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SİRKÜLER         İstanbul, 02.02.2016  

Sayı: 2016/031        Ref: 4/031 

 

Konu:  

ASGARİ ÜCRET ARTIŞINA BAĞLI OLARAK İŞVERENLERE SAĞLANACAK 

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ İLE MALİ TATİL KANUNU’NA DAİR 

DÜZENLEMELER  İÇEREN 6661 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR  

 

27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “6661 Sayılı Askerlik Kanunu 

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” la, asgari ücret artışına bağlı olarak 

işverenlere sağlanacak sigorta primi desteği düzenlemesi ile Mali Tatil Kanunu hakkında 

düzenlemeler başta olmak üzere çeşitli Kanunlarda değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.  

 

1) SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ UYGULAMASI 

 

6661 sayılı Kanunun 17. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici 68. madde 

eklenmiştir.  

 

Aşağıda yasa maddesinin tam metninin verilmesi sonrasında, yasa metninden hareketle detay 

bazı açıklamalara yer veriyor olsak da, uygulamaya dair usul ve esasların  Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nın görüşleri alınmak suretiyle 

Sosyal Güvelik Kurumu  tarafından belirleneceğini belirtmek isteriz. 

 

“MADDE 17- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 68- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları 

çalıştıran işverenlerce; 

 

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 

prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim 

ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

 

b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen 

sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

 

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak 

tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar 

Hazinece karşılanır. 
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(2) Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması 

veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi 

bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin 

değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği 

anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit 

edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte 

geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. 

 

(3) İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve 

hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde 

ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde 

çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı 

durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme 

cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) 

bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara 

ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren 

işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden 

yararlandırılır. 

 

(4) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak 

aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya 

ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır. 2015 yılından önce bu Kanun 

kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci 

fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır. 

 

(5) Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı 

durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması 

hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır. 

 

(6) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri 

asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” 

çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) 

bendinde belirtilen 85 TL günlük kazanç iki kat olarak ve 2015 yılının aynı ayına ilişkin 

Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 

50’sini geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet 

belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır. 

 

(7) Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine 

ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan 

sigortalılar için uygulanmaz. 
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(8) 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde 

sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı 

ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği  

ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için 

birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak 

edişinden kesilir. 

 

(9) 2016 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen 

aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz. 

 

(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nın görüşleri alınmak suretiyle Kurum 

tarafından belirlenir.” 

 

1.1)2015 yılında faaliyette bulunan işyerlerinden bildirilen sigortalılar hakkında 

uygulama:  

 

2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas 

günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını 

geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 

bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2016 yılı Ocak ila Aralık 

ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin 

Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece 

karşılanacaktır.  

 

2015 yılında faaliyette bulunan işverenler açısından prim desteği uygulamasında bir üst sınır 

vardır. Bu üst sınır 85 x 30 gün = 2.550 TL’dir. Diğer bir ifadeyle, 2015 yılında sigorta 

primine esas kazancı (SPEK) 2.550 TL ve altında bildirilmiş olan sigortalılar açısından 2016 

yılında söz konusu destek kapsamında hesaplama yapılabilecektir.  

 

Örnek verecek olursak:  

 

2015 yılı Ocak ayında SPEK tutarı 2.550 TL ve altında bildirilen 10 çalışan için toplam (30 

gün x 10 kişi) 300 prim günü bildirilmiş olsun. Bu kişiler için 2016 yılı Ocak ayında 

bildirilecek toplam prim günü ise 280 gün olsun. Bu durumda 3,33 TL’nin çarpılacağı tutar 

280 gün olacaktır. 2016 Ocak ayında işverene sağlanacak sigorta primi desteği tutarı (280 x 

3,33=) 932,40 TL olacaktır. Eğer 2016’da da 300 gün bildirilmiş olsaydı destek tutarı (300 x 

3,33=) 999 TL olacaktır.  
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Eğer, 2015 yılında bu sigortalılar için toplam 270 prim günü bildirilmiş olsaydı ve 2016 

yılında ise bildirilecek toplam prim ödeme günü 300 gün olacaksa, bu durumda hesaplamada 

esas alınacak olan toplam prim ödeme gün sayısı 270 gün olacaktır.  

 

Dikkat edilmesi gereken hususlar; 

 

 Destek süresi 2016 yılı Ocak ilâ Aralık ayları (12 ay) ile sınırlı olacak,  

 2016 yılında her ay 2015 yılının aynı ayı ile karşılaştırma yapılacak,  

 Karşılaştırma, kapsama giren sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısına göre 

yapılacak,   

 2015 ve 2016 yıllarının aynı ayında bildirilen toplam prim ödeme gün sayısının farklı 

olması halinde, düşük olan gün sayısı dikkate alınacaktır.  

 

Bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması 

halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki 

bildirimler esas alınacaktır.  

 

2015 yılından önce 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı 

çalıştırmamış işyerleri hakkında yukarıda (1.2.) no.lı bölümde açıkladığımız uygulama geçerli 

olacaktır.   

 

İşverenin ödeyeceği toplam sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde 

sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır.  

 

2016 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilecek 

aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için destek hükümleri uygulanmayacaktır  

 

1.2)2016 yılı içinde faaliyete geçen işyerlerinden bildirilen sigortalılar hakkında 

uygulama:  

 

2016 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen 

sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2016 yılı Ocak ila Aralık 

ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin 

Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece 

karşılanacaktır.  

 

İşverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece 

sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır.  

 

Aşağıdaki durumların tespiti halinde ise 2016 yılında faaliyete geçen işyerlerinden bildirilen 

sigortalılar için prim desteği uygulanmayacaktır:  
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 İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve 

hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermediği,  

 Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği,  

 Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde 

çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen 

çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,  

 Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 

borcu bulunması  

 

Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme 

zammı borçlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. 

maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece 

destekten yararlanabilecektir.   

 

2016 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilecek 

aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için destek hükümleri 

uygulanmayacaktır.   

2) MALİ TATİL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  

 

6661 sayılı Kanunun 18. Maddesi ile Mali Tatil Kanunu hakkında düzenlemeler yapılmıştır. 

Söz konusu madde aşağıdaki gibidir.  

 

“MADDE 18- 15/3/2007 tarihli ve 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 

1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “beş gün”, “yedinci günün” 

ibaresi “beşinci günün” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Gümrük idareleri” ibaresi “Özel 

tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları 

vergisi ile gümrük idareleri” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “son gününden itibaren 

üçüncü günün” ibaresi “son gününü izleyen günün” şeklinde değiştirilmiştir.” 

 

2.1. Kanunun 1. maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklik:  

 

Değişiklik öncesi düzenleme:   Değişiklik sonrası düzenleme:  

 
(6) Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün 

içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve 

idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen 

tarihten itibaren yedinci günün mesai saati 

bitiminde sona ermiş sayılır. 

(6) Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün 

içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve 

idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen 

tarihten itibaren beşinci günün mesai saati 

bitiminde sona ermiş sayılır. 

 

Bilindiği gibi Mali Tatil her yıl 1 ilâ 20 Temmuz tarihleri arasında uygulanır. Yukarıda yer 

verilen düzenlemeye istinaden, 20 – 27 Temmuz arasında biten kanuni ve idari süreler de 27 

Temmuz gününe kadar uzamaktaydı. 6661 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında, söz 

konusu süreler 21 – 25 Temmuz arasında kalacak şekilde kısaltılmıştır. Bu durumun etkisini  
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şu şekilde örnekleyebiliriz: 23 Temmuz günü verilmesi gereken muhtasar beyanname ve 

damga vergisi beyannamesi ile 24 Temmuz günü verilmesi gereken KDV beyannamesi eski 

düzenlemeye göre 27 Temmuz gününe kadar verilebilmekteydi. Artık söz konusu 

beyannamelerin en geç 25 Temmuz akşamına kadar verilmesi gerekecektir.  

 

2.2. Kanunun 1. maddesinin yedinci fıkrasında yapılan değişiklik: 

 

Değişiklik öncesi düzenleme:   Değişiklik sonrası düzenleme:  

 
(7) Gümrük idareleri, il özel idareleri ve 

belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen 

vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil 

uygulanmaz. 

 

(7) Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta 

muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans 

oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel 

idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya 

tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak 

mali tatil uygulanmaz. 

 

(1) Sıra No.lı “Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ” ile mali tatil sebebiyle 

uzaması söz konusu olmayan kanuni ve idari süreler içinde özel tüketim vergisi, banka ve 

sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin beyanname 

ve ödeme süreleri de dahil edilmiş ve söz konusu beyannameler mali tatil kapsamı dışında 

tutulmuştu. Ancak Danıştay 7. Dairesi tarafından verilen 23.12.2011 tarihli ve E.2009/2636 –

K.2011/9721 sayılı karar ile söz konusu beyan ve ödeme süreleriyle ilgili sınırlama iptal 

edilmiştir. 

6661 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle; özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri 

vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisiyle ilgili olarak mali tatil 

uygulanmayacağı Kanun maddesine eklenmiştir.  

 

Bu durumda 1 Temmuz 2016’da başlayacak mali tatil dolayısıyla söz konusu vergilere ilişkin 

beyan ve ödeme sürelerinde bir uzama söz konusu olmayacak, Temmuz ayındaki beyan ve 

ödemeler de ilgili Kanunlarında belirtilen süreler içinde yapılacaktır. 

 

2.3. Kanunun 1. maddesinin sekizinci fırkasında yapılan değişiklik:  

 

Değişiklik öncesi düzenleme:   Değişiklik sonrası düzenleme:  

 
(8) Beyana dayanan ve beyanname verme süresi 

mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde 

ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak 

kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin 

son gününden itibaren üçüncü günün mesai 

saati bitimine kadar uzamış sayılır. 

(8) Beyana dayanan ve beyanname verme süresi 

mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde 

ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak 

kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin 

son gününü izleyen günün mesai saati bitimine 

kadar uzamış sayılır. 

 

Yukarıdaki düzenleme gereği, beyanname verme süresi uzayan vergilerde ödeme süresi, 

uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü gün sonuna kadar  

 

 

 



 

 
 

7 

 

uzamaktaydı. Yapılan değişiklik ile vergilerin ödeme süresi, uzayan beyanname verme 

süresinin son gününü izleyen gün olarak uygulanacaktır.  

 

Bu durumun etkisini şöyle örnekleyebiliriz: Yukarıda da (2.1no.lı bölümde) değinildiği üzere, 

eski düzenlemeye göre muhtasar beyanname, damga vergisi beyannamesi ve KDV 

beyannamesinin beyan süresi 27 Temmuz gününe kadar uzayabildiğinden, bu beyanlardaki 

vergilerin ödeme süresi 30 Temmuz akşamına kadar uzayabilmekteydi. Yeni düzenleme  

kapsamında söz konusu beyannamelerin uzayan beyan süresi 25 Temmuz olacağından, vergi 

ödeme süresi de 26 Temmuz olacaktır. Hali hazırdaki yasal düzenlemelere göre söz konusu 

vergilerin normal yasal ödeme süresi de ayın 26’sı olduğuna göre, Mali Tatil Kanunu’nun 

artık söz konusu vergilerin ödeme süresine herhangi bir etkisi olmayacaktır.  

 

3) SAYIŞTAY DENETİMİ KAPSAMINDA OLAN BAZI ŞİRKETLERİN BAĞIMSIZ 

DENETİM RAPORLARI SAYIŞTAY TARAFINDAN ESAS ALINACAK VE 

SAYIŞTAY TARAFINDAN AYRICA DENETİME TABİ TUTULMAYACAKLARDIR 

 

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “Denetim alanı” başlıklı 4. maddesinde 6661 sayılı 

Kanunun 19. Maddesi ile yapılan değişiklik sonrasında, Kanunun 4. maddesinin 1. 

Fıkrasının (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 Sayıştay’a gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas alınarak 

yapılacaktır. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas 

alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacaktır. 

 

Diğer taraftan, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile 

kurulmuş tüm anonim ortaklıklar Sayıştay denetimine tabidir. Eski metinde yer alan "% 

50'den fazla" ibaresi Anayasa Mahkemesinin 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan E: 2013/114, K: 2014/184 sayılı Kararı ile 16.01.2016’da yürürlüğe 

girmek üzere iptal edilmişti. Yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesi kararına da uyum 

sağlanmış olmaktadır.  
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Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni:  

 
Madde 4: Denetim alanı 

 

(1) Sayıştay; 

 

a.  Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu 

idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahalli 

idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan 

veya dolaylı olarak %50’den fazla 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, 

Madde 4: Denetim alanı 

 

(1) Sayıştay; 

 

a.  Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu 

idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahalli 

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. 

 

(2) Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki 

esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve 

örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler. 

 

(3) 02.04.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük 

Millet Meclisince Denetlenmesinin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesi 

kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve 

ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince 

denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda 

belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine 

getirilir. 

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 Sayıştay’a 

gönderilecek olan bağımsız denetim raporları 

esas alınarak yapılır. Sayıştay, münhasıran 

kendisine sunulan bağımsız denetim 

raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 
 

(2) Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki 

esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve 
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örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler. 

 

(3) 02.04.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük 

Millet Meclisince Denetlenmesinin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesi 

kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve 

ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince 

denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda 

belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine 

getirilir. 

 

 

 

 

Saygılarımızla,  

       

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

EK: 

6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr













