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MALİYE BİLİMİNİN KONUSU

Maliye, kamu ihtiyaçlarının ortaya çıkmasından ötürü kamu 
hizmetlerinin yerine getirilmesi için gelir elde etmeye çalışmak, bu 
gelirleri ortaya çıkan kamu hizmetlerine harcama yolu ile toplumun 
önemli siyasal kuruluşları olan devlet, belediyeler, il özel idareleri, köyler 
vb. gibi kamu kuruluşlarının yapmış oldukları iktisadi / ekonomik 
işlemlerdir.

Kamu maliyesi; gelirlerin toplanması, harcamaların

yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer

yükümlülüklerinin yönetimini kapsar.



Kamu Sektörü ve Özel Sektör
-Kamu ekonomisinde devlet, önce giderleri belirler sonra bu giderlere 
göre de gelirlerini toplamaya çalışır.

Özel ekonomide ise, önce gelirler toplanır daha sonra bu gelirlerin 
büyüklüğüne bağlı olarak gider yapılır.

-Kamu sektöründe temel amaç, kamu hizmetleri görülürken karlılık 
gözetilmez. Ancak özel sektörün amacı, karı maksimize etmektir. 

Kamu sektöründe fayda-maliyet analizi yapılarak, sosyal fayda ve sosyal 
maliyet gözönüne alınmaktadır.



Kamu ekonomisi ile özel ekonomi arasındaki temel farklar
*Kamu sektörünün amacı kar elde etmek değil iken özel sektörün amacı 
kar elde etmektir.

*Kamu hizmetleri vergiler sayesinde finanse edilirken özel sektörün 
finansmanı mal ve hizmetlerin satılmasıyla elde elde edilir.

*Kamu sektörü her zaman özel sektörden büyük bir sektördür. 

*Kamu ekonomisinde gelirler giderlere göre ayarlanırken özel sektörde 
durum tersidir.

*Kamu sektörü ülkenin tüm iktisadi faaliyetlerine yön verirken özel 
sektörde firmalar sadece kendi faaliyetlerine yön verebilir.

*Kamu ekonomisinde fayda-maliyet analizi yapılır ve sosyal fayda, sosyal 
maliyet gözönüne alınır.



Kamu hizmetleri ve kamu ihtiyaçları

Kamu sektörünün amaçları:

*İktisadi istikrarının yerine getirilmesi

*Gelir dağılımında adaletin ve dolayısıyla etkinliğin sağlanması

*Kaynakların etkin yani optimum kullanımının sağlanması

*Ekonomik büyüme ve gelişmenin sağlanması

*Dış ticaret dengesinin sağlanması



Kamu sektörü tarafından üretilen mal ve hizmetler

Tam kamusal mal ve hizmetler

Yarı kamusal mal ve hizmetler

Kamu sektöründe üretilen özel mal ve hizmetler



MALİ OLAYLARIN ÇEŞİTLİ 
YÖNLERİ

1. İktisadi yönü

2. Siyasi yönü

3. Hukuki yönü

4. Sosyo-psikolojik yönü



Maliye biliminin tarihsel gelişimi

*İlk çağ

*Orta çağ

*Yeni çağ

    *-Merkantilizm

    *-Kameralizm

    *-Fizyokratlar

    *-Klasik okul



KAMU GELİRLERİ

1. Vergiler

2. Harçlar

3. Resimler

4. Şerefiyeler

5. Para cezaları ve vergi cezaları

6. Mülk ve teşebbüs gelirleri

7. Kamu borçlanmaları (İstikrazlar)

8. Diğer gelirler

9. Parafiskal gelirler (Vergi benzerleri)



KAMU GELİRLERİNİN TASNİFİ

1. İdari tasnifler

1.1. Kamu kaynakları

1.2. Kamu geliri

1.3. Özel gelir

2. Bilimsel tasnifler



VERGİNİN YAPISI
Devletin kamu hizmetlerini yerine getirmek üzere, vatandaşlarından zora 
dayanarak aldığı iktisadi değerler olarak tarif edilebilir.

Kamu geliri: 

Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon

kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve

taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde 
edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen 
gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile 
diğer gelirlerinden oluşmaktadır.



Vergi Ödevi
Anayasamızın 73. maddesine göre, 

Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi 
ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, 
maliye politikasının sosyal amacıdır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, 
değiştirilir veya kaldırılır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 
indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı 
ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna 
verilebilir.



Verginin faydalanma ve değişim kuramı

Faydalanma kuramına göre; vergi, devletten sağlanan fayda karşılıdır. 
Vergi, kamu hizmetlerinin faydalanma derecesine göre bir fiyat veya 
bedelidir.

Değişim kuramına göre ise, kamu hizmetlerinden elde edilen faydanın 
derecesini hesaplamak her zaman mümkün olmayabilir. Her mükellefin 
faydalanma derecesini belirlemek zordur. 



Verginin nitelikleri

1. Vergi, para ile ödenir.

2. Vergide belirli bir karşılık yoktur.

3. Vergi, zora dayanan kesin bir ödemedir.

4. Vergiler, gerçek veya tüzel kişilerden alınır.



Verginin mevzuu ve matrahı
Verginin mevzuu, üzerine vergi konulan, doğrudan doğruya veya 
dolayısıyla verginin kaynağı olan iktisadi unsurdur. Bu mal, eşya, gelir, 
üretim vb. olabilir.

Verginin matrahı; vergi konularının, verginin hesaplanması için saptanan 
değer ve miktarlarına denir. 

Matrah çeşitleri; Spesifik ve Ad valorem olarak ikiye ayrılır.



Vergiyi doğuran olay

Vergiyi doğuran olay; bir vergi borcunun doğması ancak gerçek veya 
tüzel kişilerin kanunlarda gösterilen konular ile bir olay, işlem veya 
bağlılık halinde bulunmaları halinde ortaya çıkar.



Tanımlar

Patrimuan

Gelir

Servet

Komün



Örnekler (Verginin mevzuu ve matrahı)
-Bina vergisinin mevzuu binanın kendisi matrahı ise ülkemizde binanın 
değeridir.

-Arazi vergisinin mevzuu arazinin kendisi matrahı ise ülkemizde arazinin 
değeridir.

-Gelir vergisinde verginin mevzuu gelirin kendisi matrahı ise gelirin safi 
tutarıdır.



Vergide adalet prensibi

Vergi adaleti, vergide genellik ve vergide eşitlik prensiplerinde ortaya 
çıkar:

Vergide genellik prensibi, bir ülkede bütün vatandaşların ve yabancıların 
vergi vermeleridir. Anayasamızın 73. maddesinde de ifade edildiği gibi, 
herkes vergi ödemekle yükümlüdür esası mevcuttur.

Vergide eşitlik prensibi, mükelleflerin, toplam vergi yüküne, kendi 
ödeme güçleri içinde katılmaları şeklindedir.



Vergide genellik prensibi

Anayasamızın 73. maddesine göre, 

Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi 
ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, 
maliye politikasının sosyal amacıdır.

Buna göre, vergide genellik prensibi veya vergide umumiyet kaidesi, bir 
ülkede bulunan vatandaş ve yabancı olsun herkes belirli sınırlar içinde 
vergisini öder. Bu durumda, gerçek ve tüzel kişiler bu esaslara göre vergi 
mükellefi olur.



Vergide muafiyet ve istisnalar

Muafiyet kavramı, mükellefler için vergi borcunu doğuran olay mevcut 
bulunmakla beraber, bazı kanunlar çerçevesinde belirli kişiler veya 
grupların açık bir şekilde vergi mükellefiyeti dışında bırakılmasıdır.

İstisna, vergi kanunun hükümleri çerçevesinde esasen vergilendirilmesi 
icap eden belirli bir kısım vergi konularının aynı kanun hükümlerine göre 
vergi dışı bırakılmasıdır.



Vergide eşitlik prensibi
Vergi kanunu ile belirtilen bir durumda olan bütün mükellefler, aynı vergi 
kanununa dahil edilmelidir.

Yani, bir vergi memuru veya sorumlusu, kanuna bağlı olarak aynı 
durumda olan mükelleflere aynı ölçüleri uygulamakla yükümlüdür.

Fedakarlıkta eşitlik prensibi hakkında görüşler üç yaklaşımda 
toplanabilir:

1. Eşit fedakarlık

2. Eşit oranlı fedakarlık

3. En az toplam fedakarlık



Vergi ödeme gücü

Bir ferdin kendi gelir veya serveti ile orantılı bir şekilde vergi ödemesidir. 

Gelir veya servete göre ödeme gücünün ölçüleri; 

-gelir, bir ferdin yaşamak veya üretimini gerçekleştirmek için onun 
ihtiyaç duyduğu en az miktardır . 

-gelirin elde edilmesinde keyfiyet bakımından ayırım yaparak iş, sermaye 
ve servet gelirini birbirinden ayırmak ve vergilemek ödem gücü 
kavramına dahil edilir.

-Gelir ve servet arttıkça bu değerlerden daha fazla oranda vergi almanın 
da ödeme gücünün başka bir objektif unsurudur.



Geçim indirimi

Mükelleflerin kendilerini geçindirebilecek miktardaki gelirlerinin vergi 
dışı bırakılması hem mantık hem de ahlaki bir esas olarak değerlendirilir.

Bu  durum, aynı ülkede ve hatta ülkeden ülkeye zamandan zamana 
değişen durumlar ortaya çıkarır. 

Geliri, geçim miktarından az veya ona eşit olanlardan hiç vergi 
alınmazken, geliri bu indirimi aşan mükelleflerin ise sadece bu aşan 
miktar gelirleri vergiye tabii tutulur.



Asgari geçim indirimi
GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı Resmî Gazete : 
Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850

Asgarî geçim indirimi 

Madde 32 – (Mülga: 4/12/1985-3239/138 md.; Yeniden düzenleme: 28/3/2007-5615/2 md.) 

Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde 
edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 
asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi 
için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer 
çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye 
isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü 
maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, 
hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade 
yapılmaz (5).

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka 
verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 
yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan 
kişileri ifade eder. İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile 
durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde 
eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. 
Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır. 

(5) 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “, üçüncü çocuk için %10,” ibaresi eklenmiştir. 



(Devam)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı Resmî Gazete : 
Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850

(Ek fıkra: 21/3/2018-7103/6 md.) Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu 
maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan 
yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda 
belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret 
üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net 
ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti 
arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal 
kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder. 

(Ek fıkra: 16/6/2009-5904/2 md.) Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa 
teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır. Cumhurbaşkanı, indirim konusu yapılacak toplam tutarın 
asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını 
artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir. (1) Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve 
mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.



Ayırma kuramı

Bu kuram, iş gelirinden sermaye gelirine nispetle daha az vergi alınması durumudur.

Gelir vergisi kanununun;

Madde 2 – (Değişik: 7/1/2003 - 4783/2 md.) 

Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır : 

1. Ticarî kazançlar, 

2. Ziraî kazançlar, 

3. Ücretler, 

4. Serbest meslek kazançları, 

5. Gayrimenkul sermaye iratları, 

6. Menkul sermaye iratları, 

7. Diğer kazanç ve iratlar. 

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek 
ve safi miktarları ile nazara alınır.



(Devam)

Tanımlar:

-Ücret

-İrat

-Kazanç

-Kazanılmış gelir

-Kazanılmamış gelir



Ayırma kuramının uygulama şekilleri
Ülke örnekleri

Ayırma kuramını savunan ve yerenlerin düşünceleri



Vergi tarifeleri
Bu tarifeler, alınacak vergi tutarının hesaplanması için vergi matrahına uygulanan ölçüler olarak bilinir.

Vergi tarifeleri iki çeşide ayrılır:

1. Miktar esası (spesifik tarife)

2. Değer esası (Ad valorem tarife)

Oranlar usulü ikiye ayrılır:

3. Tek oranlı vergiler

4. Artan oranlı vergiler

2.1. Sınıf usulü

2.2. Dilim usulü

2.3. Azalan orantılılık 

2.4. Tersine artan orantılık 

Artan oranlı vergi tarifelerinin özellikleri:

5. Yükseklik farkı

6. Uzunluk farkı

7. Artma oranı

8. Ortalama oran

9. Marjinal oran



Vergilerin tasnifi

Niteliklere göre yapılanlar:

-Dolaylı ve dolaysız vergiler

-Verginin yansıması ölçüsü

-Verginin tahakkuk usulü ölçüsü

-Şahsi ve gayrişahsi vergiler

-Özel ve genel vergiler



Verginin yansıması
Bir mükellefin ödemiş olduğu bir vergi çeşidini bazı iktisadi yollardan 
yararlanarak başkalarına kısmi veya tamamen devretmesi olayına verginin 
yansıması veya in’ikası adı verilir.

Dolaylı vergiler, yapıları itibari ile kanuni bir mükelleften başkalarına 
yansıtılabilen vergilerdir. Örneğin; katma değer vergisi, gümrük vergisi.

Dolaysız vergiler, yapıları itibari ile kanuni bir mükelleften başkalarına 
yansıtılamayan vergilerdir. Bu vergilerin kanuni mükellefi de fiilen ödeyicisi de 
aynı kişidir. Örneğin; gelir vergisi, kurumlar vergisi.



Şahsi ve gayri şahsi vergilerin tasnifi

1. Şahsi vergiler

2. Gayrişahsi vergiler

Ayrıca, özel ve genel vergiler tasnifi de bulunmaktadır.



Tanımlar

Gelir

Servet

Patrimuan

Sermaye

Hasıla

Gider

Masraf

Gelir, gider ve servet vergilerine giriş



GELİR VERGİLERİ
-Kişiler

-belli zaman

-elde edilen kazanç ve iratlar

-vergiler

 Gelir;

-İktisadi kavram

-Klasikçiler ve diğerleri açıklamaya çalışmış ama tam olarak 
saptanamamış

-Çeşitli tanımları mevcut -Çeşitli ülkeler kendilerine özgü tanımlar 
yapmış



Kaynak kuramıİktisadi anlamda gelir;

Kaynağı belli,

Devamlı (Menkul, gayrimenkul sahibi, bir işletme sahibi, meslek sahibi vb.),

Üretim faktörüne bağlı hasıla kısmı,

Amortismanı devamlı yapılmalı.

 

Bunların ışığında safi gelir; 

(Mal ve para olarak elde edilen hasıla) – (Giderler+amortismana ayrılan pay)

 

Bu görüşü benimseyenler; Alman (Von Herman), İtalyan ve Fransız İktisatçıları.

 

Gelir sayılmayanlar;

Miras, bağış, mallardaki değer artışları, piyangodan çıkan para vb. gibi devamlı kaynak 
olmayanlar



Safi artış kuramıGelir, kişinin belli bir devre başında ve aynı devre sonundaki serveti arasındaki olumlu 
farkıdır. Vergi adaletini sağlayabilecek gelir tanımıdır. Serveti bu aralıklarda belirlemek 
zordur.

Bu görüşü benimseyenler; Alman (Schanz), Amerikalı Haig ve Simons

Burada gelir şunlardan elde edilir;

Hem devamlı kaynak (Kaynak kuramının tanımladığı gelirler)

Hem geçici kaynak (Değer artışı, piyango, bağışlar vb. gibi)

 

Potansiyel gelir;

Servetin değeri artacak ve mallar satılacak

Bu dönemler arasında elde edilen gelir olacak

Ancak görünürde herhangi bir satış işlemi olamayacak

Elinde potansiyel bir iç kuvvetin varlığı olacaktır.



GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) 
Kanun Numarası  : 193   Kabul Tarihi  : 31/12/1960   Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih  : 6/1/1961 Sayı  : 10700   Yayımlandığı 
Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 kanununa göre; 

  Mevzuu: 

Madde 1 – (Değişik: 7/1/2003 - 4783/1 md.) 

Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi 
tutarıdır. 

Gelirin unsurları: 

Madde 2 – (Değişik: 7/1/2003 - 4783/2 md.) 

Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır : 

1. Ticarî kazançlar, 

2. Ziraî kazançlar, 

3. Ücretler, 

4. Serbest meslek kazançları, 

5. Gayrimenkul sermaye iratları, 

6. Menkul sermaye iratları, 

7. Diğer kazanç ve iratlar. 

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara 
alınır.

 İşte bu bağlamda, vergi kanunlarında yapılan gelir tanımı mali anlamda gelir olarak adlandırılır.

 



Devam
Ticari faaliyetlerden doğan gelirler;

Özellikleri;

1. GVK’nın madde 2’ne göre; Ticarî kazançlar, Ziraî kazançlar, Ücretler, 
Serbest meslek kazançlarına ilişkin gelirlerdir.

2. Devamlı kaynak

3. Geçici kaynaklar bu gruba dahil değildir

4. GVK, bu maddede kaynak kuramına yer vermiştir.



Gelir vergisinin çeşitleri

-Sedüler gelir vergileri

-Toplam gelir vergileri

-Birleşik gelir vergileri



Atfedilen gelir
Bir kimsenin kendi tüketimi için evinde hazırladığı yiyecekler, kendi 
evinde oturmasından doğan fayda, kendi tarlasından elde ettiği ürünler 
(kendi tüketimi için) gelire girmemektedir. Buna atfedilen gelir adı verilir.

Piyango, bağış kumar veraset vb. gibi şeylerde gelir vergisine 
girmemektedir. 



Negatif gelir vergisi
Geliri eğer geçim indiriminin altında kalıyor ve bu kişi vereceği 
beyanname ile geçim indirimine kadar kendisine devlet tarafından 
ödeme yapılmasıdır.

Bu negatif gelir vergisi, soyut bir kavramdır, hiçbir yerde reel anlamda 
uygulaması yoktur. Aslında bu bir sosyal yardım konusudur.



SERVET VERGİLERİ

Servet;

-Gerçek veya tüzel kişi

-belli bir zamanda mal varlığı (her çeşit menkul ve gayrimenkul mal, para ve alacaklar)

-bütün iktisadi değerlerden veya birikmiş mal varlığından oluşur.

 

Özellikleri

1.Konusuna dahil her çeşit malların değeri veya sayısına göre vergilendirilir.

2.Bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergileri, taşıt alım vergisi (kaldırıldı) servet 
vergisine örnektir

3.Bu vergiyi doğuran olay, servetin kişide veya başkasına transfer edilmesi olayı

4.Kira, faiz servet vergisi kapsamına girmez

5.Kazanç ve tüketim için ayrılan pay servet vergisi kapsamına girmez

6.Fransa, İngiltere, ABD farklı isimler altında bu vergiyi almaktadır.



Tartışma

Vergi servetten mi yoksa gelirden mi alınmalı?

-Servet vergisini savunanlar

-Gelir vergisini savunanlar



Kapitalizasyon

Tanımı

Örnek



Servet vergileri çeşitleriServet vergileri;

-Zaman bakımından

-Gaye bakımından

-Matrah bakımından

-Transfer bakımına

 göre ayrılır.



Zaman bakımından

1. Devamlı yani periyodik servet vergileri

Belirli zaman aralığı ve servet değerlendirmesi sözkonusu. Tüm servet 
veya arazi ve bina vergilerindeki gibi bir kısım gayrimenkul üzerinden 
alınır.

 

2. Geçici yani arızi servet vergileri (olağanüstü servet vergileri)

Veraset vergisi örnektir. Ayrıca sosyal ve ekonomik buhranlar sırasında 
alınan vergilerde bu kapsamdadır.



Gaye bakımından
İtibari servet vergileri (şekli servet vergileri için, emlak ve veraset intikal 
vergisi örnektir.

Gerçek servet vergileri ise, oranlar yüksek tutulur ve servetin bir kısmı alınır.

ABD, Almanya, İsviçre uygulamaları aynı gibidir.

 

Matrah bakımından;

Matrah esasına göre ise, servet ya tamamından veya servetin bir kısmına 
işler. 

Genel servet ve özel servet vergileri ikiye ayrılır:

Genel servet vergileri; ABD, Almanya, İsviçre uygulamaları aynı gibidir.

veraset intikal vergisi, genel servet grubuna

arazi ve bina vergisi, özel servet grubuna girer.



Transfer bakımından
Transfer bakımından ise, iki hal ortaya çıkar; 

1. mülkiyet

2. malların başkalarına devridir. Bu dağılıma göre ise;

 

Servet vergileri;

Servetten alınan

servet transferinden alınan vergiler

 

Örnek bina vergisi, patrimuanda (mülkiyet) veya transferinde (başkasına 
bağış, satış, veraset hali), servetten alınan ve servet transferinden olmak 
üzere iki şekilde alınır.



Servet ve servet transferinden alınan vergiler

Servetten alınan vergiler

1.Emlak vergisi

2.mtv

 

Servet transferinden alınan vergiler

-İvazsız veya ivazlı olarak bir kişiden diğerine her türlü malın devri söz 
konusudur.

-Bu vergi, menkul veya gayrimenkullerin devri nedeniyle alınır.

-vergiyi doğuran olay, servetin transferidir.



Malların ivazsız olarak devrine örnek;

1.veraset ve intikal vergisi

-tereke, mirasçılara bölünmeden önce safi miktar üzerinden vergiye tabi olur.

-terekenin miktarı dikkate alınır, artan oranlarda vergi alınır.

-tereke, bütün olarak değil ancak mirasçılara intikal eden paylar vergiye dahil olur.

-tereke ABD, miras payları Fransa, Almanya, Türkiye, Belçika’da uygulanır.

-karma sistem, İtalya, İngiltere’de uygulanır.

-bu vergide ortak kıstas, matrah, mükellefin beyannamesiyle tespit olunur.

-bu verginin tahsili, taksitler halinde yapılır.

 

2.taşıt alım vergisi (kaldırıldı)

-mükellefi, taşıtı alandır.

-vergi mevzuu, otomobil, kamyonet, otobüs, motosiklet, uçak, yat araçları

-gider vergisi grubuna girer

-matrah, mtv’deki gibi ağırlık, yaş ve bg

-1318 sayılı kanun 2002 yılından itibaren kaldırılmıştır.



GİDER VERGİLERİ
Gider;

Tüketim

Yatırım malı 

hizmet için ödenen bedeldir.

 

Ödeme;

Gelir

Servetten ayrılan kısım

 

Gider vergileri özellikleri;

-Bu verginin konusu tüketim esaslı mal ve eşya, hizmettir.

-Bu vergi bu işlemler sırasında alınır.

-Matrahı; spesifik ölçüdür. Yani miktar, ağırlık, hacim vb.

-Vergi doğuran olay, vergiye ait olan mal satışı veyahut hizmet ifası

-Vergi kaynağı, servet, gelir

-Bu verginin en gelişmiş şekline örnek KDV

-Bu vergi, yapısı itibari ile gayrişahsidir ve ayırma kuramı, artan oranlı usul bu vergi için uygulanmaz.

-Bu vergide tersine artan orantı söz konusudur yani gelir artışına paralel olarak ödenecek vergi oranının gelir içindeki payı düşer.



DEVAM
-Bu vergi, vergiyi doğuran olaya göre iktisadi muamele vergisi ve hukuki 
muamele vergisi diye ikiye ayrılır:

-İktisadi muamele vergisi, mal ve eşyaların üretiminden tüketimine kadar 
geçen aşamada değer, fiyat, spesifik ölçü (ilgili mal ve eşyanın) üzerinden 
alınır. 

-Hukuki muameleler vergisi, sözleşme, hukuki işlem vb. gibi işlemlere ait 
olarak alınan resim, harç, damga vergisidir.

Bu vergi şu şekilde çeşitlenmektedir: 

1. iktisadi muamele aşamasında alındığında yayılı veya yaygın muamele 
vergisi 

2. bir üretim veya dağıtım aşamasında alındığında toplu muamele vergisi 
şeklinde çeşitlenir.



DEVAM
-Yayılı veya yaygın muamele vergisinde, zincirleme olarak vergiden vergi 
alınmasına vergi piramidi denir.

-KDV’ye geçiş ile birlikte, Türkiye’de benzer gider vergileri kaldırılmış 
ancak hizmet vergilerinden olan banka ve sigorta şirketleri muamele 
vergisi alınmaya devam ediliyor.

-Gider vergisi, Türkiye’de 1926 yılından beri uygulanır. 1956 yılına kadar 
5 muamele vergisi çıkarılmıştır. 1957 yılında 6002 sayılı gider kanunu 
yürürlüğe girmiştir. 1985 yılında 3065 sayılı KDV kanunu yürürlüğe 
girmiştir.



Katma Değer Vergisi;

-Katma değer, mal ya da hizmetin alış ve satış bedeli arasındaki farkıdır. 
Teknik anlamda ise, üretim süreci içerisinde üretim faktörlerinin 
meydana getirdiği değerdir.

-Mal ve hizmetlerden alınır

-Üretim ve dağıtım aşamasında,

-Tek oranlı olarak alınan muamele vergisi

-Bu vergi, her aşamada satışı bedeli üzerinden hesaplanır ancak üretim 
ve dağıtımın her aşamasında yalnızca KDVnin vergiye tabi tutulması 
sözkonusudur.

-üretilen malın zincirleme her aşamasında ortaya çıkan katma değere 
uygulanmaktadır.



Örnek

Katma değer hesabına ilişkin hipotetik bir örnek



Devam

-Bu vergi üç şekilde belirlenir:

-a)gayrisafi hasıla tipi kdv; bu vergide yatırım malları alışlarına ilişkin 
vergiler indirilmiyor

-b)gelir tipi kdv; bu usulde ise amortisman usulü gibi uygulanır ve firma 
ürettiği malların satışı esnasında ödenen vergilerden indirir.

-c)tüketim tipi kdv; bu vergiye alınacak verginin hesaplanması yönünden 
vergi kredisi usulü denir.

-bu vergi çeşidi için, 

Eğer girdi için ödenmiş vergi > satışlar üzerinden ödenecek vergi ise, firma 
vergi iadesi talebi isteme hakkı vardır ancak uygulamada vergi iadesi yok 
yerine daha sonraki dönem vergisinden mahsup mevcut.

 



Katma değer vergisi

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 

Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı Resmî 
Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 
Cilt : 24 Sayfa : 47 



(Devam)
Verginin konusunu teşkil eden işlemler: 

Madde 1 – Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: 

1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, 

2. 2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı, 

3. 3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler: 

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri, 

b) (Değişik: 14/3/2007-5602/10 md.) Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması, 

c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar 
tertiplenmesi, gösterilmesi, 

d) (Değişik : 16/6/2009-5904/8 md.) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi, 

e) Boru hattı ile hampetrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları, 

f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri, 

g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve 
vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli 
kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri, 6474 

h) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler. Ticari, sınai, zirai faaliyet 
ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık 
bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilir. Bu faaliyetlerin kanunların veya 
resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukuki statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamaları, 
ikametgah veya işyerlerinin yahut kanuni merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve 
vergilendirmeye mani teşkil etmez. İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından yapılması veya 
herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmez. 



VERGİNİN YANSIMASI
Vergi yansıması;

-mükellef yani vergi kanununda tespit edilen kanuni mükellef vergiyi 
ödeyecek

-faydalanacağı bir iktisadi durum sözkonusu olmalı

-verginin başkasına devri veya başkasından alması olayı gerçekleşmeli

-Vergide yansıma olayının konusu, verginin kanuni mükellef mi yoksa 
gerçek ödeyici veya ödeyiciler tarafından mı ödendiğinin araştırılması ile 
ilgilidir

-Sonuç itibariyle, derin bir araştırmayı da gerektirecek olan, bir verginin 
en sonunda kimin üzerinde kaldığının bilinmesi olayı ancak bu olayın 
elde edilmesinin zorluğu mevcuttur.



Mükellef
Kanuni mükellef: Her vergi kanununda belirtilen bir mükellef olması 
hasebiyle, vergi kanunlarında tespit edilen bu mükelleflere denir.

Kanuni mükellef ve verginin yansıma olayı arasında ilişki mevcuttur. 
Hangi hal ve şartlarda verginin kanuni mükellef yerine gerçek ödeyiciler 
tarafından ödendiğinin tespiti verginin yansıması olayına girmektedir.



Maliye literatüründe yansıma terimleri;
1.Verginin ödenmesi

2.Yansıma

3.Verginin yerleşmesi



Yansıma Şekilleri;

-İleriye doğru yansıma, geriye doğru yansıma

-verginin yayılması

-verginin amortismanı ve kapitalizasyonu

-kanuni ve iktisadi yansıma

-sınırlı ve sınırsız yansıma

-mutlak ve diferansiyel yansıma



Yapılarına göre çeşitli vergilerin yansıma 
durumları;

-gider vergilerinde yansıma

-gelir vergilerinde yansıma



Yansıma Koşulları

1.Arz ve talep esnekliklerine bağlıdır

2.Serbest rekabet rejiminde verginin yansıması çoğunlukla tarafların 
karşılıklı kuvvet derecelerine bağlıdır.

3.Ekonomik konjoktürün seyri önemlilik arzeder. Yani iktisadi kriz 
zamanları, arz ve talepteki bozulmalar, kırılmalar verginin yansımasını 
azaltır.



Arz ve talep esnekliği

Bu konuda bilgi verilecektir.



Ekonomik konjoktür
Konu hakkında bilgi verilecektir.



Vergiden kaçınma ve vergi 
kaçakçılığı

Bir kimse vergi konusu olan bir malı almaz ise örneğin; araba 
kullanmazsa MTV vergisi vermez. Bu durumda, kişi vergiden kaçınmış 
olacaktır.

Vergi borcu doğmuş ancak vergi kanunlarına aykırı hareket ederek 
verginin bir kısmının veya tamamının ödenmemesi haline vergi 
kaçakçılığı denir.

Vergi suçu ise, vergi kanunlarına aykırı hareket ederek vergi ödememek 
için bilerek yapılan fiil ve hareketlere denir.



Vergi kaçakçılık halleri
1. KDV’de kaçakçılık

2. Gümrük vergisinde kaçakçılık

3. Gelir vergisinde kaçakçılık



Çifte vergi
Aynı bir vergi konusunun birden fazla vergilendirilmesi veya aynı yetkinin 
bir kaç defa kullanılması sonucunda birden fazla defalar vergi alınması 
halinde ortaya çifte vergi durumu çıkar.



BÜTÇE ESASLARI 
Bütçe bilançodan farklıdır. Bilanço, geçmiş bir devrenin aktif ve 
pasiflerinin sonucunu ortaya çıkarır.

Bütçe ise, gelecek bir yıl içinde elde edileceği tahmin edilen gelir ve o yıl 
içinde yapılması düşünülen giderleri içerir.

Devlet bütçesi, devletin gelir ve giderlerinin karşılıklı olarak gösterildiği 
bir belge olarak tarif edilir.



(Devam)

Bütçe, plandan da farklıdır. Planda genellikle özel ve kamu sektörünü 
kapsayacak şekilde bütün bir milli ekonominin harcamaları ve bunlar için 
kamu ve özel sektör yatırımları, tasnifli bir şekilde belirtilir. 

Kalkınma planları, 4-5 yıllık olup milli ekonominin gelişmesini sağlayacak 
tedbirleri belirtmektedir. Bütçe, prensip olarak kamu hizmetlerinin 
karşılanması için gerekli harcamalara izin verir ve bir yıllıktır.

Bütçe, prensip olarak kamu hizmetlerinin karşılanması için gerekli 
harcamalara izin verir ve bir yıllıktır.

Daha hukuki ve teknik bir terimle bütçe, devlet veya diğer bir kamu 
kuruluşunun yıllık gider ve gelirlerini gösteren ve bunların 
uygulanmasına izin ve yetki veren bir kanundur.

Bütçe, herşeyden önce bir yasama belgesi yani bir kanundur.



(Devam)

Bütçe deyimi, esas itibariyle devlet için kullanılır. Sebebi ise, yalnızca 
devlet egemenlik hakkına sahiptir. Yalnız devlet halktan para toplamaya 
yetkilidir. Yalnız, devlet bütün toplum ihtiyaçlarını gözönünde tutar.

Üniversiteler, DSİ, PTT gibi kurumlarında bütçeleri vardır. Fakat bunlar 
sınırlı ve belirli bir hizmet çeşidine ilişkindir. Devlet bütçesi ise, bütün 
toplumu içeren sosyal ve askeri giderleri ile birlikte ülkenin kaderine 
nasıl bir yön verilmek istendiğini göstermektedir. 



Bütçe tanımları
*Bütçe, devletin gelecek muayyen bir devre içindeki gelir ve giderlerini 
tahmin eden ve bunların yürütülüp uygulanmasına izin veren bir hukuki 
tasarruftur.

*Bütçe, evvela muayyen bir devre zarfında toplanacak gelirlerle 
yapılacak giderlerin tahmini ve mukayeseli bir cetveli, ikinci dereceden 
yetkili makamlar tarafından bu giderlerin yapılması ve o gelirlerin 
toplanması için verilen bir müsaadedir.

*Bütçe, devletin gelir ve giderlerini muayyen bir devre için tahmin eden 
ve bunlara müsaade veren bir tasarruftur.

*Bütçe, kamu gelirleri ile giderlerinin önceden verilmiş mezuniyetini 
ihtiva eden bir tasarruf olarak tarif etmiştir.



Bütçenin temel unsurları
1. Devlete ait olacak,

2. Belirli bir devreyi (muayyen) kapsayacak,

3. Gelir-gider tahmini ve mukayesesi olacak,

4. Yasama organı izni ya da müsaadesi olacak,

5. Hukuki bir tasarruf olarak unsurları ortaya konur.



Bütçenin tarihçesi

Bütçe kelimesinin kökü, İngilizce Bouget kelimesinden geldiği 
düşünülmektedir. Bouget kelimesi, torba, küçük deri çanta anlamını 
ifade eder. Zaman içerisindeki değişiklikler sonucunda Budget şeklinde 
kullanılmaya başlandı.

Türkiye’de ise 1050 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmış, 5018 sayılı Kamu 
mali yönetimi ve kontrol kanunu 10.12.2003 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

1961 ve 1982 anayasalarında bütçe teriminin kullanıldığı görülmektedir.



Bütçe hukuku veya bütçe hakkı

Devletin gelir ve giderlerinin idaresi, o devletin halk temsilcilerinden oluşan yasama 
organının önceden izin ve yetki vermesine bağlanmıştır. Buna Bütçe hukuku veya bütçe 
hakkı denir. 

Bütçe hakkı, memleketlerin demokratik ve parlementer sistemlerinde kaydettikleri gelişme 
ile uyumlu ve ona paralel olarak doğmuştur.

Çeşitli ülkelerde bütçe hakkının tarihi bakımından doğuşunu ve inkişafını başlıca üç aşama 
itibariyle incelemek mümkündür.

1. Vergilerin ve diğer gelirlerin parlemento tarafından tasdiki

2. Giderlerin parlemento tarafından tasdiki

3. Devletin gelir ve giderlerine ait tasdik işleminin her sene parlemento tarafından 
yeniden yapılması.



Jandarma devlet ve koruyucu devlet

İktisadi liberalizm devrinin bütçe anlayışı Jandarma devlet anlayışına 
bağlanmıştır. Jandarma devletin esas görevi, iktisadi kanunların içinde 
serbestçe hakim olacakları bir iktisadi kadroyu korumak ve sürdürmekti. 
Bu devlet, iç ve dış güvenliği sağlayarak adalet dağıtacaktır. Hiçbir şekilde 
müdahalede bulunulmayacak serbest rekabet korunacaktır.

Jean Marchal’a göre, devlet eskiden olduğu gibi yine pasif kalmakta, ama 
iktisadi hayata seyirci kalmayacak bu düzenden doğan zararları 
gidermeye çalışacaktır. Bu devre devletine koruyucu devlet diyor.

Koruyucu devlet de jandarma devlet de olduğu gibi, iktisat kanunlarının 
mutlak etkinliğine inanan determinist bir yapıya sahiptir. Ancak 
koruyucu devlet adı üstünde koruyucu, merhamet sahibi iken jandarma 
devlet kayıtsızdır.



Bütçenin bünyesi ve görevleri
Bütçenin bünyesi:

1. Hukuki bünyesi

2. Siyasi bünyesi

3. İktisadi- mali bünyesi



Bütçe prensipleri
Bütçe prensipleri:

1. Açıklık 

2. Anlaşılır olma 

3. Doğruluk

4. Yıllık olma

5. Önceden izin alma

6. Giderlerde tahsis

7. Denklik

8. Tasarruf

9. Genellik

10. Birlik şeklinde sıralanabilir.



 
Açıklık

Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 7. madde Malî saydamlık’a göre;

Madde 7- Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması 
amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla; 

a) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması, 

b) Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin 
hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile 
raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, 

c) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve desteklemelerin 
bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması, d) Kamu 
hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine 
uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması, Zorunludur. 

Malî saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin 
alınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca izlenir.

Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 13. madde l fıkrasına göre;

l) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk 
ve malî saydamlık esas alınır. 



Anlaşılır olma 
Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Madde 53-Malî istatistiklerin 
hazırlanması ve açıklanması başlığı altında;

Madde 53- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca derlenir. Merkezî yönetim kapsamı dışındaki kamu 
idareleri malî istatistiklerini belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlar ve 
belirlenen süreler içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderir.

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

Malî istatistiklerin anlaşılabilir ve kullanıcılar için kolayca ulaşılabilir olması 
esastır. 



Doğruluk
Bütçede doğruluk ilkesi, bütçe tahminlerine ilişkindir. Objektif ve 
sübjektif doğruluk şeklinde ikiye ayrılarak incelenir:

Objektif doğruluk ilkesi: Tahminlerde isabet ilkesi diye de isimlendirilir.

Sübjektif doğruluk ilkesi: Samimiyet ilkesi diye de isimlendirilir.

Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 13. madde l fıkrasına göre;

l) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının 
raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır. 



Yıllık olma

Zamanda tahsis ilkesi olarak da isimlendirilir. 

Bütçe, yürütmeye verilen iznin bir süre ile sınırlandırılmasını ve bu 
sürenin de bir yıl olmasını ifade eder.



Önceden izin alma

Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 13. madde i fıkrasına göre;

i) Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi 
veya yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça 
uygulanamaz. 



Giderlerde tahsis

Bütçe tasarısında yer alan giderler nitelik, nicelik ve zaman bakımından üçe ayrılmaktadır:

a) Nitelik yönünden (Kalitatif) ayırım ilkesi

b) Nicelik yönünden (Kantitatif) ayırım ilkesi

c) Zaman yönünden ayırım ilkesi

Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 13. madde n ve o fıkralarına göre;

n) Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke 
ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir. 

o) Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir. 



Denklik

Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 13. madde h fıkrasına göre;

h) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır. 



Tasarruf

Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Kamu maliyesinin temel 
ilkelerine göre;

Madde 5- Kamu maliyesinin temel ilkeleri şunlardır: 

g) Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının 
karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak 
maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve 
sosyal analizlerin yapılması esastır. 



Genellik

Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununa göre;

f) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir. 

m) Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir. 

g) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.



Birlik
Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununa göre;

Hazine birliği Madde 

6- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetimi Hazine 
birliğini sağlayacak şekilde yürütülür. Bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin tüm gelirleri Hazine 
veznelerine girer, giderleri bu veznelerden ödenir. Bu idareler özel vezne açamaz. Her türlü iç ve dış borçlanma, yurt dışından 
hibe alınması, borç ve hibe verilmesi ve bunlara ilişkin geri ödemeler, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve 
bunlarla ilgili diğer hususlarda 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı, 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Bütçe türleri ve kapsamı

 Madde 12- Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri; merkezî yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve 
mahallî idareler bütçeleri olarak hazırlanır ve uygulanır. Kamu idarelerince bunlar dışında herhangi bir ad altında bütçe 
oluşturulamaz. 

Merkezî yönetim bütçesi, bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinden oluşur. 

Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir. 

Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu 
gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.

Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurul, kurum veya üst kurul şeklinde 
teşkilatlanan ve bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan her bir düzenleyici ve denetleyici kurumun bütçesidir.

Sosyal güvenlik kurumu bütçesi, sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan 
ve bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir. 

Mahallî idare bütçesi, mahallî idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesidir.



Genellik ve birlik ilkelerinden sapmalar ve Türkiye uygulaması

*Olağanüstü bütçeler

*Geçici bütçeler

*Koşullu bağışlar

*Katma bütçeli idareler

*Özel bütçeler

*Döner sermaye işletmeleri

*Fonlar

*Özerk bütçeler



MİLLİ GELİR KAVRAMLARI
• 1. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

• 2. Gayri Safi Milli Hasıla

• 3. Safi Milli Hasıla

• 4. Milli Gelir veya Faktör Fiyatlarıyla Safi Milli Hasıla

• 5. Kişisel Gelir

• 6. Harcanabilir Gelir
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Milli Gelir Tahmin Yöntemleri
(Estimation Methods of National Income)

• 1. Üretim Yaklaşımı (The Production Approach)

• Bu yöntemde amaç, bir ekonomide aynı mal ve hizmetleri üreten birimlerden meydana gelen faaliyet 
kollarındaki nihai mal ve hizmet üretim değerlerinin ölçülmesidir. Bir faaliyet kolunda üretilen mal ve 
hizmetlerin piyasa fiyatlarıyla değerlendirilmesiyle bu faaliyet kolunun gayri safi üretim değerine ulaşılır. Bu 
üretim değeri üretimde bulunabilmek için kullanılan ara mallarını da kapsar. Üretim yolu ile GSMH ise, 
toplam GSÜD’den bu ara mallarının değerinin çıkarılması ile elde edilir.

• 2. Gelir Yaklaşımı (The Income Approach)

• Bu yöntemde kişilerin cari mal ve hizmetleri dolayısıyla elde ettikleri faktör gelirleri hesaba alınır. Bunlar; 
maaş, ücret, faiz, kira ve kar’dır.  Ekonomide elde edilen bu faktör gelirlerinin toplanması sonucu milli gelire 
ulaşılır.

• 3. Harcamalar Yaklaşımı (The Expenditure Approach)

• Harcamalar yönteminde milli ekonomide belli bir süre içinde tüketime ve yatırıma yapılan harcamalar 
toplamı olarak GSYH’a ulaşılır.  Bu toplamda tamamlanmış mal ve hizmetler ele alınır.  Harcama yapılarak 
elde edilen mal ve hizmetlerin bir kısmı yıl içerisinde ara mal olarak başka mal ve hizmetlerin üretiminde 
kullanılır. Bir kısmı ise doğrudan tüketime, yatırıma ya da stok veya ihracata gider. Bunlar nihai kullanım 
olarak adlandırılır.  Yıl içerisinde başka bir sanayi işlem görmeyerek nihai alıcılar tarafından satın alınan 
mallar nihai kullanımın kapsamını oluşturur.  Bir ekonomide satılan bütün nihai ve mal hizmetlerin toplam 
değeri nihai kullanım değerine bu ise gayri safi katma değerlerin toplamına eşittir.

BU ÜÇ YÖNTEMDE, AYNI SONUÇ ELDE EDİLİR. FAKAT DEĞİŞİK VERİ KAYNAKLARINA BAĞLI OLARAK 
FARKLILIKLAR DA GÖZÜKEBİLİR.  TÜİK, ÜRETİM YÖNTEMİ OLARAK HESAPLANAN GSYH’YI ANA GÖSTERGE 
OLARAK KULLANMAKTADIR.
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Bütçe sistemleri
1. Geleneksel bütçe sistemi

2. Program bütçe sistemi

3. Performans bütçe sistemi

4. Planlama-programlama-bütçeleme sistemi

5. Sıfır esaslı bütçeleme sistemi



1. Geleneksel bütçe sistemi

Ülkemizde halen kamu idare bütçelerinin çoğunda torba bütçe uygulaması söz 
konusudur. Bütçede denklik esas olup matematiksel bir bütçe denkliği 
aranmaktadır. Bütçenin açık vermesi de fazla vermesi de sakıncalıdır. 

Geleneksel bütçe sisteminde en yaygın olan harcama sınıflandırması, “harcama 
kalemleri” itibarıyle yapılır. Bu sınıflandırmada harcamalar yapılan işlerden 
ziyade alınan girdilere göre ayrıma tabi tutulmakta olup program maliyetleri 
bilinememektedir. Bir başka sınıflandırma ise, fonksiyonel sınıflandırmadır. 
Yine bu sistemde, ekonomik sınıflandırmaya göre harcamalar; cari, yatırım ve 
transfer harcamaları şeklinde bir ayırıma tabi tutulur.

   Sistem uzun vadeli planlamaya imkân tanımamakta olup, tahminlerin gerçekçi bir 
şekilde yapılması için ve uygulamanın değerlendirilebilmesi için, bazı analizlerinden 
yararlanılmamaktadır. Bunlar arasında; fayda-maliyet analizleri, doğrusal 
programlama, sistem analizi sayılabilir.

    



2. Program Bütçe Sistemi (PBS)

Program bütçe sistemi, performans bütçenin gelişmiş bir şeklidir. Program bütçe ilk 
olarak 1960’lı yılların başında ABD’de uygulamaya konulmuştur. 

PBS, bir mali yıl içerisinde kamu kurumları tarafından yerine getirilecek ana 
fonksiyonların gerçekleşmesiyle ulaşılacak amaçları belirten bir bütçe 
sınıflandırmasıdır. 



Performans esaslı bütçeleme sistemi

Kamu idarelerinin ana fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine 
getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, 
kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve 
kullanılmasını sağlayan,  performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen 
hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan 
bir bütçeleme sistemidir.



Planlama, Programlama, Bütçeleme Sistemi (PPBS) 

İlk olarak ABD’de geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. 1965 yılında, sistemin federal devlet 
seviyesinde bütün bakanlık ve birimlerde uygulanması sağlanmıştır. Program bütçe sisteminin 
makro planlama açısından çok daha geliştirilmiş bir şeklidir.

Sistemin dört temel aşaması bulunmaktadır. Bunlar Planlama, Programlama, Bütçeleme ve Sistem 
analizidir.

Plânlama Aşaması

Programlama Aşaması

Bütçeleme Aşaması

Sistem Analizi Aşaması



Sıfır Esaslı Bütçeleme (SEB) Sistemi 

Yeni baştan bütçeleme veya Sil baştan bütçeleme olarak da ifade 
edilmektedir. 

Sistem, yöneticilerin bütçelerinin gerekçelerini en ayrıntılı şekilde 
gösterdiği, harcama gerekçesini kanıtlama yükünün yöneticide 
olduğu ve faaliyetlerin karar paketleri şeklinde ifade edilerek 
nispi önemlerine göre analize tabi tutulduğu bir bütçeleme 
anlayışını yansıtmaktadır.



Türkiye’de Bütçe Sistemi
KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Kanun Numarası : 5018

Kabul Tarihi : 10/12/2003

R.G. Tarihi : 24/12/2003

R.G. Sayısı : 25326

Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler 
doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve 
kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin 
yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin 
muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

Bu Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî 
idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolünü 
kapsar.

Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı 
ve kontrolü de uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine 
tâbidir.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bu Kanunun sadece 3, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 25, 42, 43, 44, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 76 ve 78 inci maddelerine tâbidir.



Tanımlar
Madde 3- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;

a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslar arası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 
sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareleri,

b) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini,

c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: Bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumları,

d) Sosyal güvenlik kurumları: Bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını,

e) Mahallî idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya 
bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri,

f) Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe 
konulan belgeyi,

g) Kamu kaynakları: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve 
haklar ile her türlü değerleri,

h) Kamu gideri: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma 
genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer 
giderleri,

i) Kamu geliri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve 
taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, 
sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri,

j) Özel gelir: Genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarında belirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilir 
nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan ve genel bütçede gösterilen gelirleri,



DEVAM
k) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve 
harcama yetkisi bulunan birimi,

 l) Kamu malî yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun 
olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve 
yönetsel sistem ve süreçleri,

m) Malî kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, 
ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal 
yapı, yöntem ve süreçleri,

n) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel 
ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara 
ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,

o) Malî yıl: Takvim yılını, İfade eder.



Bütçe ilkeleri
Madde 13- Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur:

a) Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır.

b) Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi 
amacıyla kullanılır.

c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları 
ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.

d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.

e) Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar.

f) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.

g) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.

h) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.

i) Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya 
onaylanmadıkça uygulanamaz.



DEVAM
j) Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.

k) Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini 
sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun 
olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tâbi tutularak hazırlanır ve uygulanır.

l) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının 
raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.

m) Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.

n) Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla 
belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.

o) Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis 
edilir.



Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanması
Madde 17- Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında;

a) Orta vadeli program ve malî planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar,

b) Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek 
tavanları,

c) Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı,

d) İdarenin performans hedefleri, Dikkate alınır.

Kamu idareleri, merkez ve merkez dışı birimlerinin ödenek taleplerini dikkate alarak gider tekliflerini hazırlar. Genel 
bütçe gelir teklifi Maliye Bakanlığınca, diğer bütçelerin gelir teklifleri ilgili idarelerce hazırlanır. Gider ve gelir teklifleri, 
ekonomik ve malî analiz yapılmasına imkân verecek, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde, Maliye 
Bakanlığınca uluslararası standartlara uyumlu olarak belirlenen sınıflandırma sistemine göre hazırlanır.

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 Temmuz ayı sonuna kadar Maliye 
Bakanlığına gönderir. Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığına verilir.

Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına verildikten sonra, kamu idarelerinin yetkilileriyle gider ve gelir teklifleri hakkında 
görüşmeler yapılabilir. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini üç yıllık bütçeleme anlayışı, stratejik planları 
ve performans hedefleri ile kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlarlar.



Orta vadeli program, malî plan ve bütçe hazırlama rehberi

Madde 16- Maliye Bakanlığı, merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili 
kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Merkezî yönetim bütçesinin 
hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun

Mayıs ayının sonuna kadar toplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların 
gerekleri  doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik 
büyüklükleri de kapsayacak

şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlar. Orta 
vadeli program, aynı süre içinde Resmî Gazetede yayımlanır.

Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte 
hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı 
tarafından hazırlanan orta vadeli malî plan, Haziran ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
karara bağlanır ve Resmî Gazetede

yayımlanır.

Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek 
üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Maliye Bakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım 
Programı Hazırlama Rehberi ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak Haziran ayının sonuna 
kadar Resmî Gazetede yayımlanır.

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



Gelir tahminlerinde başlıca usuller
1. Otomatik usul

1.1. Bir önceki yıl usulü

1.2. Ortalama usulü

1.3. Ortalama artışlara göre artırma usulü

2. Doğrudan doğruya takdir usulü



Plan ve bütçe komisyonu
Plan ve bütçe komisyonu aşağıdaki gibi bir ayrıma tabi tutulur:

1. Daimi komisyon

2. Yıllık komisyon

3. Sınırlı üyeli komisyon

4. Sınırsız üyeli komisyon



BÜTÇENİN UYGULANMASI

Bütçenin uygulanma aşamasında iki esas mevcuttur:

1. Gelirlerin toplanması

2. Giderlerin toplanması



Gelir politikası ve ilkeleri

Madde 36- Gelirlerin toplanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur:

a) Maliye Bakanlığı, gelir politikaları ve uygulamaları konusunda

ilkelerini, amaçlarını, stratejilerini ve taahhütlerini her malî yıl başında

kamuoyuna duyurur.

b) Mükellef ve sorumlulara vergi, resim, harç ve benzeri malî

yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli hizmetler 
sağlanır.

c) Mükellef ve sorumluların vergiye uyumu teşvik edilir.

d) Hakların korunması ve yükümlülükler konusunda mükelleflerin

bilgilendirilmesi için ilgili idareler tarafından gerekli önlemler alınır.



Gelirlerin dayanakları

Madde 37- Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya 
kaldırılır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin kanuni dayanakları bütçelerinde 
gösterilir. Bütçelerde yer alan gelirler, ilgili kanunlarında belirtilen usullere göre tarh, tahakkuk ve 
tahsil edilir. Genel bütçe gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsili Maliye Bakanlığı veya tarh ve 
tahakkuka ilgili mevzuatına göre yetkili idareler tarafından yapılır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin topladığı vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden 
diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar, geliri toplayan kamu idaresi bütçesine bu 
amaçla konulacak ödeneklerden karşılanır. Malî yıl içinde kullanılabilecek ödenek miktarı, ilgili 
kanun hükümleri uyarınca tahsil edilen miktar dikkate alınarak hesaplanacak

pay miktarını geçemez. Hesaplanan pay tutarının, bu amaçla tahsis edilen ödenek tutarını aşması 
halinde, aradaki farkı geçmemek kaydıyla ödenek eklemesi yapmaya genel bütçe kapsamındaki 
idarelerde Maliye Bakanı, diğer idarelerde üst yöneticiler yetkilidir.

Tahsili zamanaşımına uğrayan gelirlerin silinmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kanunlardaki 
hükümler saklı kalmak üzere, Maliye Bakanlığınca belirlenir.



Gelirlerin toplanması 
sorumluluğu

Madde 38- Kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli

olanlar, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin

zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur.



Özel gelirler (M. 39)

Bağış ve yardımlar (M. 40)



Bütçe uygulaması yönünden sorumlular ve sorumluluk
1. Siyasi sorumluluk

2. İdari sorumluluk

3. Mali sorumluluk

4. Cezai sorumluluk



Bakanların ve Üst Yöneticilerin Hesap Verme 
Sorumluluğu

Bakanlar (Madde 10)

Üst yöneticiler (Madde 11)

Harcama yetkisi ve yetkilisi (Madde 31)

Gerçekleştirme görevlileri (Madde 33)

Muhasebe yetkilisi (Madde 60)



Ödenek türleri
1. Yedek ödenek (M. 23)

2. Ek ödenek (M. 37)

3. Örtülü ödenek (M. 24)



Ödenek aktarmaları

Madde 21- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri

arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılır.

Ancak, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak 
tertipteki ödeneğin, yılı bütçe kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe 
yüzde beşine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. 
Bu şekilde yapılan aktarmalar, yedi gün içinde Maliye Bakanlığına 
bildirilir.

Personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek 
ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, diğer tertiplere aktarma 
yapılamaz.



Merkez dışı birimlere ödenek 
gönderme

Madde 22- Kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri, 
merkez dışı birimlere, ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Ödenek  
Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler.

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek 
gönderilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanı  
yetkilidir.



Bütçe hesaplarının kapatılması
1. Egzersiz usulü

2. Jestiyon usulü



Bütçenin denetimi ve aklanması
1. İdari denetim

2. Yargısal denetim

3. Yasama denetimi



SAYIŞTAY
Osmanlı İmparatorluğu’nda ondokuzuncu yüzyılda başlayan yenileşme hareketleri çerçevesinde mali istikrarın sağlanması, gelirlerin ve 

giderlerin kontrol altına alınarak güçlü bir kamu maliyesinin tesisi ve sürdürülmesi yönünde önemli adımlar atılmaya başlanmış ve bu çabaların 
bir sonucu olarak Sayıştay, 29 Mayıs 1862 tarihinde Sultan Abdülaziz’in “İrade-i Seniyye”si ile   Divan-ı Ali-i Muhasebat adıyla kurulmuştur.

1876 Anayasası’nda yer alarak anayasal bir kuruluş haline gelen Sayıştay, Hazineye tabi kurumların gelir ve giderleri ile muhasebe kayıtlarının 
ve diğer işlemlerinin yıllık olarak denetlenmesi ve giderlerin harcamadan önce vize edilmesi işlerini yerine getirmeye başlamıştır.

Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmasıyla, 1920-1923 döneminde Sayıştayca yürütülen bazı görevler TBMM üyeleri arasından 
seçilen bütçe denetimi ile görevli geçici bir komisyon eliyle yürütülmüştür. Cumhuriyetin ilânının hemen ertesinde 24 Kasım 1923 tarih ve 374 

sayılı “Divan-ı Muhasebatın Sureti İntihabına Dair Kanun” ile Kıta Avrupası Fransa modeli esas alınarak yeniden kurulan Sayıştay, 1924 
Anayasası ile de anayasal kimliğini korumuştur. 1924 Anayasası'nın 100 üncü maddesinde Sayıştayın Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı 

olduğu ve devletin bütün gelir ve giderlerini denetlemekle görevlendirildiği açıkça belirtilmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, yasama ve yürütmenin TBMM bünyesinde toplanmış olmasının da etkisiyle, TBMM-Sayıştay ilişkileri karşılıklı ve 
yakın seyretmiş, bu dönemde Sayıştay tarafından hazırlanan raporlar TBMM’de kurulan bir komisyon tarafından incelenmiştir. Ancak zamanla 

TBMM ile ilişkiler zayıflamış ve Sayıştay, faaliyetlerinin tümünü yargılama sürecine yönlendirmiştir.

01.06.1934 tarihinde yürürlüğe giren 2514 sayılı “Divan-ı Muhasebat Kanunu” Sayıştayın kuruluş ve işleyişini yeniden düzenleyerek, bu tarihe 
kadar uygulanan dağınık Sayıştay mevzuatını yürürlükten kaldırmıştır.

1929 yılında bütün dünyada yaşanan ekonomik kriz sonucunda serbest piyasa ekonomisinin hiçbir müdahale olmaksızın kusursuz bir şekilde 
işlemediği anlaşılmış, devletin ekonomik ve sosyal yaşama daha fazla müdahalesini öngören Keynesyen politikalar ön plana çıkmıştır. 

Ülkemizde bu dönemde kurulmaya başlanan kamu iktisadi teşebbüsleri devletin ticari ve sınaî alanda faaliyetlere girişmesini sağlamış ve bu 
kurumları denetlemek üzere 1938 yılında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu kurulmuştur. Kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi dünyada 

yaygın olarak, Sayıştaylar tarafından gerçekleştirilmesine rağmen, Başbakanlığa bağlı ayrı bir denetim kurumu oluşturulmuştur.



DEVAM
Devlet bütçesinin nitelik ve yapısal yönden gelişmeler göstermesi ve 2514 sayılı Kanun’un gereksinmeleri karşılayamaz olması nedeniyle 

Sayıştay, 1961 Anayasası’nın 127’nci maddesi ile yeni bir kuruluşa ve işleyişe kavuşturulmuştur. Sayıştayın sözü edilen gelişmelere ve 1961 
Anayasa hükmüne uyumunu sağlamak üzere de 21.02.1967 tarihinde 832 sayılı Sayıştay Kanunu çıkarılmıştır.

II. Dünya Savaşı sonrası dönemde kamu harcamalarının giderek artması, Sayıştayların denetim kapsamı ve niteliğinde hızlı ve temel 
değişimlere gitmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Hesap ve işlemlerin tek tek incelenmesi yerine kurumların mali sistemlerine güvence 

veren denetimlere ağırlık verilmiştir. Bu bağlamda, Sayıştayların kuruluşlarından itibaren yaptıkları kamu gelir, gider ve mallarının mevzuata 
uygun olarak elde edilmesi, harcanması ve saklanmasına ilişkin denetimlerin yanı sıra, yeni bir denetim türü olarak performans denetimleri 

ortaya çıkmıştır.

1950’lerde herhangi bir metodoloji geliştirilmeksizin geleneksel denetimin yan ürünü olarak yapılan performans denetimi 1970’lerin ikinci 
yarısından itibaren ülkelerin mevzuatında yer almaya başlamıştır. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kamu yönetimi 

reformları gündeme gelmeye başlamış, 90’lı yıllarda buna yönelik çalışmalar yoğunlaşmıştır. 1996 yılında, 832 sayılı Sayıştay Kanunu’nda 
yapılan değişiklik ile Sayıştaya performans denetimi yetkisi verilmiştir.

Avrupa Birliği adaylık sürecinin de etkisiyle 2000’li yıllarda kamu yönetimi reformları ivme kazanmış, dünyadaki yeni kamu yönetimi anlayışı 
ilk kez VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planında (2001–2005), kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaş tatmininin esas alınması olarak ifadesini 

bulmuştur. Başlatılan reform çalışmaları kapsamında kamu mali yönetimi yeniden ele alınmış, 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile fon uygulamasına son verilmiş, devletin tüm gelir ve giderleri ile borçları tamamen bütçe kapsamına 

alınarak yasama denetiminden geçmesi sağlanmıştır. Bu sayede, Sayıştayın tekil işlemlere odaklanan bir anlayıştan kurumun tüm mali 
yapısına odaklanan bir denetim anlayışına geçmesi ve daha kapsamlı rapor üreten bir yapıya dönüşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır.

19.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile kamu kaynağı kullanılan tüm faaliyetler Sayıştayın denetim kapsamına 
alınmış ve kamu iktisadi teşebbüslerini denetleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Sayıştay bünyesine dâhil edilerek, dış denetimde 
ikili yapıya son verilmiştir. Bu Kanun'la Sayıştay, günümüzün koşullarına, uluslararası standartlara ve yönetim ve denetim alanındaki çağdaş 

gelişmelere uygun olarak yeniden konumlandırılmıştır.



Sayıştayın Görevleri
Anayasa’nın 160 ıncı maddesine göre Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri 
ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen 
inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Ayrıca mahalli idarelerin hesap 
ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması da Sayıştay tarafından yapılır.
 
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda, Sayıştayın görevleri şu şekilde sayılmıştır:
Sayıştay;

-Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler 
ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.

-Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin 
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve 
işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.

-Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

-Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.

 
-Anayasa ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu bağlamında Sayıştayın görevlerini üç ana başlıkta toplamak 
mümkündür: Denetim, Yargılama, Raporlama.



Sayıştayın Görevleri - Denetim
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Sayıştay tek dış denetim organı olarak belirlenmiştir. 

Sayıştay tarafından yapılan denetimin amacı;

-Bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine ve 
kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması,

-Kamu mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve kamu kaynaklarının korunması,

-Kamu idarelerinin performansının değerlendirilmesi,

-Hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.

-Denetim; kamu idarelerinin hesap, mali işlem ve faaliyetleri ile iç kontrol sistemlerinin incelenmesi ve kaynakların 
etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasının değerlendirilmesidir. Sayıştay tarafından yerindelik 
denetimi yapılamaz, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alınamaz.

-Denetim genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yürütülür.

-Sayıştay ve denetçiler denetim faaliyetini bağımsız ve tarafsız olarak yürütür. Sayıştay'a denetim görevinin 
planlanması, programlanması ve yürütülmesinde talimat verilemez.

-Denetimler, güncel denetim metodolojilerinin uygulanmasında gerekli özen gösterilerek gerçekleştirilir.

-Denetim görevinin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için Kurum mensuplarının teknik ve mesleki yeterlikleri 
geliştirilir.

-Kalite güvencesinin sağlanması için, denetimin her aşaması denetim standartlarına, stratejik planlara, denetim 
programlarına ve mesleki etik kurallarına uygunluğu açısından sürekli gözden geçirilir.



Sayıştayın Görevleri - Yargılama-Sayıştay, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama görevi yönünden yargısal bir faaliyet icra etmektedir. 
Denetçiler tarafından, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında kamu 
zararına yol açan bir husus tespit edildiğinde sorumluların savunmaları alınarak, mali yılsonu itibariyle yargılamaya esas 
raporlar düzenlenmekte ve bu raporlar eki belgelerle birlikte Başkanlığa sunulmaktadır.

-Başkanlıkça, en geç onbeş gün içinde hesap yargılamasının yapılacağı daireye gönderilen raporlar dairelerce 
yargılanmakta ve yapılan hesap yargılaması sonucunda; hesap ve işlemlerin yasal düzenlemelere uygunluğuna veya kamu 
zararının sorumlulardan tazminine hükmedilmektedir. Bu hükümler dışında, gerekli görülen hususların ilgili mercilere 
bildirilmesine de karar verilebilmektedir.  

-Verilen hüküm ve kararlar gerekçeli olarak tutanağa bağlanmakta ve daire başkanı ve üyeler tarafından imzalanmaktadır. 
Hesap yargılaması sırasında, mahkemelere veya yürütülen bir soruşturma için ilgili idari mercilere verilmiş olması 
nedeniyle belgeleri bulunmayan hesap yargılamasına konu olan bir işleme ilişkin bilgi ve belgelerin yeterli görülmemesi ve 
kovuşturma veya soruşturma sonucunun beklenmesine gerek görülen hallerde, bu hususlara ilişkin hesap ve işlemlerin 
yargılanması durdurularak, hüküm dışı bırakılabilmekte ve hüküm dışı bırakılan hususlara ilişkin noksanlıklar giderildikten 
sonra bu hesap ve işlemlerin yargılanmasına devam edilmektedir.  

-Sayıştay dairelerince hazırlanan ilamlar sorumlulara, sorumluların bağlı olduğu kamu idarelerine, genel bütçe 
kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığına, ilgili muhasebe birimine ve başsavcılığa tebliğ edilmektedir.

-Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra doksan gün içerisinde yerine getirilir. İlam hükümlerinin yerine getirilmesinden, 
ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst yöneticileri sorumludur.  İlamlarda gösterilen tazmin miktarı hüküm tarihinden 
itibaren kanuni faize tabi tutularak, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur.



Sayıştayın Görevleri - Raporlama5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi büyük ölçüde yeniden düzenlenmiş ve Sayıştayın TBMM'ye rapor sunma yükümlülüğü artırılmıştır. 

Sayıştay tarafından TBMM'ye sunulan raporlar şunlardır: 

-Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu

Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu; kamu idarelerinin denetimleri sonucunda düzenlenen denetim raporlarından önemli görülen ve genellik arz eden konuları, yürütülen denetimlere ilişkin 
genel bilgileri ve mali konularda belirtilmesi uygun görülen diğer hususları içerecek şekilde hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve kamuoyuna duyurulan rapordur.

Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, 
kullanılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasına katkı sağlayan önemli bir araçtır.

-Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu

Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu; kamu idareleri tarafından Sayıştaya gönderilen idare faaliyet raporları, Maliye Bakanlığı tarafından Sayıştaya gönderilen Genel Faaliyet Raporu ve İçişleri 
Bakanlığı tarafından Sayıştaya gönderilen Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporunun değerlendirme sonuçları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun amacı stratejik plan, performans programı ve bütçe ilişkisi bağlamında üst yöneticilerin güvence beyanı vererek kamuoyuna açıkladığı mali bilgi ve 
performans bilgisinin doğruluğuna güvence vermektir.

-Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu

Mali istatistikleri değerlendirme raporu, bir yıla ait mali istatistiklerin; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından Sayıştay tarafından 
değerlendirildiği rapordur.
Bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Maliye Bakanlığına gönderilmektedir.

-Genel Uygunluk Bildirimi

Genel uygunluk bildirimi taslağı; denetim grup başkanlıklarınca denetim sonuçları ve faaliyet raporları dikkate alınarak hazırlanmakta; uygunluk değerlendirmesinde kesin hesap kanunu tasarısında 
yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçları, kamu idare hesapları esas alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırılmakta ve bu karşılaştırmada bunların uygunluk derecesiyle birlikte 
kamu idare hesaplarını oluşturan mali rapor ve tablolar ile kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgelerin güvenilirliği ve doğruluğu da değerlendirilmektedir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulması gereken diğer hususları da içeren genel uygunluk bildirimi taslakları, grup başkanlıklarınca Sayıştay Başkanlığına sunulmakta ve taslaklar Sayıştay Genel Kurulunda görüşülerek 
son şekli verilmektedir.

Sayıştay tarafından, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenlenen genel uygunluk bildirimi, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaktadır.
Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlememekte 
ve hesapların kesin hükme bağlandığı anlamına gelmemektedir. Genel uygunluk bildiriminin sunulmasından sonra kesin hesaplara ilişkin olarak ortaya çıkacak bulgular ilk genel uygunluk bildirimi ile 
birlikte ek olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaktadır.

-Kamu İktisadi Teşebbüsleri Raporları

Kamu ikitisadi teşebbüslerinin denetimleri sonucunda ortaya çıkan denetim raporlarının ve bu kurumların yıllık faaliyet sonuçlarının sektörler bazında gösterildiği raporlardır. Kamu iktisadi 
teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesine ilişkin hususlar 3346 sayılı Kanun’la düzenlenmiştir.
 



Sayıştayın Yetkileri
Sayıştay, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi 
sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve 
kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü 
bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci 
istemeye yetkilidir.

Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar 
dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.

Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, 
faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem 
ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu 
genel hükümlere tabidir.

Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine 
bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve 
konu bazında da denetleyebilir.

Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi 
ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.



Denetim Alanı
Sayıştay;

a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan 
veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları hariç),

b) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her 
çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,

c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin 
kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları 
ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,

ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve 
faaliyetlerini

denetler.
 

(a) ve (b) bentleri kapsamına giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı %50’den az olup ilgili mevzuatı uyarınca 
bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve 
Sayıştaya gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılır. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız 
denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
 

Sayıştay; yapılan andlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de 
denetler.

2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesi, Sayıştay Kanunu ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.



Denetim Türleri

Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsar.

-Düzenlilik Denetimi

Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin 
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,

b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve 
ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve 
doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi,

c) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi,

suretiyle gerçekleştirilir.

 -Performans Denetimi

Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve 
göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir.



Sayıştayın Özellikleri
Kıta Avrupası ve özellikle Fransa modelinden esinlenilerek kurulan Sayıştay kurulsal şekilde organize edilmiş ve 
yargı yetkisi ile donatılmış sayıştay örneklerinden biridir. Sayıştayın "hesap mahkemesi" olarak vasıflandırılması bu 
kurulsal yapılanmaya ve yargı yetkisine işaret etmektedir. Sayıştay tarafından verilen kesin hükümlere ilişkin olarak 
sorumlular başka bir idari yargı yoluna başvuramamaktadır.

Sayıştayın görev çerçevesi Anayasa’da düzenlenmiştir. 1876 Anayasası’ndan beri Sayıştay anayasal bir kuruluş olma 
statüsünü devam ettirmektedir.  

Bağımsızlık, sayıştayların olmazsa olmaz özelliklerinden biridir. Gerek yargı erkiyle donatılmış olması, gerekse de 
devletin organik yapısı içerisinde herhangi bir üst kuruluşa bağlı kılınmaksızın özel bir statü tanınmış olması 
dolayısıyla Sayıştay, en üst düzeyde bağımsızlığa sahip bir kurumdur.

 Sayıştay Parlamento adına denetim yapmakla birlikte, Parlamento ile organik bir bağı bulunmamaktadır. Denetimin 
planlanması, uygulanması ve sonuca bağlanması faaliyetleri mevzuat çerçevesinde, herhangi bir organın 
müdahalesi olmaksızın doğrudan Sayıştayca yürütülmektedir. Sayıştay, denetim usul ve esaslarını da teşkilat kanunu 
çerçevesinde doğrudan kendisi belirlemektedir.

 Sayıştay bütçesi yürütme organının müdahalesi olmaksızın doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulmaktadır. Sayıştay bütçesine ilişkin iş ve işlemleri Sayıştay Başkanı yürütmektedir.  

Sayıştay Başkanı beş yıllık bir süre için, Sayıştay üyeleri ise herhangi bir süre kaydı olmaksızın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından seçilmekte; Sayıştay denetçileri de kurum tarafından açılan yarışma sınavıyla işe alınmaktadırlar.

Sayıştay Başkanı ve üyeleri azlolunamamakta ve kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk 
edilememektedir. Meslek mensuplarına yargıçlar için öngörülen teminatlar tanınmıştır.





Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar
Günümüzde sayıştayların birbirleriyle ilişkileri artmakta ve ilişkiler karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımıyla sınırlı kalmayıp ortak denetim projelerinin hayata geçirilmesi noktasına 
varmaktadır. Sayıştayın da üye olduğu uluslararası ve bölgesel organizasyonlar denetim standartlarının, denetim metodlarının ve tekniklerinin oluşturulmasında, yetkinleştirilmesinde ve 
yaygınlaştırılmasında önemli roller üstlenmektedirler.

Uluslararası ilişkiler çerçevesinde Sayıştay, yüksek denetim kurumlarının uluslararası ve bölgesel organizasyonları ile sıkı bir işbirliği içindedir. Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları 
Organizasyonu (INTOSAI), Avrupa Sayıştaylar Birliği (EUROSAI), Asya Sayıştaylar Birliği (ASOSAI) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Organizasyonu Sayıştayları Birliği (ECOSAI) üyesi olan 
Sayıştay aynı zamanda EUROSAI ve ECOSAI’nin yönetim kurulu üyeliğini, ASOSAI’nin denetim komitesi üyeliğini de yürütmektedir.
 

Uluslararası Sayıştaylar Organizasyonu (INTOSAI)

Birleşmiş Milletlere ya da Birleşmiş Milletlerin uzmanlık kuruluşlarına üye ülkeler yüksek denetim kuruluşlarının bir teşkilâtıdır. INTOSAI 1953 yılında Küba/Havana'da toplanan Kongrede 
34 ülkenin katılımıyla kurulmuş olup, bugün üye sayısı 186'e ulaşmıştır. INTOSAI'nin her üç yılda değişik bir ülkede gerçekleştirilen kongreleri, kamu kesimindeki güncel ve önemli 
denetim sorunlarının görüşüldüğü ve gerekli tavsiye kararlarının alındığı bir forum niteliğindedir. Sayıştay, 1965 yılından beri INTOSAI'nin üyesidir.

Asya Ülkeleri Sayıştayları Organizasyonu (ASOSAI)

ASOSAI 1979 yılında kurulmuş olup, INTOSAI’nin bölgesel bir teşkilâtı olarak faaliyetini sürdürmektedir. ASOSAl'nin başlangıçta 11 olan üye sayısı bugün 43’e yükselmiştir. ASOSAI yüksek 
denetim alanında bölgesel eğitim tekniklerinin yanı sıra ortak araştırma projeleri de gerçekleştirmektedir. Sayıştay, ASOSAI'ye 1997 yılında üye olmuştur.

Avrupa Ülkeleri Sayıştayları Organizasyonu (EUROSAI)

INTOSAl'nin bölgesel bir teşkilâtı olarak etkinliklerini sürdürmektedir. EUROSAl'nin kuruluş bildirgesi 1989 yılında Berlin'de imzalanmış, Kuruluş Konferansı 1990'da Madrid'de 
toplanmıştır. Başlangıçta 30 olan üye sayısı bugün 47’ye yükselmiştir. Sayıştay, EUROSAI'nin kuruluş bildirgesini imzalayan yüksek denetim kurumları arasındadır.

Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Ülkeleri Sayıştayları Birliği (ECOSAI)

1994 yılında Pakistan/Bhurban'da toplanan Kongre ile kurulmuş meslekî bir bölgesel teşkilâttır. Türkiye, Afganistan, Azerbeycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, 
Türkmenistan ve Özbekistan yüksek denetim kurumlarının üye olduğu ECOSAI faaliyetlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştayı tüzük gereği gözlemci sıfatıyla katılmaktadır. Teşkilâtın 
kuruluş öncesi hazırlık aşamasında aktif bir rol üstlenen Sayıştay, kuruluş kongresinde ECOSAI’nin başkanlığına seçilmiştir. Türkiye Sayıştayı 2006 yılında yeniden ECOSAI Başkanlığına 
seçilmiştir.

Diğer uluslararası ve bölgesel yüksek denetim kurumları organizasyonları:
OLACEFS - Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions
PASAI - Pacific Association of Supreme Audit Instutions 
ARABOSAI (Arab Organization of Supreme Audit Institutions) 
AFROSAI (African Organization of Supreme Audit Institutions) 
CAROSAI (Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions) 

http://www.intosai.org/
http://www.asosai.org/asosai/index.jsp
http://www.eurosai.org/en/about-us/about-eurosai/
http://www.sayistay.gov.tr/ecosai/
http://www.olacefs.com/?lang=en
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