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BÜTÇE VE BÜTÇE HAKKI KAVRAMLARININ ORTAYA ÇIKIŞI

Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları 
gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade eder.

Bütçe hakkı: Halkın temsilcilerinin hükümet tarafından gerçekleştirilecek vergi ve benzeri kamu 
gelirleri ile kamu harcamalarının miktar ve bileşimini belirleme ve onaylama hakkıdır.Bir başka deyişle 
halkın parlamentolar aracılığı ile kamu gelir ve giderlerini belirleme hakkıdır.Bütçe hakkı, halkın demok-
ratik haklarının belki de ilk örneği olmuştur.Tarihi gelişim sürecinde, bütçe hakkının sağlanabilmesi üç 
aşamada tamamlanmıştır. Ilk aşamada vergilerin ve daha sonra tüm kamu gelirlerinin toplanmasının 
hukuki yapısı ortaya çıkmıştır.Bu durum, vergi hakkının elde edilişi olarak adlandırılabilir. Ikinci aşama 
ise halkın toplanan vergilerin nerelere, nasıl harcandığını bilmek istemesiyle ortaya çıkmıştır.Bu aşama 
ise harcama hakkının elde edilişi olarak adlandırılabilir. Üçüncü aşama ise bütçenin gelir ve gider kı-
sımlarına halkın onay vermesi sağlandıktan sonra, bu hakkın belirli sürelerde tekrar kullanılması gereği, 
bütçenin belirli bir süre için yapılması sonucunu doğurmuştur.

İNGİLTERE’DE BÜTÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Ingiltere bütçe hakkının gelişimi konusunda örnek olmuş ilk ülkedir.
Bütçe hakkı, Ingiltere’de 1215 tarihinde Büyük Özgürlük Şartı’nın (Magna Carta Libertatum) imza-

lanması ve l688’de Haklar Bildirgesi’nin (Bill of Rights) ilân edilmesi ile önemli aşamalar geçirip günü-
müze ulaşmıştır.

Başlangıç Dönemi
Çeşitli Cermen kabileleri, Roma Imparatorluğu’nun ortadan kalkmasıyla beşinci yüzyıldan başlaya-

rak Ingiltere’yi fethettiler. Yaklaşık yüz yıldır Fransa’nın Normandiya bölgesinde yaşayan bir Cermen ka-
bilesi olan Normanlar, bütün Ingiltere’yi 1066 yılında fethederek başarılı istilalar gerçekleştirdiler. Ingiliz 
kralları ilk başlarda vergilere ağırlık vermediler. Onlar “olağan” gelirlere güveniyorlardı. “Olağan” gelirler, 
feodal yükümlülükler, kraliyet ayrıcalıkları ile ürün üretmek için kiralanan ya da kullanılan arazilerden 
geliyordu.Vergiye ağırlık verilmesi, Ingiltere’de dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkmaya başladı.Ingiliz kral-
ları döneminde, bu tür vergiler, özel günler (düğünler, cenazeler, taç giyimleri ve özellikle savaşlar) için 
kullanılan “olağanüstü” gelirler olarak kabul edildiler. 1159’dan başlayarak Ingiliz kralları, Zırh Vergisi 
adı altında toprak sahiplerinin orduya asker sağlama hizmeti vermek yerine para ödemelerine imkân 
tanıyan parasal vergilere yöneldiler.

Büyük Özgürlük Şartı Sonrası Dönem
Zamanla devlet faaliyetlerinin artışına bağlı olarak masrafların çoğalması ancak kralın kişisel gelirle-

rinin sabit kalması, vergiye başvurulmasını sıklaştırdı.
15.06.1215 tarihinde Runnymede’de kilise ve halk tarafından desteklenen bir grup baronla bir araya 

gelen Kral John’u, Büyük Özgürlük Şartı (Magna Carta Libertatum) adı verilen, tarihe ilk demokrasi 
metni ve anayasal belge olarak geçen şartı imzalamaya mecbur bırakmıştır. Bu belge ile bütçe hakkının 
temelini oluşturan vergileme hakkı bir tür meşruti güvenceye kavuşturulmuş bulunmaktaydı.

Büyük Özgürlük Şartı: 1215 yılında Ingiltere Kralı John tarafından imzalanan, vatandaşların hakla-
rını ve özgürlüklerini garanti altına alan anlaşma. 

Parlamento özellikle savaş harcamaları için alınan gelirlerin kullanımını sınırlandırdı.
Haklar Bildirgesi Sonrası Dönem
Krallar, zaman zaman kendilerini kuvvetli hissettikçe, parlamentolara karşı savaş açtılar ve eski 

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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sınırsız yetkilerini tekrar ele geçirmeye çalıştılar. Stuart hanedanından 1. James ile 1. Charles zamanlarında bu 
mücadele şiddetlendi.

l629’da parlamento dağıtıldı ve donanma ihtiyaçlar için donanma vergisi adlı yeni bir vergi konuldu.Vergileri 
onaylama hakkını kesin olarak Parlamento’ya veren 1689 tarihli Haklar Bildirgesi (Bill of Rights) kabul edildi.

Kraliyet ailesinin gelir ve giderlerini gösteren “sivil listesi” (Civil List) ile diğer kamu giderlerinin ayrılması yo-
luna gidilerek denetim yetkisi genişletildi. Yürütme organı olan kralın ulus temsilcilerine verilen ödenek sonrası 
hesap vermesi ve bütçe denetimi esası getirildi.

1760’da Parlamento tüm Ingiliz gelirlerini tahsile ve tüm kamu harcamalarını onaylamaya yetkiliydi. Böylece 
bütçe hakkı tümüyle parlamentoya, millet temsilcilerine verilmiştir.

1787 yılında Parlamentoda Konsolide Fon Yasasının (Consolidated Fund Act) kabul edilmesiyle Ingiltere’de 
bütçeler, kaynaklarına bakılmaksızın tüm devlet gelir ve giderlerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Bütçelerde uygulama alanına konulan genellik ve yıllık olma ilkelerinden sonra 1802 yılında bütçe kanununa 
ekli gelir ve gider cetvelleri bulundurulması yöntemi getirilmiş, devlet bütçelerinin yayımına başlanmıştır.

Ingiltere’de bütçe 1822 yılında “Hazine Şansölyesi” (Chancellor of the Exchequer) tarafından parlamentoya 
sunulmaya başlanmıştır. 1822 yılı bütçe hakkının tam ve mükemmel bir şekilde kullanılmaya başlandığı yıl ola-
rak, modern bütçelerin de başlangıcı sayılabilir.

Hazine Şansölyesi: Diğer ülkelerdeki maliye bakanı rolüne eşdeğer, Ingiltere’deki tüm ekonomik ve mali 
meselelerden sorumlu yetkili.

Ingilizler 1860’larda bütçeyi sadece devletin gelir ve gider tahminlerini kapsayan basit bir mali doküman ol-
maktan çıkarıp ona toplumun “milli bütçesi” olma niteliğini de kazandırmışlardır.

Genel Muhasebe ve Sayıştay Kanunu, Toprak Reformu Kanunu, Sendikalar Kanunu, Eğitim Reformu ve 
Genel Eğitim Kanunu bu dönemde çıkarılmış, Avam Kamarasının Sayıştay Komisyonu (Public Accounts Com-
mittee) sayılabilen encümen de bu dönemde kurulmuştur.

Günümüzde Ingiltere’de parlamento bütçeyi onama, azaltma ya da reddetme yetkisine sahiptir. Bütçenin 
yürütülmesinde de son yetki parlamentodadır. 

Avam Kamarası: Ingiliz Parlamentosunun halk tarafından seçilen 650 temsilciden oluşan ve yasama gücü-
nün büyük kısmını elinde bulunduran alt kısmı

1600’lerin başından itibaren Ingilizler, Genel Fon olarak adlandırdıkları kamu paralarının toplanması ve har-
canması için tek bir para havuzu fikrini kullanmaya başladılar.

Şerifler ve Maliye teşkilatı gelirleri topluyor, Hazine parayı elinde tutuyor, denetçiler yapılan ödemeleri gözden 
geçiriyor ve Ingiltere Merkez Bankası da borç alıyor veya ödemesini gerçekleştiriyordu.

FRANSA’DA BÜTÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ
1789 Ihtilali Öncesi Dönem
Genel meclisler baronlar, din adamları ve burjuva temsilcilerinden kurulmuşlardı dolayısıyla daha çok toplu-

mun üst sınıflarını temsil etme yeteneğine sahiptiler.
Vergide yükümlü rızasının aranması Fransa’da geleneksel bir ilkeydi. Fakat yavaş yavaş bu ilkeden sapılmış 

ve krallar keyfi vergiler koymayı alışkanlık edinmişlerdi.
François genel meclislere başvurmaksızın vergileri çoğaltmış, 4. Henri zamanında vergide yükümlünün rıza-

sının alınması ilkesi terk edilmiş, 14. Louis vergi konusunda davranışlarını tam bir keyfilik içinde sürdürmüş, hiçbir 
denetim organını tanımamıştır. Bu dönemde Fransa halkını mağdur eden tuz ve şarap vergisi uygulamaları da 
acı bir hatıra olarak anılmaktadır. 1614 - 1789 arası Fransa tarihinde meclissiz dönem olarak adlandırılmaktadır.

1789 Ihtilali Sonrası Dönem
14.07.1789’da gerçekleşen Büyük Fransız Ihtilali ile birlikte derebeylerin, kilisenin sahip olduğu vergileme 

yetki ve ayrıcalıkları kaldırılmıştır.Bu bildirgede yer alan ilkeler daha sonra 1791, 1793 Anayasalarında tekrarlan-
mış ve anayasal hükümlerde vergi gelirlerinin kamu giderlerine tahsis yetkisi, kullanımının izlenmesi, denetimi 
özetle bütçe hakkı tanımlanmıştır.

1791 Anayasasında, verginin yıllık olması ilkesi açıkça belirtilmiştir.
Çağdaş anlamıyla kamu bütçelerinin yapılmasına Restorasyon döneminde, 1816’da başlanmıştır. Ilk ön-

ce, ödenekler bakanlıklar itibariyle toptan onaya tabi tutulurken 1831’de giderlerin bölüm itibariyle onaylanma 
yöntemi kabul olunmuştur. Bununla beraber Fransız bütçe sistemi, olgunluk devrini, parlamenter 3. Cumhuriyet 
Devrinde yaşamıştır.

31 Mayıs 1862 Genel Kamusal Muhasebe Kararnamesi ile yasallaşmış ve yıllık bütçe hakkının ulus temsilci-
lerince kullanımı, bugünkü anlamıyla gerçekleşmeye başlamıştır.
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Restorasyon Dönemi: Fransa’da 1814’te Napolyon’un devrilmesinden 1830 yılının Temmuz 
Devrimi’ne kadar süren monarşinin tekrar güç kazandığı dönem.

1946 Anayasasıyla “bütçeyi Millet Meclisi onaylar” hükmü ile esas ilkeye dönülmekle beraber, gider-
leri artırma konusunda parlamentonun hakları sınırlanmıştır.

Ingiltere’de, Hazine Şansölyesi, Hükümetin mali planının hazırlanmasında en üst derecede sorum-
luluğa sahiptir. Diğer bakanların ödenek taleplerini değiştirmek için yetkisi vardır. Şansölyenin kararları-
nın Bakanlar Kurulu’nca temyiz edilmesi mümkündür fakat pek tercih edilmez.

Fransa Meclisi’nin sahip olduğu bütçe otoritesidir. Ulusal Meclis Maliye Komitesi, önerilen harcama 
ve vergilerin miktarını azaltmak, arttırmak veya ortadan kaldırmak için neredeyse tam yetkiye sahiptir. 
Ayrıca, Meclis borçlanmayı belirler, onaylar ve krediler arası transferler de yasaktır.

Bütçelemede klasik bütçe anlayışının esası ilk kez Fransa’da ortaya konulmuştur.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE BÜTÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Amerika Birleşik Devletleri’nde bütçe hakkının tarihi gelişimi Fransa ve Ingiltere’den farklı olarak bir 

bağımsızlık mücadelesidir.
Amerika Birleşik Devletlerinde bütçelemenin gelişimi Ingiltere’ye karşı başlatılan bağımsızlık mü-

cadelesi döneminde, köleliğin kaldırılmasına isyan eden eyaletlerin 1861’de başlattığı ve 1865’te sona 
eren Iç Savaş sonrasında ve yirminci yüzyılda önemli değişim ve gelişimler göstermiştir.

Bağımsızlık Mücadelesi Dönemi
ABD’nin bağımsızlık hareketinin mali temeli “temsilsiz vergi olmaz” (no taxation without representa-

tion) adlı vergileme ilkesine dayanmaktadır.
Ingiltere’nin 1765’te çıkarttığı Pul Yasasına (Stamp Act) karşı çıkan Amerikalılar, parlamentoda tem-

sil edilmedikleri için bu vergiyi ödemeyeceklerini savundular, ABD’de ilk defa vergi hakkının o dönemde 
mevcut on üç eyalet meclisine ait olduğu kabul edildi. Ingiltere hükümeti, bu vergiden 1766’da vazgeç-
mesine rağmen 1767’de Townshend yasaları ile kâğıt, boya, cam, kurşun ve çay üzerine yeni beş vergi 
koydu.Bunlardan çay hariç dördünün 1770’te kaldırılmasına rağmen, Çay Vergisi ABD kolonisi üzerinde 
bir tür egemenlik ve denetim hakkı olarak kabul edildi ve devam ettirildi. Artan hoşnutsuzluğun sonunda, 
04.07.1776’da Bağımsızlık Bildirgesi’nin ilanıyla birlikte bağımsızlık hareketi başladı.1789 tarihli Ame-
rika Birleşik Devletleri Anayasasında “gelirleri ilgilendiren tüm konuların Temsilciler Meclisinden onay 
alması gerekir” hükmü yer almıştır.

Bağımsızlık Bildirgesi: Büyük Britanya Krallığı ile savaşta olan on üç Amerikan kolonisinin kendile-
rini artık Ingilizlerin egemenliği altında olmayan bağımsız egemen bir devlet olarak tanımladıkları belge.
ABD Kongresi, vergi ve benzeri yükümlülükleri salmak, borçlanmak, Birleşik Devletlerin ulusal savunma 
ve genel refahına yönelik hizmetler yapmak görevlerini federal devlete vermiştir.ABD Kongresinin kont-
rol ve denetiminde olduğu teyit edilmiştir. 

Amerikan Iç Savaşı Sonrası Dönem
Iç Savaş öncesi dönemde, Kongre ve Başkanlık yetkilerinin göreceli bir dengesi söz konusuydu. 

Kongre, vergileri kontrol ederek ve ana programlarına ve faaliyetlerine yetki vererek hükümetin boyu-
tunu ve kapsamını sınırlandırabiliyordu. Örgütlü siyasi partilerin ortaya çıkmasıyla birlikte, bir siyasi 
partinin lideri olarak ve hükümet yürütme organlarının başı sıfatıyla Başkan tarafından yasama üzerinde 
yürütmenin etkisi oluşmaya başladı.

Iç savaştan sonra yürütme gücünün bu büyük genişlemesi büyük ölçüde tersine döndü. 1802’den 
1865’e kadar hem gelir tahsilatı hem de ödenek tahsisatı yetkisi Meclis Bütçe Komitesinde yoğunlaş-
mıştı.Sekreterin (Bakanın) işlevi sadece raporlamaydı. Harcama tekliflerini sınıflandırıp ve Kongre’ye 
iletirdi. Talepleri eleştirmez, değiştirmez, azaltmaz veya koordine etmezdi.Iç Savaş sonrası dönemde 
hiç kimse, hükümetin ne kadar aldığını veya ne kadar harcadığını tam olarak bilmiyordu.

Hemen hemen her teşkilatın, yasama organı tarafından farklı bir zamanda geçirilen ayrı bir tahsisat 
faturası vardı, bazen de farklı dönemler için ilave fonlar yetkilendiriyordu. Teşkilatlar farklı muhasebe 
teknikleri kullanıyordu ve denetim ise sistemde çok nadir olan bir olaydı. Çıkar çatışmaları ve kanun dışı 
uygulamalar da çok yaygındı.

Federal maliyedeki aşırı karmaşık dönem 1880’den 1909’a kadar uzandı. Elde yeterli kaynak olma-
sına rağmen kamu hizmeti aksıyordu. Yolsuzlukları engellemeyi amaçlayan mekanizma tüm sistemin 
durmasına yol açmaktaydı. Kongre tarihinde bu dönem, sınırsız sorumsuzluk ve israfçı gösterişçilik 
olarak tanımlandı.

Yirminci Yüzyıl Bütçe Reformları Dönemi
04.03.1909’da Muhtelif Sivil Tahsisat Yasası’nda yapılan bir değişiklik ile ödeneklerin gelirleri aşma-

sı halinde Hazine Sekreterinin, ödeneklerin nasıl azaltılabileceği veya ek vergi tahsilatının nasıl yapıla-
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cağı konusunda derhal Komisyon’a tavsiyede bulunması şartı getirilmiştir.
Komisyonun yaptığı ilk çalışmalardan biri kişisel hizmetler, tüketim malzemeleri, yardımcı ekipman-

lar gibi satın alınan unsurlara göre kamu harcamalarını sınıflandıran federal bakanlıklardan ve teşkilat-
larından bilgi sağlamaktı.

17 Ocak 1912’de, Başkan Taft Kongreye Hükümet Hizmetlerinde Ekonomi ve Verimlilik konusunda 
bir mesaj gönderdi. 27 Haziran 1912’de ise Ulusal Bütçe Ihtiyacı Komisyonu raporu yayınlandı.Federal 
hükümetin tarihinde ilk defa örgütsel yapısının ayrıntılı olarak incelendiği ve ilk kez, hükümet harcama-
larının niteliği hakkında ayrıntılı bilgilerin toplandığı ilk zaman olmuştur.

On Altıncı Değişiklik: ABD Kongresinin, eyaletler arasında bir paylaştırma yapmaksızın ve her-
hangi bir nüfus sayımını ya da hesaplamayı dikkate almaksızın, hangi kaynaktan sağlanırsa sağlansın, 
bütün gelirlere vergi koyma ve toplama yetkisine sahip olduğu Anayasa değişikliği.

Milletler Cemiyeti: Cemiyet-i Akvam da denilen, günümüzdeki Birleşmiş Milletlerin temeli sayılabi-
lecek bir organizasyondur.

2. Dünya Savaşı sırasında Başkanın ve Bütçe Bürosunun önemi savaş faaliyetleri nedeniyle ol-
dukça arttı. Savaşın finansmanı için vergilerde artışlar ve bütçe açıkları Büronun önemini ve işlevini 
arttırdı. 2. Dünya Savaşının bitiminde Büronun yetkileri daha da artmıştı. Kamu iktisadi kuruluşlarını da 
kapsayacak şekilde faaliyet alanı genişletilmiş daha sonraları ise ekonomik planlama-bütçe politikası 
ilişkisiyle ilgili faaliyetler de bütçe büro suna verilmişti. Bu durum Başkanın bütçeyle ilgili yetkilerinin 
artması anlamına da gelmektedir.

Yirminci yüzyılda, bütçe konusunda kamu yöneticilerinin çalışmalarını önemli ölçüde değiştiren ve 
arttıran çok sayıda bütçe ile ilgili yönetim reformu başlatıldı. Bu reformlar yirminci yüzyılda büyük ölçüde 
gelişen; resmi planlama, tahmin, sermaye bütçelemesi, nicel analiz, muhasebe, denetim, gelir ve harca-
maların yönetimi, satın alma, para yönetimi (nakit, yatırım ve borç) alanlarıyla ilgili kararların alınmasını 
ve bilginin analiz edilmesini içermekteydi.

TÜRKİYE’DE BÜTÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Osmanlı Devleti döneminde özellikle 1876 Anayasası’nda önemli gelişmeler yaşansa da meydana 

gelen savaşlar nedeniyle bütçelerin uygulanması gecikmiş; çağdaş anlamda bütçe hakkının ve modern 
bütçe kurumlarının yerleşmesi ve gelişmesi, cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşebilmiştir.

Tanzimat Fermanı Dönemi
Tanzimat Dönemi’nin hemen öncesinde Osmanlı Devleti siyasal ve mali süreçte bazı evreler de 

geçirmiştir. Bunlardan en önemlilerinden biri 7 Ekim 1808’de Türklerin Magna Carta’sı diye adlandırılan 
Sened-i Ittifak’ın imzalanmasıdır.Buna göre; Osmanlı vergi düzeni tüm imparatorlukta ve eyaletlerde 
uygulanacak, padişaha ait olan gelirlere el konulamayacaktı.Mali sistemde ve yönetimde bugünkü mer-
keziyet yöntemi Tanzimat ile başlamış ve eski defterdarlık örgütleri, Tanzimat’tan bir yıl evvel 1838’de 
yerini Maliye Nezareti’ne (Bakanlığı’na) bırakmıştır.

Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) herkesten iktidarına göre vergi alınmasını, arpalık 
ve aidat yöntemlerinin terkedilerek yerine “maaş” sisteminin konulmasını, Hassa (padişah) Hazinesi ile 
giderlerinin Maliye Hazinesine aktarılması öngörülmüştür.Bütçenin, bir idari belge şeklinde bile olsa, 
öneminin anlaşılması için 1855 tarihli Hazine-i Celile’nin Muvazene Defterinin Suret-i Tanzimine Dair 
Nizamname’nin (Bütçe Yönetmeliği) yayınlanmasını beklemek gerekmiştir. 1859 yılında dördü Türk, 
üçü yabancı olan yedi üyeli bir Islahatı Maliye Komisyonu oluşturulmuştur. Ancak memleketin mali ve 
iktisadi durumu hakkında aranılan bilgilerin hemen hiçbirinin elde edilememesi dolayısıyla komisyonun 
çalışması güçlüklerle karşılaşmıştır.

1874 tarihli Devlet-i Aliye’nin Bütçe Nizamnamesi ile de ilk defa “bütçe” deyimi kullanılmıştır.
1876 Anayasası Dönemi
Türkiye’de bugünkü anlamı ile bütçe hakkını resmen kabul ve ifade eden ilk yasa 1876 Anayasası 

(Kanun-i Esasi) olmuştur.
Bu anayasayla klasik bütçe anlayışı benimsenerek bütçeler idari sınıflandırma esasına göre ya-

pılmış, devletin bütçesi tanımlanarak gelir ve giderlerin bölümler itibariyle onanması ve bütçenin yıllık 
olması ilkeleri ile Sayıştay denetimi ve Kesin Hesap Kanunu esasları kabul edilmiştir.

1876’da ilan edilen ilk Anayasa’da vergi ve bütçe hakkı kısmi bir şekilde Mebusan Meclisi ile Ayan 
Meclisinden kurulu “Meclis-i Umumi” ye verilmiştir. Batı demokrasilerinde olduğu gibi, kanuni dayanağı 
olmaksızın kimseden vergi, resim adı altında para tahsil edilmemesi, Devlet gelir ve masraflarının her 
yıl bütçe kanunu ile bölüm bölüm onaylandıktan sonra yerine getirilmesi hakkında açık hükümler içe-
ren Anayasada, ayrıca vergilerin tahsilinde bütçe kanunu ile her yıl yeniden izin verilmesi esası da yer 
almaktaydı.
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“Bütçe kanunu (bir) yıllık geçerliliğe sahiptir.” hükmü ile de bütçenin yıllık olma ilkesi benimsenmiştir. 
Kanunu Esasi’deki diğer hükümlerle de kesin hesap yasası ve Sayıştay kontrolü sistemleri kabul edil-
miştir. 

Ikinci Meşrutiyet idaresi, Mecliste bütçe teklifini görüşmüş ve onaylamıştır. Bu nedenle, hazırlan-
ması, onaylanması ve uygulaması ile bütçe hakkının gerçek anlamıyla uygulandığı ilk bütçe, 1909 yılı 
bütçesi olmuştur.

Döneme damgasını vuran Duyun-u Umumiye Idaresince toplanan ve Osmanlı Devleti’nin dış borç-
larının ödenmesine tahsis edilen gelirler dışında, tüm devlet gelirlerinin Hazineye girmesi ve giderlerin 
de yine Hazine aracılığıyla ödenmesi ilkesi gerçekleştirilebilmiştir.

Osmanlı imparatorluğunun kanunlaşan en son bütçesi ise 1918 yılı bütçesi olmuştur. Buna rağmen, 
Türkiye’de gerçek anlamıyla bütçe fikrinin ve bütçe tekniğinin Ikinci Meşrutiyet Döneminde doğduğunun 
kabul edilmesi gerekir.

1924 Anayasası Dönemi
Ülkemizde bütçe hakkının ve çağdaş bütçe kurum ve yöntemlerinin yerleşmesi ve gelişmesi ancak 

Cumhuriyet Döneminde gerçekleşebilmiştir. 1924 Anayasası Türkiye’de ilk kez verginin niteliğini çağdaş 
görüşlere uygun olarak ifade etmiş “Vergiler ancak kanunla salınır ve alınır” demek suretiyle verginin ka-
nuniliği esasını koymuştur. Bu hükümle vergiyi onaylama hakkını, yani milletin vergi verme konusunda 
temsilcileri aracılığıyla tek söz sahibi olması ilkesini kabul ve ifade etmiştir.

Bütçeyi onama yetkisini millet adına kullanan TBMM’ne, bunun nasıl uygulandığını da inceleme ve 
denetleme olanağı sağlanmış ve bütçe hakkı tamamlanmıştır.

1924 Anayasası’nda ise Cumhurbaşkanına “Uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere 
on gün içinde gerekçesi ile birlikte Meclise geri vermek” yetkisi tanınmakla beraber. Anayasa ile “Bütçe 
kanunu bu hükmün dışında” tutulmuştur.

Bu dönemde klasik bütçeleme sisteminin uygulanmasına devam edilmiş, ancak harcamaların sınıf-
landırılmasında da yenilik yapılmıştır. 1950 yılına kadar bütçe harcamaları yalnız organik temele göre 
basit bir sıralamaya tabi tutulurken, bu tarihten itibaren cari harcamalar - yatırım harcamaları şeklinde 
ikili bir tasnif uygulanmaya başlanmış olup ilk kez ekonomik sınıflandırma yapılmıştır.

1961 Anayasası Dönemi
1961 Anayasası, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile kurulan 1. Kurucu Meclis tarafından hazırlan-

mıştır. Önceki anayasalarının sahip olmadığı bir özellik sonucu ilk defa referandum (halkoyu) ile ka-
bul edilmiş ve yine ilk defa çıkarılacak kanunların uygunluğunun kontrolünü yapacak olan Anayasa 
Mahkemesi’ni kurmuştur.

Gerçekten, 1961 Anayasası, “vergi ödevini” belirlemiş ve “herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, 
mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali yükümlülükler 
ancak kanunla konulur” hükmünü koymuştur.

Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali 
yılın sonundan başlayarak en geç bir yıl sonra. Bakanlar Kurulunca TBMM’ye sunulur. Sayıştay genel 
uygunluk bildirimini, ilişik olduğu kesin hesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç altı 
ay içinde TBMM’ye sunar.” hükmü ile bir defa 1924 Anayasasında kesin hesap kanununun sunulması 
için 17 ay olarak kabul edilen ve mali yılbaşı tarihlerindeki değişiklikler dolayısıyla 20 aya çıkmış bulunan 
süre, bir seneye indirilmiştir.

1961 Anayasası ile Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan bütçe tasarısının mali yılbaşından üç ay 
önce Büyük Millet Meclisine sunulacağı ve bu tasarıya “milli bütçe tahminleri” de ekleneceği hükmü ge-
tirilerek bütçe hakkının kullanılması genişletilmiştir. Böylece klasik bütçe anlayışı yerine çağdaş modern 
bütçe anlayışı benimsenmiştir.Gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklifler yapamayacaklardır.

Daha önceki anayasalardan farklı olarak bütçenin mali yıla girilmeden önce onanmasını anayasal 
ilke haline getirmiştir.

1973 yılında Türk bütçe sisteminde “program bütçe sistemi”ne geçilmiştir.
Program bütçe sistemi ile sınıflandırma; program, alt program, ödenek türü, faaliyet-proje ve harca-

ma kalemi şeklinde yapılmıştır.
1982 Anayasası Dönemi

12 Eylül 1980 askeri darbesi sonunda Danışma Meclisi ile Milli Güvenlik Konseyinden oluşan 2. 
Kurucu Meclis tarafından kabul edilerek 7 Kasım 1982 tarihinde halk oylamasından geçen Anayasada 
bütçe ile ilgili hükümlerde 1961 Anayasasında konulan ilkelere esas itibariyle sadık kalınmış, fakat büt-
çeyle doğrudan ilişkili düzenlemeler daha ayrıntılı hale getirilmiştir.
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24 Ocak 1980 Ekonomik Istikrar Tedbirleri ile devletçi kalkınma modeli ekonomiden özel sektör 
öncülüğünde ihracata dayalı büyüme modeline geçen Türkiye’de devletin rol ve işlevleri yeniden ta-
nımlanmış ve bu da bütçe kurumunu hem anlam ve kapsam açısından hem de işlev açısından radikal 
değişikliklere uğratmıştır.

Kesin hesap kanunu tasarıları, ilgili mali yılsonundan itibaren en geç yedi ay sonra Bakanlar Kuru-
lunca TBMM’ne sunulacaktır. Sayıştay, kesin hesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en 
geç 75 gün içinde “genel uygunluk bildirimini” TBMM’ne sunacaktır.

16 Nisan 2017’de gerçekleşen anayasa değişikliği referandumu ile parlamenter sistemden Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi kabul edilmiştir.

Bütçenin onaylanmasını TBMM’nin görev ve yetkileri arasında saymaktadır.
Bütçenin hazırlanması görevini Cumhurbaşkanına vermektedir. Buna göre Cumhurbaşkanı bütçe 

kanun teklifini, mali yılbaşından en az yetmiş beş gün önce TBMM’ye sunmakta, bütçe teklifi de Bütçe 
Komisyonu’nda görüşülmektedir. Komisyon’un elli beş gün içinde kabul edeceği metnin Genel Kurul-
da görüşülmesi ve mali yılbaşına kadar karara bağlanması hüküm altına alınmaktadır. Ancak önerilen 
hükümet sistemine bütçe konusunda katkı yapan asıl düzenlemeye bu maddenin ikinci paragrafında 
rastlanılmaktadır: “Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu 
çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye 
kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.” Bu düzenlemenin 
yasama-yürütme arasında çoğu zaman tıkanıklıklara yol açma riski taşıyan bütçenin kabulü konusuna 
oldukça etkili bir çözüm getirdiği ifade edilebilir. 
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Bütçe hakkının gelişimi konusunda örnek
olan ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A)  ABD
B)  ALMANYA
C)  INGILTERE
D)  FRANSA
E)  TÜRKIYE

2. Türkçedeki bütçe kelimesinin İngilizce
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bougette
B)  Bulga
C)  Bouge
D)  Budget
E)  Royal

3. İngilterede 1159 yılı itibariyle toprak sa-
hiplerinin orduya asker sağlamak yerine
para ödemelerine olanak sağlayan vergi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zırh vergisi
B)  Savunma vergisi
C)  Toprak vergisi
D)  Taç vergisi
E)  Varlık vergisi

4. 1215 yılında ingilterede imzalanan vatan-
daşların haklarını ve özgürlüklerini ga-
ranti altına alan anlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Haklar bildirgesi
B)  Haklar genelgesi
C)  Büyük özgürlük şartı
D)  Bağımsızlık bildirgesi
E)  Hazine şansölyesi

5. İngilterede 1787 yılında aşağıdaki yasa-
lardan hangisinin kabulüyle bütçeler kay-
naklarına bakılmaksızın tüm devlet gelir
ve giderlerini kapsayacak şekilde hazır-
lanmaktadır.?

A)  Sivil liste
B)  Konsolide fon yasası
C)  Milli bütçe yasası
D)  Genel eğitim yasası
E)  Restorasyon yasası

6. Bütçelemede klasik bütçe anlayışının
esası ilk olarak aşağıdaki ülkelerin hangi-
sinde ortaya konulmuştur.?

A)  INGILTERE
B)  ABD
C)  ISVEÇ
D)  ITALYA
E)  FRANSA

7. Fransa’da hangi olayla birlikte derebeyle-
rin kilisenin sahip olduğu vergileme yetki
ve ayrıcalıkları kaldırılmıştır?

A)  Haklar bildirgesi
B)  Bağımsızlık bildirgesi
C)  1876 kanun-i esasi
D)  1789 ihtilali
E)  1215 magna carta

8. Aşağıdakilerden hangisi ABD de bağım-
sızlık hareketinin başlangıcı olarak kabul
edilmiştir?

A)  Çay vergisi
B)  Zırh vergisi
C)  Kurşun vergisi
D)  Savunma vergisi
E)  Kağıt vergisi
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9. ABD’nin bağımsızlık hareketinin mali te-
meli aşağıdaki vergileme ilkelerinden
hangisine dayanmaktadır?

A) Herkesten iktidarına göre vergi alınması
B) Temsilsiz vergi olmaz
C) Herkesten mali gücüne göre vergi alın-

ması
D)  Vergiler ancak kanunla salınır ve alınır
E)  Gider artırıcı veya gelir azaltıcı teklif ya-

pılamaz

10. ABD’de 1767 yılında çıkarılan townshend
yasaları ile aşağıdakilerden hangisi üze-
rinden vergi alınmamaktadır?

A) Cam
B)  Boya
C)  Kağıt
D)  Şarap
E)  Çay

11. Türkiye’de bugünkü anlamı ile bütçe hak-
kını resmen kabul ve ifade eden ilk anaya-
sa aşağıdakilerden hangisidir?

A)  1924 anayasası
B)  1961 anayasası
C)  1876 kanun-i esasi
D)  1939 tanzimat fermanı
E)  1982 anayasası

12. Türkiye’de ilk kez verginin niteliğini çağ-
daş görüşlere göre ifade eden anayasa
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  1924 anayasası
B)  1961 anayasası
C)  1982 anayasası
D)  1876 kanun-i esasi
E)  1920 anayasası

13. Türkiye’de 2017 yılında yapılan anayasa
değişikliği referandum ile bütçenin hazır-
lanması görevi aşağıdakilerden hangisine
verilmiştir.

A)  TBMM
B)  Yasama organı
C)  Bakanlar kurulu
D)  Yürütme organı
E)  Cumhurbaşkanı

14. 1973 yılında Türk bütçe sisteminde aşağı-
dakilerden hangisine geçilmiştir?

A) Plan bütçe sistemi
B)  Program bütçe sistemi
C)  Sıfır esaslı bütçe sistemi
D)  Torba bütçe sistemi
E)  Plan ve program bütçe sistemi

15. 1982 anayasasına göre yıllık genel ve kat-
ma bütçe tasarıları mali yılbaşından ne
kadar süre önce TBMM’ye sunulmaktadır.

A)  2 ay
B)  3 ay
C)  6 ay
D)  15 gün
E)  75 gün

1. C
2. D
3. A
4. C
5. B
6. E

7. D
8. A
9. B

10. D
11. C
12. A

13. E
14. B
15. E

YANITLAR
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ÜNİTE

BÜTÇE VE HUKKUKİ YAPISI? 7
BÜTÇE VE HUKUKİ YAPISI

Bütçe, temel olarak bir yasadır fakat özellikleri olan bir yasadır, şeklinde ifade edilebilir. Çünkü büt-
çenin temel dayanağı (yasama organı) Anayasa’dır. Özellikle, “bütçe hakkı (power of purse)” açısından 
bütçe anayasal bir metindir ve bütçenin hazırlanması, görüşülmesi, kabul edilmesi yasalarla hükme 
bağlanmıştır.

Anayasa Eski ve Yeni Bütçe Hükümlerinin Karşılaştırılması
Eski Madde
II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri A. Genel olarak Madde 87– Türkiye Büyük Millet

Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları 
denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; 
bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına 
karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek ve Anayasanın 
diğer maddelerinde ön görülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir 

Değişiklik
II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri A. Genel olarak Madde 87- Türkiye Büyük Millet

Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; (…) bütçe ve kesinhesap kanun 
tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası 
andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç 
çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngö-
rülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.

Gerekçe
Kuvvetler ayrılığı prensibine uygun olarak yasamanın yürütmeyi denetlemesi ile Bakanlar Kuruluna 

kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkarıl-
maktadır. Öngörülen hükümet sisteminde yasama ve yürütme doğrudan halk tarafından seçilmekte, her 
iki kuvvet de meşruiyetini halktan almakta ve yürütme de yasama da halka karşı sorumlu olmaktadır.

Bütçe siyasi ve hukuki nitelikleri dışında enflasyonla mücadele, deflasyonla mücadele, ekonomik 
kalkınma da bir araç olması, kamu gelir ve giderlerinin yeniden dağıtımı için bir araç olması ve son ola-
rak tam istihdam ve fiyat istikrarını birlikte sağlamak içinde bir araç olma özelliğine sahiptir. Ayrıca, milli 
gelirden elde edilen gelirin bütçe aracılığıyla dağıtılması ve bütçe uygulaması ile ülke ekonomisine yön 
verilebilip müdahale edilebilmektedir.

BÜTÇE DÖNEMİ
Mali yıl (veya bazen bütçe yılı) hükümetler tarafından, (ülkeler arasında farklılık göstermesine rağ-

men) bütçenin amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılan süre olarak tanımlanabilir. Bu süre genellikle 
bir yıldır ve takvim yılı ile aynı olması gerekmez.

Ülkemizde mali yılbaşı Meşrutiyet döneminde 1 Mart idi (Bu süreçte Rumi takvimin kullanıldığı unu-
tulmamalıdır.) . Cumhuriyet Dönemiyle 1926 da 1 Haziran 1944 yılından itibaren 1 Ocak’a ve 1950’den 
itibaren 1 Mart’a alındı.

1983 yılında mali yılbaşı 1 Ocak tarihine alınmıştır. Ülkemizde mali yıl 1 Ocak’ta başlar. 31 Aralık’ta 
ise sona erer. Ülkemizde mali yıl 1983 yılına kadar Mart ayında başlıyordu. Takip eden yılda 12 aylık 
süre bittiğinde de sona ererdi. 1983 yılından sonra ülkemizde mali yıl 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasın-
da yapılmaya başlanmıştır.
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GİDER BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi Cumhurbaşkanı 
tara-fından TBMM’ye sunulacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulamasında Hazine 
Müste-şarlığı ve Maliye Bakanlığı birleştirilerek, bakanlık bünyesindeki bütçeye ilgili tüm görevler 
Cumhurbaş-kanlığı tarafından yerine getirilecektir.Merkezi yönetim bütçe kanunu teklifini hazırlarken, 
kamu idareleri arasında koordinasyonu da Cumhurbaşkanlığı sağlayacaktır.

Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci şu şekildedir: Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan 
bütçe 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 eko-nomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde görüşülüp onaylanan Orta Vadeli Program’ın 
(OVP) Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla başlayacaktır.

OVP ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık 
ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve cumhurbaşkanı tarafından 
onaylanan Orta Vadeli Mali Plan, en geç 15 Eylül’e kadar Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

Bütçe çağrısı ve yatırım genelgesi Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak en geç 15 Eylül’e 
kadar Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.Genel bütçe gelir teklifi Cumhurbaşkanlığı tarafından, diğer 
bütçelerin gelir teklifleri ilgili idarelerce hazırlanacaktır.

Kamu idareleri (harcamacı kuruluşlar), bütçe tekliflerini en geç eylül ayı sonuna kadar Cumhur-
başkanlığına gönderecek ve Merkezi yönetim bütçe kanun teklifi mali yılbaşından en az 75 gün önce 
(17 Ekim tarihinde) Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacaktır. 
Buradan da anlaşılacağı üzere bütçe ödeneklerinde temel etkinlik Cumhurbaşkanlığı makamındadır.

Kesin hesap kanunu teklifi Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanacaktır. Kesin hesap kanunu 
teklifi izleyen mali yılın haziran ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye sunulacaktır. 
Daha önce Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bu düzen-
leme ile mali kontrole ilişkin birimleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Muhasebat Genel Müdürlüğü ile 
birleştirilerek Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ismini almıştır.Maliye Bakanlığı Bütçe ve 
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) kaldırılarak, 24 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan 13 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı kurulmuştur.

13 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yapısı şu şekildedir.
1	 Başkan
2	 Başkan	Yardımcısı
5	 Genel	Müdürlük
1	 Strateji	Geliştirme	Dairesi	Başkanı
30	 Daire	Başkanlığı

Kurulan Genel Müdürlükler şu şekildedir: a) Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü
b) Ekonomik	Modelleme	ve	Konjonktür	Değerlendirme	Genel	Müdürlüğü
c) Bütçe	Genel	Müdürlüğü
ç)	 Sektörler	ve	Kamu	Yatırımları	Genel	Müdürlüğü
d) Yönetim	Hizmetleri	Genel	Müdürlüğü

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmıştır:
• Kalkınma	planını,	orta	vadeli	program	ve	orta	vadeli	mali	planı	hazırlamak,
• Plan	ve	programların	uygulanmasını	izlemek
• Stratejik	planların	hazırlanması	ve	uygulanmasına	ilişkin	usul	ve	esasları	tespit	etmek,
• Kamu	idarelerinin	stratejik	planlarının	mevzuata	uygun	hazırlanması	ve	uygulanmasını	izlemek,
• Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	(HMB)	ile	Cumhurbaşkanlığı	bünyesindeki	Politika	Kurullarının	gö-
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rüşünü	alarak	kısa,	orta	ve	uzun	vadeli	makroekonomik	tahminleri	yapmak,
• Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	ile	birlikte	harcama	ve	bütçe	politikalarının	geliştirilmesine	yönelik

çalışmalar	yapmak,
• Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	ile	birlikte	merkezi	yönetim	bütçe	hazırlık	usullerini	belirleyerek	ça-

lışmaları	koordine	etmek,
• Kamu	idareleri	tarafından	Başkanlığa	gönderilen	bütçe	tekliflerini	incelemek,
• Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı’nın	oluşturduğu	gelir	tahminlerini	esas	alarak,	gelir	bütçesi	taslağı

ile	kamu	idarelerinin	bütçe	tekliflerini	birleştirerek	merkezi	yönetim	bütçe	kanun	teklifi	taslağını
oluşturmak,

• Merkezi	yönetim	ayrıntılı	harcama	programını	yapmak,
• Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	ile	birlikte	kamu	idareleri	tarafından	talep	edilecek	yedek	ödenek	ta-

leplerini	inceleyerek	Cumhurbaşkanının	onayına	sunmak,	uygun	bulunanları	karşılamak,
• Bütçenin	kalkınma	planı,	orta	vadeli	program,	orta	vadeli	mali	plan	ve	Cumhurbaşkanlığı	yıllık

programında	belirlenen	hedefler	doğrultusunda	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	 ile	birlikte	maliye
politikalarıyla	uyumlu	bir	şekilde	uygulanmasını	sağlamak,	uygulamaya	ait	bütçe	 işlemlerinin
yapılmasını	sağlamak.

• Kamu	harcamalarında	tasarrufun	sağlanması,	bütçe	dengesinin	sağlanması	ve	kamu	istihdamı
ve	giderlere	ilişkin	politikaların	oluşturulması	konusunda	çalışmalar	yapmak,

• Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	ile	birlikte	kamu	yatırım	programlarını	hazırlamak;	kamu	yatırım	pro-
jelerinin	uygulanmasına	ilişkin	usul	ve	esasları	belirlemek,	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	ile	birlik-
te,	kamu	yatırımlarının	gerçekleştirilmesinde	uygun	finansman	modelleri	geliştirmek,	kamu-özel
işbirliği	projelerini	analiz	etmek,

• Performans	programlarının	ve	faaliyet	raporlarının	hazırlanması,	uygulanması	ve	izlenmesine
ilişkin	usul	ve	esasları	belirlemek,

• Harcamaların	etkili,	etkin,	ekonomik	ve	verimli	olmasını	sağlamak	üzere	gerekli	tedbirleri	almak,
• Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	tarafından	hazırlanan	kesin	hesap	kanun	teklif	taslağını	inceleyerek

nihai	teklif	taslağını	hazırlamak.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı, ödenek, gelir ve nakit rakamlarını toplayıp bunları harcama politikaları 

açısından değerlendirecek başkanlık olarak görülebilir.
Eski Madde I. Bütçe A. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması 
Madde 161 – Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları, 

yıllık bütçelerle yapılır. Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve 
kontrolü kanunla düzenlenir. Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş 
ve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir 
hüküm konulamaz

Değişiklik I. Bütçe A. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması 
Madde 161- Kamu idarelerinin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin har-

camaları yıllık bütçelerle yapılır. Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygu-
lanması ve kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller 
kanunla düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. Cum-
hurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği 
metin Genel Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır. Bütçe kanununun süresinde 
yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılama-
ması 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 büt-
çeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri 
azaltıcı önerilerde bulunamazlar. Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın 
sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aşılabileceğine dair bütçe 
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kanununa hüküm konulamaz. Merkezî yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu malî yılın sonun-
dan başlayarak en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak 
en geç yetmişbeş gün içinde Meclise sunar. Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle 
birlikte görüşülür ve karara bağlanır.

Önerilen hükümet sisteminde kanun teklif etme yetkisi milletvekillerine verilmektedir. Ancak, Cum-
hurbaşkanına istisna olarak, bütçe kanununu hazırlama ve sunma yetkisi ve görevi verilmektedir. Bütçe 
Meclisin onayıyla kabul edilebilmektedir. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin korunması ve yürütmede istikrarın 
devamı için, bütçe kanununun yürürlüğe konulamaması halinde bir önceki yılın bütçesinin yeniden de-
ğerleme oranında artırılarak yürürlüğe konması hükme bağlanmaktadır.

Eski Madde
I. Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey
Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişarî nitelikte görüş bildirmek ama-

cıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve işleyişi kanunla 
düzenlenir.

Değişiklik
I.Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey
Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında Cumhurbaşkanına istişarî nitelikte görüş bildir-

mek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve işleyişi 
kanunla düzenlenir. 

Parlamento Görüşmeleri
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi Cumhurbaşkanı tara-

fından TBMM’ye sunulacak ve parlamento da görüşülme süreci bu şekilde başlamış olacaktır. Yani yeni 
uygulama da daha önce Bakanlar Kurulu’na ait olan bütçe kanunu teklifi yetkisi, Cumhurbaşkanı’na dev-
redilmektedir. Yeni uygulama göre, Meclis bütçede değişiklik yapma hakkına sahipken artık bu haktan 
mahrum kalacaktır. Ayrıca, “Plan ve Bütçe Komisyonu” adı değiştirilerek “Bütçe Komisyonu” olmuştur. 
Bütçe, Cumhurbaşkanı ‘Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Teklifi’ olarak sunacaktır. “Bütçe Komisyonu” üye 
sayısı siyasi partilerin güçleri oranında belirlenecektir. Üye sayısı artırılabilir ya da azaltılabilecektir. 
Danışma Kurulu önerisiyle Genel Kurul’da oylanacak.

Yeni uygulama da Meclis’in bütçeyi onaylamaması halinde ise “geçici bütçe kanunu” çıkalacaktır. 
Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir 
önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanıması söz konuş olacaktır. Bu 
uygulama da Meclis’in bütçe üzerindeki etkisi de bir azalam olduğu söylenebilir.

 DEVLET BÜTÇESİ
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Ülkemizde mali yılbaşı hangi tarihte baş-
lamaktadır?

A) 31 aralık
B)  1 ocak
C)  1 şubat
D)  1 mart
E)  1 haziran

2. Genel bütçe gelir teklifi aşağıdakilerden
hangisi tarafından hazırlanır?

A)  TBMM
B)  Maliye bakanlığı
C)  Hazine müsteşarlığı
D)  Cumhurbaşkanlığı
E)  Bakanlar kurulu

3. Kesin hesap kanun teklifi aşağıdakilerden
hangisi tarafından hazırlanır?

A)  TBMM
B)  Cumhurbaşkanlığı
C)  Bakanlar kurulu
D)  Strateji ve bütçe başkanlığı
E)  Hazine ve maliye bakanlığı

4. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan or-
ta vadeli mali plan en geç hangi tarihe ka-
dar resmi gazetede yayınlanır?

A)  1 mart
B)  15 mart
C)  15 eylül
D)  17 ekim
E)  1 ocak

5. Ülkemizde meşrutiyet döneminde mali yıl-
başı olarak kabul edilen tarih aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)  1 mart
B)  1 ocak
C)  31 aralık
D)  15 eylül
E)  17 ekim

6. Bütçenin temel dayanağı aşağıdakilerden
hangisidir?

A)  Anayasa
B)  Kanun hükmünde kararname
C)  Kesin hesap kanun teklifi
D)  Yatırım genelgesi
E)  Merkezi yönetim bütçesi

7. Aşağıdakilerden hangisi strateji ve bütçe
başkanlığı bünyesinde yer alan genel mü-
dürlüklerden biri değildir?

A)  Plan ve program genel müdürlüğü
B)  Bütçe genel müdürlüğü
C)  Yönetim hizmetleri genel müdürlüğü
D)  Mali kontrol genel müdürlüğü
E)  Sektörel ve kamu yatırımları genel mü-

dürlüğü

8. Bütçe tasarısı, bütçe komisyonunda ka-
bul edildikten sonra aşağıdaki birimler-
den hangisine gönderilmektedir?

A) Cumhurbaşkanı
B)  Genel kurul
C)  Genel kurul başkanı
D)  Parlamento başkanı
E)  Bakanlar kurulu
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9. Bütçenin uygulama dönemi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)  Gelir yılı
B)  Gider yılı
C)  Planlama yılı
D)  Program yılı
E)  Mali yıl

10. Yapılan anayasal değişiklikle birlikte plan
ve bütçe komisyonunun adı ne olarak de-
ğiştirilmiştir?

A)  Genel kurul
B)  Genel komisyon
C)  Bütçe komisyonu
D)  Plan ve program genel müdürlüğü
E)  Strateji ve bütçe başkanlığı

11. Merkezi yönetim kesin hesap kanun tekli-
fi ilgili mali yılın sonundan başlayarak en
geç ne kadar süre sonra cumhurbaşkanı
tarafından TBMM’ye sunulmaktadır?

A)  1 hafta
B)  1 ay
C)  3 ay
D)  6 ay
E)  8 ay

12. Sayıştay genel uygunluk bildirimini ilişkin
olduğu kesin hesap kanun teklifinin veril-
mesinden başlayarak en geç ne kadar sü-
re içinde meclise sunulmaktadır?

A)  15 gün
B)  30 gün
C)  75 gün
D)  1 hafta
E)  2 hafta

13. Kesin hesap kanun teklifi aşağıdakilerden
hangisi ile birlikte görüşülüp karara bağ-
lanır?

A)  Bütçe kanunu teklifi
B)  Merkezi yönetim bütçe teklifi
C)  Genel uygunluk bildirimi
D)  Geçici bütçe teklifi
E)  Yatırım genelgesi

14. Orta vadeli program aşağıdakilerden han-
gisi tarafından onaylanır?

A)  TBMM
B)  Genel kurul
C)  Bütçe komisyonu
D)  Bakanlar kurulu
E)  Cumhurbaşkanı

15. Daha önceden bakanlar kuruluna ait olan
bütçe kanunu teklifi yetkisi yapılan deği-
şiklikle aşağıdakilerden hangisine veril-
miştir?

A)  TBMM
B)  Cumhurbaşkanı
C)  Hazine ve maliye bakanlığı
D)  Bakanlar kurulu
E)  Bütçe komisyonu

1. B
2. D
3. E
4. C
5. A
6. A

7. D
8. B
9. E

10. C
11. D
12. C

13. A
14. E
15. B

YANITLAR
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ÜNİTE

BÜTÇENİN UYGULANMASI SÜRECİ 8
BÜTÇENİN UYGULANMASI SÜRECİ

Uygulamada Görevli Kurumlar
Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçesinin uygulamasından sorumludur.
Hazine ve Maliye Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a. Maliye	ve	ekonomi	politikalarının	hazırlanmasına	yardımcı	olmak	ve	bu	politikaları	uygulamak,
b. Genel	bütçe	kapsamındaki	kamu	idareleri	ve	özel	bütçeli	idarelerin	hukuk	danışmanlığını	ve	mu-

hakemat	hizmetlerini	talepleri	halinde	yerine	getirmek,
c. Devlet	hesaplarını	tutmak,	saymanlık	hizmetlerini	yapmak,	ç)	Gelir	düzenlemelerine	ilişkin	ça-

lışmalar	yapmak,
d. Her	türlü	gelir	işlemlerine	ait	mevzuatı	hazırlamak,	her	türlü	gider	işlemlerine	ait	mevzuatın	ha-

zırlanmasına	katkı	sağlamak,
e. Bakanlığın	ilgili	kuruluşlarının	işletme	ve	yatırım	programlarını	inceleyerek	onaylamak	ve	yıllık

programlara	göre	faaliyetlerini	takip	etmek	ve	denetlemek,
f. Suç	gelirlerinin	aklanmasının	önlenmesine	ilişkin	usul	ve	esasları	belirlemek,
g. Vergi	incelemesi	ve	denetimine	ilişkin	temel	politika	ve	stratejilerin	belirlenmesi	amacıyla	çalış-

malar	yapmak	ve	belirlenen	politikaların	uygulanmasını	sağlamak,
ğ.	Hazine	işlemleri,	kamu	finansmanı,	kamu	sermayeli	kuruluş	ve	işletmeler	ve	devlet	iştirakleri,	ikili	

ve	çok	taraflı	dış	ekonomik	ilişkiler,	uluslararası	ve	bölgesel	ekonomik	ve	mali	kuruluşlarla	ilişki-
ler,	yabancı	ülke	ve	kuruluşlardan	borç	ve	hibe	alınması	ve	verilmesi	ile	ilgili	işlemleri	yapmak,

h. Ülkenin	finansman	politikaları	çerçevesinde	sermaye	akımlarına	ilişkin	düzenleme	ve	işlemleri
yapmak,

ı.	Kambiyo	rejimine	ilişkin	faaliyetleri	düzenlemek,	uygulamak,	uygulamanın	izlenmesi	ve	geliştiril-
mesine	ilişkin	esasları	tespit	etmek.

i. Bakanlıkların	ve	kamu	kurum	ve	kuruluşlarının	ekonomi	politikalarını	ilgilendiren	faaliyetlerine
katılım	sağlamak,

j. Uluslararası	kuruluşlarla	iletişim	içerisinde	çalışarak	ileriye	dönük	stratejiler	geliştirme	amacıy-
la	çalışmalar	yapmak	ve	topluma	perspektif	sağlayan	politika	önerilerini	katılımcı	bir	yaklaşımla
belirleyerek	özel	kesim	için	orta	ve	uzun	dönemde	belirsizlikleri	giderici	genel	bir	yönlendirme
görevini	yerine	getirmek,

k. Kanunlarla	veya	Cumhurbaşkanlığı	kararnameleriyle	verilen	diğer	görevleri	yapmak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teşkilat yapısı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ana hizmet birimleri şunlardır;
a. Başhukuk	Müşavirliği	ve	Muhakemat	Genel	Müdürlüğü,
b. Muhasebat	ve	Mali	Kontrol	Genel	Müdürlüğü,
c. Gelir	Düzenlemeleri	Genel	Müdürlüğü,
ç.	Kamu	Finansmanı	Genel	Müdürlüğü,
d. Kamu	Sermayeli	Kuruluş	ve	İşletmeler	Genel	Müdürlüğü,
e. Dış	Ekonomik	İlişkiler	Genel	Müdürlüğü,
f. Sigortacılık	Genel	Müdürlüğü,
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yardımcı ve destek birimleri olarak adlandırılabilecek birimleri şun-
lardır:

a. Personel	Genel	Müdürlüğü,
b. Vergi	Denetim	Kurulu	Başkanlığı,
c. Hazine	Kontrolörleri	Kurulu,
d. Sigorta	Denetleme	Kurulu,
e. Mali	Suçları	Araştırma	Kurulu	Başkanlığı,
f. Strateji	Geliştirme	Başkanlığı,
g. Destek	Hizmetleri	Dairesi	Başkanlığı,
h. Bilgi	İşlem	Dairesi	Başkanlığı
ı.	 Basın	ve	Halkla	İlişkiler	Müşavirliği,
i. Özel	Kalem	Müdürlüğü.

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat genel müdürlüğü
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a. Bakanlığın	ve	talep	halinde	genel	bütçe	kapsamındaki	kamu	idareleri	ve	özel	bütçeli	idarelerin

hukuk	danışmanlığını	ve	muhakemat	hizmetlerini	yapmak,
b. Mevzuat	taslakları	hakkında	görüş	vermek,
c. Uyuşmazlıkların	sulh	yoluyla	çözümlenmesine	ilişkin	işlerde	mütalaa	vermek,
ç.	Hazinenin	mülkiyetindeki	taşınmazlar	ile	Devletin	hüküm	ve	tasarrufu	altındaki	taşınmazların	ay-

nıyla	ilgili	her	türlü	davaları	takip	etmek	ve	icra	işlemlerini	yapmak,
d. Gerekli	koordinasyonu	sağlamak	suretiyle	Bakanlığa	veya	Hazineye	ait	her	türlü	davayı	açmak

ve	takip	etmek,	Bakanlık	veya	Hazine	aleyhine	açılan	her	türlü	davayı	takip	etmek	ve	icra	taki-
hini	yapmak,

e. Hazine	alacağı	sayılan	alacaklara	ilişkin	davaları	açmak,	takip	etmek	ve	alacakları	tahsil	etmek,
f. Mevzuatında	başkaca	bir	takip	mercii	ve	usulü	öngörülmeyen	alacaklar	ile	diğer	kurumların	taraf

olamayacağı	davaları	açmak,	takip	etmek	ve	alacağı	tahsil	etmek,
g. Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesine	yapılan	başvurulara	karşı	Devlet	adına	savunmaların	ha-

zırlanması	çalışmalarına	katılmak,	dostane	çözüm	önerilerini	değerlendirmek,	dostane	çözüm
mütalaaları	düzenlemek,	Adalet	ve	Dışişleri	Bakanlıklarınca	ihtiyaç	duyulması	halinde	oturum-
lara	temsilci	göndermek,

ğ.	Gerekli	koordinasyonu	sağlamak	suretiyle	yabancı	mahkemelerde,	uluslararası	yargı	organlarında	
ve	uluslararası	tahkim	mercilerinde	açılan	davalarda	Bakanlığı	temsil	etmek,

h. Bakan	tarafından	verilen	diğer	görevleri	yapmak.

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:
a. Devlet	hesaplarının	kayıtlarını	tutmak,	uygulamaları	izlemek,	dönem	sonuçlarını	çıkarmak,	de-

ğerlendirmek	ve	yayımlamak,
b. Genel	yönetim	kapsamındaki	kamu	idarelerinin	ve	bunlara	bağlı	döner	sermayeli	işletmelerin,

Devlet	sermayesi	ile	kurulmuş	işletmelerin	ve	fonların	muhasebe	sistemlerini,	gerektiğinde	ilgili
idarelerle	birlikte	belirlemek,	bu	konudaki	mevzuat	düzenlemeleri	ile	ilgili	hazırlıkları	yapmak,

c. Saymanlık	hizmetlerine	ve	Devlet	muhasebesine	ilişkin	olarak	doğacak	tereddütleri	gidermek,
d. Genel	bütçe	kapsamındaki	idarelerin	hesaplarına	ilişkin	Sayıştay	ilamları	hakkında	gerektiğinde

kanun	yollarına	başvurmak,
e. Devlet	muhasebesinin	geliştirilmesi,	etkin	ve	verimli	bir	şekilde	uygulanması	yönünde	araştır-

malar	yapmak	veya	yaptırmak	ve	gerekli	tedbirleri	almak,
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f. Saymanlıkların	ve	kurumların	hesap	ve	işlemlerini	merkezde	ve	gereken	yerlerde	incelemek	ve
denetlemek,

g. Merkezi	yönetim	kesin	hesap	kanunu	teklifinin	hazırlık	işlemlerini	yürütmek,

Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü
Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a. Devlet	gelirleri	politikasının	plan,	program,	genel	ekonomik	politika	ve	stratejiler	çerçevesinde
oluşturulmasına	ilişkin	çalışmalara	katkıda	bulunmak,

b. Devlet	gelirlerine	ilişkin	mevzuatı	hazırlamak	ve	gerekli	koordinasyonu	sağlamak,
c. Devlet	gelirlerine	etkisi	olan	mevzuatı	Devlet	gelirleri	açısından	inceleyerek	görüş	bildirmek,
ç.	 Uluslararası	vergi	ilişkileri	ile	ikili	ve	çok	taraflı	anlaşmalara	ilişkin	çalışmaları	gerekli	koordinas-

yonu	sağlamak	suretiyle	yürütmek,
d. Avrupa	Birliği,	uluslararası	kuruluşlar	ve	diğer	devletlerle	görev	alanına	giren	konularda	işbirliği

yapmak,
e. Mahalli	idare	vergilerinin	genel	vergi	sistemi	ile	uyumunu	sağlayacak	çalışmaları	yapmak,	Vergi

yükü,	gelir	dağılımı	ve	gelir	tahminlerine	yönelik	genel	ve	sektöre!	analizler	yapmak,
g. Görev	alanı	kapsamında	ekonomik	ve	mali	gelişmeleri	izlemek,	değerlendirmek	ve	bu	konular-

da	araştırmalar	yapmak,
ğ.	 Devlet	gelirleri	ile	ilgili	istatistikleri	toplamak	ve	değerlendirmek,
h. Bakan	tarafından	verilen	diğer	görevleri	yapmak.

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:
a. Hazine	işlemlerini	yürütmek,	Devlet	giderlerinin	gerektirdiği	nakdi	sağlamak,
b. Merkezi	yönetim	bütçesi	ile	ilgili	yurtdışı	ödemelerini	yapmak,	iç	ödemeler	ve	dış	ödemeler	say-

manlıkları	kurmak	ve	yönetmek,
c. Devlete	ait	para,	kıymetli	maden	ve	değerleri	muhafaza	etmek,	yönetmek	ve	nemalandırmak,
ç.	 Kamu	borç	portföyü,	Hazine	garantileri	ve	Hazine	alacakları	ile	ilgili	her	türlü	analiz	ve	risk	de-

ğerlendirmesini	yapmak,

Kamu Sermayeli Kuruluş ve Işletmeler Genel Müdürlüğü
Kamu Sermayeli Kuruluş ve Işletmeler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden bazıları şunlar-

dır:
a.	 Kamu	iktisadi	teşebbüsleri	ile	ilgili	olarak	hazine	pay	sahipliğinin	gerektirdiği	her	türlü	işlemi	yap-

mak,
b. Hazine	ile	kamu	iktisadi	teşebbüsleri	ilişkisini	kurmak,	bu	kuruluşların	yıllık	genel	yatırım	ve	fi-

nansman	programlarını	hazırlamak	ve	Cumhurbaşkanının	onayına	sunmak,	uygulamasını	izle-
mek	ve	yıl	içinde	ortaya	çıkacak	gelişmelere	göre	programda	gerekli	değişiklikleri	yapmak,

c. Kamu	iktisadi	teşebbüslerinin	faaliyetlerinin	kanun,	Cumhurbaşkanlığı	kararnamesi	ve	yönetme-
lik	hükümlerine	uygun	olarak	yürütülmesini	takip	etmek,

d. Sosyal	güvenlik,	sosyal	yardım	ve	hizmetler,	sağlık	ve	istihdam	politikalarının	oluşturulmasına
katkıda	bulunmak,

e. Bakan	tarafından	verilen	diğer	görevleri	yapmak.
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Dış Ekonomik Ilişkiler Genel Müdürlüğü
Dış Ekonomik Ilişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:
a. Bakanlığın	yurtdışı	ve	milletlerarası	veya	ikili	münasebetlerini	yürütmek,
b. Bakanlığın	görev	ve	faaliyet	alanına	giren	konularda,	Avrupa	Birliği	ile	ilgili	hususlarda	koordi-

nasyonu	sağlamak,	bu	alanda	Cumhurbaşkanının	genel	politikasını	uygulamaya	yönelik	tedbir-
leri	almak,	uyum	ve	uygulama	çalışmaları	ile	ilgili	işleri	yürütmek

c. Bakanlığın	yurtdışında	bulunan	görevli	birimlerinin	faaliyetlerini	düzenlemek	ve	yönetmek,

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları ve 

Grup Başkanları ile Vergi Müfettişleri (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısın-
dan oluşur.

Kurulun görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:
a. Vergi	Usul	Kanunu	ve	diğer	gelir	kanunları	kapsamında	vergi	incelemeleri	yapmak,
b. Her	türlü	bilgi,	veri	ve	istatistiği	toplamak	suretiyle	oluşturulacak	Risk	Analiz	Sistemi	üzerinden

mükelleflerin	faaliyetlerini	gruplar	ve	sektörler	itibarıyla	analiz	etmek,	mukayeseler	yapmak	ve
bu	suretle	risk	alanlarını	tespit	etmek,

c. Vergi	yükümlülüklerine	ilişkin	ihbar	ve	şikayetleri	değerlendirmek,
d. Vergi	incelemelerinde	Gelir	İdaresi	Başkanlığı	ile	gerekli	eşgüdümü	ve	işbirliğini	sağlamak,
e. İnceleme	ve	denetim	sonuçlarını	izlemek,	değerlendirmek	ve	istatistikler	oluşturmak,
f. Vergi	mevzuatı	ile	ilgili	görüş	ve	önerilerde	bulunmak,
g. Bakan	tarafından	verilen	teftiş,	inceleme,	denetim	ve	soruşturmaları	yapmak.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı doğrudan Hazine ve Maliye Bakanına bağlı olup görev ve

yetkilerinden bazıları şunlardır:
a. Suç	gelirlerinin	aklanmasının	önlenmesi	amacıyla	politika	hazırlamak	ve	uygulama	stratejileri

geliştirmek,	bu	amaçla	kurum	ve	kuruluşlar	arasında	koordinasyonu	sağlamak,	ortak	çalışmalar
yapmak,	görüş	ve	bilgi	alışverişinde	bulunmak,

b. Belirlenen	politikalar	çerçevesinde	mevzuat	taslakları	hazırlamak,
c. Suç	gelirlerinin	aklanması	alanındaki	gelişmeler	ile	aklama	suçunun	önlenmesi	ve	oıtaya	çıka-

rılmasına	yönelik	yöntemler	konusunda	araştırmalar	yapmak,
ç.	 Suç	gelirlerinin	aklanmasını	önlemek	amacıyla	sektöre!	çalışmalar	yapmak,	önlemler	geliştirmek	

ve	uygulamayı	izlemek,
d. Kamuoyu	duyarlılığını	ve	desteğini	artırmaya	yönelik	çalışmalar	yapmak,

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu
Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat taslaklarını değerlendirmek ve uygula-

mayla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak üzere Malı Suçlarla Mücadele Koordi-
nasyon Kurulu oluşturulmuştur.

Vergi Konseyi
Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu 

konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere Vergi Konseyi kurulur. Vergi Konseyi bir danışma 
organıdır.

Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. Bu nedenle taşra teşkilatının, eski yapısında kalıp kalma-
yacağı belirli değildir. Aynı KHK gereği Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya da yetkilidir.

Gider Bütçesinin Uygulanması
Bütçenin uygulanabilmesi gelirlerin toplanması, analitik sınıflandırması içinde yer alan kurumsal, 

fonksiyonel, ekonomik ve finansman tipi sınıflamasına göre harcamaların yapılmasıyla gerçekleşir. Mali 
yıl içerisinde ödeneklerin kullanımını sağlayan ve siyasi ve idari olarak sorumlu olan kişiler bulunmak-
tadır. Bu kişiler, bakan, üst yönetici, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisidir. 
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Bakanlar 
Yasaya göre Bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikaların uygulanması ile bakanlık-

ların ve bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planları-
na, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklar-
la koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Millî Eğitim 
Bakanına, mahallî idareler için Içişleri Bakanına aittir.
Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda Cum-

hurbaşkanına karşı sorumludurlar.
Üst Yöneticiler 
Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde 

belediye başkanı üst yöneticidir. Bakanlıklarda en üst yönetici Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Üst 
yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun 
stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanma-
sından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kulla-
nımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin 
işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve 
sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. 
Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler 
aracılığıyla yerine getirirler.

Harcama Yetkilisi 
Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. 
Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri ödenek 

gönderme belgesiyle belirlenir. Bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birimler 
harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisidir. Bütçe 
ödeneklerinin ilgili birimlere dağılımının planlanması ve kullanılmasına ilişkin usûl ve esaslar Cumhur-
başkanlığı, ödenek gönderme belgesine bağlanmasına ilişkin usul ve esaslar ise Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından belirlenir.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev 
unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesin-
de birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usûl ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlı-ğınca belirlenir.

Gerçekleştirme Görevlileri 
Harcama yetkilisinin harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, tes-

lim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması 
görevlerini yürütürler. Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle 
yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır.

Muhasebe Yetkilisi 
Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Ge-

nel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürü-
tülür.

Ödeneklerin Kullanımı 
Öncelikle genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize 

edilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderir.
Genel bütçeli idarelerden farklı olarak özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı 

finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yapar.
Yüklenmeye Girişilmesi 
Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun veya Cumhurbaş-

kanlığı kararnamesi hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşı-lığında gele-
ceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesi olarak tanımlanmıştır.

Bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini aşmamak, izleyen yılın haziran ayını geçmemek 
ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, aşağıdaki iş ve hizmetler için ilgili üst yöneticinin onayı 
ile ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir.
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Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan 
yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilirler.

Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkün-dür. 
Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, 
gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Giderin Gerçekleştirilmesi 
Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme 

emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. 
Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alın-ması, 

teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanma-
sı görevlerini yürütürler.

Giderin Ödenmesi 
Giderler gerçekleştikten sonra, muhasebe yetkilisi tarafından ödemesi yapılır.
Muhasebe yetkilisinin ödemeyi yaparken dikkat ettiği konular; 
a. Yetkililerin	imzasını,
b. Ödemeye	ilişkin	ilgili	mevzuatında	sayılan	belgelerin	tamam	olmasını,
c. Maddi	hata	bulunup	bulunmadığını,
d. Hak	sahibinin	kimliğine	ilişkin	bilgileri

Ön Ödeme 
Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, avans vermek 

veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe 
kanununda gösterilir. 

Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere, 
teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bir mali 
yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan asayiş ve güvenlik hizmetlerine yönelik alımlarının avans ve 
kredi işlemlerine ilişkin usuller Içişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik ile düzenlenir.

Gelirlerin Toplanması 
Devletin asli gelirinin vergi olduğunu kabul edersek; gelirlerin (vergiler) toplanmasında tarh, tahak-

kuk, tebliğ ve tahsil olmak üzere dört aşama vardır.
Vergi tarhı: Vergi yükümlüsünün ve konusunun belirlenmesinden sonra vergi borcunun miktarının, 

yasalarda belirtilmiş matraha ve vergi oranlarına göre saptanmasıdır. 
Vergi tebliği: Tarh edilen verginin yetkili makam tarafından vergi yükümlüsüne yazı ile duyu-rulmasıdır.

Verginin tahakkuku: Tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken duruma gelmesidir.
Verginin tahsili: Tahakkuk eden, tahsil edilebilir hale gelen kamu geliri olan verginin, vergi yükümlü-

sü tarafından çeşitli yöntemlerle ödenmesi aşaması. 
Ödenek Miktarlarında Yıl İçerisinde Yapılan Değişiklikler 

Ödenek Aktarmaları 
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla 

yapılır. Ancak, harcamalarda tasarrufu sağlamak, dengeli ve etkili bir bütçe politikasını gerçekleştir-
mek üzere genel bütçe ödeneklerinin yüzde onunu geçmemek kaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve esas-
lar merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenir. Ancak merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 
aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde yirmisine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması 
yapabilirler. 

Aktarma yapmanın bir başka yolu yedek ödeneklerdir.
Genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar yedek ödenek konulabilir. Bu ödenekten aktarma 

yapmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Yedek bütçe ödenekleri şunlardır, 
• Personel	Giderlerini	Karşılama	Ödeneği
• Kur	Farklarını	Karşılama	Ödeneği

 DEVLET BÜTÇESİ



23

• 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
• İlama	Bağlı	Borçları	Karşılama	Ödeneği
• Özellikli	Giderleri	Karşılama	Ödeneği
Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek

menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle 
ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir.

Cumhurbaşkanının ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim 
ihtiyaçlarında kullanılamaz. Ilgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç 
ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.

Ek Bütçe 
Bütçenin yürürlüğe konulmasından sonra ortaya çıkabilecek olumsuzlukları gidermek amacıyla Ka-

mu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ek bütçe uygulamasına olanak tanınmıştır.
Ancak ortaya çıkan gider kalemlerine karşılık gelir gösterilmesi zorunluluğu vardır. Ek bütçe sadece 

kanunla verilebilir.
BÜTÇENİN İÇ DENETİMİ 
Türk bütçe sistemi içerisinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde (1) iç 

kontrol sistemi ve (2) dış denetim olmak üzere iki ayrı denetim şekli mevcuttur. 
1- Iç Kontrol Sistemi
Iç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak;
• Faaliyetlerin	etkili,	ekonomik	ve	verimli	bir	şekilde	yürütülmesini,
• Varlık	ve	kaynakların	korunmasını,
• Muhasebe	kayıtlarının	doğru	ve	tam	olarak	tutulmasını,
• Mali	bilgi	ve	yönetim	bilgisinin	zamanında	ve	güvenilir	olarak	üretilmesini	sağlamak
Malî yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca,

iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise Iç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, 
geliştirilir ve uyumlaştırılır.

Iç kontrolün amacı; 
• Kamu	gelir,	gider,	varlık	ve	yükümlülüklerinin	etkili,	ekonomik	ve	verimli	bir	şekilde	yönetilmesini,
• Kamu	idarelerinin	kanunlara	ve	diğer	düzenlemelere	uygun	olarak	faaliyet	göstermesini,
• Her	türlü	mali	karar	ve	işlemlerde	usulsüzlük	ve	yolsuzluğun	önlenmesini,
• Karar	oluşturmak	ve	izlemek	için	düzenli,	zamanında	ve	güvenilir	rapor	ve	bilgi	edinilmesini,
• Varlıkların	kötüye	kullanılması	ve	israfını	önlemek	ve	kayıplara	karşı	korunmasını	sağlamaktır.
Iç kontrol sistemi, Ön Mali Kontrol ve Iç Denetimden oluşmaktadır.
Ön Mali Kontrol
Ön mali kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile

mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar.
Ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Kamu idarelerinde mali hizmetler birimi tarafından yürütülen bazı görevler:
• İdarenin	stratejik	plan	ve	performans	programının	hazırlanmasını	koordine	etmek	ve	sonuçları-

nın	konsolide	edilmesi	çalışmalarını	yürütmek.
• İzleyen	iki	yılın	bütçe	tahminlerini	de	içeren	idare	bütçesini,	stratejik	plan	ve	yıllık	performans

programına	uygun	olarak	hazırlamak	ve	 idare	faaliyetlerinin	bunlara	uygunluğunu	izlemek	ve
değerlendirmek.

• Mevzuatı	uyarınca	belirlenecek	bütçe	ilke	ve	esasları	çerçevesinde,	ayrıntılı	harcama	progra-
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mı	hazırlamak	ve	hizmet	gereksinimleri	dikkate	alınarak	ödeneğin	ilgili	birimlere	gönderilmesini	
sağlamak.

• Genel	bütçe	kapsamı	dışında	kalan	idarelerde	muhasebe	hizmetlerini	yürütmek.
• Harcama	birimleri	tarafından	hazırlanan	birim	faaliyet	raporlarını	da	esas	alarak	idarenin	faaliyet

raporunu	hazırlamak.
• Ön	mali	kontrol	faaliyetini	yürütmek.
Muhasebe hizmeti ve yetkilisi; muhasebe hizmeti tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve rapor-

lanması işlemleridir. Bu mali işlemlerin içerisinde; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiple-
rine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere 
verilmesi, gönderilmesi gibi işlemler yer alır. Bu işlemleri gerçekleştirenler ise muhasebe yetkilisidir.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe yetkilisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır.
Muhasebe yetkililerinin bir başka görevi, işlemlere ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza et-mek 

ve denetime hazır bulundurmaktır.
Iç Denetim 
Iç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik-

lik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak 
amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.

Iç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır.
Iç denetçi ve görevleri; Iç denetçiler, üst yöneticinin önerilerini dikkate alarak kamu idarelerinin yıllık 

iç denetim programını hazırlayanlardır. Hazırladıkları programlar, aynı zamanda üst yönetici tarafından 
onaylanır.

Iç denetçilerin görevlerinden bazıları: 
• Nesnel	risk	analizlerine	dayanarak	kamu	idarelerinin	yönetim	ve	kontrol	yapılarını	değerlendir-

mek.
• Kaynakların	etkili,	ekonomik	ve	verimli	kullanılması	bakımından	incelemeler	yapmak	ve	öneri-

lerde	bulunmak.
• Harcama	sonrasında	yasal	uygunluk	denetimi	yapmak.
Iç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde Iç

Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir.
BÜTÇENİN DIŞ DENETİMİ 
Bütçenin Uygulanması Sırasında TBMM’ce Yapılan Dış Denetim 
Yasama meclisleri tarafından bütçe üzerinde yapılan denetim, genellikle denetlemenin sonuncu 

aşamasıdır. Parlamentolar denetlemeyi özellikle devlet hesapları üzerinde yaparlar.
Genel Denetim Yolları ile Yapılan Yasama Denetimi 
Meclis, hükümete verdiği yetkinin ve hükümetin aldığı sorumluluğun izlenmesi için genel görüş-me, 

Meclis araştırması, Meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla genel bir yasama denetimi yapar.
Yasama organı, hükümetin bütçeyi uygulayışına ilişkin işlemleri denetleyebilecektir.
Özel Denetim Yolları ile Yapılan Yasama Denetimi 
Bu denetim, Sayıştay raporlarının incelenmesi şeklinde ortaya çıkar.
TBMM komisyonlarının Sayıştay raporları aracılığıyla yaptığı denetim en önemlisi, teknik bir değer-

lendirme ve denetleme organı olan Sayıştay’ın yardımı ile yapılanıdır.
Tbmm’nin Plan ve Bütçe Komisyonu Aracılığıyla Yaptığı Denetim 
TBMM’nin Plan ve Bütçe Komisyonu aracılığıyla yaptığı bu denetleme, asıl bütçe kanunu dışında, 

giderlerle ilgili diğer kanun tasarıları ve teklifleri, ek ve olağanüstü ödenekler ile ödenek aktarmaları 
yapılmasına ilişkin olanlardır.

Bütçenin Uygulanması Sonrasında TBMM’ce Yapılan Denetim 
Bu denetim Sayıştay ve TBMM tarafından yürütülür. Bunun amacı genel yönetim kapsamındaki 

kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; 
kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye 
Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
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25

Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim 
genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Türkiye’de bütçenin siyasal nitelikteki denetimini yapacak olan asıl organ TBMM Genel Kurulu’dur.

Meclis, bütçe uygulaması sona erdikten ve sonuçları Genel Uygunluk Bildirimi ve yıllık raporlarla 
kendisine sunulduktan sonra, bütçenin tümü üzerinde son bir denetim yapacaktır.

Genel Uygunluk Bildirimi 
Genel uygunluk bildirimi; dış denetim raporları, idare faaliyet raporları ve genel faaliyet raporu dik-

kate alınarak hazırlanır.
Sayıştay, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimi-

ni, kesin hesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunar.

Kesin Hesap Kanunu Teklifi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetki-

sini kesin hesap kanunuyla kullanır. 
Kesin hesap kanunu teklifi, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezî yönetim bütçe ka-nununun 

şekline uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanır.

Malî yılın Haziran ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine su-
nulur ve bir örneği Sayıştay’a gönderilir. 

Kesin hesap kanun teklifinin ekinde bazı belge ve bilgilerin olması gerekmektedir. Bunlar: 
• Genel	mizan,
• Bütçe	gelirleri	kesin	hesap	cetveli	ve	açıklaması,
• Bütçe	giderleri	kesin	hesap	cetvelleri	ve	açıklaması,
• Bütçe	gelir	ve	giderlerinin	iller	ve	idareler	itibarıyla	dağılımı,
• Devlet	borçları	ve	Hazine	garantilerine	ilişkin	cetveller,
• Yılı	içerisinde	silinen	kamu	alacakları	cetveli,
• Mal	yönetim	hesabı	icmal	cetvelleri,
• Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	tarafından	gerekli	görülen	diğer	belgelerdir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Merkezi yönetim bütçesinin uygulanma-
sından sorumlu olan makam aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Cumhurbaşkanı
B)  Hazine ve maliye bakanlığı
C)  Bakanlar kurulu
D)  TBMM
E)  Strateji ve bütçe başkanlığı

2. Aşağıdakilerden hangisi hazine ve mali-
ye bakanlığına ait ana hizmet birimlerin-
den biri değildir?

A) Muhasebat ve mali kontrol genel müdür-
lüğü

B)  Gelir düzenlemeleri genel müdürlüğü
C)  Kamu finansmanı genel müdürlüğü
D)  Sigortacılık genel müdürlüğü
E)  Personel genel müdürlüğü

3. Aşağıdakilerden hangisi hazine ve maliye
bakanlığına ait yardımcı ve destek birim-
lerinden biri değildir?

A) Vergi denetim kurulu başkanlığı
B)  Basın ve halkla ilişkiler müşavirliği
C)  Dış ekonomik ilişkiler genel müdürlüğü
D)  Özel kalem müdürlüğü
E)  Sigorta denetleme kurulu

4. Aşağıdakilerden hangisi vergi denetim
kurulu başkanlığı bünyesinde yer almaz?

A) Başkan
B)  Başkan yardımcıları
C)  Vergi başmüfettişi
D)  Grup başkanları
E)  Vergi denetim uzmanı

5. Bakanlar kamu kaynaklarının etkili ekono-
mik ve verimli kullanılması ile hukuki ve
mali konulardan aşağıdakilerden hangisi-
ne karşı sorumludur?

A)  TBMM
B)  Hazine ve maliye bakanlığı
C)  Üst yöneticiler
D)  Cumhurbaşkanı
E)  Içişleri bakanlığı

6. TBMM adına bütçe uygulamalarını denet-
lemekle görevli olan kurum aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Sayıştay
B)  Yargıtay
C)  Danıştay
D)  Anayasa mahkemesi
E)  Vergi mahkemesi

7. Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir har-
cama biriminin en üst yöneticisi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Sayıştay
B)  Cumhurbaşkanı
C)  Harcama yetkilisi
D)  Vergi denetmeni
E)  Vergi müfettişi

8. Aşağıdakilerden hangisi devlet gelirleri-
nin (vergilerin) toplanmasının aşamala-
rından biri değildir?

A) Tarh
B)  Tebliğ
C)  Tahakkuk
D)  Taahhüt
E)  Tahsil
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9. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu ida-
releri aktarma yapacak tertipteki ödene-
ğin yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri
içinde ödenek aktarması yapabilirler?

A) 5
B)  10
C)  20
D)  25
E)  30

10. Verginin ödenme aşamasına gelmesine
ne ad verilir?

A)  Verginin tebliği
B)  Verginin tarhı
C)  Verginin tahsili
D)  Verginin tahakkuku
E)  Verginin taahhüdü

11. Kur farklarını karşılama ödeneği aşağıda-
ki ödenek türlerinden hangisine örnektir?

A)  Örtülü ödenek
B)  Yedek ödenek
C)  Özel ödenek
D)  Ödenek aktarma
E)  Ödenek artırma

12. Örtülü ödenek genel bütçe ödeneğinin
yüzde kaçını geçemez?

A)  % 0.1
B)  % 0.5
C)  % 1
D)  % 3
E)  % 5

13. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarele-
rinin muhasebe yetkilisi aşağıdakilerden
hangisidir?

A)  Hazine ve maliye bakanlığı
B)  Mali hizmetler birimi
C)  Danıştay
D)  Sayıştay
E)  Cumhurbaşkanı

14. İç denetim raporları üst yönetici tarafın-
dan en geç ne kadar süre içinde iç dene-
tim koordinasyon kuruluna gönderilmek-
tedir?

A)  1 hafta
B)  15 gün
C)  1 ay
D)  2 ay
E)  3 ay

15. Belirli bir konuda bilgi edinebilmek için
yapılan inceleme önergesine ne ad veri-
lir?

A)  Meclis soruşturması
B)  Meclis araştırması
C)  Meclis gensorusu
D)  Genel görüşme
E)  Yazılı araştırma

1. B
2. E
3. C
4. E
5. D
6. A

7. C
8. D
9. C

10. D
11. B
12. B

13. A
14. D
15. B

YANITLAR




