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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığından:
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO:67)
(PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol

Kanunu ve d�ğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, fa�z oranlarını ve alındı b�r�m f�yatlarını
bel�rlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 27/12/2014 tar�hl� ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Merkezî Yönet�m Muhasebe Yönetmel�ğ�n�n 12 nc�, 27 nc�, 549 uncu ve 552 nc�, 31/12/2005 tar�hl� ve 26040 üçüncü
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetk�l�s� Mutemetler�n�n Görevlend�r�lmeler�, Yetk�ler�,
Denet�m� ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�ğ�n 7 nc�, 8/6/1988 tar�hl� ve 19836 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Pul ve Değerl� Kağıtların Bay�ler ve Yetk�l� Memurlar Vasıtası �le Sattırılmasına ve Bay�lere Satış A�datı
Ver�lmes�ne Da�r Yönetmel�ğ�n 12 nc�, 30/12/2005 tar�hl� ve 2005/9912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe
konulan Muhasebe Yetk�l�s� Adaylarının Eğ�t�m�, Sert�f�ka Ver�lmes� �le Muhasebe Yetk�l�ler�n�n Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmel�ğ�n 26 ncı, 31/12/2005 tar�hl� ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Merkezî Yönet�m Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ�n�n 5 �nc�, 28/12/2006 tar�hl� ve 2006/11545 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmel�ğ�n�n 39 uncu, 30/12/2005 tar�hl� ve 2005/9913
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�ğ�n 6 ncı,
15/7/2016 tar�hl� ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İy�leşt�r�lmes� Amacıyla Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına
Da�r Kanunun 75 �nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Kasa �şlemler�
MADDE 3 – (1) Merkezî Yönet�m Muhasebe Yönetmel�ğ�n�n 12 nc� maddes� gereğ�nce, muhasebe

b�r�mler�nce kasadan yapılacak ödeme sınırı bu Tebl�ğ ek�nde yer alan Tablo I’�n (A) bölümünün Kasa İşlemler�
kısmında göster�lm�şt�r.

(2) Merkezî Yönet�m Muhasebe Yönetmel�ğ�n�n 12 nc� ve 27 nc� maddeler� gereğ�nce, ertes� gün yapılacak
ödemeler� karşılamak üzere ve k�ş� malı emanet döv�zlerden kasada bulundurulacak m�ktarlar �le T.C. Z�raat Bankası
şubes� bulunmayan �lçelerde gerekl� güvenl�k önlemler� alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azam� m�ktar Tablo
I/A’nın Kasa İşlemler� kısmında göster�lm�şt�r.

(3) Tablo I/A Kasa İşlemler� kısmında göster�len parasal sınırların yeters�z kalması durumunda, muhasebe
b�r�mler�n�n gerekçel� başvuruları üzer�ne Bakanlıkça (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tesp�t ed�len sınırlar uygulanır.
Daha önce bu kapsamda Bakanlıkça artırılmasına �z�n ver�len sınırların, bu Tebl�ğle bel�rlenen sınırların üzer�nde
olması hal�nde özel olarak �z�n ver�lm�ş sınırların uygulanmasına devam ed�l�r.

Kaybed�len alındılara �l�şk�n �şlemler
MADDE 4 – (1) Merkezî Yönet�m Muhasebe Yönetmel�ğ�n�n 552 nc� maddes� gereğ�nce, muhasebe

b�r�mler�nce, her ne suretle olursa olsun alınan para ve değerlere karşılık ver�lm�ş olan alındılardan kaybed�lm�ş
olanlar �ç�n �lan ver�lmes�ne gerek görülmeyen tutar, Tablo I/A’nın Kaybed�len Alındılar İç�n İlan kısmında
göster�lm�şt�r.

Muhasebe yetk�l�s� mutemed� �şlemler�
MADDE 5 – (1) Muhasebe Yetk�l�s� Mutemetler�n�n Görevlend�r�lmeler�, Yetk�ler�, Denet�m� ve Çalışma Usul

ve Esasları Hakkında Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes� gereğ�nce, muhasebe b�r�mler� dışında görev yapan muhasebe
yetk�l�s� mutemetler� tarafından yed� günlük süre beklen�lmeks�z�n muhasebe b�r�m� veznes�ne tesl�m ed�lmes� gereken
tahs�lat tutarı �le mahkeme başkanlıkları, �cra ve �flas da�reler� ve �zale-� şüyu memurluklarındak� muhasebe yetk�l�s�
mutemetler�nce 2/7/1964 tar�hl� ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek� (1) ve (3) sayılı tar�felere göre makbuz karşılığı
tahs�l ed�l�p yed� günlük süre beklen�lmeks�z�n muhasebe b�r�m� veznes�ne tesl�m ed�lmes� gereken tahs�lat tutarı,
Tablo I/B’n�n Muhasebe Yetk�l�s� Mutemed� İşlemler� kısmında göster�lm�şt�r.

(2) Genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler�nde görev yapan muhasebe yetk�l�s� mutemetler� �ç�n bel�rt�len
sınırın yeters�z kalması durumunda, gerekçel� tekl�flerle Bakanlığa başvurularak alınacak �zne göre �şlem yapılır. Bu
tekl�f yazısında muhasebe yetk�l�s� mutemed�n�n son �k� ayda muhasebe veznes�ne yatırdığı tutarlar ve yatırılma
tar�hler� de bel�rt�l�r.

(3) Merkezî Yönet�m Muhasebe Yönetmel�ğ�n�n 549 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrası uyarınca, �lg�l� ülkedek�
bankacılık mevzuatının gerekler� ve bankacılık s�stem�n�n etk�nl�ğ� de d�kkate alınarak Dış�şler� Bakanlığının yurt dışı



tems�lc�l�kler�nde yapılan tahs�latın muhasebe b�r�m�n�n banka hesabına yatırılmasına �l�şk�n süre �le parasal sınır,
Tablo I/B’de bel�rlenen sınırlara bağlı olmaksızın, Dış�şler� Bakanlığının taleb� üzer�ne Bakanlıkça bel�rlen�r.

(4) İk�nc� ve üçüncü fıkralar kapsamında daha önce Bakanlıkça artırılmasına �z�n ver�len sınırların, bu Tebl�ğ
�le bel�rlenen sınırların üzer�nde olması hal�nde özel olarak �z�n ver�lm�ş sınırların uygulanmasına devam ed�l�r.

Yetk�l� memurlarla �lg�l� �şlemler
MADDE 6 – (1) Pul ve Değerl� Kağıtların Bay�ler ve Yetk�l� Memurlar Vasıtası �le Sattırılmasına ve Bay�lere

Satış A�datı Ver�lmes�ne Da�r Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes� gereğ�nce, değerl� kağıt ver�len yetk�l� memurlar
tarafından on beş günlük süre beklen�lmeks�z�n muhasebe b�r�m�n�n veznes�ne tesl�m ed�lmes� gereken satış hasılatı
tutarı Tablo I/B’n�n Yetk�l� Memurlarla İlg�l� İşlemler kısmında göster�lm�şt�r.

(2) Yetk�l� Memurlarla İlg�l� İşlemler �ç�n bel�rt�len sınırın yeters�z kalması durumunda, �lg�l� �dare tarafından
gerekçel� tekl�fle Bakanlığa başvurularak alınacak �zne göre �şlem yapılır. Bu tekl�f yazısında yetk�l� memurların son
�k� ayda muhasebe veznes�ne yatırdığı tutarlar ve yatırılma tar�hler� de bel�rt�l�r.

Muhasebe yetk�l�s� yardımcılarına devred�lecek görev ve yetk�ler
MADDE 7 – (1) Muhasebe Yetk�l�s� Adaylarının Eğ�t�m�, Sert�f�ka Ver�lmes� �le Muhasebe Yetk�l�ler�n�n

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�ğ�n 26 ncı maddes� gereğ�nce görev, yetk� ve sorumlulukların
yardımcılara devred�lmes�nde Tablo I/C bölümünde göster�len parasal sınırlar d�kkate alınır.

Kaybolan faturalarla �lg�l� �şlemler
MADDE 8 – (1) Merkezî Yönet�m Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ�n�n 5 �nc� maddes� gereğ�nce, kamu

�dareler�nce alınan mal, h�zmet ve yapım �şler� karşılığında özel k�ş�ler tarafından düzenlenen faturaların kaybed�lmes�
hal�nde, noter onaylı fatura örnekler�n�n kabul ed�leceğ� parasal alt sınır Tablo I/Ç bölümünde göster�lm�şt�r.

Taşınırların kayıtlardan çıkarılması
MADDE 9 – (1) Taşınır Mal Yönetmel�ğ�n�n 39 uncu maddes� gereğ�nce, taşınırların dev�r ve satış suret�yle

kayıtlardan çıkarılmasında Tablo I/D bölümünde göster�len parasal sınırlar d�kkate alınır. Taşınırların kayıtlardan
çıkarılması, söz konusu sınırlar dâh�l�nde �se harcama yetk�l�s�n�n, üzer�nde �se �lg�l� üst yönet�c�n�n onayı �le yapılır.

(2) Dev�r ve satış �şlemler�n�n b�rden fazla taşınırı �ht�va etmes� hal�nde söz konusu sınırlar taşınır bazında
değ�l, �şlem bazında uygulanır.

Ön ödeme �şlemler�
MADDE 10 – (1) Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes� gereğ�nce merkezî

yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�nce harcama yetk�l�s� mutemetler�ne ver�leb�lecek avans sınırı Tablo II/A
bölümünde göster�lm�şt�r.

(2) Merkezî yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�nden Tablo II/B bölümünde göster�lenler, kend�ler� �ç�n
bel�rlenen sınır dâh�l�nde avans vereb�l�rler.

(3) M�ll� İst�hbarat Teşk�latı mutemetler� �le dış tems�lc�l�kler emr�ne ve askerî da�re, Jandarma ve Sah�l
Güvenl�k mutemetler�ne ver�lecek avans sınırları Tablo II’n�n (C), (Ç) ve (D) bölümler�nde göster�lm�şt�r. 19/12/2020
tar�hl� ve 7258 sayılı 2021 Yılı Merkez� Yönet�m Bütçe Kanununda göster�len sınırlar aşılmamak kaydıyla, bel�rlenen
sınırların üzer�nde avans ver�lmes�ne �ht�yaç duyulması hal�nde gerekçel� olarak Bakanlığa başvurularak �z�n alınır.

(4) Genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler�nce açılacak kred�ler �le yurt dışından yapılacak alımlar �ç�n
açtırılacak akred�t�f karşılığı kred�ler �ç�n Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığından �z�n alınmaz.

(5) M�ll� Savunma Bakanlığına bağlı b�rl�k ve kurumlardan tümen ve daha üst b�rl�kler �le eş�t� kurum ve
kuruluşlar kapsamına g�ren askerî b�r�mler Tablo III’te göster�lm�şt�r. Bunların dışında kalan b�rl�kler, tugay ve eş�t�ne
kadar olan askerî kurum ve kuruluşlar kapsamında sayılır.

Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak alacaklar
MADDE 11 – (1) 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 106

ncı maddes� gereğ�nce, yapılacak tak�p sonunda tahs�l� �mkansız veya tahs�l� �ç�n yapılacak g�derler�n alacaktan fazla
bulunduğu anlaşılan 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu kapsamına g�ren amme alacakları �le d�ğer
amme alacaklarından, amme �dareler�nde terk�n yetk�s�n� ha�z olanlar tarafından tahs�l zamanaşımı süres�
beklen�lmeks�z�n terk�n olunab�lecek m�ktarlar Tablo IV’te göster�lm�şt�r.

(2) 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddes� hükmü gereğ�nce, kayıtlardan çıkarılacak tutarlar Tablo IV’te
göster�lm�şt�r.

Esk� yıllara a�t tem�nat mektuplarının tasf�yes�
MADDE 12 – (1) 6728 sayılı Kanunun 75 �nc� maddes� uyarınca, genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler� ve

özel bütçel� �dareler tarafından �lg�l� mevzuatı gereğ�nce alınmış olup, düzenlenme tar�h� �t�barıyla on yılı geçen ve
çeş�tl� nedenlerle �ades� sağlanamayan veya gel�r kayded�lemeyen tem�nat mektuplarından muhasebe b�r�m�nce
kayıtlarından çıkarılarak �lg�l� bankalara �ade ed�lecek tutar Tablo V’te göster�lm�şt�r.

Fa�z oranları
MADDE 13 – (1) Genel hükümlere göre tak�p ve tahs�l ed�lecek; k�ş�lerden alacaklara, 4/12/1984 tar�hl� ve

3095 sayılı Kanun� Fa�z ve Temerrüt Fa�z�ne İl�şk�n Kanun hükümler�ne göre, uygulanacak kanun� fa�z oranları �le
temerrüt fa�z� oranları, yıllar �t�barıyla Tablo VI’da göster�lm�şt�r.

Alındılar ve alındı b�r�m f�yatları



MADDE 14 – (1) Bakanlıkça bastırılan ve genel bütçe kapsamı dışındak� �dareler �le döner sermaye ve fonlar
tarafından mevzuatları gereğ�nce kullanılması gereken alındıların b�r�m satış f�yatları Tablo VII’de göster�lm�şt�r.

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 15 – (1) 6/2/2020 tar�hl� ve 31031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü

Genel Tebl�ğ� (Sıra No:65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
Eki için tıklayınız.
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