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Tebl�ğ
Mal�ye Bakanlığından :

Harcama Yetk�l�ler� Hakkında Genel Tebl�ğ
(Ser� No: 1)

1. G�r�ş

B�l�nd�ğ� üzere, 24/12/2003 tar�hl� ve 25326 sayılı Resm� Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol
Kanununun 22/12/2005 tar�hl� ve 5436 sayılı Kanunla değ�ş�k “Üst yönet�c�ler” başlıklı 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında;

“Bakanlıklarda müsteşar, d�ğer kamu �dareler�nde en üst yönet�c�, �l özel �dareler�nde val�, beled�yelerde beled�ye başkanı üst
yönet�c�d�r. Ancak, M�ll� Savunma Bakanlığında üst yönet�c� Bakandır.”

hükmüne yer ver�lm�ş, aynı madden�n �k�nc� fıkrasında üst yönet�c�ler�n 5018 sayılı Kanunda bel�rt�len görev ve
sorumlulukların yer�ne get�r�lmes�nden Bakana; mahall� �darelerde �se mecl�sler�ne karşı sorumlu oldukları ve üçüncü fıkrasında �se bu
sorumluluklarının gerekler�n� harcama yetk�l�ler�, mal� h�zmetler b�r�m� ve �ç denetç�ler aracılığıyla yer�ne get�recekler� bel�rt�lm�şt�r.

5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�n�n (k) bend�nde �se “Harcama b�r�m�” kamu �dare bütçes�nde ödenek tahs�s ed�len ve
harcama yetk�s� bulunan b�r�m olarak tanımlanmıştır.

Anılan Kanunun “Kamu İdareler� Bütçeler�” başlıklı �k�nc� kısmının dördüncü bölümünde “Harcama Yapılması”na �l�şk�n
esaslar düzenlenm�ş bulunmaktadır.  Bu bölümde yer alan ve 5436 sayılı Kanunla değ�ş�k  “Harcama yetk�s� ve yetk�l�s�” başlıklı 31
�nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında;

“Bütçeyle ödenek tahs�s ed�len her b�r harcama b�r�m�n�n en üst yönet�c�s� harcama yetk�l�s�d�r.”  

hükmü �le aynı madden�n dördüncü fıkrasının �lk cümles�nde;

“Genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�nde; �dareler, merkez ve merkez dışı b�r�mler ve görev unvanları �t�barıyla
harcama yetk�l�ler�n�n bel�rlenmes�ne, harcama yetk�s�n�n b�r üst yönet�m kademes�nde b�rleşt�r�lmes�ne ve devred�lmes�ne �l�şk�n usul
ve esaslar Mal�ye Bakanlığınca bel�rlen�r.”

hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, 5018 sayılı Kanuna ekl� (III) sayılı cetvelde yer alan düzenley�c� ve denetley�c� kurumlar har�ç, genel yönet�m
kapsamındak� kamu �dareler�nde harcama yetk�l�ler�n�n bel�rlenmes�ne, harcama yetk�s�n�n b�r üst yönet�m kademes�nde
b�rleşt�r�lmes�ne ve devred�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar aşağıdak� g�b� bel�rlenm�şt�r.

2. Harcama Yetk�l�ler�n�n Bel�rlenmes�

5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değ�ş�k 31 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında bütçeyle ödenek tahs�s ed�len her b�r
harcama b�r�m�n�n en üst yönet�c�s� harcama yetk�l�s� olarak bel�rlenm�şt�r.  Bu hüküm uyarınca bütçe sınıflandırması harcama
yetk�l�s�n� bel�rleyen temel unsur olmaktadır.

B�l�nd�ğ� üzere kamu �dare bütçeler�, Mal�ye Bakanlığınca uluslararası standartlara uyumlu olarak bel�rlenen anal�t�k bütçe
sınıflandırmasına göre hazırlanmaktadır. Anal�t�k bütçe sınıflandırması; kurumsal sınıflandırma, fonks�yonel sınıflandırma, f�nansman
t�p� ve ekonom�k sınıflandırma olmak üzere dört gruptan oluşmaktadır.

Kurumsal sınıflandırmada dört düzeyl� ve sek�z hanel� b�r kodlama s�stem� ben�msenm�ş olup, b�r�nc� düzeyde
Cumhurbaşkanlığı, Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�, yüksek yargı organları �le bakanlıklar ve bütçe türler�, �k�nc� düzeyde b�r�nc�
düzeyde tanımlanan yönet�c�lere karşı doğrudan sorumlu b�r�mler �le bütçe türler� kapsamında yer alan kurumlar, üçüncü düzeyde ana
h�zmet b�r�mler� g�b� �k�nc� düzeye bağlı b�r�mler, dördüncü düzeyde �se destek ve loj�st�k b�r�mler �le pol�t�ka uygulayıcı b�r�mler yer
almaktadır.

Buna göre, kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzey�nde yer alan b�r�mler, bütçeyle ödenek tahs�s ed�len harcama
b�r�mler�n�, bu b�r�mler�n en üst yönet�c�ler� de harcama yetk�l�ler�n� �fade etmekted�r.

Öte yandan, 5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değ�ş�k 31 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında, teşk�lat yapısı ve personel
durumu g�b� nedenlerle harcama yetk�l�ler�n�n bel�rlenmes�nde güçlük bulunan �dareler �le bütçeler�nde harcama b�r�mler�
sınıflandırılmayan �darelerde harcama yetk�s�n�n, üst yönet�c� veya üst yönet�c�n�n bel�rleyeceğ� k�ş�ler tarafından; mahallî �darelerde
İç�şler� Bakanlığının, d�ğer �darelerde �se Mal�ye Bakanlığının uygun görüşü üzer�ne yürütüleb�leceğ� ayrıca hüküm altına alınmıştır.

2.1.  Merkez Teşk�latı Harcama Yetk�l�ler�

5018 sayılı Kanuna ekl� (III) sayılı cetvelde yer alan düzenley�c� ve denetley�c� kurumlar har�ç olmak üzere, merkez� yönet�m
kapsamındak� kamu �dareler�n�n, sosyal güvenl�k kurumlarının ve mahall� �dareler�n merkez teşk�latı harcama yetk�l�ler� görev
unvanları, bütçeyle ödenek tahs�s ed�len harcama b�r�mler� ve hesap verme sorumluluğu açısından bağlı oldukları üst yönet�c�ler
�t�barıyla aşağıdak� g�b� bel�rlenm�şt�r.

2.1.1 Genel Bütçe Kapsamındak� Kamu İdareler�nde Harcama Yetk�l�ler�

Teşk�lat Yapısı Üst Yönet�c� Bütçeyle Ödenek Tahs�s Ed�len
Harcama B�r�m�

Harcama Yetk�l�s�

Başbakanlık,
Bakanlık

Müsteşar Kurul Başkanlığı
Genel Müdürlük

Kurul Başkanı
Genel Müdür
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(M�ll� Savunma Bakanlığı
har�ç)

Başkanlık
Müstak�l Da�re Başkanlığı
Müşav�rl�k
Özel Kalem Müdürlüğü          
Savunma Sekreterl�ğ�
Merkez

Başkan
Da�re Başkanı
Müşav�r
Özel Kalem Müdürü
Savunma Sekreter�
Başkan

 
Müsteşarlık Müsteşar

Kurul Başkanlığı        
Genel Müdürlük         
Müstak�l Da�re Başkanlığı
Başkanlık
Müşav�rl�k
Özel Kalem Müdürlüğü          
Savunma Uzmanlığı   

Kurul Başkanı
Genel Müdür
Da�re Başkanı
Başkan
Müşav�r
Özel Kalem Müdürü
Savunma Uzmanı

 
Genel Müdürlük Genel Müdür

Kurul Başkanlığı        
Müstak�l Da�re Başkanlığı
Da�re Başkanlığı
Başkanlık
Müdürlük
Savunma Sekreterl�ğ�
S�v�l Savunma Uzmanlığı
 Savunma Uzmanlığı
Müşav�rl�k      
Akadem� Başkanlığı
B�r�m

Kurul Başkanı
Da�re Başkanı
Da�re Başkanı
Başkan
Müdür
Savunma Sekreter�
S�v�l Savunma Uzmanı
Savunma Uzmanı Müşav�r
Akadem� Başkanı
B�r�m Am�r�

 
Başkanlık Başkan

Kurul Başkanlığı        
Müstak�l Da�re Başkanlığı
Da�re Başkanlığı
Savunma Uzmanlığı
Savunma Sekreterl�ğ�
Müşav�rl�k

Kurul Başkanı
Da�re Başkanı
Da�re Başkanı
Savunma Uzmanı
Savunma Sekreter�
Müşav�r

Genel Sekreterl�k Genel Sekreter Da�re Başkanlığı Da�re Başkanı
Yüksek Mahkemeler ve
Sayıştay Başkan Genel Sekreterl�k       

Özel Kalem Müdürlüğü
Genel Sekreter
Özel Kalem Müdürü

Kurul Başkan Genel Sekreterl�k
Denet�m ve İnceleme Grupları

Genel Sekreter
Genel Sekreter

Kurum Başkan
Müstak�l Da�re Başkanlığı
Müşav�rl�k
Savunma Uzmanlığı

Da�re Başkanı
Müşav�r
Savunma Uzmanı

 
Cumhurbaşkanlığı, Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�, M�ll� Savunma Bakanlığı, M�ll� Güvenl�k Kurulu Genel Sekreterl�ğ�,

Jandarma Genel Komutanlığı, Sah�l Güvenl�k Komutanlığı ve Gel�r İdares� Başkanlığında görev unvanları �t�barıyla merkez teşk�latı
harcama yetk�l�ler� bu �dareler�n üst yönet�c�ler� tarafından bel�rlen�r ve bunlar mal� h�zmetler b�r�m� �le muhasebe yetk�l�s�ne yazılı
olarak b�ld�r�l�r.

Yüksek Mahkemeler ve Sayıştay bütçeler�nde Heyet, Da�re, Kurullar, Cumhur�yet Başsavcılığı �le Denet�m B�r�mler�ne tahs�s
ed�len ödenekler�n harcama yetk�l�s� Genel Sekreterd�r.

2.1.2. Özel Bütçel� İdarelerde Harcama Yetk�l�ler�

Teşk�lat Yapısı Üst Yönet�c� Bütçeyle Ödenek
Tahs�s Ed�len

Harcama B�r�m�

Harcama Yetk�l�s�

Ün�vers�te ve Yüksek
Teknoloj� Enst�tüler�

Rektör Genel Sekreterl�k
Da�re Başkanlığı
Hukuk Müşav�rl�ğ�
Fakülte
Yüksekokul
Meslek Yüksekokulu
Enst�tü
Hastane
Merkez
Bölüm

Genel Sekreter
Da�re Başkanı
Hukuk Müşav�r�
Dekan
Müdür
Müdür
Müdür
Başhek�m
Müdür
Başkan
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Savunma Uzmanlığı Savunma Uzmanı

Müsteşarlık Müsteşar
Müstak�l Da�re
Başkanlığı
Hukuk Müşav�rl�ğ�

Da�re Başkanı
Hukuk Müşav�r�

Genel Müdürlük Genel Müdür

Kurul Başkanlığı
Müstak�l Da�re
Başkanlığı
Müdürlük
S�v�l Savunma
Uzmanlığı
Savunma
Uzmanlığı     
Hukuk Müşav�rl�ğ�     
Şube Müdürlüğü

Kurul Başkanı
Da�re Başkanı
Müdür
S�v�l Savunma Uzmanı
Savunma Uzmanı
Hukuk Müşav�r�
Şube Müdürü

Merkez
Merkez Başkanı
veya               Genel
Sekreter

Genel Sekreterl�k
Başkanlık
Müdürlük
Hukuk Müşav�rl�ğ�

Genel Sekreter
Başkan
Müdür
Hukuk Müşav�r�

Başkanlık Başkan

Genel Sekreterl�k
Müstak�l Da�re
Başkanlığı  
Özel Kalem
Müdürlüğü
Hukuk Müşav�rl�ğ�     
Müdürlük
Genel Koord�natörlük
Grup Başkanlığı

Genel Sekreter
Da�re Başkanı
Özel kalem Müdürü
Hukuk Müşav�r�
Müdür
Genel Koord�natör
Grup Başkanı

Kurum Başkan

Kurul Başkanlığı
Genel Sekreterl�k
Müstak�l Da�re
Başkanlığı
Da�re Başkanlığı
S�v�l Savunma
Uzmanlığı
Hukuk Müşav�rl�ğ�
Enst�tü
Müdürlük
Merkez
Başkanlık

Kurul Başkanı
Genel Sekreterl�k
Da�re Başkanı
Da�re Başkanı
S�v�l Savunma Uzmanı
Hukuk Müşav�r�
Müdür
Müdür
Başkan
Başkan

Kurul Kurul Başkanı Ün�vers�telerarası
Kurul

Ü. Kurul Başkanı

Enst�tü Başkan, Genel Müdür
veya Müdür

Genel Sekreterl�k
Müstak�l Da�re
Başkanlığı  
Da�re Başkanlığı
Özel Kalem
Müdürlüğü
S�v�l Savunma
Uzmanlığı
Savunma Uzmanlığı
Hukuk Müşav�rl�ğ�     
Müdürlük
Koord�natörlük

Genel Sekreter
Da�re Başkanı
Da�re Başkanı
Özel Kalem Müdürü
S�v�l Savunma Uzmanı
Savunma Uzmanı
Hukuk Müşav�r�
Müdür
Koord�natör

 

Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu �le Küçük ve Orta Ölçekl� Sanay� Gel�şt�rme ve Destekleme İdares�
Başkanlığında görev unvanları �t�barıyla merkez teşk�latı harcama yetk�l�ler� bu �dareler�n üst yönet�c�ler� tarafından bel�rlen�r ve bunlar
mal� h�zmetler b�r�m� �le muhasebe yetk�l�s�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r.

2.1.3. Sosyal Güvenl�k Kurumlarında Harcama Yetk�l�ler�
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Teşk�lat Yapısı Üst Yönet�c� Bütçeyle Ödenek Tahs�s Ed�len
Harcama B�r�m�

Harcama Yetk�l�s�

Kurum Başkan
 

Kurul Başkanlığı
Genel Müdürlük
Müstak�l Da�re Başkanlığı
Savunma Uzmanlığı
Hukuk Müşav�rl�ğ�
Uzmanlık

Kurul Başkanı
Genel Müdür
Da�re Başkanı
Savunma Uzmanı
Hukuk Müşav�r�
Uzman

Genel Müdürlük Genel Müdür

Kurul Başkanlığı
Da�re Başkanlığı
Hukuk Müşav�rl�ğ�
S�v�l Savunma B�r�m�

Kurul Başkanı
Da�re Başkanı
Hukuk Müşav�r�
S�v�l Savunma Uzmanı

 
2.1.4. Mahall� İdarelerde Harcama Yetk�l�ler�

5302 sayılı İl Özel İdares� Kanununun 46 ncı maddes�nde, �l özel �dares� bütçes�yle ödenek tahs�s ed�len her b�r harcama
b�r�m�n�n en üst yönet�c�s� harcama yetk�l�s� olarak tanımlanmış, �lçelerde bu yetk�n�n kaymakam tarafından kullanılacağı bel�rt�lm�şt�r.

5393 sayılı Beled�ye Kanununun 63 üncü maddes�nde, beled�ye bütçes�yle ödenek tahs�s ed�len her b�r harcama b�r�m�n�n en
üst yönet�c�s�, 5355 sayılı Mahall� İdare B�rl�kler� Kanunu uyarınca da mahall� �dare b�rl�kler�nde b�rl�k başkanı harcama yetk�l�s� olarak
tanımlanmıştır.

Mahall� �darelerde kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzey�nde ödenek tahs�s ed�len ana h�zmet b�r�mler� ve
yardımcı h�zmet b�r�mler� �le danışma ve denet�m b�r�mler�n�n en üst yönet�c�ler�n�n harcama yetk�l�s� olarak bel�rlenmes� ve yetk�-
sorumluluk tes�s�n�n buna göre yapılması gerekmekted�r.

Ancak teşk�lat yapısı ve personel durumu g�b� nedenlerle harcama yetk�l�ler�n�n bel�rlenmes�nde güçlük bulunan ve
bütçeler�nde harcama b�r�mler� sınıflandırılmayan mahall� �darelerde harcama yetk�s�, üst yönet�c� veya üst yönet�c�n�n bel�rleyeceğ�
k�ş�ler tarafından; İç�şler� Bakanlığının uygun görüşü üzer�ne yürütüleb�l�r.

2.2. Merkez Dışı B�r�mlerde Harcama Yetk�l�ler�

5018 sayılı Kanunun 22 nc� maddes� uyarınca kamu �dareler�n�n merkez teşk�latı harcama yetk�l�ler� merkez dışı b�r�mler�ne
ödenek gönderme belges� düzenlemek suret�yle ödenek gönder�rler. Ödenek gönderme belges�yle ödenek gönder�len merkez dışı
b�r�mler�n en üst yönet�c�s� harcama yetk�l�s�d�r.

Merkez dışı b�r�mlerde harcama yetk�l�ler� görev unvanları �t�barıyla aşağıdak� g�b� bel�rlenm�şt�r:

 
Ödenek Gönderme Belges�yle

Ödenek Gönder�len B�r�m
Harcama Yetk�l�s�

Bölge Müdürlükler� veya eşdeğer b�r�mler Bölge Müdürü veya eşdeğer yetk�l�

İl Müdürlükler� veya eşdeğer b�r�mler İl Müdürü veya eşdeğer yetk�l�

İlçe Müdürlükler�  veya eşdeğer b�r�mler İlçe Müdürü veya eşdeğer yetk�l�

 
Malmüdürlükler�nde ve �lçe özel �dareler�nde harcama yetk�l�s� kaymakamdır.

Çeş�tl� bakanlık ve kuruluşlara bağlı; �lköğret�m, ortaöğret�m ve deng� okullar, başkanlık, hastane, d�spanser, sağlık ocağı,
sağlık merkez�, müze ve kütüphaneler, ceza ve tevk�f evler� g�b� b�r�mlere ödenek gönderme belges� �le ödenek gönder�lmes� hal�nde bu
b�r�mler�n okul müdürü, başhek�m, tab�p, başkan, müdür g�b� unvanlara sah�p en üst yönet�c�ler� harcama yetk�l�s�d�r.

3. Harcama Yetk�s�n�n B�rleşt�r�lmes�

Teşk�lat yapısında üst yönet�c� �le harcama b�r�mler� arasında yönet�m kademes� yer almak şartıyla, bütçeyle ödenek tahs�s
ed�len harcama b�r�mler�n�n harcama yetk�s� harcama türler� �t�barıyla kısmen veya tamamen; merkez� yönet�m kapsamındak� kamu
�dareler�nde Mal�ye Bakanlığının, sosyal güvenl�k kurumlarında �lg�l� bakanlığın, mahall� �darelerde �se İç�şler� Bakanlığının uygun
görüşü ve üst yönet�c�n�n onayı �le b�r üst yönet�m kademes�nde b�rleşt�r�leb�l�r.

Uygun görüş talep yazılarında, harcama yetk�s�n�n b�r üst yönet�m kademes�nde b�rleşt�r�lme gerekçes�ne ayrıntılı olarak yer
ver�l�r.

Üst yönet�c� ve yardımcılarına harcama yetk�s�n�n b�rleşt�r�lmes� suret�yle harcama yetk�s� ver�lemez. 

4. Harcama Yetk�s�n�n Devr�

Harcama yetk�l�ler�, kamu h�zmetler�n�n etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda
bel�rlenen sınırlar dah�l�nde harcama yetk�s�n� devredeb�l�rler. Buna göre kamu �dareler�n�n;

- Merkez teşk�latı harcama yetk�l�ler� bu yetk�ler�n� yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar �se h�yerarş�k olarak b�r alt
kademedek� yönet�c�lere,  
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- Merkez dışı b�r�mler�nde �se bölge müdürler� veya eşdeğer yetk�l�ler, �l müdürler� veya eşdeğer yetk�l�ler �le nüfusu 50.000’�
aşan �lçeler�n �lçe müdürler�  veya eşdeğer yetk�l�ler harcama yetk�ler�n� yardımcılarına,

- Beled�ye ve �l özel �dareler� �le bunlara bağlı �dareler�n harcama yetk�l�ler� bu yetk�ler�n� yardımcılarına, yardımcısı
olmayanlar �se h�yerarş�k olarak b�r alt kademedek� yönet�c�lere,

- Mahall� �dare b�rl�kler�nde b�rl�k başkanı harcama yetk�s�n� b�rl�k genel sekreter�,  b�rl�k müdürü veya b�r�m am�rler�ne,

kısmen veya tamamen devredeb�l�rler.

Her b�r harcama �şlem� �t�barıyla, mal ve h�zmet alımlarında �k�yüzell�b�n Yen� Türk L�rasını, yapım �şler�nde �se b�rm�lyon
Yen� Türk L�rasını aşan harcamalara �l�şk�n harcama yetk�s� h�çb�r şek�lde devred�lemez.

Harcama yetk�s� aşağıdak� şartlara uygun olarak devred�l�r:

-   Yetk� devr� yazılı olmak zorundadır.

-   Devred�len yetk�n�n sınırları açıkça bel�rlenm�ş olmalıdır.

-   Merkez teşk�latında harcama yetk�s�n�n devr� ve bu yetk�n�n ger� alınması üst yönet�c�ye, mal� h�zmetler b�r�m�ne ve
muhasebe yetk�l�s�ne; merkez dışı b�r�mlerde �se mal� h�zmetler b�r�m�ne ve muhasebe yetk�l�s�ne yazılı olarak b�ld�r�lmel�d�r.

Harcama yetk�s�n�n devred�lmes�, yetk�y� devreden�n �dar� sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

5. D�ğer Hususlar

Harcama yetk�l�s�n�n kanun� �z�n, hastalık, geç�c� görev, d�s�pl�n cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzer�
nedenlerle geç�c� olarak görev�nden ayrılması hal�nde �lg�l� harcama b�r�m�n�n harcama yetk�l�s� vekaleten görevlend�r�len k�ş�d�r.

İdareler�n teşk�lat yapısında yer almayan b�r�mler �le yurtdışı teşk�latına tahs�s ed�len ödenekler�n harcama yetk�l�ler� üst
yönet�c�ler tarafından bel�rlen�r ve bunlar mal� h�zmetler b�r�m� �le muhasebe yetk�l�s�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r.

Kanunların verd�ğ� yetk�ye �st�naden yönet�m kurulu, �cra kom�tes�, kom�syon ve benzer� kurul veya kom�te kararıyla yapılan
harcamalarda, harcama yetk�s�nden doğan sorumluluk kurul, kom�te veya kom�syona a�t olur.

5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değ�ş�k 60 ıncı maddes� uyarınca harcama yetk�l�s� ve muhasebe yetk�l�s� görev� aynı
k�ş�de b�rleşemez. Mal� h�zmetler b�r�m�nde ön mal� kontrol görev�n� yürütenler mal� �şlem sürec�nde görev alamazlar.

Bu tebl�ğ�n yayımı tar�h�nden sonra, tebl�ğ kapsamında yer alan kamu �dareler�n�n teşk�lat yapısının değ�şmes� �le 5018 sayılı
Kanun kapsamına yen� �dareler�n g�rmes� haller�nde bu �dareler�n harcama yetk�l�ler�, 5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değ�ş�k
31 �nc� maddes� hükümler� �le bütçe sınıflandırması d�kkate alınarak bu tebl�ğe uygun olarak bel�rlen�r.

Bu tebl�ğ�n uygulanmasında tereddüde düşülen durumlarda Mal�ye Bakanlığının görüşü alınır.

6. Yürürlük

Bu tebl�ğ 1/1/2006 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Tebl�ğ olunur.
 

 


