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SİRKÜLER        İstanbul, 06.05.2016 

Sayı: 2016/089       Ref:4/089  

 

 

Konu:  

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR 

 
04.05.2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete’de “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste 
Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)” yayınlanmıştır. 
 
1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) 
Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/A/2) bölümünün dördüncü paragrafı yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 
Yürürlükten kaldırılan bölüm aşağıdaki gibidir:  
 
“Ayrıca, ÖTV kapsamına hizmetler girmediğinden, yurt dışından kiralanarak geçici ithalat 
kapsamında yurt içinde kullanılmak üzere ithali yapılan (II) sayılı liste kapsamındaki taşıtlar, 
kesin ithalleri gerçekleştirilmedikçe ÖTV'ye tabi değildir.” 
 
2 – Aynı Tebliğin; 
 
a) “Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtların İhracat Teslimleri” başlıklı  (II/A/1.2) 
bölümünün son paragrafındaki “ihracatın gerçekleştiği döneme ait ÖTV beyannamesinin 
verilme süresi içinde” ibaresi “ihracatın gerçekleştiği döneme ait ÖTV beyannamesinin 
verildiği günün mesai saati bitimine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.  
 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
İhracata konu taşıtların yurt dışına çıktığı, 
gümrük beyannamesinin ilgili gümrük 
idaresi, noter ya da yeminli mali müşavir 
(YMM) tarafından onaylı örneği ile yurt 
dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın 
firma yetkililerince aslının aynı olduğuna 
dair bir şerh verilerek kaşe ve imza tatbik 
edilmek suretiyle onaylı fotokopisi, 
ihracatın gerçekleştiği döneme ait ÖTV 
beyannamesinin verilme süresi içinde bir 
dilekçe ekinde ÖTV yönünden bağlı olunan 
vergi dairesine ibraz edilmek suretiyle tevsik 
edilir. 

İhracata konu taşıtların yurt dışına çıktığı, 
gümrük beyannamesinin ilgili gümrük 
idaresi, noter ya da yeminli mali müşavir 
(YMM) tarafından onaylı örneği ile yurt 
dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın 
firma yetkililerince aslının aynı olduğuna 
dair bir şerh verilerek kaşe ve imza tatbik 
edilmek suretiyle onaylı fotokopisi, 
ihracatın gerçekleştiği döneme ait ÖTV 
beyannamesinin verildiği günün mesai 
saati bitimine kadar bir dilekçe ekinde 
ÖTV yönünden bağlı olunan vergi dairesine 
ibraz edilmek suretiyle tevsik edilir. 
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b) “İstisna Uygulaması” başlıklı  (II/B/4) bölümünün son paragrafındaki “(2B) numaralı 
ÖTV Beyannamesinin ise verilme süresi içinde” ibaresi “(2B) numaralı ÖTV 
Beyannamesinin ise verildiği günün mesai saati bitimine kadar” olarak değiştirilmiştir. 
 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
İstisnadan yararlanan kişi veya kuruluşun 
mükellefe verdiği Dışişleri Bakanlığı 
yazısının ve işleme ilişkin olarak düzenlenen 
faturanın, aslının aynı olduğu işletme 
yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik 
edilerek onaylanmış fotokopileri, bu istisna 
kapsamındaki işleme ilişkin beyanı ihtiva 
eden (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin 
verildiği günü takip eden günün mesai saati 
bitimine kadar, (2B) numaralı ÖTV 
Beyannamesinin ise verilme süresi içinde, 
bir dilekçe ekinde vergi dairesine verilir. 

İstisnadan yararlanan kişi veya kuruluşun 
mükellefe verdiği Dışişleri Bakanlığı 
yazısının ve işleme ilişkin olarak düzenlenen 
faturanın, aslının aynı olduğu işletme 
yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik 
edilerek onaylanmış fotokopileri, bu istisna 
kapsamındaki işleme ilişkin beyanı ihtiva 
eden (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin 
verildiği günü takip eden günün mesai saati 
bitimine kadar, (2B) numaralı ÖTV 
Beyannamesinin ise verildiği günün mesai 
saati bitimine kadar, bir dilekçe ekinde 
vergi dairesine verilir. 

 
3 – Aynı Tebliğin; 
 
a) “Tanımlar” başlıklı (II/C/1.1) bölümüne “Ekspertiz raporu” tanımından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 
 
“Sürücü belgesi: 1/1/2016 tarihinden önce alınan ve ilgili mevzuatı uyarınca söz konusu 
tarihten itibaren beş yıl (31/12/2020 tarihine kadar) geçerliliği bulunan H sınıfı ve 1/1/2016 
tarihinden itibaren alınan, (II/C/1.3) bölümünde belirtilen engellilik durumları itibarıyla 
istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata/tertibatlara ilişkin ibareleri 
(kod numarasını/numaralarını) içeren A, A1, A2, B, B1, BE ve M sınıfı sürücü belgelerini,” 
 
b) “Engellilik Derecesi % 90'ın Altında Olanların Taşıt Alımlarında İstisna” başlıklı  
(II/C/1.3) bölümündeki “H” sınıfı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
c) “Ortak Hususlar” başlıklı  (II/C/1.5) bölümünün üçüncü paragrafının birinci cümlesindeki 
“(ay bazında)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu cümle aşağıdaki gibidir:  
 
“Motorlu araç ticareti yapanlar, istisna kapsamında taşıt almak isteyen malul veya engellinin 
daha önce bu istisnadan yararlanıp yararlanmadığını, yararlanmış ise istisnadan 
yararlandığı tarihten itibaren (ay bazında) beş yıl geçip geçmediğini, Gelir İdaresi 
Başkanlığı web adresinde yer alan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan temin edilen 
bilgileri de içerecek şekilde oluşturulan "İnternet Vergi Dairesi/Sorgulamalar/Engellilik 
İstisnası Bilgileri" bölümünden sorgulayabilirler.” 
 
4 – Aynı Tebliğin; 
 
a) “Yurtiçinde Matrah” başlıklı (III/A/1) bölümünün son paragrafının birinci cümlesindeki 
“imalatçıya veya distribütöre” ibaresi “distribütöre veya imalatçı hariç önceki safhaya” olarak 
değiştirilmiş ve aynı paragrafın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
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“Taşıtın, bayi tarafından kendisine satış yapan imalatçıya iade edilerek tekrar satın 
alınması ve ikinci alıma ait bedelin ilk alıma ait bedelden düşük olması halinde, bayinin 
alış bedeli imalatçının ilk satış bedelidir.” 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Satılmak üzere iktisap edilen taşıtların, 
bayiler tarafından imalatçıya veya 
distribütöre iade edilmesini takiben tekrar 
bayilere yeni satış bedeli (ilk satıştan düşük 
bedel) üzerinden faturalandırılması, esas 
itibarıyla, bayilerin alış bedelinde indirim 
yapılması mahiyetindedir. Dolayısıyla, bu 
kapsamda bayilere satışı yapılan taşıtların ilk 
iktisap kapsamındaki satışlarında ÖTV 
matrahının belirlenmesinde dikkate alınacak 
alış bedeli; ikinci faturada yer alan tutarın, ilk 
faturada gösterilen tutarın % 10'undan daha 
fazla bir tutarda indirim sağlayacak şekilde 
düzenlenmiş olması halinde, ilk fatura 
tutarından bu tutarın % 10'una tekabül eden 
kısım düşüldükten sonra kalan tutardır. 

Satılmak üzere iktisap edilen taşıtların, 
bayiler tarafından distribütöre veya 
imalatçı hariç önceki safhaya iade 
edilmesini takiben tekrar bayilere yeni satış 
bedeli (ilk satıştan düşük bedel) üzerinden 
faturalandırılması, esas itibarıyla, bayilerin 
alış bedelinde indirim yapılması 
mahiyetindedir. Dolayısıyla, bu kapsamda 
bayilere satışı yapılan taşıtların ilk iktisap 
kapsamındaki satışlarında ÖTV matrahının 
belirlenmesinde dikkate alınacak alış bedeli; 
ikinci faturada yer alan tutarın, ilk faturada 
gösterilen tutarın % 10'undan daha fazla bir 
tutarda indirim sağlayacak şekilde 
düzenlenmiş olması halinde, ilk fatura 
tutarından bu tutarın % 10'una tekabül eden 
kısım düşüldükten sonra kalan tutardır. 
 
Taşıtın, bayi tarafından kendisine satış 
yapan imalatçıya iade edilerek tekrar 
satın alınması ve ikinci alıma ait bedelin 
ilk alıma ait bedelden düşük olması 
halinde, bayinin alış bedeli imalatçının ilk 
satış bedelidir. 
 

 
b) “Çift Sıra Koltuklu ve Çift Kabinli Pick-up Türü Taşıtlar” başlıklı (III/B/2.3) bölümünün 
başlığı “Birden Fazla Sıra Koltuklu ve Çift Kabinli Pick-up Türü Taşıtlar” olarak, aynı 
bölümün ikinci paragrafının birinci cümlesindeki “iki sıra” ibaresi ise “birden fazla sıra” 
olarak değiştirilmiştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Buna göre, (II) sayılı liste uyarınca, çift 
kabinli, iki sıra koltuklu, açık kasalı 
taşıtlardan, ikiden fazla aksı olmayan ve eşya 
taşımaya mahsus alanın taban uzunluğu 
taşıtın dingiller arası mesafesinin % 
50'sinden az olup, 
 

Buna göre, (II) sayılı liste uyarınca, çift 
kabinli, birden fazla sıra koltuklu, açık 
kasalı taşıtlardan, ikiden fazla aksı olmayan 
ve eşya taşımaya mahsus alanın taban 
uzunluğu taşıtın dingiller arası mesafesinin 
% 50'sinden az olup, 

 
c) “Müteselsil Sorumluluğu Kaldıran Haller” başlıklı (III/C/2.2) bölümünün birinci 
paragrafında yer alan “banka hesap numarası” ibaresi “hesap numarası” olarak 
değiştirilmiştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Alıcıların, ÖTV dahil toplam işlem bedelini; 
 
- 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan 
bankalar vasıtasıyla ödemeleri ve bankaya 
yapılan ödeme sırasında düzenlenen belgede 
satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı-
soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile bankadaki 
hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını 
doğru olarak yazdırmaları, 
 
- Çekle ödemiş olmaları halinde, çekin 
13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 785 inci maddesinin (1) numaralı 
fıkrası kapsamında düzenlenmiş olması, 
 
- Kredi kartı (faturada yer alan kişi veya 
kuruma ait) veya kamu kurum ve kuruluşları 
aracılığıyla (ön ödeme avansı şeklinde kamu 
kurum ve kuruluşlarının veznesine ödeme 
gibi) ödemiş olmaları, 
 
- PTT yoluyla ödemiş olmaları halinde, 
ödeme sırasında düzenlenen belgenin ibrazı 
[satıcının veya adına hareket edenlerin adı-
soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile banka 
hesap numarası ve vergi kimlik numarası 
doğru olarak yazdırılmış olması] 
 
kaydıyla müteselsil sorumluluk uygulaması 
ile muhatap tutulmazlar. Herhangi bir hesaba 
bağlı olmaksızın yapılan ödemeler, örneğin 
kasadan ödeme yapılması sorumluluğu 
kaldırmaz. 

Alıcıların, ÖTV dahil toplam işlem bedelini; 
 
- 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan 
bankalar vasıtasıyla ödemeleri ve bankaya 
yapılan ödeme sırasında düzenlenen belgede 
satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı-
soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile bankadaki 
hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını 
doğru olarak yazdırmaları, 
 
- Çekle ödemiş olmaları halinde, çekin 
13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 785 inci maddesinin (1) numaralı 
fıkrası kapsamında düzenlenmiş olması, 
 
- Kredi kartı (faturada yer alan kişi veya 
kuruma ait) veya kamu kurum ve kuruluşları 
aracılığıyla (ön ödeme avansı şeklinde kamu 
kurum ve kuruluşlarının veznesine ödeme 
gibi) ödemiş olmaları, 
 
- PTT yoluyla ödemiş olmaları halinde, 
ödeme sırasında düzenlenen belgenin ibrazı 
[satıcının veya adına hareket edenlerin adı-
soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile hesap 
numarası ve vergi kimlik numarası doğru 
olarak yazdırılmış olması] 
 
kaydıyla müteselsil sorumluluk uygulaması 
ile muhatap tutulmazlar. Herhangi bir hesaba 
bağlı olmaksızın yapılan ödemeler, örneğin 
kasadan ödeme yapılması sorumluluğu 
kaldırmaz. 

 
5 – Aynı Tebliğin “İlk İktisabı İstisna Olan Taşıtların Veraset Yoluyla İntikali” başlıklı  
(IV/G/2) bölümünün üçüncü paragrafının ikinci cümlesindeki “murisler” ibareleri 
“mirasçılar” olarak değiştirilmiştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Muristen mirasçılara intikal etmiş olan 
terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca 
mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise 
diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki 
mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini 
gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan 
yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat 
edilen mirasçıya intikali, "veraset yoluyla 
intikal" olarak değerlendirilir. Bununla  

Muristen mirasçılara intikal etmiş olan 
terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca 
mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise 
diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki 
mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini 
gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan 
yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat 
edilen mirasçıya intikali, "veraset yoluyla 
intikal" olarak değerlendirilir. Bununla  

birlikte, Kanunun 15 inci maddesinde yer 
alan söz konusu düzenleme, esas itibariyle 
veraset yoluyla intikal eden engelli taşıtının 
tüm mirasçılara intikaline ilişkin olup, taşıtın 
istisnadan yararlanamayan murisler arasında 
veya murisler tarafından istisnadan 
yararlanamayan üçüncü kişilere devrine 
ilişkin bir istisna sağlamadığından, terekede 
yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin 
taşıtın değeri ile mütenasip olması 
gerekmektedir. Aksi takdirde, diğer 
mirasçıların vereceği feragatnameye 
istinaden taşıtı devralan mirasçının taşıt 
üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras 
payına) karşılık gelen kısmı hariç olmak 
üzere bu işlem "veraset yoluyla intikal" 
olarak değerlendirilmez. Örneğin, istisnadan 
faydalanılan taşıtın engellinin vefatı üzerine 
iki mirasçıya intikal etmesi ve mirasçılardan 
birinin taşıtı, diğerinin ise terekede taşıt 
dışındaki varlık olan beş adet cumhuriyet 
altınını alması ve bu hususta mirasçıların 
anlaşmaları durumunda, bahse konu 
cumhuriyet altınlarının toplam değeri taşıtın 
değeriyle mütenasip olmadığından, 
feragatname düzenlense dahi, terekede 
birden fazla mal ve/veya hak bulunması 
kapsamında ÖTV'siz işlem tesis edilmez. 

birlikte, Kanunun 15 inci maddesinde yer 
alan söz konusu düzenleme, esas itibariyle 
veraset yoluyla intikal eden engelli taşıtının 
tüm mirasçılara intikaline ilişkin olup, taşıtın 
istisnadan yararlanamayan mirasçılar  
arasında veya mirasçılar tarafından 
istisnadan yararlanamayan üçüncü kişilere 
devrine ilişkin bir istisna sağlamadığından, 
terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların 
değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması 
gerekmektedir. Aksi takdirde, diğer 
mirasçıların vereceği feragatnameye 
istinaden taşıtı devralan mirasçının taşıt 
üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras 
payına) karşılık gelen kısmı hariç olmak 
üzere bu işlem "veraset yoluyla intikal" 
olarak değerlendirilmez. Örneğin, istisnadan 
faydalanılan taşıtın engellinin vefatı üzerine 
iki mirasçıya intikal etmesi ve mirasçılardan 
birinin taşıtı, diğerinin ise terekede taşıt 
dışındaki varlık olan beş adet cumhuriyet 
altınını alması ve bu hususta mirasçıların 
anlaşmaları durumunda, bahse konu 
cumhuriyet altınlarının toplam değeri taşıtın 
değeriyle mütenasip olmadığından, 
feragatname düzenlense dahi, terekede 
birden fazla mal ve/veya hak bulunması 
kapsamında ÖTV'siz işlem tesis edilmez. 

 
 
Yukarıdaki değişiklikler 04.05.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  
 
 
Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ (Seri No: 1) 

 

 

(*) 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, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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4 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29702 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL 

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 1) 

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı 

Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/A/2) bölümünün dördüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin; 

a) (II/A/1.2) bölümünün son paragrafındaki “ihracatın gerçekleştiği döneme ait ÖTV beyannamesinin verilme 

süresi içinde” ibaresi “ihracatın gerçekleştiği döneme ait ÖTV beyannamesinin verildiği günün mesai saati bitimine 

kadar”, 

b) (II/B/4) bölümünün son paragrafındaki “(2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin ise verilme süresi içinde” 

ibaresi “(2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin ise verildiği günün mesai saati bitimine kadar”, 

olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin; 

a) (II/C/1.1) bölümüne “Ekspertiz raporu” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Sürücü belgesi: 1/1/2016 tarihinden önce alınan ve ilgili mevzuatı uyarınca söz konusu tarihten itibaren beş 

yıl (31/12/2020 tarihine kadar) geçerliliği bulunan H sınıfı ve 1/1/2016 tarihinden itibaren alınan, (II/C/1.3) 

bölümünde belirtilen engellilik durumları itibarıyla istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel 

tertibata/tertibatlara ilişkin ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren A, A1, A2, B, B1, BE ve M sınıfı sürücü 

belgelerini,” 

b) (II/C/1.3) bölümündeki ““H” sınıfı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

c) (II/C/1.5) bölümünün üçüncü paragrafının birinci cümlesindeki “(ay bazında)” ibaresi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin; 

a) (III/A/1) bölümünün son paragrafının birinci cümlesindeki “imalatçıya veya distribütöre” ibaresi 

“distribütöre veya imalatçı hariç önceki safhaya” olarak değiştirilmiş ve aynı paragrafın sonuna aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

“Taşıtın, bayi tarafından kendisine satış yapan imalatçıya iade edilerek tekrar satın alınması ve ikinci alıma ait bedelin 

ilk alıma ait bedelden düşük olması halinde, bayinin alış bedeli imalatçının ilk satış bedelidir.” 

b) (III/B/2.3) bölümünün başlığı “Birden Fazla Sıra Koltuklu ve Çift Kabinli Pick-up Türü Taşıtlar” olarak, 

aynı bölümün ikinci paragrafının birinci cümlesindeki “iki sıra” ibaresi ise “birden fazla sıra” olarak değiştirilmiştir. 

c) (III/C/2.2) bölümünün birinci paragrafında yer alan “banka hesap numarası” ibaresi “hesap numarası” 

olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (IV/G/2) bölümünün üçüncü paragrafının ikinci cümlesindeki “murisler” ibareleri 

“mirasçılar” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

  
 


