
 

 

ÖTV 

 

Verginin konusu 

Madde 1 
1. Bu Kanuna ekli; 

 

a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, 

 

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı, 

 

c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki 

malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi, 

 

d) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi 

olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, 

 

Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir. 

 

2.  Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Bu 

malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak 

değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmez. Bu Kanuna 

ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk 

Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 

 

Vergiyi doğuran olay 

Madde 3 

Vergiyi doğuran olay; 
 

a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı, 

 

b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde 

gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, 

 

c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir 

kısmın teslimi, 

 

d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, (I), (II) ve (IV) sayılı 

listelerdeki malların alıcıya, (III) sayılı listedeki malların komisyoncuya veya konsinyi işletmeye 

teslimi  

 

e) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat 

vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir. 

 

Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 

uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere 

teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından tesliminde 

gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.  

 

 

 



 

 

Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi 

Madde 14 
1. Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Şu kadar ki, adi 

ortaklıklarda verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere 

ortaklardan herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur. Bu vergi, beyannamenin verildiği günde, 

beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün 

içinde tarh edilir. Vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Vergilendirme dönemi; bu Kanuna 

ekli (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan 

ikinci dönem, (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile 

tâbi olmayanların tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir. 

Beyanname, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü, diğer 

mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar mükellefin katma 

değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir. 

 

2. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi, ilk iktisap 

ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verilir ve 

vergi aynı günde ödenir. 

 

3. İthalatta alınan vergi, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre kabul 

edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanunî 

temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için 

ithalat vergilerinin tâbi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda 

ödenir. İthalat vergilerine tâbi olmayan mallara ait vergi, gümrük mevzuatına göre kabul edilen 

beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden 

hesaplanarak tahsil edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU 

 

Resmi daire 

Madde 8 
Bu Kanunda yazılı resmi daireden maksat, (genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, yatırım 

izleme ve koordinasyon başkanlıkları, belediyeler ve köylerdir. 

Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz. 

 

Ödeme Şekilleri 

Madde 15 
Damga Vergisi makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı damga konulması 

şekillerinden biriyle ödenir. 

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU 
 

Verginin Tarh, Tebliğ ve Ödenmesi 

Madde 9 
 

   Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl 

Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Şu kadar ki, yıl içinde bu Kanunun 10 

uncu ve 11 inci maddeleri gereğince, vergi miktarlarında bir değişiklik olması halinde, bu 

değişikliğe göre ödenecek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden 

son altı aylık dönemin başında, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başında tahakkuk 

ettirilmiş sayılır. 

 

Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ 

edilmiş sayılır. Şu kadar ki, tahakkuk ettirilmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin eksik tahakkuk 

ettirilmesi veya hiç tahakkuk ettirilmemesi halinde, bu vergi ilgili vergi dairesi tarafından ikmalen 

tarh edilir.(1) 

 

Maliye Bakanlığı, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı olmaksızın, motorlu taşıtlar 

vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir. 

 

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Takvim yılının ilk 

altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması veya verginin artırılması veya azaltılması 

halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir. 

 

   a) (Mülga: 22/7/1998-4369/76 md.) 

 

   b) (Mülga: 22/7/1998-4369/76 md.) 

 

   (I), (I/A), (II) (…)(3) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve tescilinin 

yapıldığı yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline 

yetki verilen banka veya özel finans kurumu şubelerine ödenir. 

 

   (I), (I/A), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescillerinin 

yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden verginin taksit süresi geçmiş 

olan kısmı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk altı aylık 

dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin 

vergi tahakkuk eder ve ödenir. 

 



 

 

   Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve tescil veya satış 

nedeniyle malik değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir. 

 

Mükellefiyetin başlaması: 

Madde 7 
 

   Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı 

tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar. 

 

   Şu kadar ki mükellefiyet; 

 

   a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı 

takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık 

dönemin başından itibaren, 

 

   b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, 

takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından; son altı 

ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren, 

 

   Nazara alınır. 

 

Mükellefiyetin Sona Ermesi 

Madde 8 
 

   Motorlu taşıtların trafik  sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları 

siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci 

altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takipeden takvim yılı 

başından itibaren mükellefiyet sona erer. 

 

Vergiye etki eden değişiklikler 

Madde 11 
 

   Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, 

azami toplam ağırlığı ve azami kalkış ağırlığı gibi unsurlarından herhangi birisinde, verginin 

artırılması veya azaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik, takvim yılının 

ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ayında yapılmış ise 

takip eden takvim yılı başından itibaren dikkate alınır ve vergi, yeni duruma göre ödenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU 

 

Beyanname Verilme Müddeti 

Madde 9 
Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir: 

1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde: 

 

a) Ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini 

takibeden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini 

takibeden altı ay içinde; 

 

b) Ölüm yabancı bir memlekette vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde 

ölüm tarihini takibeden altı ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu memlekette oldukları 

takdirde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında 

başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takibeden sekiz ay içinde; 

 

c) Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takibeden bir ay içinde; 

 

2. Diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisabedildiği tarihi takibeden bir ay içinde. 

 

Vergi Usul Kanununun 13, 15, 17 ve 18'inci maddeleri hükümleri mahfuzdur. 

 

3. Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan 

şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü 

akşamına kadar. 

 

Ödeme Zamanı 
Madde 19 

5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları 

 Veraset ve İntikal Vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında 

olmak üzere iki eşit taksitte (gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde 

kazananlara ödenecek ikramiyeler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları dolayısıyla 

dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde) ödenir. 

 Tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirmek üzere, intikal 

eden gayrimenkullerin tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılır. 

Ancak, intikali yapılan gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe 

devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez. Tapu memurları vergi 

dairesince verilmiş ilişik kesme belgesi olmaksızın devir ve ferağ işlemi yapamazlar, aksi halde 

verginin ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. 

 

Ancak, mükelleflerce, tahakkuk eden vergiye karşılık 6183 sayılı kanunun 10'uncu maddesinde 

yazılı cinsten (Bu maddenin 5'inci bendinde yazılı menkul mallar hariç) teminat gösterildiği 

takdirde intikal eden gayrimenkullerin bir kısmının veya tamamının devir ve ferağına izin 

verilebilir. Teminat olarak gösterilecek gayrimenkullerin değeri 6183 sayılı kanunun 90'ıncı 

maddesinde yazılı komisyonlar tarafından aynı kanunun 91'inci maddesine göre tespit edilir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HARCIRAH KANUNU 

 

Harcırahın unsurları: 

Madde 5 – Harcırah;  

◦ Yol Masrafı,  

◦ Yevmiye,  

◦ Aile Masrafı Ve  

◦ Yer Değiştirme masrafını ihtiva eder.  

 

Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği: 

 Madde 39 –  
 Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. 

Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle 

(saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 

2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. 

 

Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre: 

 Madde 42 –  
 Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren 

bu Kanuna göre verilen gündelikler: 

 a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden 

fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. 

 b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir. 

 Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik 

miktarını artırmaya neden olamaz. 

 Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 nci maddede 

sayılanlar etüd ve inşaat maksadıyla arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, 

jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu bulunan diğer 

memur ve hizmetliler; Hükümeti temsilen uluslararası konferanslara katılanlar; kalkınmada birinci 

derecede öncelikli illerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet 

olarak geçici görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 

Güvenlik Komutanlığı personeli  hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU 
 

DEVLET MEMURLARININ TÂBİ OLDUKLARI YASAKLAR 

1. Gizli bilgileri açıklama yasağı 

2. Ticaret Ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı ... 

3. Toplu Eylem Ve Hareketlerde Bulunma Yasağı ... 

4. Grev Yasağı ... 

5. Hediye Alma Ve Menfaat Sağlama Yasağı ... 

6. Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı ... 

7. Siyasi Partilere Üye Olma Yasağı 

 

Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: 

 Madde 11 – Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve 

amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru 

yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. 

 Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve 

yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir 

emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak 

emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. 

 Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse 

sorumluluktan kurtulamaz. 

 Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen 

istisnalar saklıdır. 

Kişisel sorumluluk ve zarar: 

 Madde 12 – Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine 

teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli 

tedbirleri almak zorundadırlar. 

 Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu 

zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. 

 Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana 

geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını 

geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre 

ilgili memurca ödenir. 

Kişilerin uğradıkları zararlar: 

 Madde 13 – Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı 

bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, 

Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki 

değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, 

cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel 

hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. 

 İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolayı 

sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

 12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin 

sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Cumhurbaşkanınca düzenlenecek 

yönetmelikle belirlenir. 

 
 

 

 



 

 

Genel Haklar 

Uygulamayı isteme hakkı: 

Güvenlik: 

Emeklilik: 

Çekilme: 

Müracaat, şikayet ve dava açma: 

Sendika kurma: 

İzin 

Kovuşturma ve yargılama: 

İsnat ve iftiralara karşı koruma: 

 

 

Sınıflandırma 

 

 Tesis edilen sınıflar: 

 Madde 36 –Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda 

gösterilmiştir. 
I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: 

II - Teknik Hizmetler Sınıfı: 

III - Sağlık Hizmetleri Ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: 

IV- Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı: 

V- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: 

VI - Din Hizmetleri Sınıfı: 

VII - Emniyet Hizmetleri Sınıfı: 

VIII - Jandarma Hizmetleri Sınıfı 

IX - Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı 

X - Yardımcı Hizmetler Sınıfı: 

XI - Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: 

XII - Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı: 

 

 

Adaylık 

 Adaylığa kabul edilme: 

 Madde 54 – Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı 

listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur 

adayı olarak atanırlar. 

 Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz 

ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. 

Adayların yetiştirilmesi: 

 Madde 55 –Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili 

temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet 

memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. 

 Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır. 

 Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda 

yapılacağı ve diğer hususlar Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
(1) 

 

 

Adaylık devresi içinde göreve son verme: 

 Madde 56 – Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her 

birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak 



 

 

durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili 

amirin onayı ile ilişkileri kesilir. 

 İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

 

Adaylık süresi sonunda başarısızlık:  

 Madde 57 –Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması 

cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. 

İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.  

 Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri 

kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar. 
  

Atanma 

 Asli memurluğa atanma: 

 Madde 58 – Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi 

ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. 

 Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez. 

 

Derece yükselmesinin usul ve şartları: 

 Madde 68 –  

 A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için: 

 a) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, 

 b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,  

c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş, 

 

Memurluğun sona ermesi: 

 Madde 98 – Devlet memurlarının 

 a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması; 

 b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya 

memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi; 

 c) Memurluktan çekilmesi; 

 ç) İstek, yaş haddi, malûllük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; 

 d) Ölümü; 

 hallerinde memurluğu sona erer. 

 

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar: 
Madde 126 –Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı 

alındıktan sonra,  atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler 

tarafından verilir. 

Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı 

bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. 

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı 

kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün  içinde başka bir disiplin cezası 

vermekte serbesttirler. 

Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır. 

Zamanaşımı: 

 Madde 127 –  Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, 

bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;  

 a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay 

içinde disiplin soruşturmasına, 

 b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, 

 Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 



 

 

 Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren  nihayet iki yıl içinde 

disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

 

Karar süresi: 

 Madde 128 –  Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın 

tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. 

 Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını 

bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı 

tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. 

 Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait 

dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı 

ay içinde bu kurulca, karara bağlanır. 

 

Görevden Uzaklaştırma 

 

 Görevden uzaklaştırma: 

 Madde 137 – Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, 

görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir 

tedbirdir.  

 Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir. 

Yetkililer: 

 Madde 138 – Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır. 

 a) Atamaya yetkili amirler; 

 b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri; 

 c) İllerde valiler; 

 ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.) 

 Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun 

kurumuna derhal bildirilir. 

Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu: 

 Madde 139 – Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden 

uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. 

 Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamıyan, 

keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısiyle bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda 

anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler. 

Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma: 

 Madde 140 – Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 

inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler. 

Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü: 

 Madde 141 –  Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir 

suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu 

gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. 

 143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş 

olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe  

ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan 

kısmı,üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle  

değerlendirilir. 

Tedbirin kaldırılması: 

 Madde 142 – Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir 

işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma 

tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında 

atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır. 



 

 

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü 

uygulanır.  

Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller: 

 Madde 143 – Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce: 

 a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler; 

 b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler; 

 c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar; 

 ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak 

bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler; 

 Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. 

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri: 

 Madde 144 – 140 ıncı ve 142 nci maddelerde 143 üncü maddenin a, b, c fıkralarında yazılı 

olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan 

fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir. 

Süre: 

 Madde 145 – Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde 

en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur 

görevine başlatılır. 

 Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir 

(Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin 

durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve 

ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. 

 

KAMU İHALE KANUNU 

 
Temel ilkeler 
 Madde 5- İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit 

muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında 
karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. 

 Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı 
ve yapım işleri birarada ihale edilemez.  

 Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 
kısımlara bölünemez. 

 Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında 
ihale usulü temel usullerdir.  Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik 
şartlarına uygun şekilde yerine getirilme zorunluluğu nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca 
gerçekleştirilecek her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihaleler bu 
Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılabilir.Diğer ihale 
usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.  

 Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.  
 İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli 

olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması 
zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde 
ÇED raporu aranmaz. 

 
 

 Uygulanacak ihale usulleri 
 Madde 18- İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde 

aşağıdaki usullerden biri uygulanır: 
 a) Açık ihale usulü. 
 b) Belli istekliler arasında ihale usulü. 
c) Pazarlık usulü. 
 
 
 
 



 

 

İŞLEM YÖNERGESİ 
 

4- İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler 

 İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine süresinde verilen beyannameler için 

yapılan işlemler aynen yapılır. Tahakkuk fişine ihtirazi kayıtla verildiği bilgisi yazılır. 

 İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilere dava açılması 

tahsilatı durdurmaz. 

Yürütmenin durdurulması kararlarının alınması üzerine, bu karara konu olan tahakkuk kaydı 

için tecil fişi düzenlenerek gerekli işlemler yapılır. 

5- Pişmanlık ve Islah Hükümlerine Göre Verilen Beyannameler 

 Pişmanlık talebi dilekçe ile yapılır. Ancak, sadece beyanname üzerinde pişmanlık 

talebi olduğunu belirten bir ifade olması hâlinde de bu beyannameler pişmanlık talepli 

beyanname olarak dikkate alınır. 

Pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre verilen beyannameler, mükellefin tarh dosyasındaki 

bilgiler ile söz konusu beyannamelerin 213 sayılı Kanunun “Pişmanlık ve Islah” başlıklı 371 

inci maddesinde yazılı koşulları taşıyıp taşımadığı yönünden kontrol edilir ve aşağıdaki 

işlemler yapılır. 

 Pişmanlık talebiyle verilen beyannamede zarar beyanı veya mahsuplar gibi 

nedenlerle ödenecek verginin bulunmaması veya matraha ilişkin bilgilerin olmaması ya da 

213 sayılı Kanunun “Pişmanlık ve Islah” başlıklı 371 inci maddesine göre pişmanlık ve 

ıslah hükümlerinin uygulanmasına engel bir durumun mevcut olması hallerinde pişmanlık 

talebi kabul edilmez. Beyanname kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilen beyanname 

olarak kabul edilir. 

 Pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre verilen beyannameye ilişkin dilekçe bulunması 

hâlinde bu beyannamenin dilekçe tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde verilip 

verilmediği kontrol edilir. Beyannamenin verilmediğinin tespit edilmesi hâlinde ilgili dönem 

matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilir. 

 Yapılan kontroller sonucunda pişmanlık şartlarını taşıdığı anlaşılan beyannameler 

için vergi ve hesaplanan pişmanlık zammı tahakkuk ettirilir. Dilekçenin verildiği tarihten 

itibaren (bu tarih hariç) 15 günlük ödeme müddetinin son günü, vade tarihi olarak 

düzenlenen tahakkuk fişinde yer alır. Ayrıca, bir kat birinci derece usulsüzlük cezası 

kesilerek, cezaya ilişkin düzenlenen ihbarname mükellefe tebliğ edilir. 

 Beyanname verme süresi ile ödeme süresi farklı olan beyannamelerde, beyanname 

verme süresi geçtikten sonra ancak ödeme süresi içinde pişmanlık talebiyle verilen 

beyannameler üzerine pişmanlık talebi kabul edilir, pişmanlıkla verilen beyanname üzerine 

tahakkuk eden verginin vade tarihi kanuni ödeme süresinin son günü olarak verilir, ancak 

pişmanlık zammı hesaplanmaz, birinci derece bir kat usulsüzlük cezası kesilir. Bu 

beyanname üzerine tahakkuk eden verginin kanuni ödeme süresinde ödenmemiş olması 

pişmanlık talebini geçersiz kılmaz ödeme süresi geçen vergi, gecikme zammı ile tahsil 

edilir. 

Vergisi kanuni sürede ödenmiş olmakla birlikte beyannamenin ödeme süresi geçtikten sonra 

pişmanlıkla verilmesi hâlinde pişmanlık zammı hesaplanmaz ancak birinci derece bir kat 

usulsüzlük cezası kesilerek cezaya ilişkin düzenlenen ihbarname mükellefe tebliğ edilir. 

 Pişmanlık hükümlerine göre verilen beyannameye ilişkin tahakkuk fişinin 

düzenlendiği tarihten önce mükellef tarafından bu vergiye mahsup edilmek üzere ödeme 

yapıldığı bilgisinin alınması hâlinde, mükellefin emanet hesabından ödemenin yapılıp 

yapılmadığı kontrol edilir. Ödeme yapıldığının tespit edilmesi hâlinde pişmanlık zammı 

kısmen veya tamamen terkin edilir ve gerekli mahsup işleminin yapılması için durum, ne 

servis notu ile bildirilir. 



 

 

Pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre beyannameleri kabul edilen mükellefler için en az 

haftada bir defa olmak üzere ilgili memur tarafından, pişmanlık ve ıslah hükümlerini ihlal 

eden mükellefler listesi sistemden alınarak, aşağıdaki işlemler yapılır. 

Bu beyannameler, kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilen beyanname olarak kabul 

edilir. 

Tahakkuk işlem türünün değiştirilmesi, vadenin bir aya tamamlanması ve pişmanlık 

zammının gecikme faizine dönüştürülmesi için düzeltme işlemi yapılır. 

 Ayrıca, birinci derece iki kat usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezasının yüzde 50’si 

mukayese edilerek tutar itibarıyla ağır olanı kesilir. Usulsüzlük cezasının kesilmiş olması 

durumunda ilave olarak birinci derece bir kat usulsüzlük cezası kesilir. 

 Vergi ziyaı cezasının kesilmesi durumunda ise daha önce kesilmiş olan birinci derece 

bir kat usulsüzlük cezasının ödenip ödenmediği kontrol edilir. Söz konusu ceza ödenmemiş 

ise usulsüzlük cezası derhal terkin edilir, ödenmiş ise vergi ziyaı cezasının kesinleşmesinden 

sonra terkin edilerek, red ve iade işlemi yapılır. 
 Mükellefin vade tarihinden önce ödemede bulunması ve erken ödemenin 

hesaplanan ve tahakkuk ettirilen pişmanlık zammını etkilemesi durumunda fazla 
hesaplanmış olan pişmanlık zammı düzeltme hükümlerine göre düzeltilir. 

 

Elektronik Ortamda Verilme Zorunluluğu Getirilen Bildirimler Üzerine Yapılacak 

İşlemler 

 Madde 67- Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine 

uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların 

belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi hâlinde 

1/1 oranında uygulanır, bildirim veya formların 3 günlük süreden sonra verilmesi veya hiç 

verilmemesi hâlinde ise tam olarak uygulanır. 

 Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin 

olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen 

sürelerin sonundan itibaren 1 gün içinde verilmesi hâlinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, 

takip eden 15 gün içinde verilmesi hâlinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 

oranında uygulanır. 
 Bu süreler geçtikten sonra verilen düzeltme bildirim formlarına ise özel 

usulsüzlük cezası, düzeltilen Ba bildirim formu ve Bs bildirim formu için ayrı ayrı 
uygulanmak üzere tam olarak kesilir. Ancak, daha sonra aynı döneme ilişkin tekrar 
düzeltme amacıyla verilen aynı türdeki bildirim formu için ayrıca ceza kesilmez. 

 

TECİL İŞLEMLERİ 

Tanım 

 Madde 112- Tecil; tahsil edilecek duruma gelmiş amme alacaklarının ödenmesinin 

veya cebri icra yoluyla takip ve tahsilinin, yetkili makamın kararına ve yargı mercilerinin 

yürütmenin durdurulması kararına veya vergi kanunlarının ve diğer kanunların buna ilişkin 

hükümlerine dayanılarak belli bir süre için geri bırakılmasıdır. 

 

Tecil Halleri 

Madde 113- Tahakkuk ettirilmiş bulunan vergi ve cezalar; 

 Yargı mercilerince yürütmenin durdurulmasına dair karar verilmesi, 

 Verginin afetler nedeniyle terkinine ilişkin işlemlere başlanılması, 

 Vergi kanunlarında özel hüküm bulunması, 

 Mahkemesince yeniden incelenerek karara bağlanmak üzere Danıştayca bozma 

kararı verilmesi 

hallerinde tecil edilir. 



 

 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi veya 48/A maddesine giren tecil ile ilgili işlemler 

takip servisince yapılır. 

 

Tecilin Yapılması 

 Madde 114- Vergi ve cezaların tecili, “Tecil Fişi” düzenlenmek suretiyle yapılır. 

Tecil fişlerinin sıra numarası sistemden birbirini izler şekilde alınır. 

İki nüsha düzenlenen tecil fişi ilgili memur, şef ve müdür yardımcısı tarafından imzalanır. 

Tecil fişinin "Muhasebe" yazılı nüshası, sistemden alınan “Tecil Fişleri Listesi” ile birlikte 

servis notu ekinde ne teslim edilir. "Dosya" yazılı nüshası tarh dosyasında saklanır. 

 

Tecilin Kaldırılması 
 Madde 115- Tecil edilmiş bulunan vergi ve cezanın tahsilini geri bıraktıran 

kanuni neden ve şartların ortadan kalkması hâlinde tecilin kaldırılması için bilgi girişi 
yapılarak, sistemden alınan ve müdür yardımcısı tarafından imzalanan ref yazısının 
bir nüshası ne gönderilir. Tecilin kaldırıldığı ne bildirilerek tahsil işlemlerine devam 
edilmesi sağlanır. 

 

Teminatın Serbest Bırakılması veya Paraya Çevrilmesi ile İlgili İşlemler 

 Madde 117- Teminatın serbest bırakılmasını veya paraya çevrilmesini gerektiren bir 

durumun ortaya çıkması hâlinde teminat izleme defterine gerekli kayıtlar yapılarak 

mükellefin borcunun olup olmadığı veya 6183 sayılı Kanunun 9 uncu, 13 üncü ve 17 nci 

maddelerine veya 213 sayılı Kanunun 153/A maddesine göre teminatın iade edilmemesini 

gerektiren nedenlerin bulunup bulunmadığı araştırılır. 

Bu araştırma sonucunda; 

1- Mükellefin borçlu olduğunun veya teminatın iade edilmemesini gerektiren diğer 

nedenlerin bulunduğunun saptanması hâlinde teminat serbest bırakılmaz. 

2- Mükellefin borçlu olduğunun ve teminatın paraya çevrilmesi gerektiğinin saptanması 

hâlinde durum servis notu ile takip servisine bildirilir. 

3- Mükellefin borçlu olmadığının ve teminatın iade edilmesinin gerektiğinin saptanması 

hâlinde durum; 

-Haciz bildirisi ile konulan hacizlerde, haczin kaldırılması için icra servisine, 

-Haciz tutanağı ile yapılan hacizlerde bu malların iadesi için icra servisine/ satış servisine, 

-Haciz işlemi yapılmadan alınan ve veznede saklanan teminatların iadesi için vezne 

servisine/muhasebe kayıt servisine 
servis notu ile bildirilir. Düzenlenecek servis notunda haczin kaldırılması ve 

malların iadesi ile ilgili gerekli bilgilerin yazılmasına dikkat edilir. 
 

ezne Açılması, Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi ile Güvenliğinin Sağlanması 

 Madde 259- Vezne, sabahları resmi çalışma saatinin başlaması ile açılır, resmi 

çalışma saatinin bitiminden bir saat önce kapanır. 

1- Ancak Gelir İdaresi Başkanlığınca tahsilata ilişkin yapılan düzenlemelerde belirtilen 

saatin bitimine veya vergi dairesi müdürünün gerekli gördüğü hallerde, çalışma saatinin 

bitiminden önce vezneye gelmiş bulunan mükelleflerin yapacakları ödemeler 

tamamlanıncaya kadar vezne açık tutulur. 

2- Veznenin açık olduğu saatler, vergi dairesi kapısına ve veznenin uygun bir yerine 

mükellefler tarafından görülebilecek şekilde yazılır. 

3- İhtiyaç duyulması hâlinde birden çok vezne açılabilir. 

4- Vergi dairesinde tek kasa varsa, veznedarlar tarafından yapılan tahsilat ile alınan menkul 

kıymetler ve kıymetli evraklar kasaya bakmakla görevli veznedara bir tutanakla teslim 

edilir. 



 

 

5- Veznenin güvenliği ile ilgili olarak ilgili yönetmelikler ve Bakanlık talimatlarında 

belirtilen esaslar dâhilinde gerekli önlemler alınır. 

 

Vezne Kapandıktan Sonra Yapılacak Ödemeler 

 Madde 260- Vezne kapandıktan sonra, ödemede bulunmak isteyen borçluların 

yapacakları ödemeleri kabul etmek üzere, vergi dairesi müdürü tarafından mükeffel 

memurlardan biri, tahsilat yapmakla görevlendirilir. 

1- Borçluların yapacakları ödemeler “Tahsildar Alındısı” düzenlenerek tahsil edilir. 

2- Tahsil edilen para aynı gün tutanakla kasaya bakmakla görevli veznedara teslim edilerek 

ortak koruma altına alınır. 

3- Tahsilat işlemi tamamlandıktan sonra, ertesi iş gününde tahsildar alındılarına dayanılarak 

tahsilatı yapan memur tarafından sisteme bilgi girişi yapılarak mükellef hesaplarına aktarılır. 

Sistemden “Tahsildar ve İcra Memurları Tahsilat Bordrosu” alınarak tahsildar alındılarının 

ikinci nüshaları ile birlikte veznedara vergi dairesi alındısı düzenlenmek üzere verilir. 

4- Tahsildar alındısı ile tahsildar ve icra memurları tahsilat bordrosu düzenlenmesi sırasında, 

bu yönergenin 42 ve 44 üncü maddelerinde belirtilen esaslar göz önünde bulundurulur. 

 

Vergi Dairesi Alındısının Düzenlenmesi 

 Madde 261- Veznece yapılacak her türlü tahsilat için sistemden iki nüsha “Vergi 

Dairesi Alındısı” düzenlenir. 

1- Vergi dairesi alındısı; tahakkuk fişi, sistemden alınan borç dökümü veya mükellefin 

beyanına dayanılarak düzenlenir. Ayrıca emaneten yapılan tahsilat sırasında emanete alınma 

nedenine ilişkin bilgi girişi yapılır. 

2- Vergi dairesi alındıları, yapılan tahsilatın türüne göre (takipli, takipsiz vb.) ayrı ayrı 

düzenlenir. 

3- Tüzel kişiler adına yapılan ödemelerde, ortakların hisseleri oranında ödeme yapılması 

hâlinde vergi dairesi alındısına ödemeyi yapan ortağın adı ve ödemenin ikincil sorumluluk 

kapsamında yapıldığı da yazılır. 

4- Ödemenin amme borçlusu dışındakiler tarafından yapılması durumunda ve ödeyenin 

talep etmesi hâlinde, alındı üzerinde ödemeyi yapan kişiye ait bilgilere ve talep edilecek 

şerhlere de yer verilebilir. 

5- Vergi dairesi alındısı düzenlendikten sonra düzenleyen memur tarafından tahsil için 

vezneye verilir. 
Sistemin çalışmaması durumunda, defterdarlık muhasebe müdürlüğünden temin 

edilen müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan vergi dairesi alındısı el ile düzenlenir ve 
daha sonra sisteme aktarılır. 

 

 

 

Elden Gelen Evrak İçin Yapılacak İşlemler 

 Madde 442- Mükellefler tarafından elden getirilen evrakın taranarak sisteme 

kaydedilmesi bu servis tarafından yapılır. 

Vergi dairesine elden gelen bütün evrak sırayla sistem üzerinden “Gelen Evrak Defteri”ne 

kaydedilir. 

1-Süresinde verilen beyannamelerin evrak bilgi girişi yapılmaz. 

2-Vergi dairesince daha önce gönderilmiş bir evrakla ilgili olarak gelen evrakın bilgi 

girişinin yapılmasında, vergi dairesinin önceki yazısına ait tarih ve kayıt numarasının 

yazılmasına dikkat edilir. 

 



 

 

Posta ile Gelen Evrak İçin Yapılacak İşlemler 

 Madde 443- Posta yoluyla gelen ve sisteme giriş kaydı yapılacak evrak, şef veya 

memur tarafından alınır. 

Vergi dairesine ait olmadığı açık bir şekilde belli olan zarf açılmaz ve posta idaresine 

ve/veya gönderilen yere iade edilir. 

Alınan gizli notlu kapalı zarflar açılmaz ve bekletilmeksizin vergi dairesi müdürüne sunulur. 

Bu zarflarla ilgili işlemler bu yönergenin 441 inci maddesine göre gerçekleştirilir. Diğer 

zarflar açılır ve içinden çıkan yazı ekine gelen zarf iliştirilir. 

Alma haberli gelen dava dilekçeleri ile vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi, bölge 

adliye mahkemesi, Danıştay kararları ile diğer evrakın alınması sırasında postacının 

defterine imza atılırken evrakın teslim alındığı tarih teslim alan memur tarafından yazılır. 

Postadan teslim alınan tarih, dilekçe ve kararlar üzerine tebliğ tarihi olarak yazılır veya tarih 

kaşesi basılır. 

Gelen evrak ve ekleri aynı gün taranarak sistem üzerinden gelen evrak defterine kaydedilir 

ve ilgili servislere sistem üzerinden gönderilir. 
Posta ile gelen ve teslim alınan zarfların açılmasından sonra, gelen evrakın 

tümünün giriş işlemi aynı gün bitirilir. Postayla gelen evrak listesi sistemden alınır. 
Girilen evrak bilgileri ile alınan listenin uygunluğu kontrol edilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MUHASEBE 
 

190 Devreden Kdv 
 İlgili Dönemde İndirilemeyen Ve İzleyen Döneme Devreden Katma Değer Vergisinin 

İzlendiği Hesaptır. 

Örnek: İşletmenin 2016 Mart Ayında 191 İndirilecek Kdv Hesabının Kalanı 10,000 TL'dir. 

391 Hesaplanan Kdv Hesabının Kalanı İse 7,000 TL'dir. Mart Ayına Ait Kdv Kaydı: 

 

Borç                  24/03/2016                 Alacak 

391 Hesaplanan Kdv  7,000 

190 Devreden Kdv      3,000 

                        191 İndirilecek Kdv   10,000 

_______________/______________ 

 

Kdv Hesaplamaları İle İlgili Üç Farklı Durum Söz Konusudur: 

İndirilecek Kdv > Hesaplanan Kdv İse Fark Devreden Kdv'de Gösterilir. 

Hesaplanan Kdv > İndirilecek Kdv İse Fark Ödenecek Vergiler Ve Fonlar'da 

Gösterilir. 

Hesaplanan Kdv > İndirilecek Kdv + Devreden Kdv İse Fark Ödenecek Vergiler Ve 

Fonlar'da Gösterilir. 

190 Devreden Kdv Hesabı Aktif Bir Hesap Olduğu İçin Açılış Kaydı Daima Hesabın Borç 

Tarafında Yapılır. 

360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı Pasif Bir Hesap Olduğu İçin Açılış Kaydı Daima 

Hesabın Alacak Tarafına Yapılır. 

 

191 İndirilecek Kdv 
 Her Türlü Mal Ve Hizmet Alımı Sonucunda İşletmenin Ödediği Kdv Tutarlarının 

İzlendiği Hesaptır. 

Mal Satın Alındığında Borç Tarafına Kayıt Yapılır. Ay Sonu Kdv Matrahı Hesaplamalarında 

Veya Düzeltme Kayıtlarında Alacaklandırılır. 

Örnek: İşletme 20,000 TL Tutarında Ticarî Mal Satın Almıştır. Satın Alım Sırasında 

Satıcıya Çek Keşide Edilmiştir. Muhasebe Kaydı: (KDV %18) 

 

Borç                          xx/xx/20xx                           Alacak 

153 Ticarî Mallar    20,000 

191 İndirilecek Kdv  3,600 

                 103 Ver. Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 23,600 

_______________/______________________ 

 

Örnek  : ABC Limited Şirketi 01.10.2019 Tarihi İtibariyle İndirilecek Kdv Borç Kalanı 

4.500 TL, Hesaplanan Kdv Hesabının Alacak Kalanı 5.000 TL, Önceki Dönemden 190 

Devreden Kdv Tutarı 200 TL'dır. Ay Sonu Tahakkuk Kaydını Yapınız. 

 

Borç                       01.10.2019                      Alacak 



 

 

391 Hes Kdv                          5,000 

                     191 İnd Kdv                             4.500 

                     190 Devreden Kdv                     200  

                     360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar  300 

_______________/__________________ 

 

 

197 Sayım Ve Tesellüm Noksanları 
 Büyük Defterdeki Hesap Kalanı İle Sayım Sonucunun Birbirini Tutmaması Sonucu 

Bulunamayan Veya Araştırılmak Üzere Kayda Alınan Noksanlıklar Bu Hesapta İzlenir. 

Eğer Defterdeki Ve Sayımdaki Rakamların Birbirini Tutmasından Kaynaklanan Noksanlık 

Aynı Gün Bulunursa İlgili Hesaplar Yoluyla Düzeltme Kaydı Yapılır. Aynı Gün 

Bulunamazsa Bu Hesap Kullanılır. 

Dönem Sonunda Noksanlığın Nedeni Hiçbir Şekilde Bulunamaz Ve Karşılık Ayrılmaz İse 

Hesap Alacaklandırılarak Ve Noksanlığının Ticarî Olup Olmamasına Bakılarak 659 Diğer 

Olağan Gider Ve Zararlar Ya Da 689 Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabının Borcuna 

Aktarılır. Noksanlık Ticarî İse 659, Değilse 689 Nolu Hesap Kullanılır. 

Aktif Bir Hesap Olduğu İçin Açılış Kaydı Daima Borç Taraflı Olmalıdır. 

Örnek (1/2): 31/08/2019 Tarihinde Kasa Sayımı Sonucunda Kasada 9,000 TL Nakit 

Bulunduğu Tespit Edilmiştir. Kasa Hesabının Kalanı İse 10,000 TL'dir. Farkın Nedeni 

Bulunamamış Ve Araştırılmak Üzere Kayıt Altına Alınmıştır. Muhasebe Kaydı: 

 

Borç                  31/08/2019                      Alacak 

197 Sayım Ve Tesellüm Noksanları 1,000 

                          100 Kasa                         1,000 

_______________/________________ 

 

Örnek (2/2): 01/09/2019 Tarihinde Noksanlığın Sebebinin 22/08/2016 Tarihindeki Ticarî 

Mal Satın Alımı Sırasında Ödenen 5,000 TL Nakidin Yanlışlıkla 4,000 TL Şeklinde 

Yazılmasından Kaynaklandığı Anlaşılmıştır. Muhasebe Kaydı: 

 

Borç                     01/09/2019                         Alacak 

153 Ticarî Mallar 1,000 

                197 Sayım Ve Tesellüm Noksanları 1,000 

_______________/___________________ 

 

Örnek: Kasa Sayımı Sonucunda Kasada 66,000 TL Bulunduğu Tespit Edilmiştir. 100 Kasa 

Hesabının Borç Kalanı İse 70,000 TL'dir. Farkın Nedeninin Aynı Gün Satıcılara Ödenen 

Veresiye Borcun Kaydedilmemesinden Kaynaklandığı Anlaşılmıştır. Muhasebe Kaydı: 

 

Borç                xx/xx/20xx         Alacak 

320 Satıcılar 4,000 

                        100 Kasa              4,000 

_______________/__________ 

 



 

 

Örnek (1/2): 30/11/2019 Tarihinde Ticarî Malların Sayımı Sonucunda Depoda 440,000 

TL'lik Mal Bulunduğu Tespit Edilmiştir. 153 Ticarî Mallar Hesabının Kalanı İse 470,000 

TL'dir. Farkın Nedeni Bulunamamış Ve Araştırılmak Üzere Kayıt Altına Alınmıştır. 

Muhasebe Kaydı: 

 

Borç                        30/11/2019                     Alacak 

197 Sayım Ve Tesellüm Noksanları 30,000 

                    153 Ticarî Mallar                       30,000 

_______________/__________________ 

 

Örnek (2/2): Dönem Sonu Envanter Çalışmalarında Da Kayıp Olan Ticarî Mallar İle İlgili 

Noksanlığın Sebebi Bulunamamıştır. Muhasebe Kaydı: 

 

Borç                       31/12/2019                         Alacak 

659 Diğer Olağan Gider Ve Zararlar 30,000 

                   197 Sayım Ve Tesellüm Noksanları 30,000 

_______________/____________________ 

 

 

V. Öz Kaynaklar 
İşletme Sahiplerinin Veya Ortaklarının Bilanço Tarihinde İşletmeye Yapmış Oldukları 

Sermaye Yatırımlarının Tutarını Gösteren Ödenmiş Sermaye, Sermaye Yedekleri, Kâr 

Yedekleri, Geçmiş Yıl Karları Ve Dönem Net Kârını Kapsar. 

Bu Sınıf İçerisinde 

50 Ödenmiş Sermaye 

52 Sermaye Yedekleri 

54 Kâr Yedekleri 

57 Geçmiş Yıllar Kârları 

58 Geçmiş Yıllar Zararları 

59 Dönem Net Kârı (ZARARI) 

Olmak Üzere Altı Farklı Grup Yer Alır. 

 

50 Ödenmiş Sermaye Hesap Grubu 
İşletme Kurucularının Taahhüt Ettikleri Sermaye İle İşletme Sermayesi Bu Grupta Yer Alır. 

500 Sermaye 

501 Ödenmemiş Sermaye (-) 

502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 

503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 

Hesaplarını İçinde Barındırır. 

 

 

Gelir Tablosu Hesapları 

60 Brüt Satışlar 

600. Yurtiçi Satışlar 

601. Yurtdışı Satışlar 

602. Diğer Gelirler 

61 Satış İndirimleri (-) 



 

 

610. Satıştan İadeler (-) 

611. Satış İskontoları (-) 

612. Diğer İndirimler (-) 

62 Satışların Maliyeti (-) 

620. Satılan Mamüller Maliyeti (-) 

621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 

622. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 

623. Diğer Satışların Maliyeti (-) 

63 Faaliyet Giderleri (-) 

630. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-) 

631. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri 

632. Genel Yönetim Giderleri (-) 

64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar 

640. İştiraklerden Temettü Gelirleri 

641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 

642. Faiz Gelirleri 

643. Komisyon Gelirleri 

644. Konusu Kalmayan Karşılıklar 

649. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir Ve Kârlar 

65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar (-) 

652. Reeskont Faiz Giderleri (-) 

653. Komisyon Giderleri (-) 

654. Karşılık Giderleri (-) 

659. Diğer Gider Ve Zararlar (-) 

66 Finansman Giderleri (-) 

660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 

661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 

67 Olağandışı Gelir Ve Kârlar 

671. Önceki Dönem Gelir Ve Kârları 

679. Diğer Olağandışı Gelir Ve Kârlar 

68 Olağandışı Gider Ve Zararlar (-) 

680. Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları (-) 

681. Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-) 

689. Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar (-) 

69 Dönem Net Kârı (ZARARI) 

690. Dönem Kârı Veya Zararı 

691. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 

692. Dönem Net Kârı Veya Zararı 

 

 

Mizan 
Büyük Defterdeki Kalanların Düzenli Olarak Belirli Bir Tabloya Aktarılması İşlemine 

Denir. 

Geçici (Aylık) Mizan: Her Ayın Sonunda Büyük Defterdeki Kayıtların Düzenli Olarak 

Aylık Bir Tabloda Gösterilmesi İşlemidir. 

Genel Geçici Mizan: 31 Aralık Günü Hazırlanan Aylık Mizana Denir. 

Kesin Mizan: Dönem Sonunda Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları Sonucu Hazırlanan 

Mizana Denir. 



 

 

 

Dönem Sonu İşlemlerinin Kronolojik Sırası 
Büyük Defterki Hesaplar Genel Geçici Mizan'a Aktarılır. Genel Geçici Mizan, 

Sadece Dönem Sonlarında Kullanılır. 

Muhasebe Dışı Envanter Çalışmaları Yapılır. Defterlerdeki Hesaplara Bakılmadan 

Ticarî Mallar, Demirbaşlar Ve Diğer Tüm Varlıklar Tek Tek Sayılır. Buna Muhasebe 

Dışı Envanter Çalışması Denir. Yılda En Az Bir Kez Yapılması Zorunludur. 

Muhasebe Dışı Envanter Çalışmaları Sırasında Senetlerin Reeskonta Tabi Tutulması 

Gibi İşlemler De Yapılır. Varlıkları Sayılması "sayımı", Senetlerin Reeskonta Tabi 

Tutulması "değerleme"yi Belirtir. 

Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları Yapılır. Muhasebe Dışı Envanter Çalışması 

Sonucu Bulunan Sayım Değerleri İle Defterlerdeki Değerlerin Karşılaştırması 

İşlemine Muhasebe İçin Envanter Çalışması Denir. Muhasebe Dışı Envanter 

Sonuçları İle Defter Değerleri Birbirini Tutmuyorsa 197 Sayım Ve Tesellüm 

Noksanları Gibi Hesaplarla Farklılıklar Düzeltilir.( İpucu:Muhasebe Dışı Envanter 

"sayım Ve Değerleme"Yi, Muhasebe İçi Envanter İse "düzeltme"yi Belirtir. 

Düzeltmeler Bittikten Sonra Tüm Değerler Kesin Mizan'a Aktarılır. Kesin Mizan 

Senede Bir Kez Sadece Bilanço Gününde Düzenlenir. 

Bilanço Düzenlenir. Maliyet Hesapları Gelir Tablosu Hesaplarına Aktarılır. Gelir 

Tablosu Hesapları Kapatıldıktan Sonra Dönem Net Kârı Veya Zararı Bilançoya 

Aktarılır. 

Kapanış Kayıtları Yapılır. Büyük Defterdeki Tüm Hesaplar Kapatılır. 
 

 

Azalan Bakiyeler Yöntemi  

Örnek 1 : 10.000 TL Alınan demirbaşın ekonomik ömrünün 5 yıl olduğunu kabul edecek olursak, 

her yıl demirbaş için %20 oranında yıpranma aşınma ve eskime payı anlamına gelen amortisman 

ayrılacaktır. 
  

Amortisman oranı: 1 / Ekonomik Ömür 

1 / 5 = 0.20 yani % 20 * 2 = %40'dır. ( Azalan Bakiyeler Yöntemi Kullanıldığı için 2 katı alınmıştır. ) 

10.000 * % 40 = 4.000 TL Yıllık Amortisman Tutarı 

  

Amortisman tutarı: Tutar / Ekonomik Ömür 

10.000 / 5 = 2.000 TL * 2 = 4.000 TL yıllık amortisman tutar 

  

 

 

   

                     AZALAN BAKİYELER AMORTİSMAN TABLOSU 

Yıllar Maliyet Bedeli Yıllık Oran 
Yıl Sonu 

Amortisman Payı 

Dönem Sonu 

Net Defter Değeri 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 
  

10.000 

 6.000 

3.600 

2.160 

1.296 
  

%40 

%40 

%40 

%40 

– 
  

4.000 

2.400 

1.440 

  864 

1.296 
  

6.000 

3.600 

2.160 

1.296 

– 
  



 

 

 

 

 

Normal amortisman yöntemi: 

Yukarıdaki örneğe göre: 
 

Yıllar Maliyet Bedeli Yıllık Oran 
Yıl Sonu 

Amortisman Payı 

Dönem Sonu 

Net Defter Değeri 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 
  

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 
  

%20 

%20 

%20 

%20 

– 
  

2.000 

2.000 

2.000 
2.0000 

2.000 
  

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

– 
  

 


