T.C.
MALĠYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu :

23324111-843.01-273
Mahsup Süresi

11/01/2016

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 51 inci maddesinde, mali
yılın bitimine kadar fiilen yapılmıĢ olan ödemelerden mahsup edilememiĢ olanların,
ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup iĢlemlerinin mali yılın bitimini izleyen bir ay
içinde yapılabileceği, zorunlu hallerde bu sürenin, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe
giderleri için bir ay, diğer iĢlemlerde iki ayı geçmemek üzere uzatılabileceği belirtilmiĢtir.
Diğer taraftan, 17/12/2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu
Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin
Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin (4) üncü fıkrasında, kamu
idarelerince hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler mali yılı takip eden
yılın ġubat ayı sonuna kadar SayıĢtay BaĢkanlığına gönderileceği öngörülmüĢtür.
Bu çerçevede, söz konusu hesap iĢ ve iĢlemlerine iliĢkin gerekli kontrol ve diğer
çalıĢmaların zamanında tamamlanmasını teminen, 2015 mali yılına iliĢkin mahsup süresi
uzatılmayacaktır.
Bilgilerini ve ilgili kamu idareleri ile muhasebe birimlerince, 2015 mali yılına iliĢkin
mahsup dönemi iĢlemlerinin 2016 yılı Ocak ayı sonuna kadar sonuçlandırılması konusunda
gerekli tedbirlerin alınmasını önemle arz/rica ederim.

Ertan ERÜZ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM :
- 5018 sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı
Cetvellerde Yer Alan Kamu Ġdarelerine
- 81 Ġl Valiliğine (Defterdarlık)
- Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

*Bu belge elektronik imzalıdır. Ġmzalı suretinin aslını görmek için https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr
adresine girerek (RNfoBn-80uuRB-VYd1VJ-GCIJl2-xFQ2P+jT) kodunu yazınız.
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- 81 Ġl Valiliğine (Defterdarlık)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 51 inci maddesinde, mali yılın
bitimine kadar fiilen yapılmıĢ olan ödemelerden mahsup edilememiĢ olanların, ödenekleri
saklı tutulmak suretiyle, mahsup iĢlemlerinin mali yılın bitimini izleyen bir ay içinde
yapılabileceği, zorunlu hallerde bu sürenin, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri
için bir ay, diğer iĢlemlerde iki ayı geçmemek üzere uzatılabileceği belirtilmiĢtir.
Diğer taraftan, 17/12/2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu
Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin
Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin (4) üncü fıkrasında, kamu
idarelerince hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler mali yılı takip eden
yılın ġubat ayı sonuna kadar SayıĢtay BaĢkanlığına gönderileceği öngörülmüĢtür.
Bu çerçevede, söz konusu hesap iĢ ve iĢlemlerine iliĢkin gerekli kontrol ve diğer
çalıĢmaların zamanında tamamlanmasını teminen, 2015 mali yılına iliĢkin mahsup süresi
uzatılmayacaktır.
Bilgilerini ve ilgili kamu idareleri ile muhasebe birimlerince, 2015 mali
yılına
iliĢkin
mahsup
dönemi iĢlemlerinin 2016
yılı
Ocak ayı sonuna kadar sonuçlandırılması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını önemle
arz/rica
ederim.

Ertan ERÜZ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM :
-5018 sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu Ġdarelerine
- 81 Ġl Valiliğine (Defterdarlık)
- Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

*Bu belge elektronik imzalıdır. Ġmzalı suretinin aslını görmek için https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr
adresine girerek (RNfoBn-80uuRB-VYd1VJ-GCIJl2-xFQ2P+jT) kodunu yazınız.
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- Merkez Saymanlık Müdürlüklerine
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 51 inci maddesinde, mali yılın
bitimine kadar fiilen yapılmıĢ olan ödemelerden mahsup edilememiĢ olanların, ödenekleri
saklı tutulmak suretiyle, mahsup iĢlemlerinin mali yılın bitimini izleyen bir ay içinde
yapılabileceği, zorunlu hallerde bu sürenin, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri
için bir ay, diğer iĢlemlerde iki ayı geçmemek üzere uzatılabileceği belirtilmiĢtir.
Diğer taraftan, 17/12/2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu
Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin
Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin (4) üncü fıkrasında, kamu
idarelerince hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler mali yılı takip eden
yılın ġubat ayı sonuna kadar SayıĢtay BaĢkanlığına gönderileceği öngörülmüĢtür.
Bu çerçevede, söz konusu hesap iĢ ve iĢlemlerine iliĢkin gerekli kontrol ve diğer
çalıĢmaların zamanında tamamlanmasını teminen, 2015 mali yılına iliĢkin mahsup süresi
uzatılmayacaktır.
Bilgilerini ve ilgili kamu idareleri ile muhasebe birimlerince, 2015 mali
yılına
iliĢkin
mahsup
dönemi iĢlemlerinin 2016
yılı
Ocak ayı sonuna kadar sonuçlandırılması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını önemle
arz/rica
ederim.

Ertan ERÜZ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM :
-5018 sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu Ġdarelerine
- 81 Ġl Valiliğine (Defterdarlık)
- Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

*Bu belge elektronik imzalıdır. Ġmzalı suretinin aslını görmek için https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr
adresine girerek (RNfoBn-80uuRB-VYd1VJ-GCIJl2-xFQ2P+jT) kodunu yazınız.
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DOSYA
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 51 inci maddesinde, mali yılın
bitimine kadar fiilen yapılmıĢ olan ödemelerden mahsup edilememiĢ olanların, ödenekleri
saklı tutulmak suretiyle, mahsup iĢlemlerinin mali yılın bitimini izleyen bir ay içinde
yapılabileceği, zorunlu hallerde bu sürenin, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri
için bir ay, diğer iĢlemlerde iki ayı geçmemek üzere uzatılabileceği belirtilmiĢtir.
Diğer taraftan, 17/12/2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu
Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin
Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin (4) üncü fıkrasında, kamu
idarelerince hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler mali yılı takip eden
yılın ġubat ayı sonuna kadar SayıĢtay BaĢkanlığına gönderileceği öngörülmüĢtür.
Bu çerçevede, söz konusu hesap iĢ ve iĢlemlerine iliĢkin gerekli kontrol ve diğer
çalıĢmaların zamanında tamamlanmasını teminen, 2015 mali yılına iliĢkin mahsup süresi
uzatılmayacaktır.
Bilgilerini ve ilgili kamu idareleri ile muhasebe birimlerince, 2015 mali
yılına
iliĢkin
mahsup
dönemi iĢlemlerinin 2016
yılı
Ocak ayı sonuna kadar sonuçlandırılması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını önemle
arz/rica
ederim.

Ertan ERÜZ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM :
-5018 sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu Ġdarelerine
- 81 Ġl Valiliğine (Defterdarlık)
- Merkez Saymanlık Müdürlüklerine
08/01/2016
08/01/2016

Maliye Uzmanı : Ö. AKÇAY
Daire BaĢkanı : M. VAROL

*Bu belge elektronik imzalıdır. Ġmzalı suretinin aslını görmek için https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr
adresine girerek (RNfoBn-80uuRB-VYd1VJ-GCIJl2-xFQ2P+jT) kodunu yazınız.
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08/01/2016

Genel Müdür Yardımcısı : M. ĠLHAN

*Bu belge elektronik imzalıdır. Ġmzalı suretinin aslını görmek için https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr
adresine girerek (RNfoBn-80uuRB-VYd1VJ-GCIJl2-xFQ2P+jT) kodunu yazınız.
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