğretim Kurulu

Ankara Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Teknik Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi
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Erciyes Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Gebze Teknik Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Giresun Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Yozgat Bozok Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Sinop Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Ardahan Üniversitesi

Bartın Üniversitesi
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Bayburt Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi

Munzur Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

Türk Alman Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Abdullah Gül Üniversitesi

Erzurum Teknik Üniversitesi

Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

İzmir Bakırçay Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Yükseköğretim Kalite Kurulu

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Samsun Üniversitesi

Tarsus Üniversitesi

Trabzon Üniversitesi

Kayseri Üniversitesi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

B. Özel bütçeli diğer idareler

Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Araştırma Merkezi

Atatürk Kültür Merkezi

Türk Dil Kurumu

Türk Tarih Kurumu

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Türkiye Bilimler Akademisi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Akreditasyon Kurumu

Türk Standartları Enstitüsü

Türk Patent Ve Marka Kurumu

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Savunma Sanayi Başkanlığı

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı

Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

Gap Bölge Kalkınma İdaresi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Ku-
rumu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü

ÜCRETSİ
Z E

KTİR
 • P

ARAYLA
 Ç

OĞ
ALT

ILA
MAZ



MALİYE 2019 • KPSS

40 KPSS - Maliye 2019 www.muratyayinlari.com

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Su Enstitüsü

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Kamu Denetçiliği Kurumu

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Helal Akreditasyon Kurumu

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü

Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

III SAYILI CETVEL

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu

Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu

Sermaye Piyasası Kurulu

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamu İhale Kurumu

Rekabet Kurumu

Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standart-
ları Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Nükleer Düzenleme Kurumu

IV SAYILI CETVEL

Sosyal güvenlik kurumları

1) Sosyal Güvenlik Kurumu

2) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
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ESKİ YENİ

12. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TASA-
RISINA EKLİ BELGELER

Makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklükle-
rinin en geç Ekim ayının ilk haftası içinde Yüksek 
Planlama Kurulu’nda görüşülmesinden sonra, 
Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan merkezi yöne-
tim bütçe kanun tasarısı ile milli bütçe tahmin ra-
poru, mali yıl başından en az yetmiş beş gün önce 
Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne sunulur.

12. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEK-
LİFİNE EKLİ BELGELER

Hazırlanan merkezi yönetim bütçe kanun teklifi 
ile milli bütçe tahmin raporu, mali yıl başından en 
az yetmiş beş gün önce Cumhurbaşkanı tarafın-
dan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulur.

DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 466

ESKİ YENİ

2. BÜTÇEYE BAĞLI CETVELLER

A, B, C, E, F, H, İ, K, P, T CETVELLERİ

2. BÜTÇEYE BAĞLI CETVELLER

A, B, C, E, F, H, İ, K, P, T CETVELLERİNE EK 
OLARAK;

V CETVELİ: Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlan-
mış Vatani Hizmet Aylıkları

DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 466

ESKİ YENİ

1. Ödeneklerin kullanılması

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrın-
tılı harcama programlarını hazırlar ve vize edil-
mek üzere Maliye Bakanlığı’na gönderir. Bütçe 
ödenekleri, Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek 
esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikka-
te alınarak vize edilen ayrıntılı harcama program-
ları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır. 
Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda 
iptal edilir.

1. Ödeneklerin kullanılması

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ay-
rıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize 
edilmek üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderir. 
Bütçe ödenekleri, Cumhurbaşkanlığı’nca belir-
lenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması 
da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama 
programları ve serbest bırakma oranlarına göre 
kullanılır. Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl 
sonunda iptal edilir.
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DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 466

ESKİ YENİ

2. Ödenek aktarmaları

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 
bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla 
yapılır.

Ancak, merkezi yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin, 
yılı Bütçe Kanunu’nda farklı bir oran belirlen-
medikçe yüzde beşine kadar bütçeleri içinde 
ödenek aktarması yapabilirler. (2016 yılı Mer-
kezi Yöntemi Bütçe Kanunu’nda bu oran %20 
olarak belirlenmiştir.) Bu şekilde yapılan ak-
tarmalar, yedi gün içinde Maliye Bakanlığı’na 
bildirilir.

Personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapıl-
mış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma 
yapılmış tertiplerden, diğer tertiplere aktarma ya-
pılamaz. 

2. Ödenek aktarmaları

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 
bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla 
yapılır

Ancak, harcamalarda tasarrufu sağlamak, den-
geli ve etkili bir bütçe politikasını gerçekleştirmek 
üzere genel bütçe ödeneklerinin yüzde onunu 
geçmemek kaydıyla, merkezî yönetim kapsamın-
daki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki öde-
nek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul 
ve esaslar merkezî yönetim bütçe kanununda 
belirlenir.

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 
aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde yir-
misine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek ak-
tarması yapabilirler. Ancak, ihtiyaç halinde yüzde 
yirmiyi aşan ödenek aktarma işlemlerini kurum 
bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamının yüz-
de yirmisini geçmemek üzere yapmaya Cumhur-
başkanlığı, yılı yatırım programına ek yatırım cet-
vellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması 
halinde değişikliğin gerektirdiği tertipler arası 
ödenek aktarması işlemlerinin tamamını yapma-
ya ise ilgili idareler yetkilidir.

Kamu idarelerinin bütçeleri içinde; personel gider-
leri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden 
ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertipler-
den diğer tertiplere ödenek aktarılamaz. Ancak, 
yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde 
yer alan projelerde değişiklik yapılması halinde, 
aktarma yapılan tertiplerden diğer tertiplere öde-
nek aktarılabilir. Yapılan aktarmalar 7 gün içinde 
Maliye Bakanlığına bildirir.
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ESKİ YENİ

3. Yedek ödenek Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen hizmet ve 
amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini 
gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmet-
ler için, bu Kanun’a ekli (I) sayılı cetvelde yer alan 
idareler ile (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerden 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda gösterile-
cek olanların bütçelerine aktarılmak üzere, genel 
bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar Maliye 
Bakanlığı bütçesine yedek ödenek konulabilir. 
Bu ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.

3. Yedek ödenek Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen hizmet ve 
amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini 
gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmet-
ler için, bu Kanun’a ekli (I) sayılı cetvelde yer alan 
idareler ile (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerden 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda gösterilecek 
olanların bütçelerine aktarılmak üzere, genel büt-
çe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar Cumhur-
başkanlığı bütçesine yedek ödenek konulabilir. 
Bu ödenekten aktarma yapmaya Cumhurbaşka-
nı yetkilidir.

Malî yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarma-
ların tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı, yılın 
bitimini takip eden on beş gün içinde Cumhurbaş-
kanlığı tarafından ilan edilir.

DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 467

ESKİ YENİ

4. Örtülü Ödenek

Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savun-
ma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek 
menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, 
sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmet-
lerle ilgili hükümet icapları için kullanılmak üzere 
Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir. Kanun-
larla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hiz-
metlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçele-
rine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek 
bu amaçlar dışında ve Başbakan’ın ve ailesinin 
kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, pro-
paganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. 
İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler top-
lamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının 
binde beşini geçemez.

Başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer 
alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin 
kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma 
ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi 
halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı 
Başbakan tarafından belirlenir.

Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Mali-
ye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan ka-
rarname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir.

4. Örtülü Ödenek

Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savun-
ma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek 
menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, 
sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmet-
lerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanıl-
mak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan 
ödenektir. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleriyle verilen görevlerin gerektirdiği 
istihbarat hizmetlerini yürüten diğer   kamu ida-
relerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. 
Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında, Cumhurbaş-
kanının ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi 
partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçla-
rında kullanılamaz. İlgili yılda bu amaçla tahsis 
edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç 
ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.

Cumhurbaşkanlığı ve diğer ilgili idare bütçele-
rinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, 
giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların 
tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın 
değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin 
aktarılacağı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilir 
ve ödenir.
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DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 468

ESKİ YENİ

1. Bakanların Hesap Verme

Sorumluluğu Bakanlar, hükümet politikasının 
uygulanması ile bakanlıklarının ve bakanlıkla-
rına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşların stratejik 
planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık 
programlara uygun olarak hazırlanması ve uygu-
lanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla 
koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorum-
ludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, 
üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için 
Milli Eğitim Bakanı’na, mahalli idareler için İçişleri 
Bakanı’na aittir.

Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve 
verimli kullanılması konusunda Başbakan’a ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı sorumludur-
lar.

Bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, strateji-
leri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans 
programları konusunda her mali yılın ilk ayı içinde 
kamuoyunu bilgilendirir.

2. Üst Yöneticilerin Hesap Verme So-
rumluluğu

Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde 
en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve bele-
diyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. An-
cak, Milli Savunma Bakanlığı’nda üst yönetici 
Bakan’dır.

1. Bakanların Hesap Verme

Sorumluluğu Bakanlar, hükümet politikasının 
uygulanması ile bakanlıklarının ve bakanlıkla-
rına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşların stratejik 
planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık 
programlara uygun olarak hazırlanması ve uygu-
lanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla 
koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorum-
ludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, 
üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için 
Milli Eğitim Bakanı’na, mahalli idareler için İçişleri 
Bakanı’na aittir.

Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, eko-
nomik ve verimli kullanılması konusunda 
Cumhurbaşkanı’na ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne karşı sorumludurlar.

Bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, strateji-
leri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans 
programları konusunda her mali yılın ilk ayı içinde 
kamuoyunu bilgilendirir.

2. Üst Yöneticilerin Hesap Verme So-
rumluluğu

Bakanlıklarda bakan, diğer kamu idarelerinde 
en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve bele-
diyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. An-
cak, Milli Savunma Bakanlığı’nda üst yönetici 
Bakan’dır.
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ESKİ YENİ

A. Stratejik Planlama ve Performans  
Esaslı Bütçeleme

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, il-
gili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çer-
çevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedef-
ler saptamak, performanslarını önceden belirlen-
miş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve 
bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak 
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan ha-
zırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen dü-
zeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile 
program ve proje bazında kaynak tahsislerini; 
stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile 
performans göstergelerine dayandırmak zorun-
dadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu 
idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin 
takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma pla-
nı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul 
ve esasların belirlenmesine Kalkınma Bakanlığı 
yetkilidir.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında 
yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedef-
lerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak 
hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik 
planlarda belirlenen performans göstergelerine 
uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecek-
leri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye 
ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakan-
lığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve ilgi-
li kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek 
olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçe-
lerinde yer alır. Performans denetimleri bu göster-
geler çerçevesinde gerçekleştirilir.

A. Stratejik Planlama ve Performans  
     Esaslı Bütçeleme

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, il-
gili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çer-
çevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedef-
ler saptamak, performanslarını önceden belirlen-
miş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve 
bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak 
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan ha-
zırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen dü-
zeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile 
program ve proje bazında kaynak tahsislerini; 
stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile 
performans göstergelerine dayandırmak zorun-
dadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu 
idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin 
takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma pla-
nı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul 
ve esasların belirlenmesine Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın görüşlerini de alarak Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı yetkilidir.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında 
yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedef-
lerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak 
hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik 
planlarda belirlenen performans göstergelerine 
uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecek-
leri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye 
ilişkin diğer hususları belirlemeye Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı yetkilidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından bir-
likte tespit edilecek olan performans göstergele-
ri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans 
denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçek-
leştirilir.
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A. Harcama yetkisi ve yetkilisi

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama bi-
riminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

Ancak, teşkilat yapısı ve personel durumu gibi 
nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenme-
sinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde 
harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde 
harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin 
belirleyeceği kişiler tarafından; mahalli idarelerde 
İçişleri Bakanlığı’nın, diğer idarelerde ise Maliye 
Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine yürütülebilir.

Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim ku-
rulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul 
veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, har-
cama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite 
veya komisyona ait olur.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; 
idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve gö-
rev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin be-
lirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim 
kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine 
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı’nca be-
lirlenir.

Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devre-
denin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekle-
ri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine 
ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edi-
len ödenek tutarında harcama yapabilir. 

A. Harcama yetkisi ve yetkilisi

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama bi-
riminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

Ancak, teşkilat yapısı ve personel durumu gibi 
nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde 
güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama 
birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama 
yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleye-
ceği kişiler tarafından; mahalli idarelerde İçişleri 
Bakanlığı’nın, diğer idarelerde ise Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine yürütü-
lebilir.

Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim ku-
rulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul 
veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, har-
cama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite 
veya komisyona ait olur.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerin-
de; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve 
görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin 
belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yöne-
tim kademesinde birleştirilmesine ve devredil-
mesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nca belirlenir.

Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devre-
denin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekle-
ri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine 
ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edi-
len ödenek tutarında harcama yapabilir. 
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G. Kamu Yatırım Projeleri

Kalkınma Bakanlığı, merkezi yönetim kapsa-
mındaki kamu idarelerinin yatırım programın-
da yer alan proje ödeneklerinin belirlenmesi 
sürecinde, bütçe bütünlüğünün sağlanması 
açısından Maliye Bakanlığı ile işbirliği yapar.

Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve 
uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tara-
fından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir 
rapor halinde Sayıştay Başkanlığı’na, Maliye 
Bakanlığı’na ve Kalkınma Bakanlığı’na gönde-
rilir.

G. Kamu Yatırım Projeleri

Kamu yatırım projeleri ilgili mevzuat hükümleri 
çerçevesinde hazırlanır, uygulanır ve izlenir. 

Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu-
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin 
mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin tertiplerinde 
yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskân ve 
tesisleriyle NATO altyapı yatırımlarının gerektirdi-
ği inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırma-
lar ile stratejik hedef planı içinde yer alan alım ve 
hizmetler, vizeye bağlı olmayıp yılı yatırım progra-
mına ek yatırım cetvellerinde yer almaz.

Bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan ida-
relerin yatırım nitelikli projelerine, bilgi için yılı 
yatırım programında yer verilir. Ayrıca, sosyal 
güvenlik kurumları ve mahallî idarelerin yatırım-
larının uygulanması ve izlenmesine ilişkin usul ve 
esaslar Cumhurbaşkanlığınca belirlenir.

Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygu-
lama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izle-
yen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde 
Sayıştay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığına ve 
Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

Proje maliyeti, Yılı Programının Uygulanması, Ko-
ordinasyonu ve İzlenmesine Dair Cumhurbaşkanı 
Kararında belirlenecek sınırın üzerinde bulunan, 
afetlerle ilgili olanlar hariç, yeni kamu yatırım pro-
jesi teklifleri fayda-maliyet veya maliyet-etkinlik 
analizleri ile çevresel analizleri içerecek şekilde 
yapılabilirlik etüdü ile birlikte sunulur.
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18. MUHASEBE SİSTEMİ

Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap ver-
me süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve 
mali raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın 
çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulur ve yü-
rütülür.

Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir, gider ve 
varlıkları ile mali sonuç doğuran ve öz kaynağın 
artmasına veya azalmasına neden olan her türlü 
işlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerin belirlen-
miş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yö-
netim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli 
bilgilerin sağlanması amacıyla tutulur.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde 
uygulanacak muhasebe ve raporlama standart-
ları, uluslararası standartlara uygun olarak Mali-
ye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, 
Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin 
katılımıyla oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi 
Standartları Kurulu tarafından belirlenir. Bu stan-
dartlar Resmi Gazete’de yayımlanır. Kurulun ya-
pısı, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar 
Maliye Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.

18. MUHASEBE SİSTEMİ

Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap ver-
me süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve 
mali raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın 
çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulur ve yü-
rütülür.

Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir, gider ve 
varlıkları ile mali sonuç doğuran ve öz kaynağın 
artmasına veya azalmasına neden olan her türlü 
işlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerin belirlen-
miş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yö-
netim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli 
bilgilerin sağlanması amacıyla tutulur.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde 
uygulanacak muhasebe ve raporlama standart-
ları, uluslararası standartlara uygun olarak Ha-
zine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay 
Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer 
ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturu-
lacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Ku-
rulu tarafından belirlenir. Bu standartlar Resmi 
Gazete’de yayımlanır. Kurulun yapısı, çalışma 
usul ve esasları ile diğer hususlar Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.
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2. Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup 
dönemi

Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri 
mali yılın hesaplarında gösterilir. Bütçe gelir-
leri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği 
yılda muhasebeleştirilir. Kamu hesapları mali 
yıl esasına göre tutulur. Mali yılın bitimine ka-
dar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup 
edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutul-
mak suretiyle, mahsup işlemleri mali yılın bi-
timini izleyen bir ay içinde yapılabilir. Zorunlu 
hallerde bu süre, Maliye Bakanlığı tarafından 
bütçe giderleri için bir ay, diğer işlemlerde beş 
ayı geçmemek üzere uzatılabilir. 

2. Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup 
dönemi

Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî 
yılın hesaplarında gösterilir. 

Tahakkuk ettirilecek giderler devlet muhasebesi 
kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü 
düzeyini de kapsayacak şekilde gösterilir.

Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri 
ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir.
Kamu hesapları malî yıl esasına göre tutulur. Malî 
yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödeme-
lerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri 
saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri malî yı-
lın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir. Zorunlu 
hallerde bu süre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ta-
rafından bütçe giderleri için bir ay, diğer işlemler-
de iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir.
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3. Mali istatistiklerin hazırlanması ve 
açıklanması

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 
ait mali istatistikler, Maliye Bakanlığı’nca aylık 
olarak yayımlanır. Sosyal güvenlik kurumları ve 
mahalli idarelere ait mali istatistikler ile merkezi 
yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali 
istatistikler Maliye Bakanlığı’nca birleştirilerek, 
genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait 
mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler 
itibarıyla yayımlanır.

3. Mali istatistiklerin hazırlanması ve 
açıklanması

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 
ait malî istatistikler, Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğınca aylık olarak yayımlanır. Sosyal güvenlik ku-
rumları ve mahallî idarelere ait malî istatistikler ile 
merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 
ait malî istatistikler Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğınca birleştirilerek, genel yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerine ait malî istatistikler elde edilir ve 
üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.

DEVLET BÜTÇESİ: SAYFA 471
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5.     Mali istatistiklerin değerlendirilmesi

Bir yıla ait mali istatistikler izleyen yılın Mart ayı 
içinde; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, gü-
venilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara 
uygunluk bakımından Sayıştay tarafından değer-
lendirilir ve bu amaçla düzenlenen değerlendirme 
raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve Maliye 
Bakanlığı’na gönderilir. Bu raporda yer alan de-
ğerlendirmelere ilişkin olarak Maliye Bakanı ge-
rekli önlemleri alır. 

5.   Mali istatistiklerin değerlendirilmesi

Bir yıla ait mali istatistikler izleyen yılın Mart ayı 
içinde; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, gü-
venilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara 
uygunluk bakımından Sayıştay tarafından değer-
lendirilir ve bu amaçla düzenlenen değerlendirme 
raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’na gönderilir. Bu raporda 
yer alan değerlendirmelere ilişkin olarak Maliye 
Bakanı gerekli önlemleri alır. 
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c. Gelir kesin hesapları: Gelir kesin hesabını, 
Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Mü-
dürlüğü hazırlar.

d. Hazine genel hesapları: Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından ha-
zırlanan ve devlet gelir ve giderlerinin kesin so-
nuçlarını gösteren hesaptır. Hazine genel hesabı 
kesin hesap kanun tasarısının oluşturulmasında 
kullanılan hesaptır. 

c. Gelir kesin hesapları: Gelir kesin hesabını, 
Maliye Bakanlığı Gelir Düzenlemeleri Genel 
Müdürlüğü hazırlar.

d. Hazine genel hesapları: Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve devlet gelir 
ve giderlerinin kesin sonuçlarını gösteren hesap-
tır. Hazine genel hesabı kesin hesap kanun tasa-
rısının oluşturulmasında kullanılan hesaptır. 
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a. Bütçenin Yürütme (İdari) Denetimi

Yürütme denetiminde hem Maliye Bakanlığı hem 
Sayıştay görev alır.

a. Bütçenin Yürütme (İdari) Denetimi

Yürütme denetiminde hem Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı hem Sayıştay görev alır.
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1. İç Kontrolün Tanımı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş poli-
tikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin 
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi-
ni, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe 
kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali 
bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir 
olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafın-
dan oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle 
iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bü-
tünüdür.

Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve 
iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yön-
temler Maliye Bakanlığı’nca, iç denetime ilişkin 
standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordi-
nasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve 
uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordi-
nasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik 
hizmeti verir. 

1. İç Kontrolün Tanımı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş poli-
tikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin 
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi-
ni, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe 
kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali 
bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir 
olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafın-
dan oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle 
iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bü-
tünüdür.

Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve 
iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yön-
temler Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, iç de-
netime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç De-
netim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, 
geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistem-
lerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine 
rehberlik hizmeti verir. 
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3. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Maliye Bakanlığı’na bağlı İç Denetim Koordinas-
yon Kurulu, yedi üyeden oluşur. Üyelerden biri 
Başbakan’ın, biri Kalkınma Bakanlığı’nın bağlı 
olduğu Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığı’nın 
bağlı olduğu Bakanın, biri İçişleri Bakanı’nın, 
başkanı dâhil üçü Maliye Bakanı’nın önerisi 
üzerine beş yıl süre ile Bakanlar Kurulu tarafın-
dan atanır. 

3. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu, yedi üyeden oluşur. Üyeleri 
beş yıl süre ile Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
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Maliye Bakanlığı’nca Yürütülecek Hizmetler

Mali yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaa-
fa uğradığı, belirgin yolsuzluk veya kamu zararına 
yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda; ilgili 
bakanın talep etmesi veya doğrudan Başbakan’ın 
onayı üzerine Maliye Bakanı, yetkili denetim ele-
manlarına, kamu idarelerinin tüm mali yönetim ve 
kontrol sistemlerini, mali karar ve işlemlerini mev-
zuata uygunluk yönünden teftiş ettirir. Bu teftiş-
ler sonucunda düzenlenecek raporların bir örne-
ği İç Denetim Koordinasyon Kurulu’na, bir örne-
ği de gerekli işlemlerin yapılması için ilgili baka-
na gönderilir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Yürütülecek 
Hizmetler

Malî yönetim ve kontrol sisteminin zaafa uğradı-
ğı, yolsuzluk veya kamu zararına yönelik ema-
relerin ortaya çıktığı durumlarda; il özel idarele-
ri için ilgili vali, belediyeler için ilgili belediye baş-
kanının talep etmesi veya doğrudan Cumhurbaş-
kanının onayı üzerine İçişleri Bakanı, yetkili dene-
tim elemanlarına, ilgili mahallî idarelerin tüm malî 
yönetim ve kontrol sistemlerini, malî karar ve iş-
lemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş etti-
rir. Bu teftişler sonucunda düzenlenecek raporla-
rın bir örneği İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, 
bir örneği de gerekli işlemlerin yapılması için ilgili 
vali veya belediye başkanına gönderilir.
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21. FAALİYET RAPORLARI

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen 
harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. 
Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazır-
lanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idare-
sinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet 
raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Mer-
kezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sos-
yal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının 
birer örneğini Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığı’na 
gönderir.

Mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet 
raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri 
Bakanlığı’na gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu ra-
porları esas alarak kendi değerlendirmelerini de 
içeren mahalli idareler genel faaliyet raporunu ha-
zırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği 
Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığı’na gönderilir.

Merkezi yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal 
güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet so-
nuçları, Maliye Bakanlığı’nca hazırlanacak genel 
faaliyet raporunda gösterilir. Bu raporda, mahalli 
idarelerin mali yapılarına ilişkin genel değerlendir-
melere de yer verilir. Maliye Bakanlığı, genel fa-
aliyet raporunu kamuoyuna açıklar ve bir örneğini 
Sayıştay’a gönderir.

21. FAALİYET RAPORLARI

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen 
harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst 
yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan 
birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin 
faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet rapo-
runu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezi 
yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal 
güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının bi-
rer örneğini Sayıştay’a ve Cumhurbaşkanlığı’na 
gönderir.

Mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet 
raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri 
Bakanlığı’na gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu ra-
porları esas alarak kendi değerlendirmelerini de 
içeren mahalli idareler genel faaliyet raporunu ha-
zırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği 
Sayıştay’a ve Cumhurbaşkanlığı’na gönderilir.

Merkezi yönetim kapsamındaki idareler ile sos-
yal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet 
sonuçları, Cumhurbaşkanlığı’nca hazırlanacak 
genel faaliyet raporunda gösterilir. Bu raporda, 
mahalli idarelerin mali yapılarına ilişkin genel de-
ğerlendirmelere de yer verilir. Cumhurbaşkanlı-
ğı, genel faaliyet raporunu kamuoyuna açıklar ve 
bir örneğini Sayıştay’a gönderir.
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