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BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
            Amaç 
            Madde 1- 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.  
            Kapsam 
            Madde 2- 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 ıncı maddelerine tâbidir.(1)  
            Tanımlar  
            Madde 3- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;  
            a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslararası 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,(1)     
__________________ 
(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, ikinci maddenin son 
fıkrasına "25" ibaresinden sonra gelmek üzere, "42" ibaresi; "43" ibaresinden sonra gelmek 
üzere, "44" ibaresi ve "76" ibaresinden sonra gelmek üzere, "78" ibaresi eklenmiş, 3 üncü 
madenin (e) bendinde yer alan "ve bunların kurdukları birlik ve idareyi" ibaresi, "ile bunlara 
bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri" olarak değiştirilmiş ve 
metne işlenmiştir. 
            

 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,  
            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.  

İKİNCİ BÖLÜM 
Kamu Maliyesi 

            Kamu maliyesi  
            Madde 4- 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 açık olarak belirlenir ve kaynakların dağıtımında 
esas alınır.  
           

 Kamu maliyesinin temel ilkeleri  
            Madde 5- 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 Maliye Bakanlığınca belirlenir ve izlenir.    



           
  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.  
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları 

            
 Malî saydamlık  

            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 Maliye Bakanlığınca izlenir.  
             

Hesap verme sorumluluğu  
            Madde 8- Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve 
yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde 
edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye 
kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere 
hesap vermek zorundadır.  

 
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme    

            Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 
oluşturmak,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden 
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 
yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.  
          Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için 
bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve 
hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.  
            Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama 
sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla 
ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı yetkilidir.  
            (Ek fıkra: 24/7/2008-5793/30 md.) Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler 
ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı 
hazırlar. 



            Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik 
amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin 
bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin 
bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer 
hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.  
            Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi 
tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer 
alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.    

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bakanların ve Üst Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu 
            

Bakanlar  
           Madde 10- Bakanlar, hükümet politikasının uygulanması ile bakanlıklarının ve 
bakanlıklarına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma 
planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede 
diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorumludur. Bu sorumluluk, 
Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Millî Eğitim 
Bakanına, mahallî idareler için İçişleri Bakanına aittir.  
            (Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/31 md.) Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, 
ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda Başbakana ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine karşı sorumludurlar. 
            Bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve 
yıllık performans programları konusunda her malî yılın ilk ayı içinde kamuoyunu 
bilgilendirirler.(1)  
           

Üst yöneticiler  
            Madde 11- Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel 
idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma 
Bakanlığında üst yönetici Bakandır.  
            Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, 
yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine 
uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, 
ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye 
kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, 
izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; 
mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.  
            Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi 
ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.(1)  
_______________________ 
(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 10 uncu maddenin son 

fıkrasında yer alan "planları" ibaresi, "programları" olarak değiştirilmiş; 11 inci 
maddenin son fıkrasında yer alan", malî kontrol yetkilisi" ve "ile muhasebe yetkilisi" 
ibareleri metinden çıkarılmıştır. 

  
 


	            Amaç 
	            Kapsam 
	           
	  Hazine birliği  

