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DEVLET BÜTÇESİ VE STRATEJİK YÖNETİMİ 

Bütçe ülkelerin ekonomik kaynaklarının toplum nezdinde etkin 
kullanılarak siyasi, iktisadi ve hukuki süreçlerinin sürdürülebilir 
olmasında önemli rol oynamaktadır. Dahası ulusal egemenliğin 
sağlanmasına yardımcı olur.  
 
Bütçe; kamu mal ve hizmetleri üretiminin iktisadi yapısıdır. Yani 
kamu mal ve hizmetlerinin üretilmesini sağlayan ekonomik 
kaynaktır.  Bütçenin tanımını irdeleyecek olursak TDK’ya göre bütçe; 
Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki 
gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, 
onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya 
karardır. Bütçe kelimesinin etimolojik kökeni Latince olan “bulga” 
kelimesinden türetilmiştir.  



DEVLET BÜTÇESİ VE STRATEJİK YÖNETİMİ 

“BÜTÇE” 
FRANSIZCADA “Bougette” 

OLARAK İFADE 
EDİLMEKTEDİR. 

ALMANCADA “Haushaltplan” veya “soll” 
İNGİLİZCEDE “Budget” 

Ülkemizde, 19. Yüzyılda dahası Tanzimat dönemi sonrasında bütçe 
kurumu kavramı kullanılmaya başlanmıştır. 1855 yılında Bütçe 
Nizamnamesi isimli belgede “muvazene defteri” ifadesi kullanılmaya 
başlanmış 1873’teki Devlet-i Aliyenin Bütçe Nizamnamesi’nde ve 
daha sonrasında 1976 Anayasası’nda “bütçe kavramı kullanılmışsa da 
19. Yüzyılın sonuna kadar “muvazene-i maliye” ve “muvazene-i 
ummiye” deyimleri ile karıştırılmıştır.  Cumhuriyetin ilanından sonra 
1961 anayasasına kadar “muvazene-i umumiye deyimi kullanılmış 
olup söz konusu 1961 anayasasında “milli bütçe” ifadesi yer almıştır. 



DEVLET BÜTÇESİ VE STRATEJİK YÖNETİMİ 

BAZI ÜLKELERLE BÜTÇE KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

TÜRKİYE 
(5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası) 

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

FRANSA 
(1862 Tarihli Fransa Kamusal Muhasebe Yasası) 

Devletin ve aynı esaslara göre yönetilen kamu 
kuruluşlarının yıllık gelir ve gider tahminlerinin 
öngörüp yasalaştıran bir kanundur. 

AMERİKA 
(Sloan ve Zurcher’e göre) 

Belli bir döneme ilişkin gelir ve gider tahminlerini 
kapsayan ve uygulanacak kurumun özelliğine göre 
biçimi, nitelikleri ve tasdik edici üst düzey organı 
değişen mali belgeye denir. 



DEVLET BÜTÇESİ VE STRATEJİK YÖNETİMİ 

BAZI ÜLKELERLE BÜTÇE KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

TÜRKİYE 
(5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası) 

Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile 
bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve 

usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi 
tanımlamaktadır. 

FRANSA 
(1862 Tarihli Fransa Kamusal Muhasebe Yasası) 

Devletin ve aynı esaslara göre yönetilen kamu 
kuruluşlarının yıllık gelir ve gider tahminlerinin 

öngörüp yasalaştıran bir kanundur. 

AMERİKA 
(Sloan ve Zurcher’e göre) 

Belli bir döneme ilişkin gelir ve gider tahminlerini 
kapsayan ve uygulanacak kurumun özelliğine göre 
biçimi, nitelikleri ve tasdik edici üst düzey organı 

değişen mali belgeye denir. 

Kısaca bütçe, olgu olarak öneminin büyük ölçüde artmasıyla birlikte 
kamu ekonomisi perspektifinde üretilen mal ve hizmetlerin 
finansman aracıdır. 



DEVLET BÜTÇESİNİN DÜNYA’DAKİ TARİHSEL GELİŞİMİ 

İngiltere’de Magna Carta ile ortaya çıkan vergileme hakkı 1688’de 
Haklar bildirgesinde kesinleşmiştir. Fransa’da da 1614 yılında 
uygulanan aykırı vergileme kararlarına istinaden 1789’dan sonra 
kabul edilen Anayasa ile bütçe hakkı meclise ait bir egemenlik hakkı 
tanımıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde ise 1791 Anayasası ile 
Kongreye ait bir yasama yetkisinde kazandırılmıştır.  



DEVLET BÜTÇESİNİN DAYANDIĞI TEMEL İLKELER 

 Anlaşılır Olma İlkesi 

 Birlik İlkesi 

 Birlik(Teklik) İlkesi 

 Bölüm Bazında Onaylama İlkesi 

 Bütçede Tasarruf İlkesi 

 Denklik İlkesi 

 Doğruluk İlkesi 

 Genellik İlkesi 

 Hazine Birliği 

 Hesap Verilebilirlik 

 Mali Disiplin 

 Mali Saydamlık 

 Önceden İzin Alma İlkesi 

 Samimiyet İlkesi 

 Yıllık Olma İlkesi 



DEVLET BÜTÇELEME TEKNİKLERİ 

KLASİK BÜTÇELEME 

PERFORMANS BÜTÇELEME 

PLANLAMA PROGRAMLAMA BÜTÇELEME 

PROGRAM BÜTÇELEME 

SIFIR ESASLI BÜTÇELEME 

TORBA BÜTÇELEME 

YATIRIM BÜTÇELEME 

YENİ PERFORMANS BÜTÇE 

Klasik devlet ve maliye fonksiyonlarına bağlı 
olarak ortaya çıkan bu bütçe sisteminde bütçe 
ödenekleri daha ziyade hizmeti yapacak olan 

kurum veya örgütlerin ihtiyaçlarına göre 
ayarlanır Diğer bir ifadeyle verilen bütçe 

ödenekleri ile, kamu birimlerinin bir yıllık süre 
içinde cari veya rutin işlerinin karşılanması 

amaçlanmaktadır. 

Kamu yönetimince, mali yıl için kendilerine 
ayrılan ödeneklerle amaçlarını gerçekleştirme 
derecelerini ortaya koyan; bu amaçla hizmet 

etkinliğini ve fayda-maliyet analizlerini esas alan 
bir bütçeleme sistemidir. Bu sayede eldeki 

kaynaklarla en çok hizmet çıktısı elde edilmeye 
çalışılmaktadır. 

Bir mali plan niteliğindeki bütçeyle kamu hizmeti 
etkinliğinin sağlanabilmesi için, belirlenen amaçları 

gerçekleştirebilecek hizmet programları ve bunların alt-
program, faaliyet/proje sınıflaması ile; faaliyet/proje 
aşamasından başlayarak hizmetlerin maliyet-fayda 

analizleri yapılır. Alternatif programlardan en uygun 
olanı seçilerek, bütçeyle kaynak-hizmet ilişkisi kurulur 

ve böylece ödeneklerin hizmetlere tahsisi sağlanır. 

Kamu yönetimi veya birimlerince 
yapılması gereken hizmetlerin 
fonksiyonel bir sınıflandırmaya 

tabi tutulmasıdır. Devletin 
yürüttüğü hizmetlerin plan-
programa bağlanıp o şekilde 

gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. 

Yeni bir bütçe tasarısı hazırlanırken, cari yıl 
bütçesinde çeşitli kuruluş ve hizmetler için 

ayrılan ödenekler hiç yokmuş (yada 
sıfırmış)gibi hareket edilerek, her hangi bir 

daire veya hizmete daha önceki yıllar 
bütçelerinde yer verildiği için değil de sanki 

yeni, sıfırdan başlıyormuş gibi, 
değerlendirilerek ödenek tahsis edilecek 

veya edilmeyecektir. 

Bütçeleme sistemleri içerisinde en basit 
olanı “lump-sum” veya “torba bütçe” 

olarak bilinen sistemdir. Bu bütçe 
sisteminde kamu kesimi çeşitli açılardan 
geniş kategorilere ayrılır. Örneğin eğitim, 

sosyal güvenlik ve sağlık gibi veya Millî 
Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

gibi.  



GELİR-GİDER TAHMİNLERİ VE PROGRAM ANALİZLERİ 

TAHMİNLER 
Nitel(Kalitatif) Yöntemler - Sayısal Olmayan 

Nicel(Kantitatif) Yöntemler - Sayısal Olan 

PROGRAM ve POLİTİKA ANALİZLERİ 
Fayda Maliyet Analizi 

Maliyet Etkenlik Analizi 
Stratejik Analiz 

Yöneylem Araştırması 



5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE  
TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 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 düzenlemektedir.» 
 
«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.» 
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5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KAMU MALİYESİ 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 4’e göre; 
«Kamu maliyesi; gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, 
açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer 
yükümlülüklerinin yönetimini kapsar. Kamu maliyesi, merkezden ve 
yerinden yönetim esaslarına göre yürütülür. Kamu idarelerinin 
görevleri, ilgili kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerinde açık olarak belirlenir ve kaynakların dağıtımında 
esas alınır.» 



5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE  
KAMU MALİYESİNİN TEMEL İLKELERİ 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 5’e göre;  
Kamu maliyesinin temel ilkeleri şunlardır: 
a) Kamu malî yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür. 
b) Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır. 
c) Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür. 
d) Kamu malî yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür. 
e) Kamu malî yönetimi malî disiplini sağlar. 
f) Kamu malî yönetimi ekonomik, malî ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusal tercihlerin 
oluşması için gerekli ortamı yaratır. 
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. 
 
İlgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve izlenir. 



5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE HAZİNE BİRLİĞİ 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 6’ya göre;  
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. 
 
Bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini 
yürüten muhasebe birimlerince gerçekleştirilen tahsilât ve ödeme işlemleri, güvenli 
elektronik imza kullanılarak veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenecek 
güvenlik kriterlerine uygun olarak elektronik ortamda verilecek talimatlar çerçevesinde 
bu Banka aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Genel yönetim kapsamındaki diğer kamu 
idarelerini uygulama kapsamına almaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü almak suretiyle Hazine ve Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 



5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE  
KAMU KAYNAĞININ KULLANILMASININ GENEL ESASLARI 

 Malî saydamlık (Madde 7) 
 Hesap verme sorumluluğu (Madde 8) 

 Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme (Madde 9) 



5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE  
KAMU İDARE BÜTÇELERİ 

Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri;  
 Merkezî yönetim bütçesi,  
 Sosyal güvenlik kurumları bütçeleri 
 Mahallî idareler bütçeleri olarak hazırlanır ve uygulanır. 



5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE  
BÜTÇE İLKELERİ 

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 veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle 
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. 
j) Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez. 
k) Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanlığınca 
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. 



5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE  
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 

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 veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle 
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. 
j) Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez. 
k) Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanlığınca 
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. 



5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE  
HARCAMA YAPILMASI 

Madde 31’e göre Harcama yetkisi ve yetkilisi 
Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.  Ancak, teşkilât yapısı 
ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde 
harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler 
tarafından; mahallî idarelerde İçişleri veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, diğer idarelerde ise Hazine ve Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir. 
 
Kanunların veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, 
komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk 
kurul, komite veya komisyona ait olur. 
 
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 Cumhurbaşkanlığı, 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 kademesinde birleştirilmesine ve 
devredilmesine ilişkin usûl ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, 
yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, 
ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında 
harcama yapabilir. 
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HARCAMA YAPILMASI 

Madde 34’e göre Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar 
Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve 
buradan ödenir. Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep 
edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı 
üzerine ödenir. 
 
Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma 
sırasına göre ödenir. Ancak, sırasıyla kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, 
harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı borçlara, ödenmemesi 
halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki 
tutarlara öncelik verilir.  
 
İlgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, 
yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak 
kamu idareleri lehine düşer. 
 
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayan giderlere ilişkin 
olup, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüş 
olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmayan giderler; dayanağını oluşturan harcama belgeleri de 
eklenmek suretiyle usûlüne göre gerçekleştirilerek ilgili hesaplara alınır ve ödeneğinin gelmesini müteakip ödenir. Bu 
tutarlara ilişkin ödenek gönderme belgeleri, en geç malî yılın sonuna kadar muhasebe birimine gönderilerek 
muhasebeleştirme işlemleri tamamlanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca belirlenir. 
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FAALİYET RAPORLARI VE KESİN HESAP 

Madde 41’e göre Faaliyet Raporları 
Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu 
hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını 
gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik 
kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştaya ve Cumhurbaşkanlığına gönderir. 
 
Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve 
kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştaya ve Cumhurbaşkanlığına gönderilir. 
 
Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir malî yıldaki faaliyet sonuçları, Cumhurbaşkanlığı tarafından 
hazırlanacak genel faaliyet raporunda gösterilir. Bu raporda, mahallî idarelerin malî yapılarına ilişkin genel değerlendirmelere de yer 
verilir. Cumhurbaşkanlığı, genel faaliyet raporunu kamuoyuna açıklar ve bir örneğini Sayıştaya gönderir. 
 
Sayıştay, mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, 
dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin 
yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla 
birlikte katılması zorunludur. 
 
İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana 
gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de 
kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde 
düzenlenir. 
 
Bu raporlarda yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin 
süreler ile diğer usûl ve esaslar, (…)(1) Sayıştayın görüşü alınarak Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
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