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ÖNSÖZ
Üye belediyelerde demokratik, kat›l›mc›, ekolojik, saydam, hesap verebilir ve toplumsal cinsiyet eﬂitli¤ine dayal› bir yönetim anlay›ﬂ›n›n yerleﬂmesi için çaba gösteren Birli¤imiz, halka daha etkin ve verimli hizmet sunulmas›na katk›da bulunan, kentli haklar›n› esas alan,
hizmetlerde kalite ve verimlili¤i sa¤layan anlay›ﬂ›n yayg›nlaﬂmas›nda, iﬂbirli¤inin geliﬂmesinde, kapasitesinin
güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlenmiﬂtir.
Yerel Yönetimler Akademisi arac›l›¤›yla belediyelerin
hizmet kapasitesini art›r›c› e¤itim programlar›, çal›ﬂtaylar ve sempozyumlar düzenlemiﬂ, belediyelerin küçük
ölçekli çal›ﬂmalar›na mali destek vermiﬂ, projelerin haz›rlanmas›na teknik destek sunmuﬂtur. Ulusal ve uluslar aras› iliﬂkileri geliﬂtirerek, üye belediyelerin sorunlar›n› her platformda dile getirmiﬂ ve savunuculuk hizmeti yürütmüﬂtür. Ve çal›ﬂmalar›n› ç›kard›¤› yay›nlarla
kamuoyuyla paylaﬂm›ﬂt›r.
Birli¤imiz tüm bunlar›n yan› s›ra ç›kard›¤› bilgilendirici ve e¤itici yay›nlarla belediye baﬂkanlar›na, belediye
yönetimlerine, meclis üyelerine ve belediye çal›ﬂanlar›na yol gösterici baﬂucu kaynaklar› haz›rlam›ﬂt›r.
‹ﬂte “Harcama Birimleri Rehberi” de Birli¤imizin yay›nlad›¤› e¤itim kitaplar›ndan yedincisi olacakt›r.
6
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“Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Amac›,
Kapsam›, Sorumlular› ve Sorumluluklar›, Harcama Birimi, Yetkilisi, Harcama Yetkisinin Devri ve Birleﬂtirilmesi”; “Stratejik Plan, Performans Program›, Faaliyet
Raporu”; “‹ç Kontrol”; “Bütçe ve Kesin Hesap Süreci ile
Bütçeden Harcama Yap›lmas›”; “Ön Ödemeler”; “Harc›rahlar”;”Temsil, Tan›tma ve A¤›rlama Giderleri”;
“‹hale, ‹hale Yetkisi ve Yetkilisi ile ‹hale Yetkisinin Devri”; “Do¤rudan Temin”; “Devlet Malzeme Ofisinden Yap›lan Al›mlar”; “Taﬂ›n›r Mallara ‹liﬂkin ‹ﬂlemler”; “Taﬂ›nmaz Mal Yönetimi”; “Ön Mali Kontrol”; “Kamu Zararlar› ve Alacaklar›” olmak üzere toplam 14 bölümden
oluﬂan kitapta, her bölümde konular soru cevap yöntemiyle ele al›nm›ﬂt›r.
Net ifadelerle, sade ve anlaﬂ›l›r bir dille haz›rlanan, son
derece ayd›nlat›c› olan bu baﬂucu kitab›n›n, belediye
baﬂkanlar›n›n, belediye yönetimlerinin ve birim sorumlular›n›n , “nas›l yapmal›” sorusuna yan›t olaca¤›na
inan›yoruz.
Birli¤imizin iste¤i üzerine Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi ‹ç Denetim Birimi’nden Fesih Çapar, Ekrem Yeﬂil ve Ahmet Gökmen taraf›ndan kaleme al›nan bu kitab›n yararl› olmas›n› diliyor, haz›rlanmas›ndan yay›nlanmas› aﬂamas›na kadar eme¤i geçen herkese teﬂekkür
ediyoruz.
Ahmet ERTAK
GABB Genel Sekreteri
Harcama Birimleri Rehberi
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SUNUﬁ
Kamu kaynaklar›n›n ekonomik, etkili ve amac›na uygun olarak kullan›lmas› ve Avrupa Birli¤i müktesebat›na uyarlanmas› amac›yla kamu mali yönetimine iliﬂkin
mevzuatta köklü de¤iﬂikliklere gidilmiﬂtir. Kamu mali
yönetimine yasal dayanak teﬂkil eden 5018 say›l› Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yan mevzuat›
mahalli idareler ve bu idarelere ba¤l› birlikleri de kapsamaktad›r.
Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi ‹ç Denetim Birimimizce yap›lan denetimler esnas›nda Harcama Birimlerinin, mali ve k›smen de idari anlamda iﬂ ve iﬂlemlerinin meri mevzuatta uygunlu¤unun sa¤lanmas›na rehberlik edecek bir kayna¤a ihtiyaç oldu¤u düﬂünülerek
bir çal›ﬂma yürütülmüﬂtür.
Birçok kamu kurum ve kuruluﬂa ait belge ve bilgilerin
derlemesinden oluﬂturulan "Harcama Birimleri Rehberi"nin kullan›c›lar›na büyük bir katk› sunaca¤›n› temenni ederken, bu rehberin bask›s›n› gerçekleﬂtiren
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi Belediyeler Birli¤i’ne teﬂekkür ederiz.
Fesih ÇAPAR
‹ç Denetçi
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Ekrem YEﬁ‹L Ahmet GÖKMEN
‹ç Denetçi
‹ç Denetçi
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM
5018 Say›l› Kanunun Amac›, Kapsam›, Harcama Sorumlular› ve Sorumluluklar›, Harcama Birimi,
Harcama Yetkilisi, Harcama Yetkisinin Devri ve
Birleﬂtirilmesi

Bu bölüm; 5018 say›l› Kanuna göre sorumlular ve
sorumluluklar›, harcama biriminin tan›m›, harcama sürecinde yer alan görevliler ve sorumluluklar›, harcama yetkisinin devredilmesi ve birleﬂtirilmesine iliﬂkin hususlar› kapsar.

1.1 5018 SAYILI KAMU MAL‹ YÖNET‹M‹ VE
KONTROL KANUNUNUN AMACI GENEL OLARAK NASIL AÇIKLANAB‹L‹R?
5018 say›l› kanunun amac›, kalk›nma planlar› ve programlarda yer alan politika ve hedefler do¤rultusunda
kamu kaynaklar›n›n etkili, ekonomik ve verimli bir ﬂekilde elde edilmesi ve kullan›lmas›n›n, hesap verebilirHarcama Birimleri Rehberi
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li¤i ve mali saydaml›¤› sa¤lamak üzere, kamu mali yönetiminin yap›s›n› ve iﬂleyiﬂini, kamu bütçelerinin haz›rlanmas›n›, uygulanmas›n›, tüm mali iﬂlemlerin muhasebeleﬂtirilmesini, raporlanmas›n› ve mali kontrolü
düzenlemektir. (1)
1.2 MAHAL‹ ‹DARELER 5018 SAYILI KAMU MAL‹ YÖNET‹M‹ VE KONTROL KANUNUN KAPSAMINA G‹RMEKTE M‹D‹R?
Bu kanunun “Kapsam” baﬂl›kl› ikinci maddesinde
5018 say›l› yasa kapsam›na giren idareler belirtilmiﬂ
olup belirtilen idareler aras›nda Mahalli ‹darelerde yer
almaktad›r. (2)
1.3 5018 SAYILI KAMU MAL‹ YÖNET‹M‹ VE
KONTROL KANUNUNA GÖRE SORUMLULAR
K‹MLERD‹R?









Üst Yönetici
Harcama Yetkilisi
Gerçekleﬂtirme Görevli(leri)si
Muhasebe Yetkilisi
Taﬂ›n›r Kay›t ve Kontrol Yetkili(leri)si
Taﬂ›n›r Konsolide Görevlisi
Taﬂ›nmaz kay›tlar›ndan sorumlu personel
Harcama Yetkilisi Mutemedi

1.4 ÜST YÖNET‹C‹ K‹MD‹R?
Bakanl›klarda müsteﬂar, di¤er kamu idarelerinde en üst
10
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yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye baﬂkan› üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanl›¤›nda üst yönetici Bakand›r. (3)
1.5 ÜST YÖNET‹C‹LER‹N TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERD‹R?
Üst yöneticiler;
 ‹darelerinin stratejik planlar›n›n ve bütçelerinin kalk›nma plan›na, y›ll›k programlara, kurumun stratejik
plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak haz›rlanmas› ve uygulanmas›ndan,
 Sorumluluklar› alt›ndaki kaynaklar›n etkili, ekonomik ve verimli ﬂekilde elde edilmesi ve kullan›m›n›
sa¤lamaktan, kay›p ve kötüye kullan›m›n›n önlenmesinden,
 Mali yönetim ve kontrol sisteminin iﬂleyiﬂinin gözetilmesi ve izlenmesinden sorumludur.
Üst yöneticiler, bu sorumlulu¤un gereklerini harcama
yetkilileri, mali hizmetler birimi (strateji geliﬂtirme birimleri) ve iç denetçiler arac›l›¤›yla yerine getirirler. (4)
1.6 ÜST YÖNET‹C‹LER K‹ME KARﬁI SORUMLUDUR?
Üst Yöneticiler, görev ve sorumluluklar›n›n yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karﬂ› sorumludurlar. (5)
Harcama Birimleri Rehberi
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1.7 5018 SAYILI KANUNA GÖRE HARCAMA B‹R‹M‹N‹N TANIMI NED‹R?
Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim, harcama birimidir. (6)
1.8 5018 SAYILI KANUNA GÖRE HARCAMA YETK‹L‹S‹ K‹MD‹R?
Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi (genel müdür, baﬂkan vb.) harcama yetkilisidir. Harcama yetkilisi taraf›ndan ödenek
gönderme belgesiyle (bkz. soru 4.24 Ödenek Gönderme Belgesi Nedir?) kendisine ödenek ve harcama yetkisi verilen birim yöneticileri (örne¤in Özel Kalem Müdürlü¤ü) de harcama yetkilisidir. (7)
Teﬂkilat yap›s› ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan
idareler ile bütçelerinde harcama birimleri s›n›fland›r›lamayan idarelerde harcama yetkisi üst yönetici ya da
üst yöneticinin belirleyece¤i kiﬂilerden ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nca uygun görülenler de harcama yetkilisidir (Örn.
Hukuk Müﬂavirli¤i). (8)
1.9 HARCAMA YETK‹L‹S‹N‹ BEL‹RLEYEN TEMEL UNSUR NED‹R?
Bütçeyle ödenek tahsis edilen birimler (genel müdürlükler, baﬂkanl›klar vb.), harcama birimi ve her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi ol12
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du¤undan, harcama yetkilisini belirleyen temel unsur
bütçe kodlamas›d›r.
Bilindi¤i üzere kamu idarelerinin bütçeleri, Maliye Bakanl›¤›nca uluslararas› standartlara uyumlu olarak belirlenen analitik bütçe s›n›fland›rmas›na göre haz›rlanmaktad›r. Analitik bütçe s›n›fland›rmas›; kurumsal s›n›fland›rma, fonksiyonel s›n›fland›rma, finansman tipi
ve ekonomik s›n›fland›rma olmak üzere dört gruptan
oluﬂmaktad›r. Kurumsal s›n›fland›rmada dört düzeyli
ve sekiz haneli bir kodlama sistemi benimsenmiﬂ olup,
birinci düzeyde Cumhurbaﬂkanl›¤›, Türkiye Büyük
Millet Meclisi, yüksek yarg› organlar› ile bakanl›klar ve
bütçe türleri, ikinci düzeyde birinci düzeyde tan›mlanan yöneticilere karﬂ› do¤rudan sorumlu birimler ile
bütçe türleri kapsam›nda yer alan kurumlar, üçüncü
düzeyde ana hizmet birimleri gibi ikinci düzeye ba¤l›
birimler, dördüncü düzeyde ise destek ve lojistik birimler ile politika uygulay›c› birimler yer almaktad›r
(bkz. soru 4.2 Bütçe Kodlamas› Nedir?).
Buna göre, kurumsal s›n›fland›rman›n üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler, bütçeyle ödenek
tahsis edilen harcama birimlerini, bu birimlerin en üst
yöneticileri de harcama yetkililerini ifade etmektedir. (9)
1.10 BELED‹YE BAﬁKANLIKLARI VE GENEL MÜDÜRLÜKLERDE HARCAMA YETK‹L‹LER‹ K‹MLERD‹R?
Harcama Birimleri Rehberi
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Birimler

Harcama yetkilisi

Genel Sekreterlik /Genel Müdürlük

Genel Sekreter- Genel Müdür

Daire Baﬂkanl›klar›

Daire Baﬂkan›

Ba¤›ms›z Müdürlükler

Müdür

1.11 BÜTÇEYLE HANG‹ B‹R‹MLERE ÖDENEK
TAHS‹S ED‹L‹R?
Kurumsal s›n›fland›rman›n üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimlere bütçeyle ödenek tahsis edilir.
(10) (bkz. soru 4.2 Bütçe Kodlamas› Nedir?)
1.12 HARCAMA YETK‹L‹S‹N‹N GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERD‹R?
Harcama yetkilisi hesap verme ana sorumlulu¤u çerçevesinde planlama, raporlama, bütçeleme ve iç kontrolün yan› s›ra aﬂa¤›daki hususlarla ilgili görev ve sorumluluklar› da haizdir:
 Mevzuata uygun harcama talimat› verilmesi,
 Birime tahsis edilen ödeneklerin, bütçe ilke ve esaslar›na uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli olarak
kullan›lmas›,
Taﬂ›n›r mallar›n etkili, ekonomik, verimli ve hukuka
uygun olarak elde edilmesi, kullan›lmas› ve kay›tlar›n›n mevzuata uygun olarak tutulmas›n›n sa¤lanmas›,
14
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 Mevzuata ayk›r› karar, iﬂlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kayna¤›nda art›ﬂa engel veya eksilmeye
neden olunmamas›,
1.13 HARCAMA YETK‹L‹S‹ GEÇ‹C‹ OLARAK GÖREV‹NDEN AYRILDI⁄INDA (KANUN‹ ‹Z‹N, HASTALIK, GÖREVDEN UZAKLAﬁTIRILMA G‹B‹) BU
GÖREV K‹M TARAFINDAN YER‹NE GET‹R‹L‹R?
Bu durumda, harcama biriminin harcama yetkilili¤i
görevi, vekâleten görevlendirilen kiﬂi taraf›ndan yürütülür. (11)
1.14 HARCAMA YETK‹S‹ NASIL DEVRED‹LEB‹L‹R?
Harcama yetkisi;
 Yetki devrinin yaz›l› olmas›,
 Devredilen yetkinin s›n›rlar›n›n aç›kça belirtilmesi
hâlinde k›smen veya tamamen devredilebilir. Harcama
yetkisinin devredilmesi devredenin idari sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz. (12)
1.15 HARCAMA YETK‹S‹ HANG‹ GÖREVL‹LERE
DEVRED‹LEB‹L‹R?
Mahalli idareler ve ba¤l› birliklerde harcama yetkilileri,
yetkilerini yard›mc›lar›na, yard›mc›s› olmayanlar ise
hiyerarﬂik olarak bir alt kademedeki yöneticilere devredebilir.
Harcama Birimleri Rehberi
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1.16 HARCAMA YETK‹S‹N‹N DEVR‹ VE GER‹
ALINMASININ B‹LD‹R‹LMES‹N‹N ZORUNLU OLDU⁄U MERC‹LER K‹MLERD‹R?
Harcama yetkisinin devredilmesi ve geri al›nmas› Üst
Yöneticiye, Mali Hizmetler/Strateji Geliﬂtirme Birimlerine ve muhasebe yetkilisine yaz›l› olarak bildirilir. (13)
1.17 HANG‹ HALLERDE HARCAMA YETK‹S‹
DEVRED‹LEMEZ?
 Mal ve hizmet al›mlar›nda iki yüz elli bin TL’yi,
 Yap›m iﬂlerinde bir milyon TL’yi aﬂan harcamalara
iliﬂkin harcama yetkisinin devredilmesi mümkün de¤ildir. (14)
1.18 HARCAMA YETK‹S‹ HANG‹ ﬁARTLARDA
B‹RLEﬁT‹R‹LEB‹L‹R?
Mahalli ‹darelerde;
 Üst yönetici ile harcama birimleri aras›nda yönetim
kademesinin yer almas›,
 Üst yöneticinin onay›n›n al›nmas›
 ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n uygun görüﬂünün olmas›, hâlinde bir üst yönetim kademesinde harcama yetkisinin
birleﬂtirilmesi mümkündür. (15)
1.19 ÜST YÖNET‹C‹ VE YARDIMCILARINA HARCAMA YETK‹S‹N‹N B‹RLEﬁT‹R‹LMES‹ SURET‹YLE HARCAMA YETK‹S‹ VER‹LEB‹L‹R M‹?
Üst yönetici ve yard›mc›lar›na harcama yetkisinin bir16
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leﬂtirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemez. (16)
Ancak bütçelerinde harcama birimleri s›n›fland›r›lamayan idareler ile harcama yetkililerin belirlenmesinde
güçlük bulunan idarelerde üst yönetici ya da üst yöneticinin belirleyece¤i kiﬂilerden ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nca uygun görülenler harcama yetkilisi olabilirler.
Harcama yetkisinin birleﬂtirilmesi ile zorunlu haller
durumunda üst yöneticinin harcama yetkilisi olarak
belirlenmesi durumu birbirinden farkl› hususlard›r.
Üst yöneticinin harcama yetkilisi olmas› mecburiyetten
kaynaklanan istisnai bir durumdur.
1.20 HARCAMA B‹R‹MLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N PERSONEL ‹ﬁLEMLER‹, ALIM-SATIM, K‹RALAMA, BAKIM-ONARIM G‹B‹ MAL‹ ‹ﬁLEMLER ‹DAREN‹N
DESTEK H‹ZMETLER‹N‹ YÜRÜTEN B‹R‹M‹ TARAFINDAN YAPILAB‹L‹R M‹?
5018 say›l› Kanunun 60 ›nc› maddesinin ikinci f›kras›nda, harcama birimlerini ilgilendiren harcamalar›n
harcama birimleri taraf›ndan gerçekleﬂtirilece¤i, ancak,
harcama yetkilili¤i görevi uhdesinde kalmak ﬂart›yla,
harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onay›yla
di¤er harcama birimlerine iliﬂkin baz› mali iﬂlemlerin
idarenin destek hizmetlerini yürüten birimi taraf›ndan
yap›labilece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Bu hükmün uygulanmas›nda, idarelerin teﬂkilat yap›lar›nda destek hizmetleri ile yard›mc› hizmet birimleri olarak yer alan
idari ve mali iﬂler, personel gibi birimler destek hizmetHarcama Birimleri Rehberi
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leri birimi say›lacakt›r. Bu iﬂlemlere iliﬂkin olarak üst
yöneticiden al›nacak onay, harcama birimleri taraf›ndan ayr› ayr› al›nabilece¤i gibi, harcama birimlerinin
talebi üzerine Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤›nca da al›nabilir. (17)
1.21 HARCAMA B‹R‹M‹NDE HARCAMA YETK‹L‹S‹ DIﬁINDA K‹MLER GÖREVLEND‹R‹L‹R?
Harcama biriminde harcama yetkilisi d›ﬂ›nda;
 Gerçekleﬂtirme görevlisi,
 Harcama yetkilisi mutemedi,
 Taﬂ›n›r kay›t ve kontrol yetkilisi,
 Taﬂ›nmaz kay›t ve kontrol iﬂlemleri ile görevli personel görevlendirilir. Bu görevliler bir kiﬂi olabilece¤i gibi birden fazla personel de bu iﬂleri yapmak üzere görevlendirilebilir.
1.22 GERÇEKLEﬁT‹RME GÖREVL‹S‹ K‹MD‹R?
Gerçekleﬂtirme görevlileri, harcama talimat› üzerine;
iﬂin yapt›r›lmas›, mal veya hizmetin al›nmas›, teslim almaya iliﬂkin iﬂlemlerin yap›lmas›, belgelendirilmesi ve
ödeme için gerekli belgelerin haz›rlanmas› görevlerini
yürütürler. (18)
1.23 G‹DER NE ZAMAN GERÇEKLEﬁT‹R‹LM‹ﬁ
OLUR?
Giderlerin gerçekleﬂtirilmesi; harcama yetkililerince
belirlenen görevli taraf›ndan düzenlenen ve gerçekleﬂ18
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tirme görevlisince imzalanan ödeme emri belgesinin
harcama yetkilisince imzalanmas› ve tutar›n hak sahibine ödenmesiyle tamamlan›r. (19)
1.24 GERÇEKLEﬁT‹RME GÖREVL‹LER‹ HANG‹
GÖREVLER‹ YÜRÜTÜRLER?
Gerçekleﬂtirme görevlileri harcama talimat› (bkz. soru
4.27 Harcama Talimat› Nedir?) üzerine;
 ‹ﬂin yapt›r›lmas›,
 Mal veya hizmetin sat›n al›nmas›,
 Teslim almaya iliﬂkin iﬂlemlerin yap›lmas›,
 Belgelendirilmesi
 Ödeme için gerekli belgelerin haz›rlanmas› görevlerini yürütürler. (20)
Elektronik ortamda oluﬂturulan ortak bir veri taban›ndan yararlanmak suretiyle yap›lacak harcamalarda, veri giriﬂ iﬂlemleri gerçekleﬂtirme görevi say›l›r. (21)
1.25 HARCAMA YETK‹L‹S‹ MUTEMED‹ K‹MD‹R
VE GÖREV‹ NED‹R?
Harcama yetkilisi taraf›ndan yaz›l› olarak görevlendirilen ve (kendisine verilen avans veya ad›na aç›lan kredilerle s›n›rl› olarak) yapaca¤› harcamalar konusunda
harcama yetkilisine karﬂ› sorumlu olan personeldir. (22)
Mutemet, harcamalar›n mahsubuna iliﬂkin belgeleri
muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutar› iade etmekle yükümlüdür.
Harcama Birimleri Rehberi
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1.26 TAﬁINIR KAYIT VE KONTROL YETK‹L‹S‹
K‹MD‹R?
Harcama yetkilisi ad›na taﬂ›n›rlar› teslim alan, koruyan,
kullan›m yerlerine teslim eden, mevzuata uygun olarak
kay›tlar› tutan ve bunlara iliﬂkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumlulu¤u
çerçevesinde harcama yetkilisine karﬂ› sorumlu olan
görevlidir. (23)
1.27 TAﬁINIR KONSOL‹DE GÖREVL‹S‹ K‹MD‹R?
Kamu idarelerinin merkez ve taﬂra harcama birimlerinin taﬂ›n›r hesaplar›n›n, ilçe, il, bölge, d›ﬂ temsilcilik
ve merkez teﬂkilatlar› itibar›yla konsolide edilmesi iﬂlemlerini yürütmek üzere merkez, bölge, il ve gerek
görülmesi halinde ilçe teﬂkilatlar›nda birer taﬂ›n›r konsolide görevlisi belirlenir. Taﬂ›n›r konsolide görevlisi,
kamu idarelerinin merkez teﬂkilatlar›nda strateji geliﬂtirme birimi yöneticisine ba¤l› mali hizmetleri yürüten
birimin bünyesindeki taﬂ›n›r kay›t iﬂlemlerinden sorumlu yöneticidir. ‹lçe, il veya bölge teﬂkilatlar›nda ise
taﬂ›n›r konsolide görevlisi, bu teﬂkilatlar›n en üst yöneticileri taraf›ndan belirlenir.
Merkezdeki taﬂ›n›r konsolide görevlileri, harcama birimleri ile d›ﬂ temsilciliklerden ve taﬂradaki taﬂ›n›r konsolide görevlilerinden ald›klar› Taﬂ›n›r Hesap Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Taﬂ›n›r Kesin Hesap
Cetveli ile Taﬂ›n›r Hesab› ‹cmal Cetvelini, üst yönetici
ad›na haz›rlamakla yükümlüdür. (24)
20
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1.28 TAﬁINMAZ KAYIT VE KONTROL ‹ﬁLEMLER‹ ‹LE GÖREVL‹ PERSONEL K‹MD‹R?
Harcama yetkilisi taraf›ndan idarenin taﬂ›nmazlar›n›n
kay›t ve kontrol iﬂlemlerini mevzuata uygun olarak tutmakla ve bunlara iliﬂkin belge ve cetvelleri düzenlemekle görevlendirilen personeldir. (25)
1.29 MUHASEBE YETK‹L‹S‹ K‹MD‹R?
Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe
biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanm›ﬂ
sertifikal› yöneticidir. (26) 5018 say›l› KMYKK’nun 61
inci maddesine göre genel bütçeli idarelerin muhasebe
yetkilileri Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan atanmaktad›r.
1.30 MUHASEBE YETK‹L‹S‹N‹N GÖREV VE YETK‹LER‹ NELERD‹R?
 Gelirleri ve alacaklar› ilgili mevzuat›na göre tahsil
etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade
etmek.
 Giderleri ve borçlar› hak sahiplerine ödemek.
 Para ve parayla ifade edilebilen de¤erler ile emanetleri
almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
 Yukar›daki bentlerde say›lan iﬂlemlere ve di¤er mali
iﬂlemlere iliﬂkin kay›tlar› usulüne uygun, saydam ve
eriﬂilebilir ﬂekilde tutmak, mali rapor ve tablolar› her
türlü müdahaleden ba¤›ms›z olarak düzenlemek.
Harcama Birimleri Rehberi
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 Gerekli bilgi ve raporlar›, Bakanl›¤a, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili k›l›nm›ﬂ di¤er mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
 Vezne ve ambarlar›n kontrolünü ilgili mevzuat›nda
öngörülen sürelerde yapmak.
 Muhasebe hizmetlerine iliﬂkin defter, kay›t ve belgeleri ilgili mevzuat›nda belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime haz›r bulundurmak.
 Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve iﬂlemlerini ilgili mevzuat›nda öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulundu¤u yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini
istemek.
 Hesab›n› kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesab› devralmak.
 Muhasebe birimini yönetmek.
 Di¤er mevzuatla verilen görevleri yapmak. (27)
1.31 MUHASEBE YETK‹L‹S‹N‹N SORUMLULUKLARI NELERD‹R?
Muhasebe yetkilileri;
 Muhasebe Yetkilisi Adaylar›n›n E¤itimi Sertifika Verilmesi ‹le Muhasebe Yetkililerinin Çal›ﬂma Usul Ve
Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 23 üncü maddesinde
22
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say›lan hizmetlerin zaman›nda yap›lmas›ndan ve muhasebe kay›tlar›n›n usulüne uygun, saydam ve eriﬂilebilir ﬂekilde tutulmas›ndan,
 Mutemetleri arac›l›¤›yla ald›klar› ve elden ç›kard›klar› para ve parayla ifade edilen de¤erler ile bunlarda
meydana gelen kay›plardan,
 Ön ödeme ile kesin ödemelerin yap›lmas› ve ön ödemelerin mahsubu aﬂamalar›nda ödeme emri belgesi ve
eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,
 Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarlar›n ilgililerine geri
verilmesinde, geri verilecek tutar›n, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmas›ndan,
 Ödemelerin, ilgili mevzuat›n öngördü¤ü öncelik s›ras› da göz önünde bulundurularak, muhasebe kay›tlar›na al›nma s›ras›na göre yap›lmas›ndan,
 Rücu hakk› sakl› kalmak kayd›yla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesab› devral›rken göstermedi¤i noksanl›klardan,
 Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve iﬂlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmekten,
 Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar. (28)

Harcama Birimleri Rehberi
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
Stratejik Plan, Performans Program›,
Faaliyet Raporu
Bu bölümde stratejik plan - yönetim, performans
program›, faaliyet raporu ve performans esasl› bütçelemenin temel bileﬂenlerine de¤inilmiﬂtir.

2.1 STRATEJ‹K PLAN NED‹R?
Stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli
amaçlar›n›, temel ilke ve politikalar›n›, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaﬂmak için
izlenecek yöntemler ile kaynak da¤›l›mlar›n› içeren
pland›r. (29)
Stratejik planlar; kamu idarelerinin planl› hizmet sunumu, politika geliﬂtirme, belirlenen politikalar› somut iﬂ
programlar›na ve bütçelere dayand›rma ile uygulamay›
etkili bir ﬂekilde izleme ve de¤erlendirmelerini sa¤lamaya yönelik temel bir araçt›r. (30)
24

Güneydo¤u Anadolu Bölgesi Belediyeler Birli¤i

Stratejik planlar beﬂ y›ll›k bir dönemi kapsar ve kalk›nma plan›, orta vadeli program ve faaliyet alan› ile ilgili
di¤er ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara
uygun olarak haz›rlan›r. (31) Ulusal düzeydeki kalk›nma planlar› ve stratejiler çerçevesinde haz›rlanm›ﬂ olan
stratejik planlar; programlar, sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il geliﬂim planlar› ile birlikte genel olarak ülke çap›nda planlama ve uygulama sürecinin etkinli¤ini art›rmakta ve kaynaklar›n ak›lc› ve verimli
kullan›m›na katk›da bulunmaktad›r. (32)
Stratejik planlama süreci kat›l›mc› bir yaklaﬂ›mla yürütülür. Bu süreçte kamu idaresinin hizmetinden yararlananlar›n, kamu idaresi çal›ﬂanlar›n›n, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n, ilgili kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile di¤er
paydaﬂlar›n kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas› ve katk›lar›n›n
al›nmas› esast›r. (33)
Ayr›ca stratejik plan›n› haz›rlayan kuruluﬂ içinde de en
üst yöneticiden baﬂlayarak her kademede çal›ﬂanlar›n
kat›l›m› sa¤lan›r. Böylece stratejik planlar, bir yandan
kamu mali yönetimine etkinlik kazand›r›rken di¤er taraftan da kurumsal kültür ve kimli¤in geliﬂimine ve
güçlendirilmesine destek olmaktad›r. (34)
2.2 PERFORMANS PROGRAMI NED‹R?
Bir kamu idaresinin stratejik plan›nda yer alan orta ve
uzun vadeli amaç ve hedeflerini gerçekleﬂtirmeyi yönelik bir y›ll›k program dönemine iliﬂkin olarak belirlediHarcama Birimleri Rehberi
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¤i performans hedeflerini, bu hedeflere ulaﬂmak için
yürütece¤i faaliyetleri, faaliyetlerin kaynak ihtiyac› ve
performans göstergelerini içeren programd›r. (35)
Performans program›, idarenin stratejik plan› ve bütçesi aras›nda iliﬂki kurmakta ve idare bütçesi ile faaliyet
raporunun haz›rlanmas›na esas teﬂkil etmektedir. (36)
2.3 PERFORMANS HEDEF‹ NED‹R?
Kamu idarelerinin stratejik planlar›nda yer alan amaç
ve hedeflerine ulaﬂmak için program döneminde gerçekleﬂtirmeyi planlad›klar› ç›kt›-sonuç odakl› hedeflerdir. (37)
Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenir ve bir
veya birden fazla harcama birimini ilgilendirir. Performans hedefleri;
 Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle iliﬂkili olmal›d›r.
 Performans program› haz›rlama sürecinin baﬂlang›ç
aﬂamas›nda üst yönetici ve harcama yetkilileri taraf›ndan idare düzeyinde belirlenmelidir.
 ‹darenin yürüttü¤ü faaliyetlerle gerçekleﬂtirilebilir olmal›d›r.
 Kaynaklar›n s›n›rl›l›¤› göz önünde bulundurularak
belirlenmelidir.
 Belirli, ulaﬂ›labilir, gerçekçi ve performans göstergeleri ile ölçülebilir olmal›d›r.
26
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 Ç›kt›-sonuç odakl› olmal›d›r.
 Az say›da belirlenmelidir. (38)
2.4 PERFORMANS GÖSTERGES‹ NED‹R?
Performans hedeflerine ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lamad›¤›n› ya da
ne kadar ulaﬂ›ld›¤›n› ölçmek, izlemek ve de¤erlendirmek için kullan›lan ve say›sal olarak ifade edilen araçlard›r. (39) Performans göstergeleri;
 Performans hedeflerine ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lmad›¤›n› ölçebilmelidir.
 Ölçülebilir, ulaﬂ›labilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmal›d›r.
 Gerek geçmiﬂ dönemlerin gerekse di¤er idarelerin
benzer göstergeleriyle karﬂ›laﬂt›r›labilir olmal›d›r.
 Verilerinin elde edilme ve de¤erlendirme maliyetleri
makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmal›d›r. (40)
2.5 G‹RD‹, ÇIKTI VE SONUÇ NED‹R?
Girdi, bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken
beﬂeri, mali ve fiziksel de¤erlerdir. Ç›kt›, idare taraf›ndan üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir. Sonuç ise,
idarenin sundu¤u ürün ve hizmetlerin, bireyler ve toplum üzerinde meydana getirdi¤i etkilerdir. (41)
2.6 PERFORMANS PROGRAMI NASIL HAZIRLANIR?
Performans programlar›, idare düzeyinde, ç›kt› ve soHarcama Birimleri Rehberi
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nuç odakl› bir anlay›ﬂla, do¤ru ve güvenilir bilgiye dayal›, mali saydaml›¤› ve hesap verebilirli¤i sa¤layacak
ﬂekilde her y›l haz›rlan›r. Performans program› haz›rl›k
süreci, her y›l en geç May›s ay› sonuna kadar üst yöneticinin harcama birimlerine yaz›l› duyurusu ile baﬂlar.
Program, tüm harcama yetkililerinin kat›l›m›yla strateji geliﬂtirme biriminin koordinasyonunda haz›rlan›r. Bu süreçte, üst yönetici ve harcama yetkilileri,
performans programlar›n›n haz›rlanmas›nda ihtiyaç
duyulacak her türlü bilgi ve verinin toplanmas› ile
analiz edilmesi için gerekli ortam, yap› ve süreçleri
oluﬂtururlar. (42)
Haz›rl›k çal›ﬂmalar›nda kullan›lacak belge ve cetveller
ile gerekli doküman strateji geliﬂtirme birimleri taraf›ndan idarenin ilgili di¤er birimlerine gönderilir. (43)
Kamu idareleri performans program› haz›rl›klar›nda
kalk›nma plan›, hükümet program›, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, y›ll›k program ile stratejik
planlar›n› esas al›rlar.
2.7 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜREC‹ NASILDIR?
Performans program›n› haz›rlama sürecinde ﬂu ad›mlar
izlenir:
 Üst yönetici ve harcama yetkililerince, stratejik planda yer alan stratejik amaç ve hedeflerden program dö28
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neminde hangilerine ve ne ölçüde öncelik verilece¤i
hususu kararlaﬂt›r›l›r.
 Belirlenen öncelikli stratejik amaç ve hedeflere katk›
sa¤layacak performans hedef ve göstergeleri belirlenir.
 Performans hedefi ile iliﬂkili faaliyetler saptan›r.
 Harcama birimleri sorumlu olduklar› faaliyetlerin
maliyetlerini tespit ederler. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile do¤rudan iliﬂkilendirilebilen maliyetler dikkate al›n›r. Do¤rudan iliﬂkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleﬂtirilmesi halinde ortaya ç›kacak maliyetlerdir. Faaliyetlerle do¤rudan iliﬂkilendirilemeyen maliyetler genel yönetim giderlerini oluﬂturur.
‹lgili harcama birimleri bu süreçte di¤er idarelere transfer edilecek kaynaklar› da tespit eder.
 Strateji geliﬂtirme birimi; idarenin stratejik plan›nda
yer alan stratejik amaç ve hedefler, temel politika ve
öncelikler, bütçesi haz›rlanan y›la yönelik belirlenmiﬂ
olunan performans hedef ve göstergeleri, faaliyetler,
maliyet bilgileri (kaynak ihtiyac›), idarenin yetki, görev
ve sorumluluklar›, teﬂkilat yap›s› ile fiziksel ve beﬂeri
kaynaklar›na iliﬂkin bilgileri konsolide ederek, üst yöneticinin gözetiminde, idare performans program›n›
haz›rlar. (44)
(Kurumlar›n Performans Program› haz›rl›k sürecinde,
y›llar itibar›yla trendi izleyebilmek ve karﬂ›laﬂt›rmalar
yapabilmek amac›yla bir önceki y›l›n performans hedeHarcama Birimleri Rehberi
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fi, göstergeleri ve faaliyetleri baz al›n›r ve görüﬂmeler
bir önceki y›l›n verileri üzerinden yap›l›r. Bu çerçevede; gelecek y›l performans program› haz›rlan›rken, mali hizmetler ve SGB koordinasyonunda, harcama birimlerinin kat›l›m› ve katk›lar›yla mevcut hedef, gösterge
ve faaliyetler üzerinde görüﬂmeler ve gerekli de¤iﬂiklikler yap›lmaktad›r. Di¤er bilgilerle birlikte konsolide
edilen taslak performans program› üst yönetici onay›na
sunulmaktad›r.)
2.8 PERFORMANS PROGRAMININ BÜTÇE SÜREC‹ ‹L‹ﬁK‹S‹ NASILDIR?
Haz›rlanan performans program› idare bütçesi ile birlikte bütçe görüﬂmelerinde de¤erlendirilmektedir. Genel
bütçe kapsam›ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerce haz›rlanan performans programlar› Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Tasar›s›n›n Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmas›n› müteakiben Tasar›da yer alan büyüklüklere göre revize edilir. Merkezî Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen performans programlar› Ocak ay› içinde kamuoyuna aç›klan›r ve idarenin internet sitesinde yay›mlan›r. (45)
2.9 PERFORMANS PROGRAMININ ‹ZLENMES‹
VE DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹NE YÖNEL‹K S‹STEM
NASIL OLMALIDIR?
‹darenin stratejik plan›n› uygulamaya geçiren ve beﬂeri,
teknolojik, fiziki, mali ve di¤er nitelikte bütün kaynakla30
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r›n kullan›lmas›n› yönlendiren performans program›n›n
izlenmesi ve de¤erlendirilmesi önemlidir.
Performans program›n›n izlenmesi ve de¤erlendirilmesi sonucunda elde edilen bilgi; ilgili birimleri birbirine
ba¤layan ve kaynaklar› harekete geçiren yol ve yöntemler geliﬂtirmek ve idarenin bütününü kavrayan hedefler, bu hedeflere ulaﬂmay› sa¤layacak faaliyetler ile operasyonel planlar belirlemek suretiyle idarenin amaç ve
hedeflerinin gerçekleﬂtirilmesinde önemli bir rol oynar.
Performans bilgisi, kaynaklar›n önceliklere uygun tahsis edilmesi ve baﬂar›ya yönelik kilometre taﬂlar›n›n
saptanmas› ve geri besleme ve ö¤renme yoluyla yönetime karar bilgi deste¤i sa¤lanmas› amaçlar›na yönelik
olarak nitelikli bir veri sunar.
Bu amaç ve beklentileri karﬂ›layacak performans bilgisinin üretilmesi ancak etkin bir izleme ve de¤erlendirme sistemi kurulmas› ve yönetilmesiyle mümkündür.
‹zleme ve de¤erlendirme sisteminin, idarenin amaç ve
hedeflerine ulaﬂmas›n› engelleyecek sorunlar›n ortaya
ç›kmas›n› önleme, mevcut sorunlar› giderme ve zaman›nda gerekli iyileﬂtirici tedbirlerin al›nmas›na imkân
verecek içerikte ve nitelikte oluﬂturulmas› gerekmektedir. Ayr›ca, performans göstergelerinin devreye sokulmas›na veya mevcut gösterge hedeflerinin güncellenmesine, problemler ortaya ç›kt›¤›nda idare taraf›ndan
iyileﬂtirici tedbirin zaman›nda al›nmas›na imkân verecek içerikte ve nitelikte olmas› gerekir.
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2.10 FAAL‹YET NED‹R?
‹darenin amaç ve hedeflerine yönelik, baﬂl› baﬂ›na bir
bütünlük oluﬂturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir. (46)
Performans hedefleri idarenin ulaﬂmak istedi¤i hedefleri
ve performans göstergeleri hedeflere ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lmad›¤›n›n nas›l ölçüldü¤ü ile ilgili kriterleri gösterirken, faaliyetler bunlar›n nas›l gerçekleﬂtirece¤ini ifade eder.
2.11 FAAL‹YET RAPORU NED‹R?
Faaliyet raporu; birim, idare, mahalli idare ve merkezî
yönetim kapsam›ndaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlar›n›n idare düzeyinde haz›rlad›klar› ve bir y›ldaki faaliyet sonuçlar›n› gösteren rapordur. Faaliyet raporu, stratejik plan ve performans program› ile birlikte
performans esasl› bütçeleme sisteminin temel unsurlar›ndan birisidir.
2.12 FAAL‹YET RAPORLARI HANG‹ ‹LKELERE
GÖRE HAZIRLANIR?
Faaliyet raporlar›, mali saydaml›k ve hesap verme sorumlulu¤unu sa¤layacak, bir y›l›n faaliyet sonuçlar›n›
gösterecek ve y›llar itibar›yla da karﬂ›laﬂt›rmaya imkân
verecek ﬂekilde her y›l haz›rlan›r. Faaliyet raporlar›nda
yer alan bilgilerin do¤ru, güvenilir, önyarg›s›z, tarafs›z,
eksiksiz ve faaliyet sonuçlar›n›n tüm yönleriyle aç›klay›c› nitelikte olmas› gerekir. ‹darenin faaliyetleriyle il32
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gisi olmayan hususlara faaliyet raporlar›nda yer verilmez. Faaliyet sonuçlar›n›n gösterilmesi ve de¤erlendirilmesinde ayn› yöntemler kullan›l›r. Yöntem de¤iﬂiklikleri olmas› durumunda, bu de¤iﬂiklikler raporda
aç›klan›r. Faaliyet raporlar›nda ilgili taraflar›n ve kamuoyunun bilgi sahibi olmas›n› sa¤lamak üzere aç›k,
anlaﬂ›l›r ve sade bir dil kullan›l›r. Raporlarda teknik terim ve k›saltmalar›n kullan›lmas› durumunda bunlar
ayr›ca tan›mlan›r. (47)
2.13 B‹R‹M VE ‹DARE FAAL‹YET RAPORU NED‹R
VE K‹M TARAFINDAN HAZIRLANIR?
Üst yönetici ve harcama yetkililerince her y›l faaliyet
raporu düzenlenmesi gerekmektedir. (48)
 Birim Faaliyet Raporu harcama biriminin y›l boyunca yürüttü¤ü faaliyetlerin sonuçlar›n›, belirlenmiﬂ hedeflere yönelik gerçekleﬂmeleri de ortaya koyacak ﬂekilde aç›klayan ve idare faaliyet raporuna esas teﬂkil
eden rapordur. Birim faaliyet raporlar› genel bütçe
kapsam›ndaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler,
sosyal güvenlik kurumlar› ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri taraf›ndan haz›rlan›r. Birim faaliyet raporu haz›rlayan harcama yetkilileri, raporun içeri¤inden ve raporda yer alan bilgilerin do¤rulu¤undan üst yöneticiye
karﬂ› sorumludur. (49)
 ‹dare Faaliyet Raporu, idarenin stratejik plan ve perHarcama Birimleri Rehberi
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formans program› do¤rultusunda y›l boyunca yürüttü¤ü faaliyetlerin sonuçlar›n›, belirlenmiﬂ hedeflere
yönelik gerçekleﬂmeleri de ortaya koyacak ﬂekilde
aç›klayan rapordur. (50) ‹dare faaliyet raporu, birim faaliyet raporlar› esas al›narak, üst yönetici taraf›ndan
haz›rlan›r. Üst yöneticiler, idare faaliyet raporlar›n›n
içeri¤inden ve raporlarda yer alan bilgilerin do¤rulu¤undan ilgili Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karﬂ› sorumludur. (51)
2.14 B‹R‹M VE ‹DARE FAAL‹YET RAPORUNUN
KAPSAMI NED‹R?
Birim ve idare faaliyet raporlar›, aﬂa¤›da yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek ﬂekilde haz›rlan›r:
1. Genel bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonu, teﬂkilat yap›s› ve mevzuat›na iliﬂkin bilgiler, sunulan hizmetler, insan kaynaklar›, bilgi, teknoloji ve fiziksel kaynaklar› ile ilgili bilgilere, yönetim ve iç kontrol sistemi ile iç ve d›ﬂ denetim raporlar›nda yer alan
tespit ve de¤erlendirmelere k›saca yer verilir.
2. Amaç ve hedefler: ‹darenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet y›l› önceliklerine ve izlenen temel ilke ve
politikalar›na yer verilir.
3. Faaliyetlere iliﬂkin bilgi ve de¤erlendirmeler: ‹darenin mali bilgiler ile performans bilgilerine detayl› olarak yer verilir ve bunlar aç›klan›r.
34
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a) Mali bilgiler baﬂl›¤› alt›nda; kullan›lan kaynaklara,
bütçe hedef ve gerçekleﬂmeleri ile meydana gelen sapmalar›n nedenlerine, varl›k ve yükümlülükler ile yard›m yap›lan birlik, kurum ve kuruluﬂlar›n faaliyetlerine iliﬂkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara
iliﬂkin aç›klamalara yer verilir. Ayr›ca, iç ve d›ﬂ mali denetim sonuçlar› hakk›ndaki özet bilgiler de bu baﬂl›k
alt›nda yer al›r.
b) Performans bilgileri baﬂl›¤› alt›nda; idarenin stratejik
plan ve performans program› uyar›nca yürütülen faaliyet
ve projelerine, performans program›nda yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleﬂme durumu ile
meydana gelen sapmalar›n nedenlerine, performans bilgi sistemine iliﬂkin de¤erlendirmelere yer verilir.
4. Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin de¤erlendirilmesi: Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaﬂ›labilmesi sürecinde teﬂkilat yap›s›, organizasyon yetene¤i, teknolojik kapasite gibi unsurlar aç›s›ndan içsel bir
durum de¤erlendirmesi yap›larak idarenin üstün ve zay›f yanlar›na yer verilir.
5. Öneri ve tedbirler: Faaliyet y›l› sonuçlar› ile genel
ekonomik koﬂullar, bütçe imkânlar› ve beklentiler göz
önüne al›narak, idarenin gelecek y›llarda faaliyetlerinde yapmay› planlad›¤› de¤iﬂiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek de¤iﬂiklikler ile karﬂ›laﬂabilece¤i risklere ve bunlara yönelik al›nmas› gereken tedbirlere bu bölümde yer verilir.
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Birim faaliyet raporlar›nda sadece harcama birimine
iliﬂkin bilgilere yer verilir. Birim faaliyet raporlar›nda
birim yöneticisinin; idare faaliyet raporlar›nda ise ilgili
bakan ve üst yöneticinin sunuﬂ metni yer al›r. Birim faaliyet raporlar›na ilgili Yönetmelikte örne¤i yer alan iç
kontrol güvence beyan›n›n (bkz. 3.16 “Harcama Yetkilisinin ‹ç kontrol Güvence Beyan›” nedir?); idare faaliyet raporlar›na ise üst yöneticinin iç kontrol güvence
beyan› ile mali hizmetler birim yöneticisi beyan›n›n eklenmesi zorunludur. (52)
2.15 B‹R‹M FAAL‹YET RAPORU HANG‹ DÖNEMLER‹ KAPSAR?
Birim faaliyet raporlar›, geride b›rak›lan y›la iliﬂkin olarak haz›rlan›r. Ancak üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performans›n› izleyebilmek amac›yla, harcama yetkililerinden üçer veya alt›ﬂar ayl›k birim faaliyet raporlar› isteyebilir. (53)
2.16 B‹R‹M FAAL‹YET RAPORU NE ZAMANA KADAR HAZIRLANIR VE HANG‹ MAKAMA/B‹R‹ME
GÖNDER‹L‹R?
‹lgili y›la iliﬂkin birim faaliyet raporlar› harcama yetkilisince imzalanarak, idare faaliyet raporuna esas teﬂkil
etmek üzere izleyen y›l›n en geç Mart ay› sonuna kadar
üst yöneticiye sunulur. Mahalli idareler harcama yetkilileri taraf›ndan haz›rlanan birim faaliyet raporlar› ise
izleyen y›l›n en geç ﬁubat ay› sonuna kadar üst yöneti36
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ciye sunulur. (54) Harcama birimleri taraf›ndan haz›rlanan birim faaliyet raporlar›, idare faaliyet raporunun
haz›rlanmas›nda esas al›nmak üzere, strateji geliﬂtirme
birimlerine de gönderilir. (55)
2.17 ‹DARE FAAL‹YET RAPORU HANG‹ DÖNEMLER‹ KAPSAR?
‹dare faaliyet raporu geçmiﬂ y›l faaliyet sonuçlar›n› gösterecek ﬂekilde geride b›rak›lan y›la iliﬂkin haz›rlan›r.
Ancak karﬂ›laﬂt›rmaya ve de¤erlendirmeye imkân verecek ﬂekilde raporda y›llar itibar›yla karﬂ›laﬂt›rmal› bilgilere de yer verilir.
2.18 ‹DARE FAAL‹YET RAPORU NE ZAMANA
KADAR HAZIRLANIR VE AÇIKLANIR?
Genel bütçe kapsam›ndaki kamu idareleri, özel bütçeli
idareler ile sosyal güvenlik kurumlar›n›n ilgili y›la iliﬂkin idare faaliyet raporlar› üst yöneticileri taraf›ndan izleyen y›l›n en geç Nisan ay› sonuna kadar kamuoyuna
aç›klan›r. Bu raporlar›n birer örne¤i ayn› süre içerisinde Say›ﬂtay’a ve Maliye Bakanl›¤›na gönderilir. ‹l özel
idarelerinin faaliyet raporlar› Mart ay› sonuna kadar;
belediyelerin faaliyet raporlar› ile mahalli idare birliklerinin faaliyet raporlar› ise Nisan ay› sonuna kadar üst
yöneticileri taraf›ndan kamuoyuna aç›klan›r. Bu raporlar›n birer örne¤i ayn› süreler içinde Say›ﬂtay’a ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na gönderilir. Di¤er mahalli idarelerin faaliyet raporlar›n›n haz›rlanmas› ve sunulmas›nda belediyeler için belirlenen sürelere uyulur. (56)
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Mahalli idarelerin faaliyet raporlar› hariç olmak üzere
idare faaliyet raporlar›, d›ﬂ denetim sonuçlar›n› dikkate alarak görüﬂlerini de belirtmek suretiyle Say›ﬂtay taraf›ndan genel uygunluk bildirimi ile birlikte Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur. Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulan bu raporlar ile genel uygunluk bildirimi komisyonlarda öncelikle görüﬂülür. (57)
Merkezî yönetim kapsam›ndaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlar›n›n idare faaliyet raporlar›, genel faaliyet raporu, d›ﬂ denetim genel de¤erlendirme raporu ve
kesin hesap kanun tasar›s› ile merkezî yönetim bütçe
kanunu tasar›s› birlikte görüﬂülür. (58)
2.19 KURUMSAL MAL‹ DURUM VE BEKLENT‹LER RAPORU NED‹R?
Hesap verebilirlik ilkesinin bir gere¤i olarak genel yönetim kapsam›ndaki idareler bütçelerinin ilk alt› ayl›k
uygulama sonuçlar›, ikinci alt› aya iliﬂkin beklentiler ve
hedefler ile faaliyetlerini temmuz ay› içinde Kurumsal
Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile kamuoyuna
aç›klamaktad›rlar. (59) Bu raporlar bir nevi y›l ortas› faaliyet raporu gibi de¤erlendirilebilir.
Maliye Bakanl›¤› ise yine ayn› süre içinde merkezî yönetim bütçe kanununun ilk alt› ayl›k uygulama sonuçlar›, finansman durumu, ikinci alt› aya iliﬂkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan genel mali durumu temmuz ay› içinde kamuoyuna aç›klamaktad›r. (60)
38
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
‹ç Kontrol
Bu bölümde iç kontrolün tan›m›, Kamu ‹ç Kontrol
Standartlar›, iç kontrol sistemi kurulmas› ve iﬂletilmesindeki rol ve sorumluluklar› üzerinde
durulmuﬂtur.

3.1 ‹Ç KONTROL NED‹R?
‹ç kontrol; idarenin amaçlar›na, belirlenmiﬂ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir ﬂekilde yürütülmesini, varl›k ve kaynaklar›n korunmas›n›, muhasebe kay›tlar›n›n do¤ru ve
tam olarak tutulmas›n›, mali bilgi ve yönetim bilgisinin
zaman›nda ve güvenilir olarak üretilmesini sa¤lamak
üzere idare taraf›ndan oluﬂturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve di¤er kontroller bütününü ifade eder. (61)
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3.2 ‹Ç KONTROL S‹STEM‹N‹N TAR‹H‹ GEL‹ﬁ‹M‹
NASILDIR?
1980 sonras› yaﬂanan global ölçekli krizler ile hatal› ve
hileli finansal raporlar›n mali piyasalarda ve özellikle
bankac›l›k sektöründe sebep oldu¤u maddi kay›plar ve
iflaslar, büyük çapl› ekonomik sorunlar› da beraberinde getirmiﬂtir. Banka ve büyük ﬂirket yöneticileri taraf›ndan al›nan agresif mali pozisyonlar›n bir sonucu olarak ölçüsüz biçimde risk üstlenilmesi, bu riskleri ortadan kald›racak iç kontrol uygulamalar›n›n olmay›ﬂ› ve
daha önce denenmiﬂ benzer yap›daki uygulamalar›n
yetersizli¤i, söz konusu iflas ve di¤er maddi kay›plar›n
en önemli sebepleri olarak tespit edilmiﬂtir.
1980’li ve 1990’l› y›llarda h›z kazanan ve finansal piyasalardaki denetim ve kontrol boﬂlu¤u sonucu meydana
gelen ekonomik ve yap›sal sorunlar›n, iç kontrol ve
özellikle risk yönetimi uygulamalar›n› gündeme getirdi¤i görülmektedir. Ayr›ca, yaﬂanan küresel mali krizler sonucu belirsiz piyasa koﬂullar›nda risk hacminin
giderek artmas›, finans alan›nda kamu düzenlemelerinin ve yasal yapt›r›mlar›n gündeme gelmesi ve özellikle bankac›l›k sektöründeki kaynaklar›n daha etkin
kontrolü ihtiyac›, risk yönetimi ve iç kontrol uygulamalar›n›n son y›llarda giderek önem kazanmas›na sebep olmuﬂtur.
Yukar›daki aç›klamalardan iç kontrol uygulamalar›n›n,
esas itibar›yla özel sektör kaynakl› oldu¤u ve özel sek40
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tör kuruluﬂlar›n›n yaﬂad›¤› finansal problemlere çözüm
için geliﬂtirildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Ancak, iç kontrol sisteminin kamu sektöründe de uygulanabilece¤i yönündeki düﬂüncenin zaman içinde
kabul görmesi ve bu alandaki özel sektör uygulamalar›n›n olumlu sonuçlar vermesi sebebiyle, iç kontrol sistemi kamu yönetiminde de benimsenmeye baﬂlanm›ﬂ
ve özel sektör kaynakl› iç kontrol uygulamalar› kamu
sektörü için yeniden tasarlanm›ﬂt›r.
3.3 NEDEN ‹Ç KONTROL?
Son y›llarda AB’ye üyelik sürecinin ve geleneksel kamu
mali yönetim sistemimizin güncel ihtiyaçlar›n gerisinde kalmas›n›n etkisiyle, mevcut kamu yönetim sistemimizde de¤iﬂim ihtiyac› hissedilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Yaﬂanan bu de¤iﬂim sürecinin en önemli unsurlar›ndan birini de hiç ﬂüphesiz iç kontrol sistemi oluﬂturmaktad›r.
2005 y›l›nda resmî olarak baﬂlayan AB kat›l›m müzakereleriyle birlikte, mevcut kamu mali yönetim sisteminin revize edilece¤i ve bu hususta ilgili AB uygulamalar›n›n referans al›naca¤›na iliﬂkin yükümlülüklerin,
Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi ve Ulusal Program gibi üst politika metinlerinde taahhüt edildi¤i görülmektedir.
Bilindi¤i üzere, AB’ye aday ülke statüsündeki devletler,
AB müktesebat›na uyum sürecinde ilgili alanlarda yap›sal reformlar gerçekleﬂtirmek ve söz konusu müktesebata ba¤l› kalmakla yükümlüdür. Bu nedenle, iç konHarcama Birimleri Rehberi
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trol uygulamalar›n›n, Avrupa Birli¤i müktesebat›na
uyum sürecinde mevzuat›m›za dâhil oldu¤u ve kamu
mali yönetim sistemimiz aç›s›ndan bir yükümlülük
olarak görüldü¤ü söylenebilir. ‹ç kontrol uygulamalar›
ile ilgili alt yap›n›n ve mevzuat düzenlemelerinin çerçevesi, AB Müktesebat› içerisindeki 35 ana baﬂl›ktan biri
olan “Mali Kontrol Fasl› (32. Fas›l)” ile çizilmiﬂ olup
an›lan Fas›l’a iliﬂkin müzakereler devam etmektedir.
3.4 ‹Ç KONTROL YEN‹ B‹R OLGU MUDUR?
“‹ç kontrol” kavram olarak her ne kadar kamu yönetim
sistemimizde yeni bir anlay›ﬂ ve yaklaﬂ›m olarak de¤erlendirilse de sistemin unsurlar› analiz edildi¤inde, iç
kontrolün, bilinenin aksine yönetim sistemimize çok
fazla yabanc› olmad›¤› görülecektir. Baﬂka bir ifadeyle,
“‹ç kontrol”ün kavram olarak yeni bir olgu oldu¤u ve
yönetim sistemimize ve mevzuat›m›za AB kaynakl› reform gereksinimleri sonras›nda girdi¤i do¤ru olmakla
birlikte, iç kontrolü oluﬂturan unsurlar›n bizim için hiç
de yeni olmad›¤› ifade edilebilir. Örne¤in, kurumlarda
oluﬂturulan organizasyon ve teﬂkilat yap›lar›n›n, yetki
devrine, görevler ayr›l›¤›na, kay›t ve dosyalama sistemine, raporlamaya, kurum içi yatay ve dikey iletiﬂime,
bilgi güvenli¤ine ve hiyerarﬂik kontrollere iliﬂkin prosedürlerin yönetim yap›m›zda yeni oldu¤u ve bu unsurlar›n iç kontrolden önce uygulama alan› bulamad›¤› hiç kuﬂkusuz söylenemeyecektir. Sözü edilen unsurlar›n tam da iç kontrolün temelinde yatan ö¤eler oldu42
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¤u düﬂünüldü¤ünde, iç kontrolün idare faaliyet alanlar›nda yürütülen iﬂ ve iﬂlemlerde uygulanan geleneksel
idari prosedürler aç›s›ndan mevcut sistemimize yabanc› olmad›¤› görülecektir.
Bu çerçevede, iç kontrolün tamam›yla ve bütün bileﬂenleriyle yeni bir yönetim modeli olmad›¤›, aksine bilinen ve zaten uygulanan birçok iﬂ ve iﬂlemin sistemleﬂtirilmiﬂ ve standartlara ba¤lanm›ﬂ hali oldu¤u söylenebilir. Ancak, yukar›da yap›lan aç›klamalardan iç kontrolün bütün unsurlar› ile mevcut yönetim sistemimizde belirli ölçülerde uygulanan bir yap› oldu¤u gibi bir
alg› yanl›ﬂl›¤› da oluﬂmamal›d›r. ‹ç kontrol içerisinde
de stratejik planlama, risk yönetimi, kontrol stratejileri, yönetim bilgi sistemleri (YBS) ve iç denetim gibi yönetim sistemimiz içerisinde daha önce örnekleri olmayan unsurlar bulundu¤u ve sözü edilen ö¤elerin mevcut sistemimize entegrasyon sürecinin, iç kontrol sistemi uygulamalar›yla baﬂlad›¤› unutulmamal›d›r.
3.5 ‹Ç KONTROLÜN UNSURLARI VE GENEL KOﬁULLARI NELERD‹R?
‹ç kontrolün unsurlar› ve genel koﬂullar› ﬂunlard›r:
 Kontrol ortam›: ‹darenin yöneticileri ve çal›ﬂanlar›n›n
iç kontrole olumlu bir bak›ﬂ sa¤lamas›, etik de¤erlere
ve dürüst bir yönetim anlay›ﬂ›na sahip olmas› esast›r.
Performans esasl› yönetim anlay›ﬂ› çerçevesinde görev,
yetki ve sorumluluklar›n uzmanl›¤a önem verilerek bilHarcama Birimleri Rehberi
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gili ve yeterli kiﬂilere verilmesi ve personelin performans›n›n de¤erlendirilmesi sa¤lan›r. ‹darenin organizasyon yap›s› ile personelin görev, yetki ve sorumluluklar› aç›k bir ﬂekilde belirlenir.
 Risk de¤erlendirmesi: Risk de¤erlendirmesi, mevcut
koﬂullarda meydana gelen de¤iﬂiklikler dikkate al›narak gerçekleﬂtirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir.
‹dare, stratejik plan›nda ve performans program›nda
belirlenen amaç ve hedeflerine ulaﬂmak için iç ve d›ﬂ
nedenlerden kaynaklanan riskleri de¤erlendirir.
 Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici
her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulan›r.
 Bilgi ve iletiﬂim: ‹darenin ihtiyaç duyaca¤› her türlü
bilgi uygun bir ﬂekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile di¤er sorumluluklar›n› yerine getirebilecekleri bir ﬂekilde ve sürede iletilir.
 Gözetim: ‹ç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve de¤erlendirilir. (62)
3.6 KAMU ‹Ç KONTROL STANDARTLARI NED‹R?
‹ç kontrolle ilgili düzenlemeler do¤rultusunda, Maliye
Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan ve 26/12/2007 tarihli
ve 26738 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan Kamu ‹ç
Kontrol Standartlar› Tebli¤i ile kamu idarelerinde iç
kontrol sisteminin oluﬂturulmas›, uygulanmas›, izlen44
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mesi ve geliﬂtirilmesi amac›yla (18) standart ve bu standartlar için gerekli (79) genel ﬂart belirlenmiﬂ bulunmaktad›r. Kamu ‹ç Kontrol Standartlar› uluslararas›
standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç
kontrolün; kontrol ortam›, risk de¤erlendirme, kontrol
faaliyetleri, bilgi ve iletiﬂim ile izleme bileﬂenleri esas
al›narak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde
olmas›n› sa¤lamak üzere genel nitelikte belirlenmiﬂtir.
Tebli¤de, kamu idarelerinin gerek görmeleri halinde,
‹dare Ayr›nt›l› ‹ç Kontrol Standartlar› da belirleyebilecekleri öngörülmüﬂtür.
3.7 ‹DARELERDE ‹Ç KONTROL ÇALIﬁMALARI
NASIL YÜRÜTÜLÜR?
Kamu ‹ç Kontrol Standartlar›na Uyum Eylem Plan› Rehberinde (63) iç kontrol sisteminin oluﬂturulmas›, uygulanmas› ve geliﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›n›n üst yöneticinin liderli¤i ve gözetiminde, Strateji Geliﬂtirme Biriminin teknik deste¤i ve koordinatörlü¤ünde ve harcama birimlerinin kat›l›m›yla yürütülmesi gerekti¤i belirtilmektedir.
3.8 ‹Ç KONTROL S‹STEM‹NDE ÜST YÖNET‹M‹N
SORUMLULU⁄U NED‹R?
‹ç kontrol sisteminin kurulmas›ndan ve gözetilmesinden üst yöneticinin sorumlu oldu¤u hususu ilgili birincil (64) ve ikincil (65) mevzuat hükümlerinde belirtilmiﬂtir. Bu çerçevede, üst yönetimin iç kontrole yönelik
olarak pozitif bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olmas› ve personeHarcama Birimleri Rehberi
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le örnek olmas› aç›s›ndan iç kontrol uygulamalar›na
paralel davran›ﬂlar sergilemesi önemlidir. Dolay›s›yla,
üst yönetimin iç kontrolü sahiplenme düzeyi, sistemin
baﬂar›s› ve uygulanma kabiliyeti aç›s›ndan son derece
belirleyici olmaktad›r. Ayr›ca, kurum personelinin sisteme yaklaﬂ›m tarz›, üst yönetimin iç kontrole yönelik
tavr›na paralel biçimde ﬂekillenecektir.
Üst yönetim, iç kontrole yönelik sorumluluklar›n› gerçekleﬂtirirken iç denetim, harcama birimleri, SGB ve
di¤er tüm kurum personeli gibi iç kontrol alan›ndaki
di¤er aktörler ile güçlü bir iletiﬂim ve paylaﬂ›m içinde
olmal›d›r. Üst yönetimin, özellikle iç kontrol sisteminin iﬂlerli¤ine ve performans›na yönelik iç denetim biriminden alaca¤› de¤erlendirme, tavsiye ve öneriler sistemin yönlendirilmesi ve gelece¤i aç›s›ndan büyük
önem taﬂ›maktad›r.
Ayr›ca, idare faaliyet alanlar›na yönelik iﬂ ve iﬂlemlerin;
amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir ﬂekilde gerçekleﬂtirildi¤ini içeren “iç kontrol güvence beyanlar›”n›n, her y›l
üst yönetici taraf›ndan imzalanmas› ve idare faaliyet raporuna eklenmesi, üst yönetimin iç kontrol alan›ndaki
baﬂka bir sorumlulu¤u olarak ifade edilebilir.
3.9 ‹Ç KONTROL S‹STEM‹NDE MAL‹YE BAKANLI⁄ININ SORUMLULU⁄U NED‹R?
Mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine iliﬂkin standart
46
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ve yöntemlerin belirlenmesi, bu alanlarda kamu idarelerine rehberlik yap›lmas› ve idareler aras›ndaki koordinasyonun sa¤lanmas› ilgili mevzuat hükümleri (66)
gere¤ince Maliye Bakanl›¤›’n›n sorumluluk alanlar› aras›nda say›lm›ﬂt›r. Buna göre Maliye Bakanl›¤› merkezî
uyumlaﬂt›rma görevi çerçevesinde iç kontrol alan›nda
gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak, standartlar
belirlemek ve bunlar› yay›mlamakla görevlidir. Bu do¤rultuda, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan Kamu
‹ç Kontrol Standartlar› Tebli¤i ve Eylem Plan› Rehberi
yürürlü¤e girmiﬂ bulunmaktad›r. ‹lgili mevzuat hükümlerinden de anlaﬂ›laca¤› üzere, Maliye Bakanl›¤›n›n
kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin kurulmas› hususunda herhangi bir sorumlulu¤u bulunmamaktad›r.
‹ç kontrol sistemini uygulamak her idarenin kendi sorumlulu¤undad›r ve Maliye Bakanl›¤› söz konusu alanda yaln›zca alt yap›y› belirleyen mevzuat düzenlemelerini haz›rlamak ve idarelere rehberlik yapmakla yükümlüdür.
3.10 STRATEJ‹ GEL‹ﬁT‹RME B‹R‹M‹N‹N ‹Ç KONTROL ÇALIﬁMALARINDAK‹ ROL VE SORUMLULUKLARI NELERD‹R?
Strateji geliﬂtirme birimlerinin iç kontrol konusundaki
sorumluluk alanlar› ilgili birincil (67) ve ikincil (68)
mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde belirlenmiﬂtir. Bu
çerçevede, strateji geliﬂtirme birimlerinin bu alandaki
görevinin, Maliye Bakanl›¤›’n›n iç kontrol alan›ndaki
Harcama Birimleri Rehberi

47

sorumlulu¤una benzer ﬂekilde, ancak kamu idareleri
özelinde ve daha kurumsal ölçekte belirlendi¤i ve daha
mikro düzeyde alg›lanmas› gerekti¤i söylenebilir. Bu
ifadelerden Maliye Bakanl›¤›n›n, iç kontrol alan›ndaki
merkezî uyumlaﬂt›rma görevi çerçevesinde yürütece¤i
rehberlik ve koordinasyon sorumlulu¤unun, kamu
idareleri özelinde SGB’ler taraf›ndan yerine getirilece¤i
anlaﬂ›lmal›d›r.
Bu do¤rultuda, iç kontrol sisteminin kurulmas›, standartlar›n uygulanmas› ve geliﬂtirilmesi konular›nda çal›ﬂmalar yapmak ve çal›ﬂma sonuçlar›n› üst yöneticiye
raporlamak, idare faaliyet alanlar›na yönelik spesifik ve
özellikli alanlarda standartlar belirlemek ve üst yöneticinin onay›na sunmak, ön mali kontrol faaliyetlerini
gerçekleﬂtirmek ve yönetim bilgi sistemlerine iliﬂkin
hizmetleri yürütmek strateji geliﬂtirme birimlerinin iç
kontrol alan›ndaki görev ve sorumluluklar› aras›nda
say›labilir.
Yine, iç kontrol sisteminin kurulmas›ndan ve gözetilmesinden üst yönetimin; iç kontrolün kurulmas›, standartlar›n›n uygulanmas› ve geliﬂtirilmesi konular›nda
çal›ﬂmalar yapmak ve elde edilen sonuçlar› üst yönetime raporlamak konular›nda ise strateji geliﬂtirme birimlerinin sorumlu oldu¤u ilgili mevzuat düzenlemelerinde (69) ifade edilmektedir.
Stratejik planlama çal›ﬂmalar›n›n ve performans program› haz›rl›klar›n›n koordinasyonunda oldu¤u gibi iç
48
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kontrol alan›nda da strateji geliﬂtirme birimlerinin görev ve sorumluluklar›, üst yönetime ve di¤er harcama
birimlerine rehberlik hizmeti vermek ve koordinasyon
sa¤lamakt›r. ‹ç kontrolün kurum faaliyet alanlar›nda
yürütülen bütün iﬂ süreçlerini ve çal›ﬂan tüm personeli kapsayan bir yap› oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, söz konusu sistemin kurulmas›ndan üst yönetimin ve
SGB’nin; iﬂlerli¤inden harcama birimleri ve yetkililerinin; izlenmesi ve de¤erlendirilmesinden ise iç denetim
ve SGB’nin sorumlu oldu¤u söylenebilir. Strateji Geliﬂtirme Birimi eylem plan›n›n uygulanma aﬂamas›nda birimlere dan›ﬂmanl›k hizmeti verme görevi yan›nda Kurumlar›n ‹ç Kontrol ‹zleme ve Yönlendirme Kurulu ve
Çal›ﬂma Gruplar›n›n çal›ﬂmalar›n›n koordinasyonunu
sa¤lamak ve sekretarya hizmetini yürütmekle görevlidir. Ayr›ca mevcut Rehbere göre Eylem Plan›nda öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleﬂme sonuçlar›
Strateji Geliﬂtirme Birimi taraf›ndan en az alt› ayda bir
olmak üzere düzenli olarak izlenir, de¤erlendirilir ve
eylem plan› format›nda üst yöneticiye sunulur.
3.11 HARCAMA B‹R‹MLER‹N‹N ‹Ç KONTROL
ÇALIﬁMALARINDAK‹ ROL VE SORUMLULUKLARI NELERD‹R?
Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinin; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile
ön mali kontrol ve iç denetimden oluﬂtu¤u ve etkili bir
kontrol sisteminin oluﬂturulabilmesi için; dürüst yöneHarcama Birimleri Rehberi
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tim anlay›ﬂ›na sahip olunmas›, mali yetki ve sorumluluklar›n yetkin personele verilmesi, belirlenmiﬂ standartlara uyulmas› ve mevzuata ayk›r› faaliyetlerin önlenmesi gerekti¤i ilgili mevzuat düzenlemelerinde (70)
ifade edilmektedir.
‹ç kontrole iliﬂkin mevzuat düzenlemeleri analiz edildi¤inde, iç kontrol sisteminin kurum organizasyon ﬂemas›nda yer alan tüm harcama birimlerini kapsad›¤› ve
etik kurallara uyulmas›, personel yeterlili¤i ve performans›n›n gözetilmesi, uygun iﬂe uygun personel görevlendirilmesi, mevzuata uygunlu¤un sa¤lanmas› vb. gibi iç kontrolün özünü oluﬂturan belli baﬂl› alanlarda
üst yönetici ile birlikte harcama yetkililerinin de sorumlu oldu¤unun vurguland›¤› aç›kça görülmektedir.
Yine ilgili mevzuat düzenlemelerinde (71), ön mali kontrol faaliyetlerinin, harcama birimlerinde iﬂlemlerin
gerçekleﬂtirilmesi aﬂamas›nda yap›lan kontroller ile
mali hizmetler birimi taraf›ndan yap›lan kontrolleri
kapsad›¤›, idarelerde ön mali kontrol görevinin yönetim sorumlulu¤u çerçevesinde yürütülece¤i ve harcama yetkililerinin idari ve mali iﬂlemlere iliﬂkin olarak iç
kontrol sisteminin iﬂleyiﬂinden sorumlu olduklar› ifade
edilmektedir. Bu sebeple, iç kontrol sisteminin bir alt
fonksiyonu olarak tan›mlanabilecek ön mali kontrol faaliyetlerinin tüm harcama birimlerinde yap›lmas› gereken iç kontrol uygulamalar› oldu¤u ve bu iﬂlemlerin yine iç kontrol sisteminde s›kça vurgulanan “yönetim so50
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rumlulu¤u” ilkesi kapsam›nda yürütülmesi gerekti¤i
anlaﬂ›lmaktad›r.
Birim faaliyet raporlar›n›n ve performans programlar›n›n düzenli aral›klarla tüm harcama birimleri taraf›ndan haz›rlanmas› ve ilgili raporlar›n ekinde yer alan iç
kontrol güvence beyanlar›n›n tüm harcama yetkililerince imzalan›yor olmas›, harcama birimleri ile iç kontrol sistemi aras›ndaki ba¤lant›y› ifade eden baﬂka bir
husus olarak görülebilir. Bu çerçevede, harcama birimleri ve harcama yetkililerinin, idari ve mali karar ve iﬂlemlere yönelik olarak iç kontrolün iﬂleyiﬂinden sorumlu oldu¤u ve her y›l harcama yetkilileri taraf›ndan
iç kontrol güvence beyan›n›n düzenlenerek idare ve birim faaliyet raporlar›na eklenmesi gerekti¤i ifade edilebilir. Zira, Kamu ‹ç Kontrol Standartlar› aras›nda yer
alan raporlamaya iliﬂkin standart ve usullerde, faaliyet
raporlar›, performans programlar› vb. uygulamalara
yer verilmesi iç kontrol ile harcama birimleri aras›ndaki iliﬂkinin varl›¤›n› desteklemektedir.
Yine, harcama birimlerinin elinde bulunan taﬂ›n›r mallar›n, kamu kaynaklar›n›n etkili, ekonomik ve verimli kullan›lmas› ile varl›klar›n korunmas› ve muhafaza edilmesi gibi iç kontrol amaçlar› kapsam›nda yönetimi ile her
türlü kamu kayna¤›n›n elde edilmesinde ve kullan›lmas›nda yetkili ve sorumlu olanlar›n hesap verme sorumlulu¤u ile yükümlü bulunmalar›, harcama birimleri ile iç
kontrol aras›ndaki ba¤lant›y› ortaya koyar niteliktedir.
Harcama Birimleri Rehberi
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Son olarak, Kamu ‹ç Kontrol Standartlar› Tebli¤i’nde,
kamu idareleri taraf›ndan görev alanlar› çerçevesinde
ve idareye münhas›r spesifik süreçlere iliﬂkin olmak
üzere her türlü yöntem, süreç ve özellikli iﬂlemlere iliﬂkin olarak ayr›nt›l› standartlar belirlenebilece¤inin ifade edildi¤i görülmektedir. Kamu ‹ç Kontrol Standartlar› d›ﬂ›nda kalan hususlarda belirlenecek olan ayr›nt›l›
standartlar›n, idarenin görev alanlar›na ve özel süreçlere yönelik olmak zorunda oluﬂu, harcama birimlerinin
iç kontrol alan›ndaki görev, yetki ve sorumluluk ba¤lant›s›n› aç›klayan bir baﬂka husus olarak de¤erlendirilebilir.
Yukar›da bahsedilen hususlardan ve verilen örneklerden, harcama birimleri ve harcama yetkililerinin iç
kontrol alan›nda oldukça fazla say›da ve nitelikte görev
ve sorumlulu¤u oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. ‹ç kontrol sisteminin kurumda çal›ﬂan tüm personeli ve bütün faaliyet alanlar›n› kapsad›¤› düﬂünüldü¤ünde, kurum teﬂkilat ﬂemas›nda yer alan tüm harcama birimlerinin iç
kontrol ile do¤rudan iliﬂki içinde olmas› kaç›n›lmaz
görünmektedir. ‹ç kontrol sistemi, üst yönetim taraf›ndan kurulacak, Strateji geliﬂtirme birimlerince uygulanacak ve iç denetim taraf›ndan izlenecek bir iﬂ olarak
görülmemelidir. Aksine, sistemin uygulay›c›lar› ve belki de en büyük aktörleri olarak iç kontrol alan›ndaki en
büyük sorumluluk, harcama birimlerine düﬂmektedir
ve harcama yetkilileri kendi görev alanlar›ndaki idari
ve mali tüm iﬂ süreçlerinde iç kontrol sisteminin iﬂleyi52
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ﬂinden üst yönetime karﬂ› sorumludur. Yeni kamu yönetimi anlay›ﬂ› etraf›nda ﬂekillenen iç kontrol sistemi
bir yönetim modeli olarak alg›lanmal› ve iﬂ yap›ﬂ usullerinde iç kontrol uygulamalar›na yer verilmesinin, bizzat sorumluluk sahibi kiﬂilerin iﬂlerini kolaylaﬂt›raca¤›
unutulmamal›d›r.
3.12 ‹Ç KONTROL S‹STEM‹N‹N KURULMASINDAN K‹M SORUMLUDUR?
Görev ve sorumluluk da¤›l›m› aç›s›ndan iç kontrol sisteminin kendine özgü ay›r›c› bir özelli¤i oldu¤u ve kurumda görev yapan en alt kademe çal›ﬂandan en üst
yöneticiye kadar herkesin iç kontrol sistemi içerisinde
mutlaka belirli bir alanda sorumluluk üstlenmesi gerekti¤i hat›rlanacak olursa, iç kontrol alan›ndaki sorumluluk alg›s›n›n oldukça geniﬂ bir kitleyi kapsad›¤›
söylenebilir. Ancak, sorumluluk kavram›n›n bu denli
kapsaml› olmas›, sistem içerisinde yer alan baz› kilit
görev ve yetkilerin özel kiﬂi ve gruplar taraf›ndan kullan›lmas›n› ve bu alanlarda sorumluluk üstlenilmesini
hiç kuﬂkusuz engellemeyecektir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, idarelerde iç kontrol sisteminin kurulmas›ndan ve
gözetiminden do¤an sorumlulu¤un do¤rudan üst yönetime ait oldu¤u ve üst yönetimin bu sorumlulu¤unu,
iç kontrol alan›ndaki di¤er aktörler yard›m›yla (iç denetim, SGB, harcama birimleri) yerine getirmesi gerekti¤ini ifade etmek yanl›ﬂ olmayacakt›r.
Üst yönetimin, iç kontrolün kurulmas› ve gözetilmesi
Harcama Birimleri Rehberi
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alan›ndaki sorumlulu¤u ilgili mevzuat hükümlerinde
aç›kça belirtilmektedir. Bu do¤rultuda, iç kontrol sisteminin kurulmas› hususunda as›l ve nihai sorumlulu¤un üst yönetime ait oldu¤u söylenebilir.
Ancak, ifade edilmelidir ki, iç kontrolün kurulmas›
noktas›nda üst yönetimin en büyük yard›mc›s›, iç kontrole iliﬂkin standartlar›n uygulanmas› ve geliﬂtirilmesi
konular›nda çal›ﬂmalar yapmak, çal›ﬂma sonuçlar›n›
yönetime raporlamak ve idare faaliyet alanlar›na yönelik spesifik ve özellikli alanlarda ayr›nt›l› standartlar
belirlemek vb. görevleri ile SGB’ler olacakt›r.
‹ç kontrole yönelik standartlar›n, kurumsal faaliyet
alanlar›nda uygulanmas›, bu standartlar›n iﬂlerli¤inin
sa¤lanmas›na yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas› ve elde edilen sonuçlar›n üst yöneticiyle paylaﬂ›lmas› suretiyle iç
kontrol sisteminin kurulmas›na arac›l›k edecek olan
SGB’lerin, bu yönüyle iç kontrolün kurulmas› noktas›nda ikincil bir sorumlulu¤u haiz oldu¤u söylenebilir.
‹ç kontrol sisteminin kurulmas› hususunda üst yönetime iliﬂkin sorumlulu¤un en önemli noktas›, hiç ﬂüphesiz uygun ve yeterli bir kontrol ortam›n›n tesis edilmesidir. Etik de¤erleri ve dürüst yönetim anlay›ﬂ›n› ihtiva
eden kontrol ortam›, iç kontrol sisteminin kurulmas›
aç›s›ndan gerekli olan alt yap›n›n inﬂa edildi¤i, kurum
kültürünün oluﬂtu¤u ve iç kontrole yönelik alg› ve sahiplenmenin hangi düzeyde oldu¤unun tespit edildi¤i
aﬂamad›r. Dolay›s›yla, iç kontrolün gerekti¤i gibi kuru54
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labilmesi için uygun bir kontrol ortam›n›n sa¤lanmas›
noktas›nda üst yönetimin özel bir sorumlulu¤u vard›r.
Üst yönetim, elveriﬂli bir kontrol ortam›n›n varl›¤› için,
iç kontrole yönelik pozitif bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olmal› ve di¤er tüm kurum personeline örnek olacak tutum
ve davran›ﬂlar göstermelidir. Aksi takdirde, uygun bir
kontrol ortam›n›n yoklu¤u nedeniyle iç kontrol sistemi, daha kuruluﬂ aﬂamas›nda baﬂar›s›z olabilecektir.
Di¤er taraftan, iç kontrol sisteminin kurulmas› hususunda, SGB’lerin sorumlulu¤una iliﬂkin en önemli noktay› ise, SGB’lerce, di¤er harcama birimlerine yönelik
olarak sunulan rehberlik ve koordinasyon hizmetlerinin oluﬂturdu¤u söylenebilir. Buna paralel olarak, söz
konusu koordinasyon ve rehberlik görevleri çerçevesinde iç kontrole iliﬂkin örgütlenmenin (Kurullar, çal›ﬂma gruplar› vb.) oluﬂturulmas›, Kamu ‹ç Kontrol Standartlar›n›n uygulanmas›na yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas› ve elde edilen verilerin üst yönetime raporlamas› iﬂlemleri, SGB’ler taraf›ndan yürütülecek faaliyetler aras›nda say›labilir.
3.13 ‹ZLEME VE YÖNLEND‹RME KURULUNUN
GÖREVLER‹ NELERD‹R?
Kamu ‹ç Kontrol Standartlar›na Uyum Eylem Plan›
Rehberinde bir üst yönetici yard›mc›s› veya harcama
yetkilisinin baﬂkanl›¤›nda, harcama yetkilileri veya görevlendirecekleri yard›mc›lar›ndan oluﬂan “‹ç Kontrol
‹zleme ve Yönlendirme Kurulu” oluﬂturulmas› gerektiHarcama Birimleri Rehberi
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¤i belirtilmektedir. ‹ç Kontrol ‹zleme ve Yönlendirme
Kurulu, haz›rlanan iç kontrol eylem plan› taslaklar›
üzerinde görüﬂ bildirmek, de¤iﬂiklik yapmak ve öneri
getirmek; Kurumda kurulacak olan iç kontrol sistemi
ile ilgili öneriler geliﬂtirmek, iç kontrol sistemini ve
onaylanan Kurumun ‹ç Kontrol Standartlar›na Uyum
Eylem Plan›n› periyodik olarak izlemek ve Üst Yöneticiye raporlamakla görevlidir.
3.14 ‹Ç KONTROL ÇALIﬁMA GRUPLARININ GÖREVLER‹ NELERD‹R?
‹ç kontrol sisteminin uygulanmas›, izlenmesi ve de¤erlendirilmesi sorumlulu¤u birim yöneticilerinde olmakla birlikte, birim yöneticisinin görevlendirece¤i kiﬂilerden oluﬂan ‹ç Kontrol Çal›ﬂma Gruplar›, Eylem Plan›nda yer alan eylem/faaliyetleri yerine getirmek, birimlerindeki iç kontrol ile ilgili iﬂ ve iﬂlemlerin koordinasyonunu yapmak, Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤› ile iletiﬂimi sa¤lamak ve eylemlerin gerçekleﬂme sonuçlar›n›
Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤›na, Üst Yöneticiye raporlanmas›n› sa¤layacak formatta ve zamanda raporlamakla sorumludur.
3.15 HARCAMA YETK‹L‹S‹N‹N ‹Ç KONTROLE
YÖNEL‹K SORUMLULUKLARI NELERD‹R?
Harcama Yetkilileri;
 idari ve mali karar ve iﬂlemlere iliﬂkin olarak mesleki
de¤erlere ve dürüst yönetim anlay›ﬂ›na sahip olunmas›ndan,
56
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 Mali yetki ve sorumluluklar›n bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden,
 Önceden belirlenmiﬂ standartlara uyulmas›n›n sa¤lanmas›ndan,
 Mevzuata ayk›r› faaliyetlerin önlenmesinden,
 Kapsaml› bir yönetim anlay›ﬂ›yla uygun bir çal›ﬂma
ortam›n›n ve saydaml›¤›n sa¤lanmas›ndan görev ve
yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. (72)
Burada belirtilen sorumluluklar bütün kamu idarelerinde görev alan tüm üst yöneticiler ve di¤er idarecilerin sad›k kalmas› gereken hususlard›r.
3.16 “HARCAMA YETK‹L‹S‹N‹N ‹Ç KONTROL
GÜVENCE BEYANI” NED‹R?
Harcama biriminde iﬂ ve iﬂlemlerinin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir ﬂekilde gerçekleﬂtirildi¤ini içeren ve
harcama yetkilisi taraf›ndan imzalanan ve birim faaliyet
raporuna eklenen belgedir.
3.17 ‹Ç KONTROL S‹STEM‹NDE SAYIﬁTAY’IN
ROLÜ NED‹R?
6085 say›l› Say›ﬂtay Kanunu’nun yürürlü¤e girmesiyle
birlikte Say›ﬂtay denetiminin kapsam›n›n geniﬂledi¤i ve
buna paralel olarak da niteli¤inin de¤iﬂti¤i görülmektedir. ‹darelerin iç kontrol sistemlerinin incelenmesi ve
de¤erlendirilmesi, yeni Kanunla birlikte Say›ﬂtay deneHarcama Birimleri Rehberi
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timi kapsam›na al›nm›ﬂ ve bu do¤rultuda Say›ﬂtay taraf›ndan, yeni denetim yaklaﬂ›m›yla paralel olarak kamu
idarelerinde denetim faaliyetleri gerçekleﬂtirilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r. Say›ﬂtay Kanununda denetimin; kamu
idarelerinin hesap, mali iﬂlem ve faaliyetleri ile iç kontrol sistemlerinin incelenmesi ve kaynaklar›n etkili,
ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullan›lmas›n›n de¤erlendirilmesi (73) olarak tan›mland›¤›, denetimin; düzenlilik ve performans denetimlerini kapsad›¤›, düzenlilik denetiminin ise; mali yönetim ve iç
kontrol sistemlerinin de¤erlendirilmesi suretiyle gerçekleﬂtirilece¤i (74) hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Say›ﬂtay Kanununda, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin de¤erlendirilmesi faaliyetinin, düzenlilik
denetimi kapsam›nda; idarelerce belirlenen hedeflerle
ilgili olarak ortaya ç›kan faaliyet sonuçlar›n›n ölçülmesi faaliyetinin ise, performans denetimi kapsam›nda de¤erlendirildi¤i görülmektedir. Dolay›s›yla Say›ﬂtay taraf›ndan kamu idarelerinde yap›lacak denetim faaliyetlerinin, ne ﬂekilde yap›l›rsa yap›ls›n her durumda idarelerdeki iç kontrol sistemlerinin incelenmesine ve analizine yönelik olaca¤›n› söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r.
Bu çerçevede, Say›ﬂtay taraf›ndan yap›lan düzenlilik
denetimlerinin içeri¤inin, do¤rudan idarelerdeki iç
kontrol sistemlerinin kendisi oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Di¤er taraftan, idareler taraf›ndan belirlenen amaçlara
ve hedeflere ulaﬂ›lma düzeyinin performans göstergele58
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ri ve faaliyet sonuçlar› ile ölçülmesi iﬂinin zaten iç kontrol sisteminin içerisinde yer alan bir süreci ifade etti¤i
gerekçesiyle, performans denetimi sürecinde de denetimin odak noktas›n›n, dolayl› da olsa yine iç kontrol
sistemi olaca¤› söylenebilir. Bu do¤rultuda, kurumsal
amaç ve hedefler belirlenmesi, bu amaçlar›n ve hedeflerin gerçekleﬂtirilmesi yolunda karﬂ›laﬂ›lmas› muhtemel risklerin tespiti ile amaç/hedeflere ulaﬂ›lma düzeyinin ölçülmesi ve raporlanmas› faaliyetleri, iç kontrol
sistemi içerisinde yer alan uygulamalar oldu¤u için, Say›ﬂtay taraf›ndan yap›lacak performans denetimlerinin
de dolayl› olarak idarelerdeki iç kontrol sistemini hedef
ald›¤›n› söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r.
Say›ﬂtay taraf›ndan yap›lacak düzenlilik ve performans
denetimleri s›ras›nda, idarenin kendi bünyesinde gerçekleﬂtirdi¤i (harcama birimleri, SGB, iç denetim) iç
kontrol izleme ve de¤erlendirme faaliyetleri ile bunlar›n sonuçlar› ve bu alana iliﬂkin iç denetim raporlar›
Say›ﬂtay ile paylaﬂ›lmal›d›r. Bu sayede, iç kontrol sisteminin daha kapsaml› bir de¤erlendirmesi yap›larak,
sistemin aksayan yönlerine iliﬂkin öneri ve tedbirler geliﬂtirilmesi sa¤lanabilecektir.
3.18 ‹Ç DENET‹M NED‹R?
‹ç denetim; “kamu idaresinin çal›ﬂmalar›na de¤er katmak ve geliﬂtirmek için kaynaklar›n ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslar›na göre yönetilip yönetilmedi¤ini de¤erlendirmek ve rehberlik yapmak amac›yla yaHarcama Birimleri Rehberi
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p›lan ba¤›ms›z, nesnel güvence sa¤lama ve dan›ﬂmanl›k faaliyeti” (75) olarak tan›mlanmaktad›r.
‹lgili kanun ve yönetmeliklerde yap›lan tan›mlarda iç
denetim sisteminin, kamu idarelerinin çal›ﬂmalar›na
de¤er katmak ve bunlar› geliﬂtirmek amac›yla yap›lan
ba¤›ms›z ve objektif bir dan›ﬂmanl›k faaliyeti oldu¤u
vurgulanmaktad›r. Bu özelli¤i dolay›s›yla iç denetim,
kurumsal süreçlere, dolay›s›yla iç kontrol uygulamalar›na yönelik yap›lan inceleme ve de¤erlendirme faaliyetleriyle, üst yönetime rehberlik hizmeti vermekte ve tavsiyelerde bulunmaktad›r. Baﬂka bir aç›dan iç
denetim; risk yönetimi, kontrol ve yönetiﬂim süreçlerinin de¤erlendirilmesi ve geliﬂtirilmesine yönelik
sistematik ve disiplinli bir yaklaﬂ›m getirerek, kurumsal amaçlara ve hedeflere ulaﬂ›lmas›na yard›mc›
olmaktad›r. (76) Ayr›ca, iç denetim sisteminin bir dan›ﬂmanl›k faaliyeti olarak tan›mlanmas›, karar alma
süreçlerinde etkinlik ve bu sayede üst yönetimin
do¤ru ve h›zl› kararlar alabilmesi bak›m›ndan önem
taﬂ›maktad›r.
‹ç denetim sisteminin amac›, incelenen faaliyet alanlar›na yönelik analizler ve de¤erlendirmeler yaparak üst
yönetime rehberlik etmek ve süreçlerde tespit edilen
aksakl›klara iliﬂkin üst yönetime tavsiye ve önerilerde
bulunmakt›r. ‹ç denetim sistemi, sözü edilen de¤erlendirme ve analizleri ayn› zamanda iç kontrol sisteminin
etkinli¤ini, performans›n›, kalitesini ve yeterlili¤ini ölç60
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mek amac›yla da yapmal›d›r. Böylece iç denetim, iç
kontrol uygulamalar›nda tespit edilen eksiklik ve hatalara yönelik üst yönetime sunaca¤› iyileﬂtirme önerileri
vas›tas›yla kurumsal amaçlara ve hedeflere ulaﬂ›lmas›na yard›mc› olacakt›r.
‹ç denetim faaliyetinin yürütülmesi s›ras›nda gerçekleﬂtirilecek iﬂlemlerin, idare faaliyet ve süreçlerinin
tamam›nda de¤il, risk odakl› denetim anlay›ﬂ› paralelinde kurum aç›s›ndan daha hassas ve kritik olan
alanlarda yo¤unlaﬂt›r›lmas›, iç denetimin etkinli¤ini
ve verimlili¤ini artt›racakt›r. ‹ç kontrol faaliyetleri
çerçevesinde yap›lan fayda ve maliyet analizleri, iç
denetim çal›ﬂmalar› s›ras›nda da de¤erlendirmeye
al›nmal›d›r. Bütün faaliyet alanlar›nda denetim ve
kontrol prosedürleri uygulamak maliyet etkinli¤i aç›s›ndan do¤ru bir yaklaﬂ›m de¤ildir ve iç denetim faaliyetlerinin risk odakl› denetim anlay›ﬂ› paralelinde
yürütülmesi gerekmektedir.
Kurumsal amaçlara ve hedeflere ulaﬂ›lmas› yolunda üst
yönetimin ve di¤er karar organlar›n›n yard›mc›s› ve dan›ﬂman› olarak iç denetim faaliyeti, ayn› zamanda iç
kontrolün izlenmesi, de¤erlendirilmesi ve sonuçlar›n
üst yönetime raporlanmas› alan›nda sorumluluk sahibidir. Bahsedilen bütün bu özellikleri dolay›s›yla iç denetim sistemi, önemli bir yönetim arac› olarak görülmeli ve iç denetim faaliyeti sonucunda elde edilen ç›kt›lar bu zeminde de¤erlendirilmelidir.
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3.19 ‹Ç KONTROL - ‹Ç DENET‹M ‹L‹ﬁK‹S‹ NASILDIR?
‹ç denetim ile iç kontrolün birbirlerinden oldukça farkl› kavramlar oldu¤u ancak bu farkl›l›¤a ra¤men aralar›nda yine de güçlü bir iliﬂki bulundu¤u söylenebilir. ‹ç
kontrole iliﬂkin yap›lan mevzuat tan›mlamalar›ndan da
anlaﬂ›laca¤› üzere iç denetim, iç kontrol sisteminin bir
parças› ve sistemi oluﬂturan unsurlardan biri olarak ifade edilmektedir.
Ancak iç kontrole yönelik sorumluluk alanlar›nda da
bahsedildi¤i gibi iç denetim sisteminin, iç kontrolün
kurulmas› aﬂamas›na iliﬂkin rol ve sorumlulu¤u bulunmamaktad›r. Yine iç denetimde sorumluluk, faaliyeti
bizzat yürüten iç denetçilere ait iken, iç kontrolde sorumluluk üst yönetime aittir.
Yap›lan iç denetim tan›mlar›nda iç denetim sisteminin
esas gayesinin, iç kontrol sisteminin etkinli¤ini, performans›n› ve yeterlili¤ini de¤erlendirmek ve sistem içerisinde aksayan yönlere iliﬂkin üst yönetime bildirimde
ve tavsiyelerde bulunmak oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, bu
iki kavram aras›ndaki iliﬂki daha net anlaﬂ›labilecektir.
‹ç kontrol sisteminin izlenmesi, de¤erlendirilmesi ve
sistem içerisindeki yetersiz noktalar›n tespiti için, iç
denetim faaliyetine ihtiyaç duyulmaktad›r. ‹ç denetim,
iç kontrol sistemini de¤erlendirmek ve sisteme yönelik
öneri, tedbir ve tavsiyeleri üst yönetime iletmekle gö62
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revli bir dan›ﬂmanl›k faaliyeti oldu¤una göre iç kontrol
olmadan iç denetimin, iç denetim olmadan da iç kontrolün varl›¤›n›n fazla bir anlam ifade etmeyece¤i ortadad›r.
‹ç kontrol, iç denetimin varl›k sebebiyken; iç denetim,
iç kontrol sisteminin de¤erlendirilmesi ve izlenmesi
için gerekli olan bir faaliyet olarak tan›mlanabilir. ‹ç
kontrol sistemleri ve uygulamalar› ne kadar iyi olursa
olsun asla mutlak ölçüde güvence veremeyecektir. Bu
nedenle iç denetim faaliyeti, iç kontrol sistemindeki
hata ve eksikliklerin tespiti ve bunlara yönelik öneri ve
tavsiyeler geliﬂtirilmesi noktas›nda üst yönetime dan›ﬂmanl›k yaparak, iç kontrolün etkinli¤inin ve yeterlili¤inin art›r›lmas›na olumlu katk› yapabilecek bir yönetim
fonksiyonu olarak görülmelidir.
‹ç denetim faaliyetinin, iç kontrol sisteminin performans›n› izlemek ve de¤erlendirmekle yükümlü oldu¤u
göz önünde bulunduruldu¤unda, etkin ve verimli iﬂleyen bir iç kontrol sisteminin, iç denetimin iﬂini oldukça kolaylaﬂt›raca¤›n› söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r. ‹ç
kontrol sistemi ne kadar iyi çal›ﬂ›r ve uygulan›rsa, iç
denetimin iﬂ yükü ayn› oranda azalacak ve iyi iﬂleyen
bir iç kontrol sistemi, daha etkin ve verimli bir iç denetim fonksiyonunun oluﬂmas›na arac›l›k edebilecektir.
Ancak, iki kavram aras›ndaki bu çok yak›n iliﬂkiye ra¤men, iç denetim ile iç kontrol sistemleri birbirlerinin
yerine geçebilecek yap›lar olarak görülmemelidir. ‹ç
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denetim, ilgili mevzuat hükümlerinde yap›lan kurgu
gere¤i, iç kontrol sisteminin bir parças› ve unsuru olarak de¤erlendirilmelidir. ‹ç kontrol kurumun tüm iﬂ
süreçlerini, çal›ﬂanlar›n› ve hatta iç denetimi de kapsayan bir yap› iken, iç denetim, üst yönetime ve di¤er karar vericilere yönelik bir faaliyet olup odak noktas› bizzat iç kontrol uygulamalar›n›n kendisidir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bütçe ve Kesin Hesap Süreci ile
Bütçeden Harcama Yap›lmas›
Bu bölümde; bütçe, bütçe kodlamas›, bütçenin haz›rlanmas› ve kanunlaﬂmas›, ayr›nt›l› harcama
program›n›n haz›rlanmas›, bütçeden harcama yap›lmas›, yap›lan harcamalara iliﬂkin belgelerin muhasebe birimine gönderilmesi, muhasebe birimince ödemelerin hak sahiplerine ödenmesi iﬂlemleri
ile kesin hesab›n haz›rlanmas› ve kanunlaﬂmas›na
de¤inilmiﬂtir.

4.1 BÜTÇE NED‹R?
Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunlar›n uygulanmas›na iliﬂkin hususlar› gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlü¤e konulan belgeye bütçe
denir. (77) ‹lgili y›llara iliﬂkin bütçeler her ne kadar çok
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y›ll› olarak haz›rlansa da, çok y›ll› bütçenin sadece ilk
y›l› “Bütçe Kanunu” olmakta, geriye kalan iki y›l› ise
“tahmin niteli¤i” taﬂ›maktad›r.
4.2 BÜTÇE KODLAMASI NED‹R?
Devlet faaliyetlerinin; kurumsal, fonksiyonel, finansal
ve ekonomik olarak s›n›fland›r›lmas›d›r.(78) Aﬂa¤›daki
tabloda Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesinde ‹nsan
Kaynaklar› Daire Baﬂkanl›¤›’n›n bütçe kodlamas›na iliﬂkin bir örnek yer almaktad›r
KURUMSAL

FONKS‹YONEL

F‹NANSAL

EKONOM‹K

1 II III IV

1 II III IV

1

1 II III IV

5

01 1 1 01

46 21 01 05

01 3 1

4.3 KURUMSAL SINIFLANDIRMA NED‹R?
Siyasi ve idari sorumluluk ile performans sorumlular›n›n tespitini hedefleyen, dört düzeyli ve sekiz haneli
kod yap›s›na sahip, temel kriteri siyasi ya da bürokratik yönetim yetkisi olarak kabul edilen bütçe kod yap›s›d›r.
4.4 KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN DÜZEYLER‹ NEY‹ ‹FADE ETMEKTED‹R?
 Birinci düzey; bakanl›klar ile anayasal olarak eﬂde¤er
kurumlar› ve bütçe türlerini,
 ‹kinci düzey; birinci düzeyde tan›mlanan yöneticilere karﬂ› do¤rudan sorumlu birimleri,
66
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 Üçüncü düzey; ana hizmet birimleri gibi kurumsal
politikan›n uygulanmas›ndan sorumlu ikinci düzeye
do¤rudan ba¤l› birimleri,
 Dördüncü düzey, destek ve lojistik birimleri ile politika uygulayan birimleri ifade etmektedir.
4.5 FONKS‹YONEL SINIFLANDIRMA NED‹R?
Fonksiyonel s›n›fland›rma devlet faaliyetlerinin türünü
göstermek üzere tasarlanm›ﬂt›r. Dört düzeyli ve alt› haneli kod grubundan oluﬂmaktad›r. Birinci düzey, devlet faaliyetlerini 10 ana fonksiyona ay›rmaktad›r. Ana
fonksiyonlar, ikinci düzeyde programlara bölünmektedir. Üçüncü düzey kodlar ise nihai hizmetleri göstermektedir. Dördüncü düzey aç›larak muhtemel ‹htiyaçlar için boﬂ b›rak›lm›ﬂt›r. (01) Genel Kamu Hizmetleri,
(02) Savunma Hizmetleri, (03) Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, (04) Ekonomik ‹ﬂler ve Hizmetler,
(05) Çevre Koruma Hizmetleri, (06) ‹skân ve Toplum
Refah› Hizmetleri, (07) Sa¤l›k Hizmetleri, (08) Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, (09) E¤itim Hizmetleri
ve (10) Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yard›m Hizmetlerini
göstermektedir.
4.6 F‹NANSAL SINIFLANDIRMA NED‹R?
Harcaman›n hangi kaynakla finanse edildi¤ini gösterir.
Tek haneli koddan ibarettir. (1) Genel Bütçe, (2) Özel
Bütçe, (3) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, (4)
Sosyal Güvenlik Kurumlar›, (5) Mahalli ‹dareler, (6)
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Özel Ödenekler, (7) D›ﬂ Proje Kredileri ile (8) Ba¤›ﬂ ve
Yard›mlar› göstermektedir.
4.7 EKONOM‹K SINIFLANDIRMA NED‹R?
Ekonomik s›n›fland›rma devlet faaliyetlerinin, milli
ekonomi üzerindeki etkilerine göre gruplanmas›yla
oluﬂturulmuﬂtur. Devlet faaliyetlerinin, milli gelir ve
piyasa ekonomisi üzerindeki etkilerinin ölçülmesini
amaçlar. Alt› haneli ve dört düzeyli kod grubundan
oluﬂur. Bütçe politikalar›n›n seçici bir ﬂekilde uygulanmas›n› sa¤lar. (01) Personel Giderleri, (02) Sosyal Güvenlik Kurumlar›na Devlet Primi Giderleri, (03) Mal ve
Hizmet Al›m Giderleri, (04) Faiz Giderleri, (05) Cari
Transferler, (06) Sermaye Giderleri, (07) Sermaye
Transferleri, (08) Borç Verme ve (09) Yedek Ödenekleri göstermektedir.
4.8. BELED‹YELERDE BÜTÇE HAZIRLAMA SÜREC‹ NASIL ‹ﬁLER?
 01 Ocak-30 Haziran: Belediye Baﬂkan› bütçe ça¤r›s›
yapar. Bütçe ça¤r›s›nda, bütçenin haz›rlanmas›nda
uyulacak temel ilke ve politikalar› da belirler.
 01 Temmuz-31 Temmuz: Belediye birimleri giderlerden oluﬂan bütçe tekliflerini haz›rlayarak, mali hizmetler/SGB birimine verir.
 01 A¤ustos-31 A¤ustos: Mali hizmetler birimi, harcama birimlerinden gelen gelir ve gider bütçelerini bir-
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leﬂtirir ve belediyenin bütçe tasar›s›n› oluﬂturur. Ard›ndan Baﬂkan›n incelenmesinden geçirmek sureti ile encümene havalesini sa¤lar.
 01 Eylül-07 Eylül: Bütçe tasar›s›, merkezi yönetim
bütçe tasar›s›na eklenmek üzere, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na
gönderilir.
 01 Eylül-25 Eylül: Bütçe tasar›s›, encümence incelenir ve meclise sunulmak üzere bir rapor haz›rlan›r.
 25 Eylül-30 Eylül: Büyükﬂehir ilçe belediyelerinde
belediye baﬂkan›, bütçe tasar›s›n› meclise sunar.
 25 Eylül-31 Ekim: Büyükﬂehir, il, ilçe ve kasaba belediyelerinde belediye baﬂkan›, bütçe tasar›s›n› meclise
sunar
 01 Ekim-20 Ekim: Büyükﬂehir ilçe bütçeleri, bütçe
komisyonu ile mecliste görüﬂülür
 01 Kas›m-20 Kas›m: ‹l, ilçe ve kasaba belediye bütçeleri, bütçe komisyonu ile mecliste görüﬂülür.
 08 Kas›m-28 Kas›m: Büyükﬂehir Belediye Bütçeleri
ilçe belediye bütçeleri ile birlikte, bütçe komisyonu ile
mecliste görüﬂülür.
 01 Kas›m-31 Aral›k: Meclisçe görüﬂülüp kesinleﬂen
bütçe, en geç 7 gün içinde, 1 Ocakta yürürlü¤e girmesi için ba¤l›l›¤›na göre vali veya kaymakama gönderilir.
 01 Ocak: Bütçe uygulamaya girer veya herhangi bir
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nedenle, bütçe kesinleﬂmemiﬂse, geçen y›l bütçesi uygulamaya devam eder.
4.9 MAHALL‹ ‹DARELERDE KES‹N HESABIN DÜZENLENMES‹ VE MECL‹STE GÖRÜﬁÜLMES‹?
Kesin hesap; mali hizmetler birimi taraf›ndan mali y›l›n bitiminden itibaren haz›rlanarak, üst yönetici taraf›ndan il özel idarelerinde Mart, belediyelerde Nisan
ay› içinde encümene sunulur. Encümen kesin hesab›
en geç Nisan ay›n›n sonuna kadar inceleyip, görüﬂü ile
birlikte meclisin May›s ay› toplant›s›nda görüﬂülmek
üzere üst yöneticiye sunar.
 Kesin hesab›n görüﬂülmesi ve kesinleﬂmesinde, bütçeye iliﬂkin hükümler uygulan›r. Kesin hesab›n meclislerde görüﬂülmesine iliﬂkin toplant› süresi en çok beﬂ
gündür.
 Ba¤l› idarelerde ve birliklerde kendi özel mevzuat
hükümleri uygulan›r.
 Büyükﬂehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinin kesin
hesaplar› ayr›ca Büyükﬂehir belediye meclisinde görüﬂülmez. Ancak Büyükﬂehir Belediyesi Kanununun 14
üncü maddesine göre büyükﬂehir belediye baﬂkan›na
gönderilir. (79)
 Kesin hesap Haziran ay›n›n sonuna kadar Say›ﬂtay
Baﬂkanl›¤›na gönderilir.
Kesin hesap kanun tasar›s›n›n ekinde;
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a) Genel mizan,
b) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve aç›klamas›,
c) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve aç›klamas›,
d) Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibar›yla
da¤›l›m›,
e) Devlet borçlar› ve Hazine garantilerine iliﬂkin cetveller,
f) Y›l› içerisinde silinen kamu alacaklar› cetveli,
g) Mal yönetim hesab› icmal cetvelleri,
h) Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan gerekli görülen di¤er
belgeler yer al›r. (80)
4.10 MERKEZ‹ YÖNET‹M BÜTÇE KANUNU KES‹N HESABI NE ZAMAN VE NASIL HAZIRLANIR?
Kurum kesin hesab› mahsup döneminin tamamlanmas›n› takiben bütçe kanun tasar›s› kod yap›s›na uygun
olarak ve muhasebe kay›tlar› dikkate al›narak haz›rlan›r. Öncelikle 15 Mart tarihine kadar her bir harcama
birimi kesin hesap aç›klamalar›n› haz›rlayarak Strateji
Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤›na gönderir. Burada konsolide
edilerek gerekli di¤er tüm tablolar ve taﬂ›n›r kesin hesab› da eklenerek 15 Nisan tarihinde Maliye Bakanl›¤›na gönderilen tasar›, teyit al›nd›ktan sonra yetkililere
imzalat›larak 15 May›s tarihine kadar Maliye Bakanl›¤›na gönderilir.
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4.11 BÜTÇE KANUN TASARISI NE ZAMAN TÜRK‹YE BÜYÜK M‹LLET MECL‹S‹NE SUNULUR?
Maliye Bakanl›¤›nca haz›rlanan merkezî yönetim bütçe
kanun tasar›s› ile millî bütçe tahmin raporu, y›l baﬂ›ndan en az yetmiﬂ beﬂ gün önce (81) (en geç 17 Ekim’e
kadar) Bakanlar Kurulu taraf›ndan Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
4.12 BÜTÇE KANUN TASARISI VE KES‹N HESAP
KANUN TASARISI NE ZAMAN KANUNLAﬁIR?
Merkezî yönetim bütçe kanunu ile Kesin hesap kanun
tasar›lar› y›l baﬂ›ndan (1 Ocak) önce Resmî Gazete’de
yay›mlan›r. (82)
4.13 BÜTÇE ÖDENEKLER‹ NASIL KULLANILAB‹L‹R?
Bütçe kanunuyla tahsis edilen ödenekler için harcama
birimleri taraf›ndan ayr›nt›l› harcama program› haz›rlan›r. Bütçe ödenekleri, Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek
esaslar çerçevesinde, Hazine Müsteﬂarl›¤›nca talep edilen nakit planlamas› da dikkate al›narak vize edilen ayr›nt›l› harcama programlar› ve serbest b›rakma oranlar›na göre kullan›l›r. (83)
4.14 AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (AHP)
NED‹R?
AHP, 5018 say›l› Kanuna ekli (I) say›l› cetvelde yer alan
genel bütçeli idarelerin, aylar itibar›yla yapabilecekleri
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harcamalar› gösteren programd›r. Bu program›n ekonomik s›n›fland›rman›n ikinci düzeyi itibar›yla oluﬂturulmas›na “AHP ‹cmal”, tertip düzeyinde oluﬂturulmas›na ise “AHP Detay” denilmektedir.
4.15 AHP NE ZAMANA KADAR HAZIRLANIR?
Birimlerin en geç Ocak ay› ortas›na kadar AHP ‹cmal
veya AHP Detay öngörülerini haz›rlayarak Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤›na göndermesi gerekmektedir. Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤›, birimlerden gelen öngörüleri konsolide ederek kurum AHP Teklifini haz›rlar ve
Maliye Bakanl›¤›na gönderir.
AHP Tekliflerinin, AHP Detay formunun kullan›larak
oluﬂturulmas› halinde, AHP ‹cmal formu e-bütçe sistemi taraf›ndan otomatik olarak üretilir. Tekliflerin AHP
‹cmal formu kullan›larak oluﬂturulmas› halinde formun Maliye Bakanl›¤›nca vize edilmesini takiben, AHP
Detay formlar› vizeye uygun olarak kurumlarca en geç
1 ﬁubat’a kadar oluﬂturularak e-bütçe sistemi üzerinde
onaylan›r.
4.16 REV‹ZE ‹ﬁLEM‹ NED‹R?
AHP’de y›l içinde yap›lacak her türlü de¤iﬂiklik iﬂlemidir.
4.17 AKTARMA ‹ﬁLEM‹ NED‹R?
Belli bir tertibe tahsis edilmiﬂ olan ödene¤in, 5018 say›l› Kanun, y›l› bütçe kanunu ve di¤er kanun hükümHarcama Birimleri Rehberi
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lerine dayan›larak bir tertipten düﬂülüp mevcut veya
yeni aç›lacak bir tertibe eklenmesi iﬂlemleridir.
4.18 EKLEME ‹ﬁLEM‹ NED‹R?
‹lgili kanunlar› gere¤ince, gerekti¤inde (B) veya (F) iﬂaretli cetvellerle iliﬂkilendirmek suretiyle bütçede mevcut veya yeni aç›lacak bir tertibe ödenek ilave edilmesi
iﬂlemleridir.
4.19 GEL‹RL‹ ÖDENEK KAYDI ‹ﬁLEM‹ NED‹R?
Bütçe kanunlar› veya di¤er mevzuatta yer alan hükümler gere¤ince kaydedilecek gelirlerin y›l› bütçesiyle iliﬂkisinin kurulmas› ve kullan›m›na imkân sa¤lanmas›
amac›yla mevcut veya yeni aç›lacak tertiplere yap›lacak
ödenek kayd› iﬂlemleridir.
4.20 E- BÜTÇE VE SGB.NET S‹STEM‹ NED‹R?
e-bütçe, tüm kamu bütçe planlama ve gerçekleﬂmesinin güvenli internet kanal›ndan takip edilebilmesini
sa¤lar. ‹darenin, Maliye Bakanl›¤›n›n, TBMM’nin ve vatandaﬂ›n, ﬂeffafl›k ilkesi çerçevesinde, kamu kaynaklar›n›n do¤ru kullan›m›n›n takip edilebildi¤i bir ortam
sunar. (84)
4.21 ‹ﬁLEMLER‹N E-BÜTÇE VE SGB.NET S‹STEM‹ ÜZER‹NDEN GERÇEKLEﬁT‹R‹LEB‹LMES‹
‹Ç‹N NE YAPILMALIDIR?
‹ﬂlemlerin gerçekleﬂtirilebilmesi için birim kullan›c› ﬂifresinin al›nmas› gerekir. ﬁifre iﬂlemleri birimlerin tale74
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bi üzerine Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤› taraf›ndan sonuçland›r›l›r.
4.22 ÖDENEK GÖNDERME BELGES‹ NED‹R?
Kamu idarelerinin merkez teﬂkilat harcama yetkilileri,
merkez d›ﬂ› birimlere ihtiyaçlar›nda kullanmak üzere
ödenek gönderdi¤i ve harcama yetkisi verdi¤i belgedir.
(85) Belgenin gönderilmesine iliﬂkin esas ve usuller Maliye Bakanl›¤›nca belirlenmektedir.
4.23 TENK‹S BELGES‹ NED‹R?
Harcama birimi taraf›ndan düzenlenen ödenek gönderme belgesi ile muhasebe birimine harcanmak üzere
gönderilen ödene¤in geri çekilmesi için düzenlenen
belgedir.
4.24 BÜTÇE G‹DER‹N‹N GERÇEKLEﬁT‹R‹LMES‹NE ‹L‹ﬁK‹N SÜREÇ NASILDIR?
 ‹htiyac›n ortaya ç›kmas›,
 Harcama yetkilisince harcama talimat› verilmesi,
 ‹ﬂ, mal veya hizmetin belirlenmiﬂ usul ve esaslara uygun olarak al›nd›¤›n›n veya gerçekleﬂtirildi¤inin görevlendirilmiﬂ kiﬂi veya komisyonlarca onaylanmas›,
 Gerçekleﬂtirmeye iliﬂkin belgelerin gerçekleﬂtirme
görevlisince haz›rlan›p kontrol edilmesi,
 Haz›rlanan belgelerin harcama yetkilisince imzalanmas› ve muhasebe birimine gönderilmesi,
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 Muhasebe birimince tutar›n hak sahibine ödenmesi
ile gider gerçekleﬂtirilir.
4.25 HARCAMA TAL‹MATI NED‹R?
Kamu ihale mevzuat›na tabi olmayan bir giderin idare
ad›na geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için düzenlenen ve harcama yetkilisi taraf›ndan imzalanan
belgedir. (86) 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu çerçevesinde ihale usullerine göre yap›lacak al›mlarda ‘ihale
onay belgesi’, do¤rudan temin veya kamu ihale mevzuat›nda belirtilen istisnai al›mlarda ‘onay belgesi’ düzenlenir. (87)
4.26 HARCAMA TAL‹MATINDA HANG‹ B‹LG‹LER YER ALIR?
Harcama talimat›nda;
 Giderin konusu,
 Hizmet gerekçesi,
 Yap›lacak iﬂ veya hizmetin süresi,
 Hukuki dayanak,
 Tutar,
 Kullan›labilir ödenek,
 Bütçe tertibi,
 Gerçekleﬂtirme usulü,
 Gerçekleﬂtirmeyle görevli olanlar
hakk›nda bilgiler yer al›r. (88)
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4.27 ÖDEME BELGES‹ NED‹R?
Ödeme belgesi;
 Bütçeden yap›lacak kesin ödemeler ile ön ödemelerin
mahsubu için düzenlenen Ödeme Emri Belgesini (Mahalli ‹dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli¤i eki - 32
numaral› belge),
 Ön ödeme suretiyle yap›lacak ödemelerde düzenlenen Muhasebe ‹ﬂlem Fiﬂini (Mahalli ‹dareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeli¤i eki - 33 numaral› belge ifade
eder. (89)
4.28 ÖDEME BELGES‹NE EKLENECEK BELGELER NELERD‹R?
Üç nüsha olarak düzenlenmesi gereken ödeme belgesine, yap›lan harcaman›n türüne göre “Mahalli ‹dareler
Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i” ve “Merkezî Yönetim
Harcama Belgeleri Hakk›nda Genel Tebli¤ (2006/1)”de
belirtilen kan›tlay›c› belgeler eklenir.
4.29 MUHASEBE B‹R‹M‹NDE ÖDEME EMR‹ BELGES‹ VE EK‹ BELGELER ÜZER‹NDE YAPILACAK
KONTROLLER NELERD‹R?
Muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde;
 Yetkililerin imzas›n›,
 Ödemenin çeﬂidine göre ilgili mevzuat›nda belirlenen
belgelerin tamam olmas›n›,
Harcama Birimleri Rehberi
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 Maddi hata bulunup bulunmad›¤›n›,
 Hak sahibinin kimli¤ine iliﬂkin bilgileri kontrol etmekle yükümlüdürler. (90)
Muhasebe yetkilileri, yukar›da belirtilen kontroller d›ﬂ›nda kontrol ve inceleme yapamaz; ödemelerde ilgili
mevzuat›nda düzenlenmiﬂ belgeler d›ﬂ›nda belge arayamaz. Yukar›da say›lan konulara iliﬂkin hata veya eksiklik bulunmas› halinde ödeme yapamaz ve ödemeye zorlanamaz. Dolay›s›yla, ödemelerin hak sahiplerine yap›labilmesi için bu belgelerin harcama birimince mevzuata uygun ve do¤ru düzenlenmesi gerekmektedir.
4.30 MUHASEBE B‹R‹M‹, HARCAMA B‹R‹M‹NDEN GELEN ÖDEME EM‹RLER‹N‹ HANG‹ SÜRE
ZARFINDA ÖDEMEK ZORUNDADIR?
Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliﬂ tarihinden
itibaren, en geç 4 (dört) iﬂ günü içinde incelenir, uygun
bulunanlar muhasebeleﬂtirilerek tutarlar› hak sahiplerinin banka hesab›na aktar›l›r.
4.31 MUHASEBE B‹R‹M‹NE GELEN ÖDEME
EM‹RLER‹ ÜZER‹NDE YAPILAN ‹NCELEMEDE
EKS‹KL‹KLER TESP‹T ED‹L‹RSE NE YAPILIR?
Eksik veya hatal› olan ödeme emri belgesi ve eki belgeler, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata
veya eksikli¤in tespit edildi¤i günü izleyen iﬂ günü
içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yaz›l›
olarak gönderilir. (91)
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4.32 HATA VEYA EKS‹KL‹KLER DÜZELT‹L‹P
MUHASEBE B‹R‹M‹NE GÖNDER‹LEN ÖDEME
EM‹RLER‹ EN GEÇ NE ZAMAN ÖDENEB‹L‹R?
Hata veya eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe
birimine verilen ödeme emirleri, en geç 2 (iki) iﬂ günü
sonuna kadar incelenerek muhasebeleﬂtirme ve ödeme
iﬂlemi gerçekleﬂtirilir.
4.33 BÜTÇEDE ÖDENE⁄‹ ÖNGÖRÜLMÜﬁ OLMAKLA B‹RL‹KTE, OLUﬁTU⁄U YER VE ZAMANDA ÖDENE⁄‹ BULUNMAYAN G‹DERLER ‹Ç‹N
NE YAPILIR?
Bu giderler, dayanaklar›n› oluﬂturan harcama belgelerinin de eklenmesi suretiyle harcama yetkilisine imzalat›lm›ﬂ ödeme emri belgesi ile ilgili hesaplara al›n›r; ödene¤inin gelmesini müteakip ödenir.
4.34 BÜTÇE KANUNU VEYA ÖZEL B‹R KANUNLA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN B‹R H‹ZMET VE
HUSUS KARﬁILI⁄I OLMAK ÜZERE GERÇEKLEﬁT‹⁄‹ HALDE, ÖDENE⁄‹ BULUNMAMASI VE
BENZER‹ NEDENLERLE BÜTÇEYE G‹DER KAYDED‹LEMEYEN BORÇLAR ‹Ç‹N NE YAPILIR?
Bütçe kanunu veya özel bir kanunla yap›lmas› öngörülen bir hizmet ve husus karﬂ›l›¤› olmak üzere gerçekleﬂti¤i halde, ödene¤inin bulunmamas› ve benzeri nedenlerle ödeme emri belgesine ba¤lanamayan ve bütçe giderlerinin Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen ekonomik
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kodlar›nda (92) tan›mlanan giderlere iliﬂkin borçlar,
harcama birimlerince iki nüsha “Bütçeleﬂtirilecek Borçlar Bildirim Listesi” ile muhasebe birimine bildirilir.
Daha sonra ödenek temin edildi¤inde, bu hesapta kay›tl› tutarlar bütçeye gider kaydedilerek ödeme iﬂlemi
tamamlan›r.
4.35 ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA YAPAN HARCAMA YETK‹L‹S‹NE NASIL B‹R YAPTIRIM UYGULANIR?
Ödenek üstü harcama gerçekleﬂtiren harcama yetkililerine her türlü ayl›k, ödenek, zam ve tazminat dâhil yap›lan bir ayl›k net ödemeler toplam›n›n iki kat› tutar›na kadar para cezas› verilir. Ödenek üstü harcama ile
kamu zarar› birbirinden ayr› kavramlard›r.
 Ödenek üstü harcama: Bütçelere, ayr›nt›l› harcama
programlar›na, serbest b›rakma oranlar›na ayk›r› olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktar›n› aﬂan harcama talimat›d›r.
 Kamu zarar›: Mevzuata ayk›r› karar, iﬂlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kayna¤›nda art›ﬂa engel veya eksilmeye neden olunmas›d›r. Ayr›ca kamu zarar›
söz konusuysa para cezas› yan›nda, Türk Ceza Kanunu
veya di¤er kanunlar›n bu fiillere iliﬂkin hükümleri uygulan›r. (93)
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BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
Ön Ödemeler
Bu bölümde ön ödemelerin neler oldu¤u, ön ödeme yap›labilecek durumlar, kimler arac›l›¤›yla yap›laca¤›, ön ödemelerin mahsup iﬂlemleri ile mahsup dönemine aktarma iﬂlemlerinin nas›l gerçekleﬂtirilece¤i üzerinde durulmuﬂtur.

5.1 ÖN ÖDEME NED‹R?
‹lgili mevzuat›nda öngörülen hallerde kesin ödeme öncesi avans veya kredi ﬂeklinde yap›lan ödemedir. (94)
5.2 ÖN ÖDEME YAPILAB‹LMES‹ ‹Ç‹N GEREKL‹
KOﬁULLAR NELERD‹R?
Ön ödeme, harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karﬂ›l›¤› ödene¤in sakl› tutulmas› kayd›yla ilgili kanunlar›nda öngörülen haller ile gerçekleﬂtirme iﬂlemlerinin
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tamamlanmas› beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu
giderler için avans verilmek veya kredi aç›lmak suretiyle yap›labilir. (95)
5.3 ÖN ÖDEMELER‹N KULLANILMASI ‹LE ‹LG‹L‹ GENEL KOﬁULLAR NELERD‹R?
 Ön ödemeler hangi iﬂ için verilmiﬂ ise yaln›zca o iﬂte
kullan›l›r.
 Mahsup iﬂlemi yap›lmad›kça ayn› iﬂ için yeni bir ön
ödeme yap›lamaz.
 Avans›n verildi¤i tarihten önceki bir tarihi taﬂ›yan harcama belgeleri avans›n mahsubunda kabul edilemez.
 Mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin de,
ön ödemenin yap›ld›¤› tarih ile en geç ait oldu¤u bütçe
y›l›n›n son günü aras›ndaki tarihi taﬂ›mas› gerekir.
Yüklenicilere sözleﬂmelerine dayan›larak verilen bütçe
d›ﬂ› avanslar›n mahsubunda ﬂartname ve sözleﬂmelerinde belirtilen esaslara uyulur. (96)
5.4 HARCAMA B‹R‹MLER‹NDE KAÇ TANE HARCAMA YETK‹L‹S‹ MUTEMED‹ GÖREVLEND‹R‹LEB‹L‹R?
Bütçe kanunu ile kendisine ödenek tahsis edilen her
bir merkez harcama birimi için yaln›zca bir mutemet
görevlendirilir. Ödenek gönderme belgesiyle ödenek
verilen harcama yetkilileri ise kendilerine ba¤l› her bir
birim için birer mutemet görevlendirebilir. (97)
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5.5 MERKEZ HARCAMA B‹R‹MLER‹NDE HANG‹
HALLERDE B‹RDEN FAZLA MUTEMET GÖREVLEND‹R‹LEB‹L‹R?
Zorunluluk bulunmas› ve harcama yetkilisi onay›nda
belirtilmesi koﬂuluyla taﬂ›tlar›n akaryak›t, ya¤, bak›m,
onar›m ve iﬂletme giderleri ile bir bütün oluﬂturmakla
birlikte, al›nacak mal veya yap›lacak iﬂle ilgili olarak ayr› yerlerde sonuçland›r›lmas› gereken vergi, resim, harç
ödeme yükümlülükleri ile yükleme, boﬂaltma ve gümrük iﬂlemleri gibi özellik arz eden iﬂlere iliﬂkin giderler
için birden fazla mutemet görevlendirilebilir. (98)
5.6 MUTEMETLER‹N ‹LK GÖREVLEND‹R‹LMELER‹ VEYA DE⁄‹ﬁT‹R‹LMELER‹ HAL‹NDE NE
YAPILMALIDIR?
Mutemedin ad›, soyad›, görev unvan›, T.C. kimlik numaras› ve imza örne¤i harcama yetkilisi taraf›ndan bir
yaz› ile muhasebe birimine bildirilir. (99)
5.7 MUTEMETLER ÜZER‹NDEK‹ AVANS VEYA
ADINA AÇILAN KRED‹ TUTARINI BAﬁKA B‹R
MUTEMEDE DEVREDEB‹L‹R M‹?
Mutemetler harcama yetkilisinin yaz›l› izni ve devir iﬂlemine iliﬂkin bir tutanak düzenleyerek üzerindeki
avans veya ad›na aç›lan kredi tutar›n› baﬂka bir mutemede devredebilir. (100)
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5.8 AVANS VERME SURET‹YLE YAPILACAK ÖN
ÖDEMELER‹N GENEL KOﬁULLARI NELERD‹R?
 Avans, iﬂi yapacak, mal veya hizmeti sa¤layacak kiﬂi
veya kuruluﬂa verilmek üzere do¤rudan mutemede verilir.
 Verilecek avans›n üst s›n›rlar› y›llar› merkezî yönetim
bütçe kanunu eki (‹) Cetvelinde gösterilir.
 Bir mutemede verilecek avans›n toplam›, bütçe kanununda belirlenen tutar› aﬂmamak koﬂuluyla bütçenin
çeﬂitli tertiplerinden olabilir.
 Mutemetler avans almadan harcama yapamaz ve kamu idaresi ad›na harcama yapmak üzere muhasebe biriminin veznesi veya banka hesab›ndan baﬂka hiçbir
yerden, hiçbir nam ile para alamazlar.
 ‹lgili kanunlara göre görevlilere yolluk ve di¤er giderleri karﬂ›l›¤› ödenecek avanslar kendilerine veya ﬂahsi
mutemetlerine verilebilir.
Her mutemet ald›¤› avanstan harcad›¤› tutara iliﬂkin
kan›tlay›c› belgeleri;
 iﬂin devam etmesi halinde bir ay içinde,
 ‹ﬂin tamamlanmas› halinde üç iﬂ günü içinde,
 ‹ﬂin tamamlan›p tamamlanmad›¤›na bak›lmaks›z›n
y›l›n sonunda
 Yolluk avanslar› ise görev bitiﬂini müteakip bir ay
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içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutar› iade etmekle yükümlüdür. (101)
5.9 ALDIKLARI AVANSLARI SÜRES‹NDE MAHSUP ETMEYEN MUTEMETLERE NASIL B‹R YAPTIRIM UYGULANIR?
Süresinde mahsup edilmeyen avanslara 6183 say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun
hükümleri uygulan›r. Kanunen geçerli bir mazereti olmaks›z›n avanslar›n› süresinde mahsup etmeyen mutemetler hakk›nda, tabi olduklar› personel mevzuat›n›n
disiplin hükümlerine göre de ayr›ca iﬂlem yap›l›r. (102)
5.10 YÜKLEN‹C‹LERE VER‹LECEK BÜTÇE DIﬁI
AVANSLARIN GENEL KOﬁULLARI NELERD‹R?
Sözleﬂmelerinde belirtilmek ve karﬂ›l›¤›nda ayn› tutarda teminat al›nmak koﬂuluyla yüklenicilere;
 Mal ve hizmet al›mlar›nda yüklenme tutar›n›n yüzde
10’una, yap›m iﬂlerinde ise yüklenme tutar›n›n yüzde
15’ine kadar,
 Yukar›da belirtilen oranlar›n üzerinde avans verilmesini zorunlu k›lan durumlarda; genel bütçeli idareler
için Maliye Bakanl›¤›n›n uygun görüﬂü ve aﬂan k›s›m
için T.C. Merkez Bankas›n›n k›sa vadeli avanslara uygulad›¤› oranda faiz al›nmak kayd›yla, yüklenme tutar›n›n yüzde 30’unu aﬂmamak üzere belirlenecek oranda bütçe d›ﬂ› avans verilebilir. Verilen avanslar karﬂ›l›Harcama Birimleri Rehberi
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¤›nda al›nan teminatlar, yüklenicinin talebi halinde
mahsup edilen tutarda serbest b›rak›l›r veya iade edilir.
(103)

5.11 KRED‹ NASIL AÇILIR?
Kredi, mutemetler ad›na banka veya ayn› idareye hizmet veren muhasebe birimi nezdinde açt›r›labilir. Mutemetlerin imza örne¤i, nezdinde kredi aç›lan banka
veya muhasebe birimine gönderilir. Her mutemet ad›na aç›lan kredilerden harcad›¤› tutara iliﬂkin kan›tlay›c› belgeleri;
 ‹ﬂin devam etmesi halinde üç ay içinde,
 ‹ﬂin tamamlanmas› halinde üç iﬂ günü içinde,
 ‹ﬂin tamamlan›p tamamlanmad›¤›na bak›lmaks›z›n
y›l›n sonunda muhasebe yetkilisine vermek ve artan
tutar› iade etmekle yükümlüdür. (104)
5.12 KRED‹LER HAK SAH‹B‹NE NASIL ÖDEN‹R?
Mutemet taraf›ndan;
 Kredi banka nezdinde aç›lm›ﬂ ise hesap numaras›,
muhasebe birimi nezdinde aç›lm›ﬂ ise muhasebe biriminin ad›,
 Ödemenin yap›laca¤› kiﬂinin ad› (tüzel kiﬂilerde unvan›), vergi/T.C. kimlik numaras› ve varsa banka hesap
numaras›,
 Ödenecek tutar,
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 Mutemedin ad›, soyad›, unvan›, dairesi ve düzenlenme tarihi bilgilerini içeren bir kredi ödeme talimat› düzenlenir ve imzalanarak hak sahibine verilir. (105)
5.13 KRED‹ VE AVANS OLARAK YAPILAN ÖN
ÖDEMELER‹N YIL ‹ÇER‹S‹NDE MAHSUP SÜRES‹N‹N UZATILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
Kredi ve avans olarak yap›lan ön ödemelerin mahsup
süresi ön ödemenin yap›ld›¤› y›l içerisinde ve zorunlulu¤un gerektirdi¤i süre ölçüsünde Maliye Bakanl›¤›nca
(Muhasebat Genel Müdürlü¤ü) uzat›labilmektedir. Ancak bu süre hiçbir ﬂekilde mali y›l›n son iﬂ gününü geçememektedir. (106)
5.14 ÖN ÖDEMELER‹N YIL SONUNA KADAR
MAHSUP ‹ﬁLEMLER‹N‹N YAPILAMAMASI HAL‹NDE ÖDENEKLER‹N MAHSUP DÖNEM‹NE AKTARILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
Mal›n teslim al›nd›¤›, hizmetin gördürüldü¤ü veya iﬂin
yapt›r›ld›¤› ancak belgelerin mahsup döneminde verilece¤i ilgili idare taraf›ndan y›l›n sonuna kadar muhasebe birimine yaz›l› olarak bildirilen ön ödemelerin
ödeme art›klar› mahsup dönemine ödene¤i ile birlikte
devredilir. Ancak idare taraf›ndan mahsup döneminde
verilecek harcama belgelerinin ön ödemenin yap›ld›¤›
tarih ile en geç ait oldu¤u bütçe y›l›n›n son günü aras›ndaki bir tarihi taﬂ›mas› gerekmektedir. (107)
Mahsup dönemi mali y›l›n bitimini izleyen bir ayl›k
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(mahsup dönemi) süreyi kapsamaktad›r. Zorunlu hallerde Maliye Bakanl›¤› bu süreleri bütçe gideri için bir
ay, di¤er iﬂlemlerde iki ay uzatabilir. (108) Dolay›s›yla y›l
sonuna kadar mal›n teslim al›nmas›, hizmetin gördürülmesi veya iﬂin yapt›r›lmas› mümkün olmayacaksa
mutemetler, mahsubunu yapamad›klar› harcamalara
ait belgeleri muhasebe yetkilisine verip, artan tutar› iade ederek hesab›n› kapatmakla yükümlüdürler. (109)
5.15 MAHSUP DÖNEM‹NDE DE KAPATILMAYAN
ÖN ÖDEMELER ‹Ç‹N NE YAPILIR?
Mahsup döneminde de kapat›lamayan ön ödeme tutar›, dönem sonunda mutemet ad›na borç kaydedilerek
ön ödeme hesab› muhasebe birimince kapat›l›r. Karﬂ›l›¤› ödenekler iptal edilir. (110)
5.16 AVANS VEYA KRED‹ SURET‹YLE YAPILACAK ÖN ÖDEMELERDE; HANG‹ BELGELER HAZIRLANIR VE MUHASEBE B‹R‹M‹NE GÖNDER‹L‹R?
 Harcama talimat›, ihale mevzuat›na göre yap›lacak
al›mlarda onay belgesi,
 Gereken hallerde kredi izin yaz›s› muhasebe iﬂlem fiﬂine eklenir. (111)
6.17 PERSONELE VER‹LECEK YOLLUK AVANSI
ÖDEMELER‹NDE HANG‹ BELGELER HAZIRLANIR VE MUHASEBE B‹R‹M‹NE GÖNDER‹L‹R?
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 Görevlendirme onay› veya harcama talimat›,
 Avans hesaplama cetveli muhasebe iﬂlem fiﬂine eklenir.
5.18 MEVZUATLARI GERE⁄‹ YÜKLEN‹C‹LERE
VER‹LECEK AVANSLARDA; HANG‹ BELGELER
HAZIRLANARAK MUHASEBE B‹R‹M‹NE GÖNDER‹LECEKT‹R?
 Harcama talimat›, ihale mevzuat›na göre yap›lacak
al›mlarda onay belgesi,
 Avans teminat›na iliﬂkin al›nd›n›n onayl› örne¤i,
 Gereken hallerde Maliye Bakanl›¤›n›n uygun görüﬂ
yaz›s› muhasebe iﬂlem fiﬂine eklenir. (112)
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ALTINCI BÖLÜM
Harc›rahlar
Bu bölümde harc›rah, yurt içi ve yurt d›ﬂ› harc›rah
miktar›n›n nas›l belirlendi¤i, görev yolluklar›n›n
verilebilece¤i süreler, yurt içi ve yurt d›ﬂ› konaklama bedellerinin ödenmesi ile yolluklar›n ödenmesinde haz›rlanmas› gereken belgeler
üzerinde durulmuﬂtur.

6.1 HARCIRAH NED‹R?
6245 say›l› Harc›rah Kanununa göre harc›rah, ödenmesi gereken yol masraf›, gündelik, aile masraf› ve yer
de¤iﬂtirme masraf›ndan birini, birkaç›n› veya tamam›n›
ifade eder. (113)
6.2 HARCIRAHIN ÖDENMES‹NDE ESAS TUTULACAK AYLIKLAR NELERD‹R?
Harc›rah›n verilmesinde memurun fiilen almakta oldu90
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¤u ayl›k derecesi esas al›n›r. Ancak kurumlar›n 1-4 üncü derecelerdeki kadrolar›nda bulunanlardan kazan›lm›ﬂ hak ayl›k dereceleri daha düﬂük olanlarda ise ilgililerin bulunduklar›/iﬂgal etmekte olduklar› kadro esas
al›n›r.
Hizmetlilerin harc›rah›, ald›klar› ayl›k ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çal›ﬂanlar›n harc›rah› da gündeliklerinin 30 kat›na en yak›n memur ayl›k tutar› üzerinden hesaplan›r. (Ödenek mukabili çal›ﬂanlar hariç),
bunlar›n harc›rahlar› hiçbir suretle 4 üncü derecedeki
Devlet memuruna verilen miktar› geçemez. Terfi suretiyle atananlar›n harc›rah›, terfi ettikleri ayl›k derecesi
üzerinden ödenir. (114)
6.3 MEMUR VE H‹ZMETL‹ OLMAYANLARA HARCIRAH VER‹L‹R M‹?
Memur veya hizmetli olmad›klar› halde Harc›rah Kanunu’na tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masraf› ve gündelik, bunlar›n
bilgi seviyeleri ve faaliyet sahalar› ile mahalli ﬂartlar
dikkate al›narak 4 üncü dereceye kadar (4 üncü derece dâhil) olan memurlardan herhangi birine verilen yol
masraf› ve gündeli¤e k›yasen ilgili kurumca takdir olunur. Ancak, ilgili Bakanl›¤›n teklifi ve Maliye Bakanl›¤›n›n olumlu görüﬂü üzerine, bu gibi kimselerden icap
edenlere 4 üncü dereceden daha yüksek memurlara
ödenebilecek yol masraf› ve gündelik verilebilir. (115)
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6.4 MEMUR‹YET MAHALL‹ NED‹R?
Memuriyet mahalli, memur ve hizmetlinin asil görevli
oldu¤u veya ikametgâh›n›n bulundu¤u ﬂehir ve kasabalar›n belediye s›n›rlar› içinde bulunan mahaller ile
bu mahallerin d›ﬂ›nda kalmakla birlikte yerleﬂim özellikleri bak›m›ndan bu ﬂehir ve kasabalar›n devam› niteli¤inde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldü¤ü
veya kurumlar›nca sa¤lanan taﬂ›t araçlar› ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder. (116)
6.5 HARCIRAH K‹M TARAFINDAN ÖDEN‹R?
Memur veya hizmetlilerin harc›rah› görevlendirmeyi
yapan kurum taraf›ndan ödenir. (117)
6.6 YURT‹Ç‹ GÜNDEL‹K M‹KTARLARI NASIL
BEL‹RLEN‹R?
Yurtiçi gündelik miktarlar› her y›l bütçe kanunu ile belirlenir ve bütçe kanunu eki (H) cetvelinde gösterilir.
(118)

6.7 GEÇ‹C‹ GÖREVLE YURT ‹Ç‹NDE YA DA
YURT DIﬁINDA GÖREVLEND‹R‹LENLER‹N ÖRNE⁄‹N HAVAALANI, GAR VEYA OTOBÜS TERM‹NAL‹NE ÖDED‹KLER‹ ULAﬁIM ÜCRET‹ ‹LE
ÖDED‹KLER‹ BAGAJ VE HAMAL ÜCRETLER‹
KEND‹LER‹NE ‹ADE ED‹L‹R M‹?
Geçici görevli olarak yurt içinde ya da yurt d›ﬂ›nda vazifeye gönderilenlere hamal (cins ve adedi beyanname92
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de gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgâh veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak aras›ndaki nakil vas›tas› masraflar› ödenir. (119)
6.8 MESLEK‹ B‹LG‹LER‹N‹ ARTIRMAK AMACIYLA MEMUR‹YET MAHALL‹ DIﬁINA GÖNDER‹LENLERE HARCIRAH VER‹L‹R M‹?
Mesleki bilgilerini art›rmak amac›yla memuriyet mahalli d›ﬂ›nda (yurt içi/yurt d›ﬂ›) aç›lan kurs veya okullara gönderilenlere, 6245 say›l› Kanuna göre geçici görev
gündeli¤i verilir. Bu maksatla yabanc› memleketlere
gönderilenlere özel anlaﬂmalar› gere¤ince, yabanc› devlet, uluslararas› kuruluﬂ veya resmî di¤er kuruluﬂlar taraf›ndan ödeme yap›ld›¤› takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir. Yurt içinden veya yurt d›ﬂ›ndan
sa¤lanan burslara dayan›larak veya ayl›klar› transfer
edilmek suretiyle staj ve ö¤renim amac›yla yurtd›ﬂ›na
gönderilenlere ise ilgili kanun hükümlerine (120) göre
müstahak olduklar› ödeme yap›l›r. (121)
6.9 MEMUR‹YET MAHALL‹ DIﬁINA GÜNÜB‹RL‹K OLARAK GÖNDER‹LENLERE ÖDENECEK
GÜNDEL‹KLER NASIL HESAPLANIR?
Resmî bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere
gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle
memuriyet mahalli d›ﬂ›ndaki bir yere günübirlik olarak
gönderilenlerden, buralarda ve yolda ö¤le (saat 13.00)
ve akﬂam (saat 19.00) yeme¤i zamanlar›ndan birini geHarcama Birimleri Rehberi
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çirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oran›nda ve geceyi
de geçirenlere tam gündelik verilir. (122)
Maliye Bakanl›¤›n›n 16/01/2013 tarihli ve 771120401815/476 say›l› görüﬂünde de tam gündeli¤e hak kazan›labilmesi için yukar›daki üç unsurun birlikte gerçekleﬂmesi gerekti¤i ifade edilmektedir. Bir baﬂka deyiﬂle
görev yerinden ayr›ld›ktan sonra ö¤len yeme¤i, akﬂam
yeme¤i ve gecenin görev yerinde geçirilmedi¤i durumda tam gündelik al›namaz. Örne¤in 21/01/2013 tarihinde saat 16.00’da görev yerinden hareket eden ve ertesi gün (22/01/2013) saat 11.00’da görev yerine dönen memur akﬂam yeme¤i ve geceyi görev yerinde geçirdi¤i için takvim günü de¤iﬂse bile sadece 2/3 oran›nda gündelik alacakt›r.
6.10 YURT‹Ç‹ VE DIﬁINDA YOL GÜNDEL‹⁄‹
NASIL HESAPLANIR?
Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vas›tan›n hareket saatinden gidilecek yere var›ﬂ saatine kadar
geçen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur. Seyahat süresinin her 24 saati aﬂan kesri tam gün say›l›r. Örne¤in
2 saatlik bir uçak yolculu¤u için yol gündeli¤i olarak
bir gün, 25 saatlik bir yolculuk için yol gündeli¤i iki
gün olarak hesaplan›r. (123)
6.11 BAﬁBAKANA VE BAKANLARA REFAKAT
EDECEK K‹MSELER HANG‹ MEVK‹LERDE SEYAHAT EDEB‹L‹RLER?
94
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Baﬂbakan ya da Bakanlara görev yolculuklar›nda refakat edecek kimseler Baﬂbakan ya da Bakanlar taraf›ndan belirlenecek mevkilerde seyahat edebilirler.
(124)

6.12 GEÇ‹C‹ B‹R GÖREVE GÖNDER‹LENLERE,
NE KADAR SÜRE GÜNDEL‹K VER‹LEB‹L‹R?
Yurt içinde bir y›ll›k dönem zarf›nda ayn› yerde, ayn› iﬂ
için ve ayn› ﬂahsa 180 günden fazla gündelik verilemez. ‹lk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3
oran›nda gündelik ödenir. Yurtd›ﬂ›nda ilk 180 gün tam
ve müteakip günler için 2/3 oran›nda gündelik ödenir.
Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktar›n› art›rmaya neden olamaz. Teftiﬂ, denetim, inceleme veya soruﬂturma yapma yetkisi olanlar için böyle bir s›n›rlama
yoktur. (125)
6.13 GEÇ‹C‹ GÖREV MAHALLER‹NDE HASTALANANLARA HARCIRAH ÖDEN‹R M‹?
Geçici vazife mahallinde hastalanmalar› sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yat›r›lmak suretiyle tedavi
masraflar›n›n kurumlar›nca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez. (126)
6.14 DENET‹M ELEMANLARI YOLLUKLARI VE D‹⁄ER G‹DERLER‹ KARﬁILI⁄I ALDIKLARI AVANSLAHarcama Birimleri Rehberi
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RA ‹L‹ﬁK‹N HARCAMA BELGELER‹N‹, NE ZAMANA
KADAR B‹R‹MLER‹NE VERMEK ZORUNDADIRLAR?
Denetim elemanlar› söz konusu belgeleri, takip eden
ay›n onuncu gününe kadar idarelerine vermek ve varsa avans art›¤›n› iade etmekle, idareler de bunu aramakla yükümlüdür. Hakediﬂ tutar›n›n avanstan fazla
olmas› halinde, fark›n, ilgili denetim eleman›n›n banka
hesab›na aktar›lmas› zorunludur. (127)
6.15 YURT ‹Ç‹ GEÇ‹C‹ GÖREV YOLLUKLARININ
ÖDENMES‹NDE ÖDEME EMR‹ BELGES‹NE HANG‹ BELGELER EKLEN‹R?
 Görevlendirme yaz›s› veya harcama talimat›,
 Yurt ‹çi Geçici Görev Yollu¤u Bildirimi,
 Yatacak yer temini için ödenen ücretlere iliﬂkin fatura ödeme belgesine ba¤lan›r. (128)
6.16 DENET‹M ELEMANLARININ YURT‹Ç‹ GEÇ‹C‹ GÖREV YOLLUKLARININ ÖDENMES‹NDE
ÖDEME EMR‹ BELGES‹NE HANG‹ BELGELER
EKLEN‹R?
 Yurt ‹çi Geçici Görev Yollu¤u Bildirimi,
 Yatacak yer temini için ödenen ücretlere iliﬂkin fatura,
 Özel ﬂah›slardan ev veya pansiyon kiralama halinde,
ilk ödemede kira sözleﬂmesinin asl›, sonraki ödemelerde ise onayl› örne¤i; kira ödemesinin banka hesab›na
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yat›r›lmak suretiyle yap›lm›ﬂ olmas› halinde ayr›ca banka makbuzu ödeme belgesine ba¤lan›r. (129)
6.17 YURT ‹Ç‹NDE UÇAKLA SEYAHAT ETMEK
MÜMKÜN MÜDÜR?
Yurt d›ﬂ› seyahatlerde uçaklarda birinci s›n›f üzerinde
seyahat gideri ödenenler, (130) ayl›k dereceleri 1 olan
memur ve hizmetliler, 6245 say›l› Harc›rah Kanunu’nun 33 üncü maddesinin (b) bendine dâhil olanlar
(müfettiﬂ ve benzerleri) ile bunlar›n d›ﬂ›nda kalan ayl›k
dereceleri 2 ila 4 aras›nda olan memur ve hizmetliler
uçakla seyahat edebilirler. Ayl›k dereceleri 5 ve daha
aﬂa¤› derecede olan memur ve hizmetlilerin uçakla seyahat edebilmesi seyahatin uçakla yap›lmas›n›n zorunluluk arz etmesi ve makamca gerekli görülmesi veya
uygun bulunmas› ile mümkündür. (131)
6.18 HARCIRAH ÖDENENLER‹N (TEFT‹ﬁ, DENET‹M, ‹NCELEME VEYA SORUﬁTURMA YAPMA
YETK‹S‹ OLANLAR HAR‹Ç) YURT ‹Ç‹NDE YATACAK YER TEM‹N‹ ‹Ç‹N ÖDED‹KLER‹ ÜCRETLER‹ GER‹ ALMALARINDA HERHANG‹ B‹R SINIRLAMA VAR MIDIR?
Yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aﬂmamak ve her defas›nda on
gün ile s›n›rl› olmak üzere gündeliklerinin tamam›na
kadar olan k›sm› ayr›ca ödenir. (132) Ancak y›llar› bütçe
kanunlar›na konulan hükümlerle bu oran gündeli¤in
Harcama Birimleri Rehberi
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birbuçuk kat› (%50 art›r›ml›) olarak uygulanmaktad›r.
Örne¤in memurun gündeli¤i 25,50 TL ve yatacak yer
için ödedi¤i bedel 50 TL olsun. Gündeli¤in %50 art›r›ml› hali 38,25 TL’dir. Bu durumda memur yatacak
yer için ödedi¤i tutar› belgelendirmek ve 10 günü aﬂmamak koﬂuluyla ödedi¤i 50 TL’nin 38,25 TL’sini geri
alabilecektir. Di¤er bir örnek memurun gündeli¤i 41
TL ve yatacak yer için ödedi¤i bedel 25 TL olsun. Gündeli¤in % 50 art›r›ml› hali 61,5 TL’dir. Bu durumda
memur yatacak yer için ödedi¤i tutar› belgelendirmek
ve 10 günü aﬂmamak koﬂuluyla ödedi¤i 25 TL’nin tümünü geri alabilecektir. Teftiﬂ, denetim, inceleme veya
soruﬂturma görevi ile gönderilen memur Kanun’un 33.
maddesinin (b) bendi uyar›nca yatacak yer için ödedi¤i bedeli belgelendirmek ve belge bedelini aﬂmamak
koﬂuluyla süre s›n›rlamas› olmaks›z›n gündeli¤inin tamam›na kadar olan k›sm› ayr›ca alacakt›r.
6.19 TEDAV‹ AMACIYLA MEMUR‹YET MAHALL‹
DIﬁINA GÖNDER‹LENLERE HARCIRAH ÖDEN‹R M‹?
Hekimin veya diﬂ hekiminin muayene veya tedavi sonras› t›bben görece¤i lüzum üzerine genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin sa¤l›k hizmetinden yararlanmalar› için muayene ve tedavi edildikleri yerleﬂim yeri d›ﬂ›na yap›lan sevkinde, ayakta tedavilerde kendisinin ve bir kiﬂi ile s›n›rl› olmak üzere
refakatçisinin gidiﬂ ve dönüﬂ yol gideri ve gündelikleri;
98

Güneydo¤u Anadolu Bölgesi Belediyeler Birli¤i

yatarak tedavilerde ise gidiﬂ ve dönüﬂ tarihleri için gündelikleri ile yol gideri ile sürekli iﬂ göremezlik veya malûllük durumlar›n›n tespiti, kontrolü veya periyodik
sa¤l›k muayenesi amac›yla yap›lan sa¤l›k hizmeti giderleri ile yol ve gündelik giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenir. (133)
6.20 YURT DIﬁI GEÇ‹C‹ GÖREVLEND‹RMELERDE YOLLUK VE GÜNDEL‹K G‹DER‹N‹N DIﬁINDA NELER ÖDENEB‹L‹R?
Yurt d›ﬂ›na ve yurt d›ﬂ›nda yap›lacak geçici görevlendirmeler ve atamalarda yap›lacak olan ödemeler kapsam›nda yüksek lisans amac›yla yap›lan görevlendirmelerde ödenecek yolluklar ile yurtd›ﬂ› yolculu¤unun zorunlu k›ld›¤› belge ve iﬂlemlere ait giderler, çal›ﬂma ve
toplant›n›n gerektirdi¤i kat›l›m, kaydiye, aidat ve gidere kat›lma gibi ödemeler de bu kapsamda ödenebilmektedir. (134)
6.21 YURT DIﬁI SÜREKL‹ VEYA GEÇ‹C‹ GÖREV
YOLCULUKLARINDA ÖDENEN PASAPORT HARCI YA DA GÖREV‹N GERE⁄‹ OLARAK ‹ﬁT‹RAK
ED‹LEN TOPLANTILARA ‹L‹ﬁK‹N KATILIM ÜCRET‹ GER‹ ALINAB‹L‹R M‹?
Yurt d›ﬂ› sürekli veya geçici görev yolculu¤unun zorunlu k›ld›¤› belge ve iﬂlem giderleri, çal›ﬂma ve toplant›n›n
gerektirdi¤i kaydiye, aidat ve gidere kat›lma gibi ödemeler idare bütçelerinin ilgili tertiplerinden ödenir. (135)
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6.22 YURT DIﬁINA YAPILACAK GEÇ‹C‹ GÖREVLEND‹RMELERDE GÜNDEL‹K NASIL BEL‹RLEN‹R?
Bu yolculuk ve ikametlerde verilecek gündelikler her
y›l Bakanlar Kurulu karar›yla ç›kar›lan “Yurtd›ﬂ› Gündeliklerine Dair Karar”la belirlenir. (136)
6.23 YURTDIﬁI GEÇ‹C‹ GÖREV YOLLUKLARININ ÖDENMES‹NDE; ÖDEME EMR‹ BELGES‹NE
HANG‹ BELGELER EKLEN‹R?
 Görevlendirme yaz›s› veya harcama talimat›,
 Yurt d›ﬂ› Geçici Görev Yollu¤u Bildirimi,
 Yatacak yer temini için ödenen ücretlere iliﬂkin fatura ödeme belgesine ba¤lan›r. (137)
Yatacak yer temini için al›nan faturan›n dairesince
onaylanm›ﬂ tercümelerinin de ödeme belgesine ba¤lanmas› gerekir.
6.24 YURTDIﬁI GEÇ‹C‹ GÖREVLEND‹RMELER‹NDE KONAKLAMA ÜCRET‹ ÖDEN‹R M‹?
Yurt d›ﬂ›nda yatacak yer temini için ödenen günlük ücretin, “Yurtd›ﬂ› Gündeliklerine Dair Karar”da belirtilen
art›r›ml› gündelik miktar›n›n (bu miktar ilk on gün için
% 50 fazla ödenmektedir) %40’›n› aﬂmas› halinde aﬂan
k›sm›n %70’i belgelendirilmek ve on günü geçmemek
koﬂuluyla geri al›n›r.
Ancak yatacak yer temini ödenecek günlük ilave miktar art›r›ml› olarak hesaplanacak gündeliklerin, Yurtd›100
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ﬂ› Gündeliklerine ‹liﬂkin Karara ekli cetvelin I-III numaral› sütunlar›nda gösterilen unvanlarda bulunanlar için %100’ünden, IV, VI, I numaral› sütunlarda
gösterilen kadrolarda bulunanlar için %70’inden fazla
olamaz.
6.25 YURTDIﬁI GEÇ‹C‹ GÖREVLEND‹RMELER‹NDE KONAKLAMA BEDEL‹N‹N TÜMÜ ÖDEN‹R M‹?
Yurt d›ﬂ› geçici görevlendirilmelerinde görevin önem ve
özelli¤i ile görev yeri itibar›yla oluﬂabilecek konaklama
gideri ihtiyac› dikkate al›nmak suretiyle görevlendirme
süresince konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin
%40’›n› (138) aﬂan k›sm›n›n tamam› ödenebilir. Konaklama bedellerinin tamam›n›n ödenebilmesi için;
Memurun;
 Bakan ile birlikte yurt d›ﬂ› toplant›lara kat›lmas›
veya

(139)

 Ek göstergesinin genel müdür düzeyinde olmas› veya
daha yüksek tespit edilen görevlerde bulunan yönetici
olmas› (140)
 Görevlendirme onay›nda “Konaklama bedeli, Yurtd›ﬂ› Gündeliklerine Dair Karar’›n 5 inci maddesine göre
ödenecektir.” benzeri bir ibarenin yer almas›,
 Görevlendirme onay›n›n bizzat ilgili Bakan veya yetki devrinde bulundu¤u kiﬂi taraf›ndan imzalanmas›,
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 Görevlendirme onay›nda Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤›n›n koordine paraf›na (141) yer verilmesi,
 Yatacak yer temini için ödenen ücretlere iliﬂkin faturan›n (142) yurt d›ﬂ› geçici görev yollu¤u bildirimine eklenmesi,
 Geçici görev yollu¤u bildirimlerinin Karar’›n 4 üncü
maddesi ile 5 inci maddesi kapsam›nda karﬂ›lanacak
tutarlar› ayr› ayr› gösterecek biçimde haz›rlanmas›, (143)
 Karar’›n 5 inci maddesine göre ödenen konaklama
bedelleri toplam›n›n harcama biriminin bütçesinin
03.3.3.01 ekonomik tertibinde yer alan kesintili baﬂlang›ç ödene¤inin Karar’da belirtilen oran›n› (144) aﬂmam›ﬂ olmas›, gerekmektedir.
6.26 EMEKL‹YE AYRILANLARA HARCIRAH ÖDEN‹R M‹?
Emekli olanlara harc›rah ödenmez. Ancak, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaks›z›n
(12.105) gösterge rakam›n›n memur ayl›k katsay›s› ile
çarp›m› sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenir. (145)
6.27 GERÇEK DIﬁI HARCIRAH BEYANNAMES‹
VERENLERE NASIL B‹R YAPTIRIM UYGULANIR?
6245 say›l› Kanuna göre tahakkuk edecek istihkak›n
miktar›n› art›racak ﬂekilde maddi hatalar hariç- gerçek
d›ﬂ› beyanname verenler hakk›nda, mensup olduklar›
kurumlar›n inzibat, memurin, müdürler komisyonlar›
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gibi yetkili heyet ve makamlar›n›n karar› ile ve iﬂlenen
suçun mahiyet ve ﬂümulüne göre rütbe veya s›n›f tenzili veya ihraç cezalar›ndan her hangi biri tatbik olunur. Fazla harc›rah, Devlet, özel idare ve belediyelerce
6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun’a ve bu Kanuna tabi di¤er kurumlarca da genel hükümlere göre ilgiliden tahsil edilir. Suçlu hakk›nda idari olarak verilen cezalar bu kiﬂiler hakk›nda
kamu davas› aç›lmas›na ve kanuni takibata (icra) baﬂlan›lmas›na engel de¤ildir. (146)
6.28 GEÇ‹C‹ GÖREV YOLLUKLARIN ÖDENMES‹NDE DAMGA VERG‹S‹ KES‹NT‹ ORANI NE KADARDIR?
Avans veya kesin ödemede (ödeme emri belgesi) bildirim sahibinden binde 7,59 oran›nda kesinti yap›l›r.
(147)
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YED‹NC‹ BÖLÜM
Temsil, Tan›tma ve A¤›rlama Giderleri
Bu bölümde, Temsil, Tan›tma ve A¤›rlama
Giderlerine iliﬂkin bilgilere yer verilmiﬂtir.

7.1 TEMS‹L G‹DER‹ NE DEMEKT‹R?
Temsil giderleri; belirli yetki ve sorumluluk makamlar›n› iﬂgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icab› olarak yapt›klar› gerçek giderleri karﬂ›lamak
üzere ilgili kurumlar›n bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeli¤i (Bu yönetmelik ç›kar›lmam›ﬂt›r.) hükümleri gere¤ince ödenen paray› ifade eder. (148)
7.2 BELED‹YELERDE TEMS‹L A⁄IRLAMA VE TÖREN G‹DERLER‹
Belediye Bütçesinden Yap›lacak Temsil, A¤›rlama ve
Tören Giderlerine iliﬂkin bir yönerge (149) düzenlenmiﬂ
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olup söz konusu yönergenin 3.ncü maddesinde ;
Temsil, a¤›rlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve
miktar›n›n tayini belediye baﬂkan›n›n takdirine tabidir.
Bu giderlerin yap›lmas›n› gerektiren tören veya toplant›ya belediye baﬂkan›n›n kat›lmas› ﬂart› aranmaz.
7.3 BELED‹YELERDE TEMS‹L G‹DERLER‹
 Temsil giderleri; belediye baﬂkan›n›n bulundu¤u konumun gere¤i olarak gelen misafirlere yap›lan ikram,belirli kiﬂilere verilen hediyeler gibi yap›lan giderleri kapsamaktad›r.
 Belediye bütçesinden yap›lacak temsil, a¤›rlama ve
tören giderlerinin konu, kapsam ve miktar›n› belirlemede belediye baﬂkan› yetkili k›l›nm›ﬂt›r.
 Yönergenin ' Temsil Giderleri' baﬂl›kl› 4.ncü maddesine göre temsil giderleri belediyenin göreviyle ilgili olmak ﬂart›yla
a) Beldede baﬂar›l› çal›ﬂmalar› görülenler için toplant›lar düzenlemek,
b) Kupa ve benzeri teﬂvik uygulamalar›nda bulunmak,
c) Gerçek ve tüzel kiﬂilere plaket,hediye ve ödül vermek,çiçek vermek,
d) Beldede göreve baﬂlayan ve ayr›lan protokole dahil
kiﬂiler için toplant›lar düzenlemek ve hediye vermek

Harcama Birimleri Rehberi

105

7.4 BELED‹YELERDE A⁄IRLAMA G‹DERLER‹
 A¤›rlama giderlerinin yine belediye tüzel kiﬂili¤i ad›na yap›lmas› gerekmekte olup Belediye baﬂkan›n›n özel
misafirleri için yap›lan a¤›rlama giderlerinin belediye
bütçesinden karﬂ›lanmas› mümkün de¤ildir.
 Yönergenin ' A¤›rlama Giderleri ' baﬂl›kl› 5.nci maddesine göre a¤›lama giderleri beldenin misafiri olan,
a) Cumhurbaﬂkan›, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan›,Baﬂbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri,
b) Hükümet Merkezi veya di¤er illerin protokole dahil
kiﬂiler,
c) Yabanc› Ülke Temsilcileri veya konuklar,
d) Sanat, bilim, kültür ve spor dallar›nda temayüz etmiﬂ kiﬂiler,
e) Bas›n Mensuplar›,
f) Beldenin kalk›nmas›nda katk›s› olanlar veya olaca¤›
anlaﬂ›lanlar, ‹le bu kiﬂilerin eﬂleri ve refakatindeki görevliler için, geleneklere ve davetin ﬂumulüne göre,
a¤›rlama, konuklama, konutland›rma ve bu iﬂlerle ilgili olarak haz›rl›klar›n gerektirdi¤i giderlerle ziyafet,
kokteyl, hediye, çiçek, bahﬂiﬂ ve taﬂ›ma giderleri ﬂeklinde yap›l›r.
7.5 BELED‹YELERDE TÖREN G‹DERLER‹
 Tören giderlerinin neleri kapsayaca¤› yine Belediye
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Bütçesinden Yap›lacak Temsil A¤›rlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nde belirtilmiﬂtir. Yönerge’nin “Tören
Giderleri” baﬂl›kl› 9’uncu maddesi;
a) Resmi ve dini bayramlar ile anma günleri,
b) Beldenin kurtuluﬂ günleri,
c) Festival ve fuarlar,
d) Beldenin sosyal,ekonomik ve kültürel kalk›nmas›na
katk›da bulunacak temel atma ve aç›l›ﬂ günleri,
e) Milli mücadeleye ait önemli günler,” ﬂeklinde düzenlenmiﬂtir.
 Ayn› Yönerge’nin “Di¤er Tören Giderleri” baﬂl›kl›
10’uncu maddesinde ise; “Yukar›daki maddelerde belirtilen giderler d›ﬂ›nda kalan ve yap›lmas› Belde için
gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaﬂant› için
de gerekli say›lan etkinlik ve törenler için (niﬂan, nikah, ölüm gibi) harcama yap›labilir.” ifadesine yer verilmek suretiyle belediyenin bulundu¤u yöreye özgü
örf, adet ve sosyal yaﬂant› için gerekli olan etkinlik ve
törenler için yap›lan giderlerin belediye bütçesinden
karﬂ›lanabilece¤i belirtilmiﬂtir.
7.6 TEMS‹L, TANITMA VE A⁄IRLAMA FAAL‹YETLER‹ KAPSAMINDA YAPILACAK KONAKLAMA, SEYAHAT VE ‹AﬁEYE ‹L‹ﬁK‹N ALIMLAR”DA
PARASAL SINIRLAMAYA TAB‹ M‹D‹R?
Temsil ve a¤›rlama faaliyetleri kapsam›nda yap›lacak
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konaklama, seyahat ve iaﬂeye iliﬂkin al›mlar parasal s›n›rlamaya tabi de¤ildir. (bkz. 10.16 4734 say›l› Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde bahsi geçen “temsil ve a¤›rlama faaliyetleri kapsam›nda yap›lacak konaklama, seyahat ve iaﬂeye iliﬂkin al›mlar” da parasal s›n›rlamaya tabi midir?) (150)
7.7 TEMS‹L, TANITMA VE A⁄IRLAMA FAAL‹YETLER‹ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARDA, MAHALL‹ ‹DARELER HARCAMA BELGELER‹
YÖNETMEL‹⁄‹NE GÖRE HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER NELERD‹R?
Temsil, a¤›rlama, tören, fuar, tan›tma ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak yap›lacak her türlü mal ve hizmet
al›m› ile yap›m iﬂlerine iliﬂkin giderlerin ödenmesinde,
yap›lan harcaman›n niteli¤ine göre mezkûr Yönetmeli¤in ilgili maddelerinde belirtilen belgeler aran›r.
Yabanc› konuk ve heyetlerin a¤›rlanmas› amac›yla görevlendirilecek personel ve ilgili yönetmeliklere göre
görevlendirilecek mihmandarlar taraf›ndan yap›lan
temsil ve a¤›rlama giderlerinin ödenmesinde düzenlenecek belgeler;
 Harcama talimat›,
 Fatura, perakende sat›ﬂ fiﬂi veya ödeme kaydedici cihazlara ait sat›ﬂ fiﬂi ve adisyon,
 Mihmandar Hesap Cetveli (Örnek: 26) dir. (151)
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SEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM
‹hale, ‹hale Yetkisi ve Yetkilisi ile
‹hale Yetkisinin Devri
Bu bölümde ihale, ihale yetkilisi, ihale usulleri,
ihale yetkisinin nas›l devredilebilece¤i ve mali karar ve iﬂlemlerin destek hizmetlerini yürüten birimlerce gerçekleﬂtirilebilmesinin koﬂullar› üzerinde durulmuﬂtur.

8.1 ‹HALE NED‹R?
Mal veya hizmet al›mlar› ile yap›m iﬂlerinin istekliler
aras›ndan seçilecek birisi üzerine b›rak›lmas› ve ihale
yetkilisinin onay›ndan sonra sözleﬂmenin imzalanmas›
ile tamamlanan süreçtir.
8.2 ‹HALE USULLER‹ NELERD‹R?
 Aç›k ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildi¤i
usuldür
Harcama Birimleri Rehberi
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 Belli istekliler aras›nda ihale usulü: Ön yeterlik de¤erlendirmesi sonucunda idare taraf›ndan davet edilen
isteklilerin teklif verebildi¤i usuldür.
 Pazarl›k usulü: ‹hale Kanunda belirtilen hallerde kullan›labilen, ihale sürecinin iki aﬂamal› olarak gerçekleﬂtirildi¤i ve idarenin ihale konusu iﬂin teknik detaylar›
ile gerçekleﬂtirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyat›
isteklilerle görüﬂtü¤ü usuldür.
8.3 ‹HALE YETK‹L‹S‹ K‹MD‹R?
‹darenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumlulu¤una sahip kiﬂi veya kurullar› ile usulüne uygun olarak
yetki devri yap›lm›ﬂ görevlileridir. (152)
8.4 HARCAMA YETK‹L‹S‹ AYNI ZAMANDA ‹HALE YETK‹L‹S‹ M‹D‹R?
‹hale yetkilisinin ilgili mevzuat›nda özel olarak belirlendi¤i haller d›ﬂ›nda, harcama yetkilisi ayn› zamanda
ihale yetkilisidir. (153)
8.5 HARCAMA YETK‹L‹S‹ ‹HALE YETK‹S‹N‹ NASIL VE K‹ME DEVREDEB‹L‹R?
Harcama yetkilileri, ilgili mevzuat› uyar›nca ihale
usulleriyle yap›lacak mal ve hizmet al›mlar› ile yap›m iﬂlerinin ihale iﬂlemlerine iliﬂkin olarak, ihale
yetkisiyle s›n›rl› olmak üzere harcama yetkilerini,
üst yöneticiden onay almak suretiyle, harcama yetkilili¤i uhdesinde kalmak üzere idarenin destek hiz110
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metlerini yürüten birim yöneticisine devredebilirler. (154)
8.6 ‹HALE YETK‹S‹N‹N DESTEK H‹ZMETLER‹N‹
YÜRÜTEN B‹R‹ME DEVRED‹LMES‹ HAL‹NDE
‹HALE SÜREC‹NDEK‹ ‹ﬁLEMLER NASIL GERÇEKLEﬁT‹R‹L‹R?
Harcama yetkilileri, ilgili mevzuat› uyar›nca ihale usulleriyle yap›lacak mal ve hizmet al›mlar› ile yap›m iﬂlerinin ihale iﬂlemlerine iliﬂkin olarak, ihale yetkisiyle s›n›rl› olmak üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden
onay almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden sözleﬂmenin imzalanmas›na kadar geçen süreçteki tüm ihale iﬂlemlerine iliﬂkin ihale yetkisi destek hizmetleri birim
yöneticisi taraf›ndan kullan›lacakt›r. ‹ﬂin yaklaﬂ›k maliyetinin belirlenmesi ve teknik ﬂartnamenin haz›rlanmas› gibi ihale öncesi iﬂlemlerin ilgili harcama birimi,
destek hizmetleri birimi veya idarenin di¤er birimleri
taraf›ndan haz›rlanmas› mümkün bulunmaktad›r.
Destek hizmetleri birimi, harcama birimlerinin ihtiyaçlar›n› birleﬂtirmek suretiyle 4734 say›l› Kanun hükümleri çerçevesinde karﬂ›layabilir. Birden fazla harcama
biriminin do¤rudan temin limiti dâhilindeki ihtiyaçlar›n›n, destek hizmetleri birimi taraf›ndan birleﬂtirilerek
ihale usulleriyle karﬂ›lanmas› da mümkün bulunmaktad›r. (155)
Harcama Birimleri Rehberi
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8.7 ALIM, SATIM, YAPIM, K‹RALAMA, K‹RAYA
VERME, BAKIM-ONARIM VE BENZER‹ MAL‹ ‹ﬁLEMLERDEN; ‹DAREN‹N TAMAMINI ‹LG‹LEND‹RENLER HANG‹ B‹R‹MLER TARAFINDAN
GERÇEKLEﬁT‹R‹L‹R?
Bu iﬂlemler, yard›mc› hizmet birimleri olarak tan›mlanan idari ve mali iﬂler, makine-ikmal, sat›n alma, yap›
iﬂleri veya personel dairesi vb. birimler taraf›ndan yürütülür. (156)
8.8 ALIM, SATIM, YAPIM, K‹RALAMA, K‹RAYA
VERME, BAKIM-ONARIM VE BENZER‹ MAL‹ ‹ﬁLEMLERDEN; SADECE HARCAMA B‹R‹M‹N‹ ‹LG‹LEND‹RENLER DESTEK H‹ZMETLER‹N‹ YER‹NE GET‹REN B‹R‹MLER TARAFINDAN GERÇEKLEﬁT‹R‹LEB‹L‹R M‹?
Harcama yetkilili¤i görevi uhdesinde kalmak ﬂart›yla ve
harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onay›yla
bu iﬂlemler idarenin destek hizmetlerini yürüten birimlerince gerçekleﬂtirilebilir. Al›nacak onaylar, harcama
birimleri taraf›ndan ayr› ayr› al›nabilece¤i gibi, harcama birimlerinin talebi üzerine mali hizmetler birimi
(Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤›, Strateji Geliﬂtirme Daire
Baﬂkanl›¤›, bu hizmetlerin yerine getirildi¤i müdürlük
veya idarelerin mevcut yap›lar›nda mali hizmetlerini
yürüten birimleri) taraf›ndan da al›nabilir. (157)
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Do¤rudan Temin
Bu bölümde; mal ve hizmet al›mlar› ile yap›m iﬂlemlerinin 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununda belirtilen temel ihale usullerine baﬂvurulmadan do¤rudan temin usulü ile gerçekleﬂtirilmesinden bahsedilmiﬂtir.

9.1 DO⁄RUDAN TEM‹N USULÜ NED‹R?
‹htiyaçlar›n, 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 18
inci maddesinde say›lan (aç›k ihale usulü, belli istekliler aras›nda ihale usulü ve pazarl›k ihale usulü) ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaks›z›n;
ilan yap›lmadan, teminat al›nmadan, ihale komisyonu kurma ve an›lan Kanunun 10 uncu maddesinde
say›lan yeterlik kriterlerini arama zorunlulu¤u bulunmaks›z›n, ihale yetkilisince görevlendirilecek kiﬂi
veya kiﬂiler taraf›ndan piyasada fiyat araﬂt›rmas› yap›larak temin edilmesidir. (158)
Harcama Birimleri Rehberi
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9.2 DO⁄RUDAN TEM‹N B‹R ‹HALE USULÜ MÜDÜR?
Do¤rudan temin bir ihale usulü de¤ildir. Do¤rudan temin ile 4734 say›l› Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen nitelikteki ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas›nda kolayl›k
sa¤lanmas› amaçlanm›ﬂt›r. (159)
9.3 DO⁄RUDAN TEM‹N ALIM SÜREC‹ NASIL ‹ﬁLER?
1. ‹htiyac›n ortaya ç›kmas›
2. Yaklaﬂ›k maliyetin hesaplanmas› (Zorunlu olmamakla birlikte do¤rudan teminin parasal limitleri içinde kal›p kalmad›¤›n› tespit etmek için gereklidir.)
3. ‹hale yetkilisinden al›nan onay belgesi (bkz soru
10.5 Do¤rudan temin suretiyle yap›lacak al›mlarda düzenlenecek onay belgesi nedir?)
4. ‹hale yetkilisince yap›lacak görevlendirme
5. Görevlendirilen kiﬂi veya kiﬂilerce piyasa fiyat araﬂt›rmas› yap›lmas›
6. Görevlendirilen kiﬂi veya kiﬂilerce al›m›n gerçekleﬂtirilmesi
7. Muayene kabul iﬂlemlerinin yap›larak mal›n teslim
al›nmas›
8. Ödemeye iliﬂkin belgelerin haz›rlanarak muhasebe
birimine gönderilmesi
114
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9. Muhasebe birimince tutar›n hak sahibine ödenmesi
9.4 DO⁄RUDAN TEM‹N‹N GET‹RD‹⁄‹ KOLAYLIKLAR NELERD‹R?
 ‹hale doküman› haz›rlanmas› zorunlu de¤ildir. 22/d
bendine göre yap›lacak al›mlarda yaklaﬂ›k maliyet tespiti zorunlu olmamakla birlikte iﬂin limit alt›nda olup
olmad›¤›n›n tespiti için önemlidir.
 ‹lan yap›lmas› ve teminat al›nmas› zorunlu de¤ildir.
 ‹hale komisyonu kurulmas› ve karar al›nmas› zorunlu de¤ildir.
 Yaz›l› teklif al›nmas› zorunlulu¤u olmamakla birlikte
Türk Hukuk Sistemi aç›s›ndan yaz›l›l›k ﬂart› bir geçerlilik ﬂart› oldu¤undan tekliflerin yaz›l› olmas› faydal›d›r.
 Kanunun 10 uncu maddesinde say›lan yeterlik kurallar›na uymak zorunlu de¤ildir.
 Madde de belirtilen haller d›ﬂ›nda ﬂartname ve sözleﬂme düzenleme zorunlulu¤u yoktur.
9.5 DO⁄RUDAN TEM‹N SURET‹YLE YAPILACAK
ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGES‹
NED‹R?
Do¤rudan temin suretiyle yap›lacak al›mlarda, al›m konusu iﬂin nev’i, niteli¤i, varsa proje numaras›, miktar›,
gereken hallerde yaklaﬂ›k maliyeti, kullan›labilir ödeHarcama Birimleri Rehberi
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ne¤i ve tertibi, al›mda uygulanacak usul, avans ve
fiyat fark› verilecekse ﬂartlar›n› gösteren ve harcama
yetkilisi (ihale yetkilisi) taraf›ndan imzalan belgedir. (160)
9.6 DO⁄RUDAN TEM‹N USULÜ ‹LE YAPILAN
ALIMLARDA GÖREVLEND‹RME NASIL YAPILIR?
Görevlendirmenin nas›l yap›laca¤› hakk›nda Kanunda
ve ikincil mevzuatta düzenleme yap›lmam›ﬂt›r. Görevlendirme yaz›l› olarak yap›labilece¤i gibi onay belgesi
üzerine kay›t düﬂülerek de yap›labilir.
9.7 P‹YASA F‹YAT ARAﬁTIRMASI TUTANA⁄I
NED‹R?
Do¤rudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yap›lacak al›mlarda, al›m› yapmakla görevlendirilen kiﬂi veya kiﬂilerce yap›lan piyasa fiyat araﬂt›rmas›
sonucunda al›nan teklifleri ve uygun görülen fiyat ile
yükleniciyi gösteren; söz konusu kiﬂi veya kiﬂilerce imzalanan tutanakt›r. (161)
9.8 P‹YASA F‹YAT ARAﬁTIRMASI YAPILIRKEN
YAZILI F‹YAT TEKL‹F‹ ALINMASI ZORUNLU
MUDUR?
Piyasa fiyat araﬂt›rmas›nda teklifler yaz›l› al›nabilece¤i
gibi, internet üzerinden fiyat araﬂt›rmas› yap›labilir veya sözlü olarak da al›nabilir. Ancak yaz›l› olarak al›nmas› Türk Hukuk Sistemi aç›s›ndan daha uygundur.
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9.9 DO⁄RUDAN TEM‹N USULÜNE HANG‹ HALLERDE BAﬁVURULUR?
Do¤rudan temin usulüne;
 ‹htiyac›n sadece gerçek veya tüzel tek kiﬂi taraf›ndan
karﬂ›lanabilece¤inin tespiti,
 Sadece gerçek veya tüzel tek kiﬂinin ihtiyaç ile ilgili
özel bir hakka sahip oldu¤u,
 Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle
uyumun ve standardizasyonun sa¤lanmas› için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, as›l sözleﬂmeye dayal› olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç y›l› geçmeyecek sözleﬂmelerle ilk al›m yap›lan gerçek veya tüzel kiﬂiden al›naca¤›,
 Büyükﬂehir belediyesi s›n›rlar› dâhilinde bulunan
idarelerin 47.373 (K›rkdörtbinikiyüzseksenyedi) Türk
Liras› (162) aﬂmayan ihtiyaçlar› ile temsil a¤›rlama faaliyetleri kapsam›nda yap›lacak konaklama, seyahat ve iaﬂeye iliﬂkin al›mlar,
 Di¤er idarelerin 15.783 (Ondörtbindörtyüzüç) Türk
Liras›n› (163) aﬂmayan ihtiyaçlar› ile temsil a¤›rlama faaliyetleri kapsam›nda yap›lacak konaklama, seyahat ve
iaﬂeye iliﬂkin al›mlar,
 ‹darelerin ihtiyac›na uygun taﬂ›nmaz mal al›m› veya
kiralanmas›,
 Özelli¤inden ve belli süre içinde kullan›lma zorunluHarcama Birimleri Rehberi
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lu¤undan dolay› stoklanmas› ekonomik olmayan veya
acil durumlarda kullan›lacak olan ilaç, aﬂ›, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnas›nda hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü t›bbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri al›mlar›,
 Milletleraras› tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen
uyuﬂmazl›klarla ilgili davalarda, Kanun kapsam›ndaki
idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabanc›
uyruklu avukatlardan ya da avukatl›k ortakl›klar›ndan
yap›lacak hizmet al›mlar›,
 4353 say›l› Kanunun 22 nci ve 36 nc› maddeleri uyar›nca Türk veya yabanc› uyruklu avukatlardan hizmet
al›mlar› ile fikri ve s›nai mülkiyet haklar›n›n ulusal ve
uluslararas› kuruluﬂlar nezdinde tescilini sa¤lamak için
gerçekleﬂtirilen hizmet al›mlar› (164) söz konusu oldu¤unda baﬂvurulabilir.
9.10 “‹HT‹YACIN SADECE GERÇEK VEYA TÜZEL TEK K‹ﬁ‹ TARAFINDAN KARﬁILANAB‹LECE⁄‹N‹N TESP‹T ED‹LMES‹” NE ANLAMA GELMEKTED‹R?
Piyasada yap›lan araﬂt›rma neticesinde ihtiyaçlar›n sadece tek bir kaynaktan temin edilece¤inin ortaya ç›kmas› halinde Kamu ‹hale Kanununun 22 nci maddesinin (a) bendine göre al›m yap›labilir. Ayr›ca, bir taahhüt kapsam›nda; taahhüt konusu sözleﬂme veya ﬂartna118
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mede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli mal›n al›nmas›n›n zorunlu oldu¤u hallerde,
bu bendin uygulanmas› mümkün bulunmaktad›r. (165)
9.11 “SADECE GERÇEK VEYA TÜZEL TEK K‹ﬁ‹N‹N ‹HT‹YAÇ ‹LE ‹LG‹L‹ ÖZEL B‹R HAKKA SAH‹P OLMASI” NE ANLAMA GELMEKTED‹R?
Sadece gerçek veya tüzel tek kiﬂinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal vb. nedenlerle özel bir
hakka sahip olmas› durumunda ihtiyaçlar›n 4734 say›l› Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi kapsam›nda
karﬂ›lanabilece¤i anlam›na gelmektedir. (166) Bu ﬂekilde yap›lacak al›mlara örnek olarak ihtiyaca uygun bir
yaz›l›m program› üreten firmadan yaz›l›m›n sat›n al›nmas› gösterilebilir.
9.12 “MEVCUT MAL, EK‹PMAN, TEKNOLOJ‹ VEYA H‹ZMETLERLE UYUMUN VE STANDARD‹ZASYONUN SA⁄LANMASI ‹Ç‹N ZORUNLU
OLAN MAL VE H‹ZMETLER‹N, ASIL SÖZLEﬁMEYE DAYALI OLARAK DÜZENLENECEK VE TOPLAM SÜRELER‹ ÜÇ YILI GEÇMEYECEK SÖZLEﬁMELERLE ‹LK ALIM YAPILAN GERÇEK VEYA
TÜZEL K‹ﬁ‹DEN ALINMASI” NE ANLAMA GELMEKTED‹R?
Toplam süreleri üç y›l› geçmemek üzere, as›l sözleﬂmeye dayal› olarak yap›lacak al›mlar›n, ihtiyaca iliﬂkin as›l
sözleﬂmeye ba¤lanan mal ve hizmet al›m›yla ilgili olaHarcama Birimleri Rehberi
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rak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyac›n gere¤i olarak ortaya ç›kmas› ve tamamlay›c› nitelikte bir
al›m olmas› halinde bu bende göre ihtiyaçlar temin
edilir. Bu saptamalar›n idarelerin teknik birimlerince
yap›lmas› esas olmakla birlikte konu ile ilgili kuruluﬂlardan teknik yard›m al›nmas› da mümkün bulunmaktad›r. (167)
9.13 ‹HT‹YAÇLARIN 22 NC‹ MADDEN‹N (A), (B),
(C) BENTLER‹NE GÖRE KARﬁILANMASI HAL‹NDE KAMU ‹HALE KANUNUNA GÖRE HANG‹
BELGELER DÜZENLEN‹R?
Bu durumda düzenlenecek belgeler;
 Onay belgesi,
 Piyasa fiyat araﬂt›rmas› tutana¤›,
 “4734 say›l› Kanunun 22 nci Maddesinin (a), (b), (c)
Bentleri Kapsam›nda Tek Kaynaktan Temin Edilen
Mallara/Hizmetlere ‹liﬂkin Form” dur. (168)
9.14 “4734 SAYILI KANUNUN 22 NC‹ MADDES‹N‹N (A), (B), (C) BENTLER‹ KAPSAMINDA TEK
KAYNAKTAN TEM‹N ED‹LEN MALLARA/H‹ZMETLERE ‹L‹ﬁK‹N FORM”DA HANG‹ B‹LG‹LER
YER ALIR?
‹htiyaçlar›n 22 nci maddenin (a), (b), (c) bentlerine göre karﬂ›lanmas› halinde; söz konusu form kullan›larak,
ihtiyac›n neden sadece bu bentlere göre karﬂ›lanabile120

Güneydo¤u Anadolu Bölgesi Belediyeler Birli¤i

ce¤i detayl› olarak yaz›l›r, fiyat araﬂt›rmas› yap›l›r, ihtiyaç konusu mal veya hizmet al›m›n›n nitelikleri tarif
edilir ve bu hususlara iliﬂkin bütün belgeler forma eklenir. (169)
9.15 4734 SAYILI KANUNUN 22 NC‹ MADDES‹N‹N (D) BEND‹NDEK‹ PARASAL L‹M‹TLER DÂH‹L‹NDE KALAN ‹HT‹YAÇLARIN DO⁄RUDAN
TEM‹NLE KARﬁILANMASININ UYGULAMASI
NASIL YAPILIR?
4734 say›l› Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendindeki parasal limite (limit dâhil) kadar olan mal ve hizmet
al›mlar› ile yap›m iﬂleri ihale yetkilisinden al›nacak
onay belgesi üzerine piyasa fiyat araﬂt›rmas› yap›larak
do¤rudan temin usulüyle temin edilebilir. (170) (bkz.
soru 9.32 Kamu ‹hale Kanununda yer alan parasal limitler ne zaman güncellenir?)
9.16 4734 SAYILI KANUNUN 22 NC‹ MADDES‹N‹N (D) BEND‹NDE BAHS‹ GEÇEN “TEMS‹L VE
A⁄IRLAMA FAAL‹YETLER‹ KAPSAMINDA YAPILACAK KONAKLAMA, SEYAHAT VE ‹AﬁEYE
‹L‹ﬁK‹N ALIMLAR” DA PARASAL SINIRLAMAYA
TAB‹ M‹D‹R?
Parasal s›n›r, mal ve hizmet al›mlar› ile yap›m iﬂleri için
geçerlidir. Temsil ve a¤›rlama faaliyetleri kapsam›nda
yap›lacak konaklama, seyahat ve iaﬂeye iliﬂkin al›mlar
parasal s›n›rlamaya tabi de¤ildir.
Harcama Birimleri Rehberi
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9.17 4734 SAYILI KANUNUN 22 NC‹ MADDES‹N‹N (D) BEND‹NDEK‹ PARASAL L‹M‹TLERE
KDV DÂH‹L M‹D‹R?
Bu limitlere KDV dâhil de¤ildir.
9.18 4734 SAYILI KANUNUN 22 NC‹ MADDES‹N‹N (D) BEND‹ KAPSAMINDA YAPILACAK HER
‹ﬁLEM ‹Ç‹N AYRI B‹R ONAY BELGES‹ ALINMASI
ZORUNLU MUDUR?
Bu bende göre yap›lacak her bir al›m için ayr› bir onay
belgesi düzenlenebilece¤i gibi iﬂin niteli¤ine göre yap›lacak günlük ve küçük ölçekli al›mlar için genel bir
onay belgesi de düzenlenebilir. (171)
9.19 4734 SAYILI KANUNUN 22 NC‹ MADDES‹N‹N (D) BEND‹NDEK‹ PARASAL L‹M‹TE KADAR
OLAN YAPIM ‹ﬁLER‹N‹N DO⁄RUDAN TEM‹N
USULÜ ‹LE YAPTIRILMASI HAL‹NDE P‹YASA F‹YAT ARAﬁTIRMASI NASIL YAPILACAKTIR?
Bu bent kapsam›nda gerçekleﬂtirilecek yap›m iﬂlerinde
fiyat araﬂt›rmas›n›n, Yap›m ‹ﬂleri ‹haleleri Uygulama
Yönetmeli¤inde belirlenen yaklaﬂ›k maliyetin hesaplanmas›na iliﬂkin esas ve usullere göre yap›lmas› zorunludur. (172)
9.20 ‹DARELER‹N 4734 SAYILI KANUNUN 22
NC‹ MADDES‹N‹N (D) BEND‹NDEK‹ PARASAL
L‹M‹TE KADAR OLAN TÜM ‹HT‹YAÇLARI BU
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BENDE GÖRE KARﬁILANMASINDA HER HANG‹
B‹R SINIRLAMA VAR MIDIR?
4734 say›l› Kanunun 62 nci maddesinin (›) bendinde
“Bu Kanunun 21 (pazarl›k usulü) ve 22 nci (do¤rudan
temin) maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yap›lacak harcamalar›n y›ll›k toplam›, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10 unu Kamu
‹hale Kurulunun uygun görüﬂü olmad›kça aﬂamaz.”
hükmü yer almaktad›r.
9.21 %10’LUK SINIRLAMADA HARCAMA B‹R‹M‹N‹N BÜTÇES‹ M‹ YOKSA ‹DAREN‹N TOPLAM
BÜTÇES‹ M‹ D‹KKATE ALINIR?
Kurum ve kuruluﬂlar, mal al›m›, hizmet al›m› veya yap›m iﬂlerinin her biri için bütçelerine konan y›ll›k toplam ödenekleri üzerinden, ayr› ayr› %10 oran›n› hesaplayacaklard›r. S›n›rlamada idarenin söz konusu kalemler için ayr› ayr› toplam ödeneklerinin %10‘unun aﬂ›l›p
aﬂ›lmad›¤› dikkate al›n›r. (173)
9.22 UYGUN GÖRÜﬁ TALEP BAﬁVURULARI NASIL YAPILIR?
%10 oran›n›n aﬂ›laca¤›n›n anlaﬂ›lmas› halinde, 5018
say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli
(I) ve (II) say›l› cetvellerde yer alan kurum ve kuruluﬂlar için ba¤l› veya ilgili bakan, mahalli idarelerde ve
(IV) say›l› cetvelde yer alan kurum ve kuruluﬂlarda üst
yönetici, (III) say›l› cetvelde yer alan kurum ve kuruHarcama Birimleri Rehberi
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luﬂlar ile an›lan Kanun kapsam›nda yer almayan kurum ve kuruluﬂlarda ise harcama yetkisine sahip kiﬂi ya
da kurullar taraf›ndan 62 nci maddenin (›) bendi uyar›nca uygun görüﬂ için Kuruma baﬂvuruda bulunulacakt›r. (174)
9.23 4734 SAYILI KANUNUN 22 NC‹ MADDES‹N‹N (D) BEND‹NDEK‹ PARASAL SINIRLARIN ALTINDA KALMAK ‹Ç‹N ‹HT‹YAÇLARIN BÖLÜNEREK KARﬁILANMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
Parasal s›n›rlar›n alt›nda kalacak ﬂekilde, adet baz›nda
veya ayn› ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki
mal ve hizmet al›mlar› ile yap›m iﬂlerinin, kalemlere
veya gruplara bölünmek suretiyle temini, 4734 say›l›
Kanunun temel ilkelerine ayk›r›l›k teﬂkil etmektedir.
Bu yöndeki uygulamalar›n sorumluluk do¤uraca¤› hususuna dikkat edilmesi gereklidir. (175)
9.24 TÜRK VEYA YABANCI UYRUKLU AVUKATLARDAN H‹ZMET ALIMLAR DO⁄RUDAN TEM‹N
SURET‹YLE GERÇEKLEﬁT‹R‹LEB‹L‹R M‹?
Özel ihtisas gerektiren ve ihtiyaç duyulan hallerde avukatl›k hizmetlerinin serbest avukatlardan veya avukatl›k ortakl›klar›ndan do¤rudan temin suretiyle karﬂ›lanmas› mümkün bulunmaktad›r.
9.25 DO⁄RUDAN TEM‹N KAYIT FORMU NE ZAMANA KADAR KAMU ‹HALE KURUMUNA GÖNDER‹L‹R?
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Do¤rudan temin yoluyla yap›lan al›mlar için “Do¤rudan Temin Kay›t Formu” temin tarihini takip eden ay›n
onuncu gününe kadar usulüne uygun olarak ilgili k›s›mlar doldurulduktan sonra Kamu ‹hale Kurumuna
internet üzerinden gönderilecektir. (177)
9.26 DO⁄RUDAN TEM‹N USULÜ ‹LE YAPILAN
ALIMLARDA SÖZLEﬁME ‹MZALANAB‹L‹R M‹?
Do¤rudan temin ile al›m› yap›lacak mal›n teslimi veya
hizmetin ya da yap›m iﬂinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, al›m›n bir sözleﬂmeye ba¤lanmas› zorunlu olup bir defada yap›lacak al›mlarda sözleﬂme yap›lmas› idarelerin takdirindedir. Ayr›ca 4734 say›l› Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendi kapsam›nda yap›lan al›mlarda ise madde metninde belirtildi¤i üzere
sözleﬂme yap›lmas› zorunludur. (178)
9.27 SÖZLEﬁME DÜZENLENMES‹ VE SÖZLEﬁME
BEDEL‹N‹N BEL‹RL‹ B‹R L‹M‹T‹N ÜZER‹NDE
OLMASI HAL‹NDE YÜKLEN‹C‹DEN KAMU ‹HALE KURUM PAYI ALINIR MI?
Kamu ‹hale Kanununun 53 üncü maddesinin (j) bendinde belirtilen kurum pay›n›n, bu Kanun kapsam›nda
yap›lan ihalelere iliﬂkin düzenlenecek sözleﬂmelerden
al›naca¤› ifade edilmektedir. Do¤rudan temin bir ihale
usulü olmad›¤›ndan düzenlenecek sözleﬂmelerden kurum pay›n›n tahsil edilmesine gerek yoktur.
9.28 DO⁄RUDAN TEM‹N USULÜ ‹LE YAPILAN
Harcama Birimleri Rehberi
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ALIMLAR DAMGA VERG‹S‹NE TAB‹ M‹D‹R?
‹darelerce, do¤rudan temin usulüyle yap›lacak al›mlar
nedeniyle belli bir tutar› ihtiva eden bir sözleﬂmenin
düzenlenmesi halinde bu sözleﬂmenin (binde 9,48),
idarelerce kurulacak ihale komisyonlar›nca bir ihale
karar›n›n al›nmas› halinde veya piyasa fiyat araﬂt›rma
tutana¤›n›n harcama yetkilisi (ihale yetkilisi) taraf›ndan
onaylanmas› halinde bu karar›n (binde 5,69) damga
vergisine tabi tutulmas› gerekmektedir. (179)
9.29 DO⁄RUDAN TEM‹N VEYA ‹HALE USULLER‹ ‹LE YAPILAN HANG‹ ‹ﬁLERDE HANG‹ ORANDA KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ TEVK‹FATI UYGULANIR
Yap›m ‹ﬂleri ile Bu ‹ﬂlere ‹liﬂkin Mühendislik-Mimarl›k
ve Etüt-Proje Hizmetleri: 2/10
Makine, Teçhizat, Demirbaﬂ ve Taﬂ›tlara Ait Tadil, Bak›m ve Onar›m Hizmetleri: 5/10
Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri: 5/10
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bak›m Hizmetleri: 7/10
‹ﬂ güçü Temin Hizmetleri,Özel Güvenlik, Yap› Denetim Hizmetleri: 9/10
Etüt, Plan-Proje, Dan›ﬂmanl›k, Denetim ve Benzeri
Hizmetler (E¤itim Hizmet Al›mlar› dâhil): 9/10
Servis Taﬂ›mac›l›¤› Hizmeti: 5/10
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Her Türlü Bask› ve Bas›m Hizmetleri: 5/10
Her türlü mal al›m›nda KDV tevkifat› uygulanmaz. Ancak say›lan hizmetleri ifa edenlerin bu amaçla kulland›klar› mal, madde ve malzemelere ait tutarlar hizmet
bedelinden düﬂülmez. Tevkifat, kullan›lan malzemelere ait tutarlar da dâhil olmak üzere toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplan›r. (180)
9.30 TEVK‹FAT UYGULAMASINDA HERHANG‹
B‹R SINIR VAR MIDIR?
Tevkifat uygulamas› yap›lacak her bir iﬂlemin bedeli
Vergi Usul Kanunu’na göre o y›l için geçerli fatura düzenleme s›n›r›n› aﬂmad›¤› takdirde hesaplanan katma
de¤er vergisi tevkifata tabi tutulmayacakt›r. (181) (2014
y›l› için bu s›n›r 800 TL (182) olup bu s›n›rlar her y›l yenilenmektedir)
9.31 ‹HALELERE KATILMAKTAN YASAKLI
OLANLARDAN DO⁄RUDAN TEM‹N USULÜ ‹LE
ALIM YAPILAB‹L‹R M‹?
Do¤rudan temin usulünde ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmas› zorunlu de¤ildir. Bu nedenle
al›m yap›lacak kiﬂi veya firmalar›n ihalelerden yasakl›
olup olmad›¤›n›n teyit edilmesine gerek yoktur. (183)
9.32 KAMU ‹HALE KANUNUNDA YER ALAN PARASAL L‹M‹TLER NE ZAMAN GÜNCELLEN‹R?
Bu Kanunda belirtilen eﬂik de¤erler ve parasal limitler
Harcama Birimleri Rehberi
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bir önceki y›l›n Toptan Eﬂya Fiyat Endeksi esas al›narak Kamu ‹hale Kurumu taraf›ndan güncellenir ve her
y›l 1 ﬁubat tarihinden geçerli olmak üzere ayn› tarihe
kadar Resmî Gazete’de ilân edilir. Ancak güncellemede
bir Türk Liras›n›n alt›ndaki tutarlar dikkate al›nmaz.
Bu Kanunda belirtilen eﬂik de¤erler ve parasal limitler,
ola¤anüstü hallerde, belirtilen tarihin d›ﬂ›nda da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Karar› ile güncellenebilir. (184)
9.33 DO⁄RUDAN TEM‹N ‹LE YAPILACAK ALIMLARDA, MAHALL‹ iDARELER HARCAMA BELGELER‹ YÖNETMEL‹⁄‹NE GÖRE HAZIRLANMASI
GEREKEN BELGELER NELERD‹R?
Do¤rudan temin usulü ile yap›lacak al›mlarda ilgisine
göre;
a) Onay Belgesi,
b) Piyasa Fiyat Araﬂt›rmas› Tutana¤› (Örnek: 3) veya
ihale komisyonu karar›,
c) Düzenlenmesi gerekli görülmüﬂ ise sözleﬂme,
ç) Fatura,
d) Muayene ve kabul komisyonu tutana¤›, kabul iﬂleminin idarece yap›lmas› halinde ise idarece düzenlenmiﬂ belge,
e) Mal ve malzeme al›mlar›nda, taﬂ›n›r iﬂlem fiﬂi
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Mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan
hallerde görüﬂ yaz›s›,
a), (b) ve (c) bentleri kapsam›nda yap›lan al›mlarda
“Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere ‹liﬂkin Form” ödeme belgesine eklenir. (185)
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ONUNCU BÖLÜM
Devlet Malzeme Ofisinden
Yap›lan Al›mlar
Bu bölümde, Devlet Malzeme Ofisine iliﬂkin bilgiler ve Ofisten yap›lacak al›mlara iliﬂkin sürece yer
verilmiﬂtir.

10.1 DEVLET MALZEME OF‹S‹ (DMO) NED‹R?
DMO, 233 say›l› “Kamu ‹ktisadi Teﬂebbüsleri Hakk›ndaki Kanun Hükmünde Kararname” hükümlerine tabi
olarak ana statüsü çerçevesinde faaliyet gösteren bir iktisadi devlet teﬂekkülüdür. Ofis, Maliye Bakanl›¤›n›n ilgili kuruluﬂudur.
10.2 DMO NEDEN KURULMUﬁTUR?
DMO, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi alt›nda bulunan ya da kamu kayna¤› kullanan kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n mal ve hizmet ihtiyaçlar›130
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n›n tedarik ve da¤›t›m›n› temin etmek amac›yla kurulmuﬂtur. (186)
10.3 DMO’DAN YAPILACAK ALIMLAR 4734 SAYILI KAMU ‹HALE KANUNU HÜKÜMLER‹NE TAB‹ M‹D‹R?
DMO’nun ana statüsünde yer alan mal ve malzemeler
için 4734 say›l› Kanun kapsam›na giren kuruluﬂlar›n
DMO Genel Müdürlü¤ünden yapacaklar› al›mlar istisna kapsam›ndad›r. (187)
10.4 DMO’NUN ANA STATÜSÜNDE HANG‹ MAL
VE MALZEMELER YER ALIR?
 Sabit tesisler hariç ayd›nlatma cihazlar› ve ›s›tma-so¤utma araçlar›,
 Büro makineleri, biliﬂim teknolojisi ürünleri, sair makineler ve aletleri ile ofis otomasyonu hariç paket program yaz›l›m›,
 Bas›l› formlar, sa¤l›k karnesi, bildirim ve beyanname
çeﬂitleri,
 Çeﬂitli temizlik malzemeleri ile temizlik araç ve ekipmanlar›,
 Her çeﬂit k›rtasiye ve büro malzemesi ile mefruﬂat›,
 Ka¤›t, karton, mukavva ve bunlar›n mamulü,
 Kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n sair döﬂeme, demirbaﬂ, makine ve teçhizatlardan ortak kullan›m konusu
olanlar›,
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 Taﬂ›t ve iﬂ makineleri (bisiklet dâhil), bunlar›n iç ve
d›ﬂ lastikleri ile akaryak›t ve akülerinin al›m›, taﬂ›t ve iﬂ
makineleri kiralamalar›,
 Seyahat ve nakliye hizmetleri,
 Toplu ilaç ve t›bbi malzeme al›m›,
DMO’nun ana statüsünde yer alan mal ve malzemelerdir. (188) DMO’nun faaliyet alan›na giren mal ve
hizmet gruplar›ndan hangilerini sa¤layaca¤› katalogda gösterilir. (189)
10.5 DMO’DAN ALIM SÜREC‹ NASIL ‹ﬁLER?
 Mal ve malzeme sat›ﬂ fiyatlar›n› gösterir listelerin
Ofis’in internet sitesinden veya fiyat listeleriyle duyurulmas›,
 ‹hale yetkilisinden onay al›nmas›,
 Mal ve malzemenin temini için ödenecek miktar›n
Ofis ad›na kredi aç›lmas›,
 Mal ve Malzeme Talep Listesinin düzenlenmesi veya
talep yaz›s›n›n Ofise iletilmesi, Ofis internet sitesinde
elektronik sat›ﬂ üyeli¤i bulunan müﬂterilerin ise; üyelik
sayfalar› üzerinden gönderecekleri elektronik taleplerin ilgili sat›ﬂ organ›na intikali,
 Mal ve malzemenin teslim al›nmas› ve muayene kabul iﬂlemlerinin yap›lmas›,
 Tüm iﬂlemlerin belgelendirilerek kredinin kapat›lma132
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s› ile al›m süreci tamamlan›r.

(190)

10.6 DMO TALEPLER‹ NE KADARLIK B‹R SÜREDE SONUÇLANDIRIR?
Mal ve malzeme taleplerinin sat›ﬂ organ›na intikâlinden sonra müﬂteri talepleri en k›sa sürede sonuçland›r›l›r. (191)
10.7 MAL VE MALZEME TALEPLER‹ NASIL YAPILIR?
Mal ve malzemeye iliﬂkin bilgilerin belirtildi¤i, varsa
ﬂartnamelerin eklendi¤i ve müﬂteri yetkilileriyle, mutemedin ad›, soyad› ve unvanlar›n›n yaz›larak imzaland›¤› mal ve malzeme talep listesinin veya talep yaz›s›n›n,
Ofis internet sitesinde elektronik sat›ﬂ üyeli¤i bulunan
müﬂterilerin ise; üyelik sayfalar› üzerinden gönderecekleri elektronik taleplerin, mal ve malzemenin al›naca¤› sat›ﬂ organ›na intikali suretiyle yap›l›r. (192)
10.8 DMO’DAN YAPILACAK ALIMLARIN ÖDENMES‹ ESNASINDA HAZIRLANACAK BELGELER
NELERD‹R?
Devlet Malzeme Ofisinden yap›lacak al›mlarda;
 Onay Belgesi,
 Fatura,
 Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutana¤›,
Harcama Birimleri Rehberi

133

 Kabul iﬂleminin idarece yap›lmas› halinde ise idarece
düzenlenmiﬂ belge,
 Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi (bkz. soru 10.8 Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi
Nedir?) ödeme belgesine ba¤lan›r.
Mal ve malzeme al›m bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, onay belgesi ilk ödemeye
ait ödeme belgesine ba¤lan›r. (193)
10.9 DMO KATALO⁄UNDA YER ALAN ÜRÜNLER‹N P‹YASADAN TEM‹N ED‹LMES‹ HAL‹NDE
YAPILMASI GEREKENLER NELERD‹R?
Kamu kurum ve kuruluﬂlar›, bu ürünlerin teknik özelliklerini de belirten ayr›nt›l› listeyi ve fiyatlar›n› 10 (on)
gün içerisinde Ofise bildirmekle yükümlüdürler. (194)
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ONB‹R‹NC‹ BÖLÜM
Taﬂ›n›r Mallara ‹liﬂkin ‹ﬂlemler
Bu bölümde taﬂ›n›r mallar›n neler oldu¤u, taﬂ›n›rlar›n muhafaza edilece¤i ambarlar, taﬂ›n›r yönetim
hesab›n›n kime ve nas›l verilece¤i, taﬂ›n›r say›m iﬂlemlerinin nas›l yap›laca¤› ile taﬂ›n›r kay›tlar›n›n
tutulmas› ve muhasebe birimine bildirilmesi hususlar›na yer verilmiﬂtir.

11.1 TAﬁINIR MAL NED‹R?
Bir yerden bir yere götürülebilen nesneler olup;
 Üretim ve hizmet amac›yla kullan›lan her türlü makine, cihaz ve aletleri,
 Belirli bir hizmete tahsis amac›yla edinilen, belli bir
süreye tâbi olmaks›z›n uzun süre kullan›labilen ve kullan›lmakla yok olmayan demirbaﬂlar›,
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 Yolcu ve yük taﬂ›mac›l›¤›nda kullan›lanlar ile özel
amaçl› kullan›mlar için muhtelif cihazlarla donat›lm›ﬂ
bulunan taﬂ›tlar›,
 Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullan›lan, kullan›m› sonucunda tükenen veya bir süre kullan›ld›ktan
sonra ilk özelliklerini k›smen veya tamamen kaybederek bir daha kullan›lamayacak duruma gelen tüketim
malzemelerini ifade eder. (195)
11.2 TAﬁINIR MALLAR HANG‹ MUHASEBE HESAP KODLARINDA ‹ZLEN‹R?
Taﬂ›n›r mallar;
 (150) ‹lk Madde ve Malzemeler,
 (253) Makine, Tesis ve Cihazlar,
 (254) Taﬂ›tlar,
 (255) Demirbaﬂlar hesaplar›nda izlenir. (196)
11.3 TAﬁINIR MALLARIN KAYITLARI NASIL TUTULUR?
Taﬂ›n›r mallar›n kay›tlar› Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i ekinde örnekleri yer alan tüketim malzemeleri defteri ve
dayan›kl› taﬂ›n›rlar defteri ile tutulur. (197)
11.4 TAﬁINIR MALLARIN KAYITLARI K‹M TARAFINDAN TUTULUR?
Taﬂ›n›r kay›tlar› harcama yetkilisi ad›na taﬂ›n›r kay›t ve
136
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kontrol yetkilileri taraf›ndan tutulur (bkz. soru 1.26
Taﬂ›n›r Kay›t ve Kontrol Yetkilisi Kimdir?).
11.5 TAﬁINIR KAYIT VE KONTROL YETK‹L‹S‹N‹N GÖREVLER‹ NELERD‹R?
Harcama birimince edinilen taﬂ›n›rlardan muayene ve
kabulü yap›lanlar› cins ve niteliklerine göre sayarak,
tartarak, ölçerek teslim almak; do¤rudan tüketilmeyen
ve kullan›ma verilmeyen taﬂ›n›rlar› sorumlulu¤undaki
ambarlarda muhafaza etmek,
 Muayene ve kabul iﬂlemi hemen yap›lamayan taﬂ›n›rlar› kontrol ederek teslim almak, bunlar›n kesin kabulü yap›lmadan kullan›ma verilmesini önlemek,
 Taﬂ›n›rlar›n giriﬂ ve ç›k›ﬂ›na iliﬂkin kay›tlar› tutmak,
bunlara iliﬂkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taﬂ›n›r yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine
göndermek,
 Tüketime veya kullan›ma verilmesi uygun görülen taﬂ›n›rlar› ilgililere teslim etmek,
 Taﬂ›n›rlar›n yang›na, ›slanmaya, bozulmaya, çal›nmaya ve benzeri tehlikelere karﬂ› korunmas› için gerekli
tedbirleri almak ve al›nmas›n› sa¤lamak,
 Ambarda çal›nma veya ola¤anüstü nedenlerden dolay› meydana gelen azalmalar› harcama yetkilisine bildirmek,
 Ambar say›m›n› ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin alt›na
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düﬂen taﬂ›n›rlar› harcama yetkilisine bildirmek,
 Kullan›mda bulunan dayan›kl› taﬂ›n›rlar› bulunduklar› yerde kontrol etmek, say›mlar›n› yapmak ve yapt›rmak,
 Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamas›n›n
yap›lmas›na yard›mc› olmak,
 Kay›tlar›n› tuttu¤u taﬂ›n›rlar›n yönetim hesab›n› haz›rlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
Ayr›ca taﬂ›n›r kay›t ve kontrol yetkilileri, sorumluluklar›nda bulunan ambarlarda kas›t, kusur, ihmal veya
tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kay›p ve noksanl›klardan sorumludur. Taﬂ›n›r kay›t ve kontrol yetkilileri sorumluluklar›nda bulunan ambarlar› devir ve
teslim etmeden görevlerinden ayr›lamazlar. (198)
11.6 B‹RDEN FAZLA HARCAMA B‹R‹M‹N‹N TAﬁINIR KAYITLARI TEK B‹R TAﬁINIR KAYIT VE
KONTROL YETK‹L‹S‹NCE TUTULAB‹L‹R M‹?
Kamu idarelerince ihtiyaç duyulmas› halinde birden
fazla harcama biriminin taﬂ›n›r kay›tlar› harcama birimleri itibar›yla ayr› ayr› tutulmak kayd›yla, bir taﬂ›n›r
kay›t ve kontrol yetkilisi taraf›ndan yürütülebilir. (199)
11.7 TAﬁINIR KAYITLARININ G‹R‹ﬁ VE ÇIKIﬁ ‹ﬁLEMLER‹NDE HANG‹ BELGE DÜZENLEN‹R?
Taﬂ›n›r kay›tlar›n›n giriﬂ ve ç›k›ﬂ iﬂlemlerinde, Taﬂ›n›r
‹ﬂlem Fiﬂi düzenlenir.
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11.8 TAﬁINIR ‹ﬁLEM F‹ﬁ‹ NED‹R?
‹lgili mevzuat› çerçevesinde kabul edilerek teslim al›nan taﬂ›n›rlar›n giriﬂleri ile taﬂ›n›rlar›n ç›k›ﬂ ve ambarlar aras›nda devir iﬂlemlerinde, dayan›kl› taﬂ›n›rlar›n
niteliklerini de¤iﬂtiren esasl› onar›m ve ilaveler sonucu
de¤er art›ﬂlar›nda, kay›tlara esas olmak üzere düzenlenen belgedir. (200)
11.9 TAﬁINIR ‹ﬁLEM F‹ﬁ‹ NASIL DÜZENLEN‹R?
Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂleri en az üç nüsha olarak düzenlenir
ve fiﬂlere her mali y›lbaﬂ›nda "1"den baﬂlamak üzere bir
s›ra numaras› verilir. Fiﬂ, dayana¤›n› oluﬂturan belgenin tarihinden önceki bir tarihi taﬂ›yamaz. Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂinin elektronik ortamda düzenlenemedi¤i hallerde, seri ve s›ra numaral› olarak bast›r›lm›ﬂ fiﬂler kullan›l›r. Düzenlenen Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂlerinin nüshalar›
hakk›nda Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤inin ilgili maddelerine göre iﬂlem yap›l›r. (201)
11.10 TAﬁINIR ‹ﬁLEM F‹ﬁ‹N‹N DÜZENLENMEYECE⁄‹ ‹ST‹SNA‹ DURUMLAR NELERD‹R?
‹htiyaç duyuldu¤unda kullan›lmak üzere sat›n al›narak
depolanan ya da arﬂivlenenler ile süreli yay›nlardan
ciltletilmiﬂ olanlar hariç olmak üzere ;
 Sat›n al›nd›¤› andan itibaren tüketimi yap›lan su, do¤algaz, kum, çak›l, bahçe topra¤›, bahçe gübresi vb.
maddeler,
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 Makine, cihaz, taﬂ›t ve iﬂ makineleri ile demirbaﬂlar›n
servislerince yap›lan bak›m ve onar›mlar›nda kullan›lan yedek parçalar ile do¤rudan taﬂ›tlar›n depolar›na
konulan akaryak›t, likit gaz (LPG) ve ya¤lar,
 K›sa sürede tüketilen, mutfak tipi tüpler ve yang›n
söndürme tüplerine yap›lan gaz dolumu ile yaz›c› kartuﬂlar›n›n dolumu,
 Dergi ve gazete gibi süreli yay›nlar ile arﬂivlenme niteli¤i olmayan kütüphane materyalleri
 Bütçenin temsil ve tan›tma giderleri tertibinden makam için al›nan yiyecek ve içecekler (202) için Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi düzenlenmez.
11.11 TAﬁINIR KAYITLARINA G‹R‹ﬁ VE ÇIKIﬁ
YAPILMASINA NEDEN OLACAK ‹ﬁLEMLER NELERD‹R?
Taﬂ›n›rlar, edinme ﬂekline bak›lmaks›z›n kamu idaresince kullan›lmak üzere teslim al›nd›¤›nda giriﬂ; tüketime
verildi¤inde, sat›ld›¤›nda, baﬂka harcama birimlerine
devredildi¤inde, ba¤›ﬂland›¤›nda veya yard›m yap›ld›¤›nda, çeﬂitli nedenlerle kullan›lamaz hale geldi¤inde, hurdaya ayr›ld›¤›nda veya kaybolma, çal›nma, canl› taﬂ›n›r›n
ölümü gibi yok olma hallerinde ç›k›ﬂ kaydedilir. (203)
11.12 TAﬁINIR G‹R‹ﬁ ‹ﬁLEMLER‹ MUHASEBE B‹R‹M‹NE NASIL VE NE ZAMAN B‹LD‹R‹L‹R?
Taﬂ›n›r kay›t ve kontrol yetkilileri taraf›ndan, kamu
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idarelerinin muhasebe kay›tlar›nda ilgili stok ve maddî
duran varl›k hesaplar›nda izlenen taﬂ›n›rlardan; sat›n
alma suretiyle edinilenlerin giriﬂ iﬂlemleri ile de¤er art›r›c› harcamalar için düzenlenen Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂlerinin bir nüshas› ödeme emri belgesi ekinde muhasebe
birimine gönderilir.
Di¤er ﬂekillerde edinilen taﬂ›n›rlar›n giriﬂleri için düzenlenen Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂlerinin birer nüshas›n›n, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her
durumda mali y›l sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur. (204)
11.13 TAﬁINIR ÇIKIﬁ ‹ﬁLEMLER‹ MUHASEBE B‹R‹M‹NE NASIL VE NE ZAMAN B‹LD‹R‹L‹R?
Maddî duran varl›k hesaplar›nda izlenen taﬂ›n›rlar›n
(makine ve cihazlar, taﬂ›tlar ve demirbaﬂlar) ç›k›ﬂlar›
için düzenlenen Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂlerinin birer nüshas›,
düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve
her durumda mali y›l sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilir.
Tüketim malzemelerinin ç›k›ﬂlar› için düzenlenen Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunlar›n yerine, üç ayl›k dönemler itibar›yla, kullan›lm›ﬂ
tüketim malzemelerinin taﬂ›n›r II nci düzey detay kodu
baz›nda düzenlenen onayl› bir listesi, en geç ilgili dönemin son iﬂ günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir. (205)
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11.14 TAﬁINIRLARIN G‹R‹ﬁ VE ÇIKIﬁ KAYITLARI YAPILIRKEN HANG‹ DE⁄ERLER‹ ESAS ALINIR?
Giriﬂ ve ç›k›ﬂ kay›tlar› Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂine dayan›larak
yap›l›r. Giriﬂ ve ç›k›ﬂ kay›tlar›nda;
 Sat›n alma suretiyle edinme ve de¤er art›r›c› de¤iﬂiklik hallerinde maliyet bedeli,
 Bedelsiz devir, kullan›lamaz hale gelme, yok olma ve
hurdaya ayr›lma hallerinde kay›tl› de¤eri,
 Ba¤›ﬂ ve yard›m yoluyla edinilen taﬂ›n›rlarda; ba¤›ﬂ
ve yard›mda bulunan taraf›ndan ispat edici bir belge
ile de¤eri belirtilmiﬂ ise bu de¤er, belli bir de¤eri yoksa de¤er tespit komisyonunca belirlenen de¤er esas
al›n›r. (206)
11.15 MAL‹YET BEDEL‹ NED‹R?
Bir varl›¤›n sat›n al›nmas›, üretilmesi veya de¤erinin art›r›lmas› için yap›lan harcamalar veya verilen k›ymetlerin toplam›n› ifade eder. (207) Maliyet bedeli; sat›n alma
(fatura) fiyat›na; nakliye, ambalaj, sigorta, vergi, resim,
harç ve di¤er masraflar (kur farklar›, banka faizleri, banka masraflar›, gümrük, ordino vs.) ilave edilmek suretiyle tespit edilir. Ancak, katma de¤er vergisi mükellefi
olan kamu idarelerinin, edindikleri maddi duran varl›klar için ödedikleri katma de¤er vergisi tutarlar›, maliyet
bedeline dâhil edilmez. Al›m iﬂlemlerinde yap›lan indi142
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rimler veya herhangi bir nedenle al›ﬂ bedeli üzerinden
yap›lan iadeler, al›ﬂ bedelinden düﬂülür. (208)
11.16 DE⁄ER TESP‹T KOM‹SYONU NASIL OLUﬁTURULUR?
De¤er tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onay› ile
taﬂ›n›r kay›t ve kontrol yetkilisinin ve iﬂin uzman›n›n
da kat›ld›¤› en az üç kiﬂiden oluﬂturulur. Komisyon de¤er tespitinde ticaret odas›, sanayi odas›, borsa, meslek
kuruluﬂlar›, ilgili di¤er kuruluﬂlardan veya ayn› nitelikteki taﬂ›n›r› sat›n alan idarelerden ve fiyat araﬂt›rmas›
sonuçlar›ndan yararlanabilir.
11.17 TAﬁINIR MAL YÖNETMEL‹⁄‹NE GÖRE SORUMLULAR K‹MLERD‹R?
Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤ine göre;
 Harcama Yetkilisi
 Taﬂ›n›r Kay›t ve Kontrol Yetkilisi
 Kendisine taﬂ›n›r mal teslim edilen kullan›c›lar muhafazalar›ndaki taﬂ›n›rlar›n korunmas› ve idamesinden
sorumludurlar.
11.18 HARCAMA YETK‹L‹S‹N‹N TAﬁINIR MALLARA ‹L‹ﬁK‹N SORUMLULUKLARI NELERD‹R?
Harcama yetkilileri taﬂ›n›rlar›n etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullan›lmas›ndan, kontrolünden, kay›tlar›n›n bu Taﬂ›n›r
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Mal Yönetmeli¤inde belirtilen esas ve usullere göre saydam ve eriﬂilebilir ﬂekilde tutulmas›n› sa¤lamaktan ve
taﬂ›n›r yönetim hesab›n› ilgili mercilere göndermekten
sorumludur. (209)
11.19 HARCAMA YETK‹L‹LER‹ TAﬁINIR MALLARA ‹L‹ﬁK‹N SORUMLULUKLARINI K‹M ARACILI⁄IYLA YER‹NE GET‹R‹R?
Harcama yetkilileri taﬂ›n›r kay›tlar›n›n Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i hükümlerine uygun olarak tutulmas› ve taﬂ›n›r yönetim hesab›n›n ilgili mercilere gönderilmesi sorumlulu¤unu taﬂ›n›r kay›t ve kontrol yetkilileri arac›l›¤›yla yerine getirir. (210)
11.20 HARCAMA YETK‹L‹LER‹N‹N TAﬁINIR
MALLARA ‹L‹ﬁK‹N YETK‹LER‹ NELERD‹R?
Harcama yetkilileri, taﬂ›n›rlara iliﬂkin iﬂlem ve kay›tlar›n usule uygun olarak yap›l›p yap›lmad›¤›n› kontrol
etmeye veya ettirmeye; kas›t, kusur veya ihmal sonucu
k›r›lan, bozulan veya kaybolan taﬂ›n›rlar›n ilgililerden
tazmini için gerekli iﬂlemleri yapmaya veya yapt›rmaya
yetkilidir. (211)
11.21 TAﬁINIR KAYIT VE KONTROL YETK‹L‹S‹
VE KEND‹S‹NE KULLANILMAK ÜZERE TAﬁINIR
MAL TESL‹M ED‹LEN KULLANICILARIN SORUMLULUKLARI NELERD‹R?
Kamu idarelerine ait taﬂ›n›rlar›n muhafazas› ile görevli
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olan veya kendilerine kullan›lmak üzere taﬂ›n›r teslim
edilen kamu görevlileri bu taﬂ›n›rlar› en iyi ﬂekilde muhafaza etmek, gerekli bak›m ve onar›mlar›n› yapmak
veya yapt›rmak, veriliﬂ amac›na uygun bir ﬂekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayr›lma
halinde iade etmek zorundad›rlar.
Zimmetle teslim edilen dayan›kl› taﬂ›n›rlar, kullan›c›lar› taraf›ndan baﬂkas›na devredilemez. Kullan›c›lar›n›n
görevden ayr›lmas› halinde söz konusu taﬂ›n›rlar›n ambara iade edilmesi zorunludur. Bu ﬂekilde teslim yap›lmadan personelin kurumla iliﬂi¤i kesilmez. (212)
11.22 GÖREVDEN AYRILMALARDA TÜKET‹M
MALZEMELER‹NDEN HANG‹LER‹N‹N AMBARA
‹ADES‹ ZORUNLUDUR?
Yönetmelik eki taﬂ›n›r kod listesinde tüketim malzemesi olarak s›n›fland›r›lan taﬂ›n›rlardan, üzerine kay›t
yapmak veya yeniden formatlanmak ya da doldurulmak suretiyle tekrar kullan›lmas› mümkün olanlar›n,
görevin tamamlanmas›n› takiben ambara iadesi zorunludur. Bu ﬂekilde iade edilen taﬂ›n›rlar için Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi düzenlenir ve bir nüshas› taﬂ›n›r› teslim eden
görevliye verilir. (213)
11.23 KASIT, KUSUR, ‹HMAL VEYA TEDB‹RS‹ZL‹K YA DA D‹KKATS‹ZL‹KLER‹ NEDEN‹YLE MUHAFAZASI ALTINDA OLAN TAﬁINIRLARI KULLANILMAZ HALE GELMES‹ VEYA YOK OLMASIHarcama Birimleri Rehberi
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NA SEBEP OLANLAR ‹Ç‹N NASIL B‹R ‹ﬁLEM YAPILIR?
Taﬂ›n›rlar›n muhafazas›ndan ve yönetilmesinden sorumlu olanlar›n, gerekli tedbirlerin al›nmamas› veya
özenin gösterilmemesi nedeniyle taﬂ›n›r›n kullan›lmaz
hale gelmesi veya yok olmas› sonucunda sebep olduklar› kamu zararlar› hakk›nda, 27/9/2006 tarihli ve
2006/11058 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan Kamu Zararlar›n›n Tahsiline ‹liﬂkin Usul ve
Esaslar Hakk›nda Yönetmelik hükümleri uygulan›r.
Kullan›lmak üzere kendilerine taﬂ›n›r teslim edilen kamu görevlilerinin kas›t, kusur, ihmal veya tedbirsizlik
ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluﬂan kamu zarar›, de¤er tespit komisyonu taraf›ndan tespit edilecek rayiç
bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir.
Taﬂ›n›rlar›n özelli¤inden veya ola¤an kullan›m›ndan
kaynaklanan y›pranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolay› sorumluluk aranmaz. (214)
11.24 RAY‹Ç BEDEL NED‹R?
Rayiç bedel, taﬂ›n›rlar›n de¤erleme günü ve yerindeki
normal al›m ve sat›m de¤eridir. (215)
11.25 TAﬁINIR YÖNET‹M HESABI NED‹R?
Taﬂ›n›r yönetim hesab›, önceki y›ldan devreden taﬂ›n›rlar ile y›l› içinde girenleri, y›l› içinde ç›k›ﬂ› yap›lan taﬂ›146
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n›rlar ile ertesi y›la devredilenleri ve y›l sonunda yap›lan say›m sonucu bulunan fazla ve noksanlar› gösterir.
Taﬂ›n›r yönetim hesab› taﬂ›n›r kay›t ve kontrol yetkilisi
taraf›ndan haz›rlan›r. (216)
11.26 TAﬁINIR YÖNET‹M HESABI HANG‹ CETVEL VE BELGELERDEN OLUﬁUR?
Taﬂ›n›r yönetim hesab›nda;
 Y›l sonu say›m›na iliﬂkin say›m tutana¤›,
 Taﬂ›n›r Say›m ve Döküm Cetveli,
 Harcama Birimi Taﬂ›n›r Yönetim Hesab› Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesab› Cetveli,
 Y›l sonu itibar›yla en son düzenlenen Taﬂ›n›r ‹ﬂlem
Fiﬂinin s›ra numaras›n› gösterir tutanak yer al›r. (217)
11.27 TAﬁINIR YÖNET‹M HESABI HANG‹ MERC‹LERE GÖNDER‹L‹R?
Taﬂ›n›r yönetim hesab›, yetkili mercilere ibraz edilmek
veya gönderilmek üzere harcama biriminde, yurt d›ﬂ›
teﬂkilat›n›n taﬂ›n›r yönetim hesab› ise merkez teﬂkilat›nda muhafaza edilir. (218)
11.28 DAYANIKLI TAﬁINIRLARIN NUMARALANDIRILMASI NASIL YAPILIR?
Giriﬂ kayd› yap›lan dayan›kl› taﬂ›n›rlara (makine ve cihazlar, taﬂ›tlar ve demirbaﬂlar) bir sicil numaras› verilir. Sicil numaras› üç grup rakamdan oluﬂur. Birinci
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grup rakam, taﬂ›n›r›n Dayan›kl› Taﬂ›n›rlar Defterinde
ayr›nt›l› izlenmek üzere kaydedildi¤i taﬂ›n›r kodundan;
ikinci grup rakam, taﬂ›n›r›n giriﬂ kaydedildi¤i y›l›n son
iki rakam›ndan; üçüncü grup rakam ise taﬂ›n›ra verilen
giriﬂ s›ra numaras›ndan oluﬂur. (219)
11.29 TAﬁINIR MALLARIN MUHAFAZASI ‹Ç‹N
BEL‹RLENEN AMBARA KOD NUMARASI NASIL
VER‹L‹R?
Harcama birimlerine iki grup ve onbir rakamdan oluﬂan kod verilir:
 Birinci grup (00.00.00.00) sekiz karakterden oluﬂur
ve idarenin analitik bütçe uygulamas›na iliﬂkin kurumsal s›n›fland›rmadaki düzeylerini gösterir.
 ‹kinci grup (000) üç karakterden oluﬂur ve o ilçe, il,
bölge veya merkezdeki harcama birimi say›s›n› gösterir. Maliye Bakanl›¤› saymanl›k otomasyon sistemini
(say2000i) kullanan idarelerde Maliye Bakanl›¤›nca verilen birim kodlar› kullan›l›r.
Harcama birimlerinin bünyesinde bulunan ambarlara
harcama yetkililerince bir düzeyli ve iki karakterden
oluﬂan kod verilir. Bu kod ayn› harcama birimine ba¤l› ambarlar›n say›s›n› gösterir. Ambar, ba¤l› oldu¤u
harcama birimi koduyla birlikte tan›mlan›r. (220) Örne¤in Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤›n›n ambar kod numaras› 07.01.00.23-923-01 ﬂeklindedir.
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11.30 KAMU ‹DARELER‹ TAﬁINIR ‹ﬁLEMLER‹
‹LE ‹LG‹L‹ OLARAK SAYIﬁTAY’A HANG‹ B‹LG‹LER‹ VE NE ZAMAN B‹LD‹RECEKLERD‹R?
Kamu idareleri, her mali y›lbaﬂ›ndan önce, harcama birimlerini ve bunlara ba¤l› ambarlar›n aç›k adreslerini
ve bu ambarlardan sorumlu taﬂ›n›r kay›t ve kontrol
yetkililerinin ad, soyad ve unvanlar›n› gösteren listeleri Say›ﬂtay’a göndermekle yükümlüdür. Y›l içinde yap›lan de¤iﬂiklikler de, de¤iﬂiklik tarihinden itibaren en
geç bir ay içinde Say›ﬂtay’a bildirilir. (221)
11.31 KAMU ‹DARES‹NCE ED‹N‹LEN TAﬁINIRLAR NASIL MUHASEBE KAYITLARINA ALINIR?
 Sat›n al›nan malzemeler faturas› ile birlikte Taﬂ›n›r
Kay›t ve Kontrol Yetkilisine teslim edilir.
 Taﬂ›n›r Kay›t ve Kontrol Yetkilisi kendisine teslim
edilen taﬂ›n›rlar›n taﬂ›n›r kod listesinde yer alan malzeme kodlar›n› tespit eder.
 Taﬂ›n›r Kay›t ve Kontrol Yetkilisi bu kodlara göre üç
nüsha Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi düzenler.
 Düzenlenen Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi, Taﬂ›n›r Kay›t ve Kontrol Yetkilisi ve taﬂ›n›r› ambara teslim eden taraf›ndan
imzalan›r.
 Fiﬂin bir nüshas› Ödeme emrine eklenerek muhasebe
birimine gönderilir.
 Muhasebe birimi taﬂ›n›r› ödeme ile birlikte muhasebe kay›tlar›na giriﬂ kay›tlar›n› yapar.
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11.32 KULLANIM SURET‹YLE ÇIKIﬁI YAPILACAK TAﬁINIRLAR NASIL MUHASEBE KAYITLARINA ALINIR?
 Taﬂ›n›r ihtiyac› olan personelce Taﬂ›n›r ‹stek Belgesi
(Yönetmelik Eki 7 nolu fiﬂ) düzenlenir ve birim amirine imzalat›l›r.
 Taﬂ›n›r ‹stek Belgesi, Taﬂ›n›r Kay›t ve Kontrol Yetkilisine teslim edilir.
 Taﬂ›n›r Kay›t ve Kontrol Yetkilisince talep edilen taﬂ›n›rlar için Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi düzenlenir.
 Düzenlenen Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi, Taﬂ›n›r Kay›t ve Kontrol Yetkilisi ve taﬂ›n›r› talep eden personel taraf›ndan
imzalan›r.
 Talep edilen taﬂ›n›r dayan›kl› taﬂ›n›r grubunda ise
Zimmet Fiﬂi düzenlenir ve taﬂ›n›r› teslim alan personele imzalat›l›r. Taﬂ›t ve iﬂ makineleri için ayr›ca yetkili
makam›n onay› al›n›r. (222)
11.33 FARKLI HESAPLARA KAYDI GEREKEN TAﬁINIRLARIN AYNI FATURADA YER ALMASI HAL‹NDE TAﬁINIR ‹ﬁLEM F‹ﬁ‹ NASIL KES‹L‹R?
 Faturadaki taﬂ›n›rlar›n kaydedilece¤i hesap kodlar›
belirlenir.
 Belirlenen hesap kodu say›s›nca fatura fotokopileri
ç›kar›l›r
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 Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂleri ayr› ayr› olarak her hesap için 3
nüsha düzenlenir.
 Fatura fotokopileri üzerine her hesap için düzenlenen Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂinin numaras› yaz›l›r.
 Fiﬂin birinci nüshas› ödeme emri belgesine eklenir ve
muhasebe birimine gönderilir.
 Fiﬂin ikinci nüshas› ödeme emri belgesinin harcama
biriminde kalan nüshas›na eklenir.
 Fiﬂin üçüncü nüshas›, muayene ve kabul komisyon
tutana¤› veya birim yetkilisince düzenlenmiﬂ kabul belgesi ile birlikte, s›ral› olarak dosyalan›r. (223)
11.34 ALIMI B‹R MERKEZDEN YAPILARAK B‹RDEN FAZLA B‹R‹ME DO⁄RUDAN TESL‹M ED‹LEN TAﬁINIRLAR ‹Ç‹N NASIL B‹R ‹ﬁLEM YAPILIR?
 Al›m› bir merkezden yapan birim, taﬂ›n›rlar› talep
eden birime teslim eder.
 Taﬂ›n›r› teslim alan birimce 2 nüsha Taﬂ›n›r Geçici
Al›nd›s› düzenlenir.
 Taﬂ›n›r› teslim alan birimce kesilen Taﬂ›n›r Geçici
Al›nd›s› al›m› yapan birime gönderir.
 Al›m› yapan birim gelen al›nd›ya dayanarak 3 nüsha
Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi düzenler ve di¤er birimlerden al›nan
al›nd›lar bu fiﬂin birimde kalacak nüshas›na eklenir.
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 Bu ﬂekilde giriﬂ kay›tlar› yap›ld›ktan sonra, al›m› yapan birimce düzenlenecek Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂleri ile sat›n
al›nan mal ve malzemeler di¤er birimler ad›na ç›k›ﬂ
kayd› yap›l›r. (224)
11.35 TÜKET‹M MALZEMELER‹N‹N ÇIKIﬁ ‹ﬁLEMLER‹ HANG‹ SIRA DÂH‹L‹NDE YAPILIR?
Tüketim malzemelerinin ç›k›ﬂ kay›tlar›, ambarlara giriﬂlerindeki öncelik s›ras› dikkate al›narak "ilk giren-ilk
ç›kar (FIFO)" esas›na göre ve giriﬂ bedelleri üzerinden
yap›l›r (225). Di¤er taﬂ›n›r mallar için böyle bir durum
söz konusu de¤ildir.
11.36 ‹HT‹YAÇ FAZLASI TAﬁINIR NED‹R?
Kamu idareleri, ihtiyaç fazlas› taﬂ›n›r oluﬂmamas› için
gerekli tedbirleri almakla yükümlü olmakla birlikte,
zorunlu veya öngörülemeyen sebeplerle ortaya ç›kan
ve yap›lan araﬂt›rma ve de¤erlendirmeler sonucunda
idarenin merkez ve taﬂra birimleri itibar›yla kullan›m
imkân› olmad›¤› anlaﬂ›lan taﬂ›n›rlar “ihtiyaç fazlas› taﬂ›n›r” olarak kabul edilecektir. (226)
11.37 TAﬁINIRLARIN BAﬁKA B‹R KAMU ‹DARES‹NE DEV‹R SÜREC‹ NASIL ‹ﬁLER?
 ‹htiyaç fazlas› taﬂ›n›rlar tespit edilir.
 Örne¤i Kamu Hesaplar› Bilgi Sisteminde yer alan “‹htiyaç Fazlas› Taﬂ›n›r Bildirim Formu” düzenlenir.
 Form, www.kbs.gov.tr adresinde yer alan ‹htiyaç
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Fazlas› Taﬂ›n›r Sorgu Ekran›na girilir.
 Taﬂ›n›rlara ihtiyaç duyan idareler taleplerini bildirirler.
 Talepler taﬂ›n›r› devredecek idare taraf›ndan de¤erlendirilir.
 Taﬂ›n›rlar›n bedelsiz devri için Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i Genel Tebli¤i (Say›: 1) eki “Taﬂ›n›r Devrine ‹liﬂkin
Protokol” düzenlenir.
 Düzenlenen protokol taﬂ›n›r› devreden idarenin ilgisine göre üst yöneticisi veya harcama yetkilisi taraf›ndan ve taﬂ›n›r› devir alacak idare yetkilisi taraf›ndan
imzalan›r.
 Devir iﬂleminde yer alan taﬂ›n›rlar için üç nüsha Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi düzenlenir.
 Düzenlenen Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂinin bir nüshas› taﬂ›n›r›
devralan kamu idaresine gönderilir.
 Devralan kamu idaresince taﬂ›n›r giriﬂi için düzenlenen Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂinin bir nüshas› teslim al›narak ç›k›ﬂ için kesilen Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂine eklenir.
 Muhasebe birimi devredilen taﬂ›n›rlar› muhasebe kay›tlar›ndan ç›kart›r.
Not: Sisteme girildi¤i tarihten itibaren 6 ay içinde devredilemeyenler, idarelerin tabi olduklar› mevzuat hükümlerine göre sat›larak tasfiye edilecektir. (227)
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11.38 ‹HT‹YAÇ FAZLASI OLDU⁄U TESP‹T ED‹LEN TAﬁINIRLARIN D‹⁄ER KAMU ‹DARELER‹NE BEDELS‹Z DEVRED‹LMES‹NDE HANG‹
ﬁARTLAR ARANIR?
 Taﬂ›n›rlar, kay›tlara al›n›ﬂ tarihi itibar›yla beﬂ y›l›n› tamamlam›ﬂ olmal›d›r.
 ‹darenin ihtiyaç duymamas› nedeniyle devretti¤i taﬂ›n›ra, devralacak idarece ihtiyaç duyulmal› ve kullan›lmas›nda yarar görülmelidir.
 ‹htiyaç fazlas› taﬂ›n›rlar, devralacak idareye bak›m,
onar›m ve taﬂ›ma giderleri yönünden ekonomik olmayan mali külfetler getirmemelidir.
 Devredilecek taﬂ›n›rlar›n devralacak idare taraf›ndan
taﬂ›nmas› esast›r; ancak zorunlu durumlarda devreden
idare taraf›ndan da taﬂ›t›labilir. Kamu idarelerinin yapm›ﬂ oldu¤u taﬂ›ma giderleri taﬂ›n›r›n de¤eri ile iliﬂkilendirilmez. (228)
11.39 HANG‹ HALLERDE KAYITLARA ALINIﬁ
TAR‹H‹ ‹T‹BARIYLA BEﬁ YILINI TAMAMLAMIﬁ
OLMASI ﬁARTI ARANMAZ?
 Kamu idarelerince araﬂt›rma ve geliﬂtirme amac›yla
yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleﬂtirilmesi için edinilen ve proje çal›ﬂmalar›n›n tamamlanmas›ndan sonra sözleﬂme hükümlerine dayan›larak idareye
devredilen taﬂ›n›rlardan idarece kullan›lmas›na ihtiyaç
duyulmayanlar.
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 Uluslararas› organizasyonlar›n gerçekleﬂtirilmesi için
yap›lan toplant›, konferans, tan›t›m, spor, yar›ﬂma,
gösteri, sergi ve benzeri faaliyetler için al›nm›ﬂ olan taﬂ›n›rlardan söz konusu faaliyetler tamamland›ktan sonra idarece kullan›lmas›na ihtiyaç duyulmayanlar.
 ‹darece kullan›m imkân› bulunmad›¤› gibi di¤er idarelere devredilmedi¤i takdirde çürüme, bozulma veya
kullan›m süresinin dolmas› gibi nedenlerle bir daha
kullan›lamayacak olan ya da di¤er zorunlu sebeplerle
devredilmesi gereken tüketim malzemeleri. (229)
11.40 KAMU ‹DARELER‹NCE HANG‹ TAﬁINIRLAR DEV‹R ALINAMAZ?
Beﬂ y›l›n› tamamlad›¤› halde devralmak isteyen idare
aç›s›ndan bak›m, onar›m ve taﬂ›ma giderleri nedeniyle
devri ekonomik olmayan ve kullan›lmas›nda fayda görülmeyen taﬂ›n›rlar devir iﬂlemine konu edilmeyecek,
bu tür taﬂ›n›rlar, kuruluﬂlar›n tabi olduklar› mevzuat
hükümlerine göre sat›lmak veya imha edilmek suretiyle tasfiye edilecektir. (230)
11.41 KAMU ‹DARELER‹NCE HANG‹ TAﬁINIRLAR DEVRED‹LEMEZ?
Ancak, idarece ihtiyaç duyulmad›¤›ndan di¤er idarelere bedelsiz devredilmesinde yarar görülenlerin devri,
merkezi yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerince Bakanl›¤›m›z›n; mahalli idarelerde meclis kararlar›na ba¤l› olarak, sosyal güvenlik kuruluﬂlar›nca ise ilgili BaHarcama Birimleri Rehberi
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kanl›¤›n teklifi üzerine, Bakanl›¤›m›z›n uygun görüﬂünün al›nmas› suretiyle yap›lacakt›r.
Kamu idarelerince araﬂt›rma ve geliﬂtirme amac›yla yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleﬂtirilmesi
için edinilen ve proje çal›ﬂmalar›n›n tamamlanmas›ndan sonra sözleﬂme hükümlerine dayan›larak idareye
devredilen taﬂ›t ve iﬂ makinelerinin di¤er kamu idarelerine devrinde de bu madde hükmü uygulanacakt›r.
(231)

11.42 TAﬁINIRLARIN BEDELS‹Z DEVR‹NDE BAﬁBAKANLIK ‹Ç‹N ‹ST‹SNA VAR MIDIR?
Baﬂbakanl›kça kamu idarelerine ve kamu idarelerince
Baﬂbakanl›¤a yap›lacak devir ve tahsisler herhangi bir
ﬂarta ba¤l› olmaks›z›n gerçekleﬂtirilir.(232) Bu hüküm
Baﬂbakanl›¤›n kay›tlara al›n›ﬂ tarihi olarak beﬂ y›l doldurmam›ﬂ olsa bile taﬂ›t ve iﬂ makinalar› dâhil tüm taﬂ›n›rlar› herhangi bir ﬂarta ba¤l› olmaks›z›n di¤er idarelere devredebilip devir alabilece¤ini göstermektedir. (233)
11.43 TAﬁINIR ‹HT‹YACI OLAN B‹R‹MLER‹N
TAﬁINIR ‹HT‹YAÇLARINI KARﬁILAMAK ‹Ç‹N
NASIL B‹R YOL ‹ZLEMES‹ GEREKMEKTED‹R?
Kamu idareleri, ihtiyaç duyduklar› taﬂ›n›rlar› öncelikle
di¤er idarelerdeki ihtiyaç fazlas› taﬂ›n›rlardan karﬂ›lamak suretiyle temin etmeleri esas olup, bu ﬂekilde karﬂ›lamalar› halinde, sat›n alma yoluna gitmeyecekler ve
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bu ihtiyaçlar› için ödenek veya kaynak ayr›lmas› talebinde bulunmayacaklard›r.
11.44 AYNI KAMU ‹DARES‹N‹N MUHTEL‹F HARCAMA B‹R‹MLER‹N‹N AMBARLARI ARASINDA
DEVRED‹LEN TAﬁINIRLAR ‹Ç‹N NASIL ‹ﬁLEM
YAPILIR?
Ayn› kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin
ambarlar› aras›nda devredilen taﬂ›n›rlar için de Taﬂ›n›r
‹ﬂlem Fiﬂi düzenlenir ve Fiﬂin birinci nüshas› devredilen harcama biriminin taﬂ›n›r kay›t ve kontrol yetkilisine verilir. Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi devralan birim taraf›ndan
muhasebe birimine gönderilir. (234)
11.45 AYNI HARCAMA B‹R‹M‹N‹N AMBARLARI
ARASINDA TAﬁINIR DEV‹RLER‹ NASIL YAPILIR?
Ayn› harcama biriminin ambarlar› aras›ndaki taﬂ›n›r
devirlerinde de Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi düzenlenir, ancak bu
Fiﬂler muhasebe birimine gönderilmez. (235)
11.46 TAﬁINIRLARI BEDELS‹Z DEVRETMEYE
VEYA KAYITLARDAN ÇIKARMAYA K‹MLER YETK‹L‹D‹R?
Taﬂ›n›r devirleri veya kay›tlardan ç›kar›lmas›, Maliye
Bakanl›¤› (Muhasebat Genel Müdürlü¤ü) yay›mlanan
Parasal S›n›rlar ve Oranlar Hakk›ndaki Genel Tebli¤inde belirlenen limitler dikkate al›narak harcama yetkilisi veya üst yöneticinin onay› ile yap›lacakt›r. (236)
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2013/1 say›l› Tebli¤’e göre her bir iﬂlem için;
 Taﬂ›n›rlar›n kamu idareleri aras›nda bedelsiz devri ve
sat›ﬂ›nda 3.250 TL,
 Taﬂ›n›rlar›n hurdaya ay›r›lmas›nda, imha ve terkin
edilmesinde 6.500 TL
 Taﬂ›n›rlar›n ayn› kamu idaresine ba¤l› harcama birimleri aras›nda devri için 16.200 TL’yi
aﬂan taﬂ›n›r devir iﬂlemleri üst yöneticinin onay› ile yap›labilirken bu tutarlar›n alt›nda ki iﬂlemler harcama
yetkilisinin onay› ile yap›labilir.
11.47 SAYIM FAZLASI TAﬁINIRLARIN G‹R‹ﬁ‹
NASIL YAPILIR?
Yap›lan say›m sonucunda fazla bulunan taﬂ›n›rlar, Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi düzenlenerek kay›tlara al›n›r. Say›m
fazlas› taﬂ›n›rlar›n giriﬂ kaydedilmesinde; söz konusu
taﬂ›n›rla ayn› nitelikte son bir y›l içinde giriﬂi yap›lan
taﬂ›n›r varsa bu de¤er, aksi halde de¤er tespit komisyonu taraf›ndan belirlenecek de¤er esas al›n›r. (237)
11.48 KULLANILMAZ HALE GELME, YOK OLMA
VEYA SAYIM NOKSANI NEDEN‹YLE TAﬁINIR ÇIKIﬁLARI NASIL YAPILIR?
Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, a¤›rl›klar›nda
veya miktarlar›nda meydana gelen de¤iﬂmeler nedeniyle oluﬂan fireler, say›mda noksan ç›kan taﬂ›n›rlar, çal›nma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taﬂ›n›rlar ya da
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y›pranma, k›r›lma veya bozulma gibi nedenlerle kullan›lamaz hale gelen taﬂ›n›rlar ile canl› taﬂ›n›r›n ölmesi halinde, Kay›ttan Düﬂme Teklif ve Onay Tutana¤›
ve Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi düzenlenerek kay›tlardan ç›kar›l›r. (238)
11.49 HURDA NED‹R?
Ekonomik ömrünü tamamlam›ﬂ olan veya tamamlamad›¤› halde teknik ve fiziki nedenlerle al›n›ﬂ amaçlar›
do¤rultusunda kullan›lmas› imkân› kalmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik olmayan ar›zalar nedeniyle kullan›lmas›nda yarar görülmeyerek hizmet d›ﬂ›
b›rak›lan taﬂ›n›rlar ile üretim s›ras›nda elde edilen k›rp›nt›, döküntü ve art›k parçalara hurda denir. (239)
11.50 HURDAYA AYIRMA ‹ﬁLEM‹ NASIL YAPILIR?
Hurdaya ay›rma; (240)
 Hurdaya ayr›lmas› düﬂünülen taﬂ›n›r harcama yetkilisine bildirilir.
 Harcama yetkilisi taraf›ndan üç kiﬂilik komisyon
oluﬂturulur
 Komisyon taﬂ›n›r›n hurdaya ayr›l›p ayr›lmayaca¤›na
karar verir.
 Hurdaya ayr›lmas›na karar verilen taﬂ›n›r için Kay›ttan Düﬂme Teklif ve Onay formu düzenlenir.
Harcama Birimleri Rehberi
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 Form ilgisine (parasal s›n›rlar) göre harcama yetkilisi
veya üst yönetici taraf›ndan onaylan›r.
 Genel bütçeli idarelerce hurdaya ayr›lan taﬂ›n›rlardan
ekonomiye yeniden kazand›r›lmas› mümkün olanlar
(metal, çelik vb madenleri içerenler) ilgisine göre Defterdarl›k veya Mal Müdürlüklerine teslim edilir.
 Ekonomiye yeniden kazand›r›lmas› mümkün olmayanlar›n ise komisyon veya komisyonun gözetiminde
uzman kiﬂiler taraf›ndan imha edilir. (241)
 Hurdaya ayr›lan taﬂ›n›rlar için Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi kesilir.
 Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi ve Kay›ttan Düﬂme Teklif ve Onay
Formu muhasebe birimine gönderilir.
 Muhasebe biriminin hurdaya ayr›lan taﬂ›n›rlar› kay›tlar›ndan düﬂmesi ile süreç tamamlan›r.
11.51 BA⁄Iﬁ VE YARDIM YOLUYLA ED‹N‹LEN
TAﬁINIRLARIN G‹R‹ﬁ‹ NASIL YAPILIR?
 Mevzuat çerçevesinde ba¤›ﬂ ve yard›m olarak edinilen taﬂ›n›rlar teslim al›n›r.
 Teslim al›nan taﬂ›n›r için taﬂ›n›r kay›t kontrol yetkilisi taraf›ndan Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi düzenlenir.
 Fiﬂin birinci nüshas› ba¤›ﬂ ve yard›m edene verilir veya gönderilir.
 Fiﬂin ikinci nüshas› muhasebe birimine gönderilerek
kay›tlara al›nmas› sa¤lan›r.
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Fiﬂin üçüncü nüshas› dosyas›nda saklan›r. (242)
11.52 TAﬁINIRLARIN SAYIMI K‹MLER TARAFINDAN VE NE ZAMAN YAPILIR?
Taﬂ›n›rlar›n; y›l sonlar›nda, taﬂ›n›r kay›t ve kontrol yetkililerinin görevlerinden ayr›lmalar› s›ras›nda ve harcama yetkililerinin gerekli gördü¤ü durum ve zamanlarda say›m› yap›l›r. Taﬂ›n›r say›mlar›, harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendirece¤i bir kiﬂinin baﬂkanl›¤›nda taﬂ›n›r kay›t ve kontrol yetkilisinin de kat›l›m›yla, en az üç kiﬂiden oluﬂturulan say›m kurulu taraf›ndan yap›l›r. (243)
11.53 SAYIM KURULU SAYIM ‹ﬁLEMLER‹N‹
HANG‹ SIRA HAL‹NDE YAPACAKTIR?
 Ambardan kiﬂilere kullan›ma verildi¤i halde kay›tlar›
yap›lmayan taﬂ›n›rlar›n kay›tlar› yap›lacak dayan›kl› taﬂ›n›rlar için zimmet fiﬂleri düzenlenecektir.
 Kay›tlara göre ambarda bulunan miktar Say›m Tutana¤›n›n "Kay›tlara Göre Ambardaki Miktar" sütununa
yaz›lacakt›r.
 Ambarda bulunan miktar say›lacak Say›m Tutana¤›n›n "Ambarda Bulunan Miktar" sütununa yaz›lacakt›r.
 Ambar say›m iﬂlemleri tamamland›ktan sonra oda,
büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullan›m alanlar›nda bulunan taﬂ›n›rlar Dayan›kl›
Taﬂ›n›r Listeleri ve bunlar›n verilme s›ras›nda düzenleHarcama Birimleri Rehberi
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nen Zimmet Fiﬂleri esas al›narak say›l›r ve say›m sonuçlar› Say›m Tutana¤›nda gösterilecektir.
 Kullan›m amac›yla kiﬂilere zimmetle verilmiﬂ olan taﬂ›n›rlar için, say›m yap›lmaks›z›n Say›m Tutana¤›n›n
"Kay›tlara Göre Kiﬂilere Verilen Miktar" sütunundaki
bilgiler dikkate al›nacakt›r.
 Say›mda bulunan miktar ile kay›tl› miktar aras›nda
fark bulunmas› halinde miktarlar›nda farkl›l›k bulunan
taﬂ›n›rlar›n say›m› bir kez daha tekrarlanacak Yine farkl› ç›karsa bu miktar "Fazla" veya "Noksan" sütununa
kaydedilecektir.
 Say›m kurulunca, taﬂ›n›rlar›n fiili miktarlar›n›n kay›tl› miktarlardan eksik olu¤unun tespit edilmesi halinde
Kay›ttan Düﬂme Teklif ve Onay Tutana¤› ve Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi; fazla oldu¤unun tespit edilmesi halinde ise
Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂi düzenlettirilerek, defter kay›tlar›n›n
say›m sonuçlar›yla uygunlu¤u sa¤lanacakt›r.
 Düzenlenen giriﬂ ve ç›k›ﬂ belgelerinin bir örne¤i, muhasebe kay›tlar›n›n yap›lmas› için muhasebe birimine
gönderilir.
 Say›m Tutana¤›, taﬂ›n›rlar›n say›m iﬂlemlerinde taﬂ›n›r II nci düzey detay kodu itibar›yla düzenlenecek ve
taﬂ›n›rlar Tutana¤a son düzey taﬂ›n›r kodu düzeyinde
kaydedilecektir.
Kay›tlar›n say›m sonuçlar›yla uygunlu¤u sa¤land›ktan
sonra
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 Say›m Kurulu taraf›ndan “taﬂ›n›r I inci düzey detay
kodu” itibar›yla Taﬂ›n›r Say›m ve Döküm Cetvelleri düzenlenecek ve taﬂ›n›rlar cetvele “taﬂ›n›r II nci düzey detay kodu” düzeyinde kaydedilecektir.
11.54 TAﬁINIR KAYITLARINDA HERHANG‹ B‹R
NEDENLE YAPILAN YANLIﬁLIKLAR NASIL G‹DER‹LEB‹L‹R?
Taﬂ›n›r›n kodunda, birim maliyet bedelinde veya miktar›nda hata yap›lmas› durumunda, harcama yetkilisinin onay› üzerine düzenlenecek yeni Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂiyle hatal› kayd›n ç›k›ﬂ iﬂlemi yap›l›r. Daha sonra düzenlenecek Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂiyle de do¤ru verinin giriﬂi yap›lmak suretiyle hata düzeltilir. Muhasebe kay›tlar›n› etkileyen düzeltmelere iliﬂkin Taﬂ›n›r ‹ﬂlem Fiﬂlerinin bir nüshas› muhasebe birimine gönderilir.
Mahsup dönemi sonuna kadar tespit edilen kay›t hatalar›, ilgili oldu¤u y›l›n hesaplar›na; daha sonra tespit
edilen kay›t hatalar› ise cari y›l hesaplar›na mâledilerek düzeltilir. (244)
11.55 TAﬁINIR KES‹N HESABI NASIL HAZIRLANIR?
 Harcama birimlerince Yönetmeli¤in 34 üncü maddesine göre haz›rlanan taﬂ›n›r yönetim dönemi hesab› cetvel ve belgelerini Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤›na gönderir.
 Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤› harcama birimleri yöneHarcama Birimleri Rehberi
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tim hesab› cetvellerinin taﬂ›n›r 2 inci düzey hesap kodlar› itibar›yla konsolide ederek Baﬂbakanl›¤›n Taﬂ›n›r
Kesin Hesap Cetvelini haz›rlar.
 Taﬂ›n›r 2 inci düzey hesap kodunda haz›rlanan Taﬂ›n›r Kesin Hesap cetvelinde yer alan taﬂ›n›rlar›n taﬂ›n›r
1 inci düzey hesab› itibar›yla konsolide edilmesi ile Kurum Taﬂ›n›r Kesin Hesap ‹cmal Cetveli oluﬂturulur.
 Taﬂ›n›r Kesin Hesab› Cetvelleri ile Taﬂ›n›r Kesin Hesap ‹cmal Cetvelleri May›s ay›n›n 15 ine kadar bütçe
kesin hesap cetvelleri ile birlikte Kesin Hesap Kanun
Tasar›s›na eklenmek üzere Maliye Bakanl›¤›na gönderilir. (245)
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ON‹K‹NC‹ BÖLÜM
Taﬂ›nmaz Mal Yönetimi
Bu bölümde, Taﬂ›nmaz mallar›n kay›t ve kontrolleri ile raporlanmalar›na de¤inilmiﬂtir

12.1 TAﬁINMAZ KAYIT VE KONTROL ‹ﬁLEM‹
NED‹R?
Taﬂ›nmaz kay›t ve kontrol iﬂlemleri, kamu idarelerine
ait taﬂ›nmazlar›n mevcutlarla birlikte içinde bulunulan
y›lda çeﬂitli yollarla edinilenlerin ve elden ç›kar›lanlar›n miktar olarak takip edilmesi amac›yla kay›t alt›na
al›nmas›d›r. Kay›tlar›n belgeye dayanmas› esast›r. (246)
12.2 TAﬁINMAZ KAYIT VE KONTROL ‹ﬁLEMLER‹ ‹LE GÖREVL‹ PERSONEL‹N GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERD‹R?
Taﬂ›nmaz kay›t ve kontrol iﬂlemleri ile görevli personel;
Harcama Birimleri Rehberi
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 Kay›tlar›n mevzuata uygun, saydam ve eriﬂilebilir ﬂekilde tutulmas›n› ve bu kay›tlara iliﬂkin bilgisayar program›, defter ve belgelerin denetime haz›r ﬂekilde muhafaza edilmesini sa¤lamakla,
 Herhangi bir nedenle görevlerinden ayr›lmas› durumunda kay›t, defter ve belgelerini devir ve teslim etmek, göreve baﬂlad›¤›nda devir ve teslim almakla,
 Yap›lan kay›t ve iﬂlemlerden dolay› harcama yetkililerine karﬂ› sorumlu olup ilgili mevzuat› gere¤ince harcama yetkilisi ad›na haz›rlayacaklar› formlar›, mali y›l› takip eden ay sonuna kadar Mali Hizmetler Birimine/Strateji Geliﬂtirme Birimine göndermekle
yükümlüdür. (247)
12.3 TAﬁINMAZ KAYIT ‹ﬁLEM‹N‹ TUTMAKLA
SORUMLU OLAN B‹R‹M HANG‹S‹D‹R?
Genel yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin mülkiyetinde, idaresinde ve kullan›m›nda bulunan taﬂ›nmazlar›n kayd› ve yönetimi ile ilgili olarak ve Yönetmelik
gere¤ince yap›lmas› gereken kay›t ve kontrol iﬂlemleri;
kuruluﬂ kanunlar› ile özel mevzuatlar›ndaki hükümler
uyar›nca, bu idarelerin yetkili ve görevli birimleri taraf›ndan yap›l›r. (248)
12.4 KAYIT ﬁEKL‹ NASIL OLMALI?
Kamu idareleri;
 Tapu kütü¤ünde adlar›na tescilli olan Kay›t Plan›n›n
166

Güneydo¤u Anadolu Bölgesi Belediyeler Birli¤i

“Tapuda Kay›tl› Olan Taﬂ›nmazlar” baﬂl›¤› alt›nda yer
alan taﬂ›nmazlar›n kayd›n› ‘Tapuda Kay›tl› Olan Taﬂ›nmazlar Formu’nda,
 Tapu kütü¤ünde kay›tl› olmayan ve ’deki Kay›t Plan›n›n “Tapuda Kay›tl› Olmayan Taﬂ›nmazlar” baﬂl›¤› alt›nda yer alan taﬂ›nmazlar›n kayd›n› ‘Tapuda Kay›tl›
Olmayan Taﬂ›nmazlar Formu’nda,
 Ek 1’deki Kay›t Plan›n›n “Orta Mallar›” baﬂl›¤› alt›nda yer alan taﬂ›nmazlar›n kayd›n›
Orta Mallar› Formu’nda,
 Kay›t Plan›n›n “Genel Hizmet Alanlar›” baﬂl›¤› alt›nda
yer alan taﬂ›nmazlar›n kayd›n›,‘Genel Hizmet Alanlar›
Formu’nda,
 Tapu kütü¤ünde üçüncü kiﬂiler ad›na tescilli veya di¤er kamu idarelerinin yönetiminde olmakla birlikte irtifak hakk› tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla kullan›m hakk› kendilerine verilen
taﬂ›nmazlar›n kayd›n› ,“S›n›rl› Aynî Haklar ile Kiﬂisel
Haklar ve Tahsis Formu’nda”, yer alan bilgileri içerecek ﬂekilde bilgisayarda veya deftere yazarak kayd›n›
tutarlar. (249)
12.5 KAMU ‹DARELER‹N‹N TAﬁINMAZ KAYIT
VE KONTROL ‹ﬁLEMLER‹YLE GÖREVL‹ B‹R‹MLER‹NCE HAZIRLANAN FORMLAR NEREYE VE
NE ZAMAN GÖNDER‹R?
Harcama Birimleri Rehberi
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Kamu idarelerinin taﬂ›nmaz kay›t ve kontrol iﬂlemleriyle görevli birimlerince haz›rlanan bu formlar taﬂ›nmaz
icmal cetvelleri haz›rlanmak üzere Mali Hizmetler Birimine/Strateji Geliﬂtirme Birimine ilgili y›l› takip eden
Ocak ay› sonuna kadar gönderilir. (250) Mali Hizmetler
Birimine/Strateji Geliﬂtirme Birimine bu formlar konsolide edilerek Kamu ‹darelerine Ait Taﬂ›nmazlar›n Kayd›na ‹liﬂkin Yönetmeli¤in ekinde bulunan örne¤e uygun ﬂekilde taﬂ›nmaz icmal cetvelleri oluﬂturulur.
12.6 KAMU ‹DARELER‹NDE TAﬁINMAZ KAYIT
VE KONTROL ‹ﬁLEMLER‹ SÜREC‹ NASIL ‹ﬁLER?
 ‹darelerde taﬂ›nmaz kay›tlar›yla ilgili personel y›l
içinde kuruma giren ve ç›kan taﬂ›nmazlar› takip ederek
Yönetmeli¤e uygun ﬂekilde kay›t alt›na al›r.
 Her taﬂ›nmaza daha önceden belirlenmiﬂ taﬂ›nmaz
numaras› var ise bu taﬂ›nmaz numaras›, yok ise yeni
belirlenecek taﬂ›nmaz numaras› ‹lgili birim taraf›ndan
verilir.
 Formlarda taﬂ›nmazlara iliﬂkin adet, yüz ölçümü, adres bilgileri gibi bilgilere yer verilir.
 ‹lgili birim, her y›l›n ocak ay›nda Yönetmelikte belirtilen formlar› doldurarak ocak ay›n›n sonuna kadar
Mali Hizmetler/SGB Daire Baﬂkanl›¤a göndermesini
ister.
 Mali hizmetler/SGB’de taﬂ›nmaz icmalini haz›rlamak168
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la görevli personel önceki senelere ait icmal cetvellerini de baz alarak ilgili birimden gelen formalar› inceler
ve bu bilgiler do¤rultusunda icmal cetvellerini haz›rlayarak Birim Baﬂkan›n›n imzas›na sunar.
Daha sonra Mali hizmetler/SGB icmalleri üst yöneticinin onay›na sunarak Kurumun Taﬂ›nmaz ‹cmal Cetvelini oluﬂturulur.
12.7 TAﬁINMAZ ‹ﬁLEMLER‹YLE ‹LG‹L‹ MAL‹
H‹ZMETLER/STRATEJ‹ GEL‹ﬁT‹RME B‹R‹M‹N‹N
YAPMASI GEREKEN HUSUSLAR NELERD‹R?
‹darelerinin taﬂ›nmaz kay›t ve kontrol iﬂlemleriyle görevli birimlerince haz›rlanan formlar taﬂ›nmaz icmal
cetvelleri haz›rlanmak üzere mali hizmetler birimine
gönderilir. Mali hizmetler birimince/Strateji birimince
formlar konsolide edilerek “Kamu ‹darelerine Ait Taﬂ›nmazlar›n Kayd›na ‹liﬂkin Yönetmelik” in ekinde (Ek
7) bulunan örne¤e uygun ﬂekilde taﬂ›nmaz icmal cetvelleri oluﬂturur.
12.8 KAMU ‹DARELER‹NE A‹T TAﬁINMAZLARIN
KAYDINA ‹L‹ﬁK‹N YÖNETMEL‹KTE DOLDURULMASI ‹STENEN FORMLAR NELERD‹R?
 Tapuda kay›tl› olan taﬂ›nmazlar formu,
 Tapuda kay›tl› olmayan taﬂ›nmazlar formu,
 Orta mallar› formu,
 S›n›rl› ayni haklar ile kiﬂisel haklar ve tahsis formu.

Harcama Birimleri Rehberi

169

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ön Mali Kontrol
Bu bölümde iç kontrol ve ön mali kontrolün tan›m›, Kamu ‹ç Kontrol Standartlar›, harcama yetkililerinin iç kontrole iliﬂkin sorumluluklar›, harcama
birimlerinde yap›lacak ön mali kontrol iﬂlemleri
ile Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤›n›n ön mali kontrolüne tabi mali karar ve iﬂlemlerin üzerinde
durulmuﬂtur.

13.1 ÖN MAL‹ KONTROL NED‹R?
‹darenin gelir, gider, varl›k ve yükümlülüklerine iliﬂkin mali karar ve iﬂlemlerinin;
 ‹darenin bütçesi,
 Bütçe tertibi,
 Kullan›labilir ödenek tutar›,
 Ayr›nt›l› harcama program›,
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 Finans program›
 Merkezî yönetim bütçe kanunu ile di¤er mali mevzuat hükümlerine uygunlu¤u,
 Kaynaklar›n etkili, ekonomik ve verimli bir ﬂekilde
kullan›lmas› yönlerinden harcama birimi ile mali hizmetler biriminde yap›lan kontrollerdir. (251)
13.2 HARCAMA B‹R‹M‹NDE MAL‹ KARAR VE ‹ﬁLEMLER‹N ÖN MAL‹ KONTROLÜ NASIL YAPILIR?
Harcama birimlerinde ve mali hizmetler biriminde yap›lan kontrol sonucunda, mali karar ve iﬂlemin uygun
görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine “Kontrol
edilmiﬂ ve uygun görülmüﬂtür” ﬂerhi düﬂülür veya yaz›l› görüﬂ düzenlenir.
Harcama birimlerinde süreç kontrolü yap›l›r. Süreç
kontrolünde her bir iﬂlem önceki iﬂlemlerin kontrolünü içerecek ﬂekilde tasarlan›r ve uygulan›r. Mali iﬂlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacaklar› iﬂlemden önceki iﬂlemleri de kontrol ederler Süreç kontrolünü sa¤lamak için mali iﬂlemlerin süreç ak›ﬂ ﬂemas› haz›rlan›r ve üst yöneticinin onay› ile yürürlü¤e girer. (252)
13.3 HARCAMA B‹R‹M‹NDE ÖN MAL‹ KONTROL GÖREV‹ K‹M TARAFINDAN GERÇEKLEﬁT‹R‹L‹R?
Harcama biriminde ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde ön mali kontrol iﬂlemi gerçekleﬂtirme görevlileri
Harcama Birimleri Rehberi
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taraf›ndan yerine getirilir. Yap›lan kontrol sonucunda,
ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiﬂ ve uygun
görülmüﬂtür” ﬂerhi düﬂülerek imzalan›r. (253)
13.4 MAL‹ H‹ZMETLER/STRATEJ‹ GEL‹ﬁT‹RME
B‹R‹M‹ TARAFINDAN YAPILAN ÖN MAL‹ KONTROLÜN N‹TEL‹⁄‹ NED‹R?
Harcama birimlerince haz›rlanan baz› mali karar ve iﬂlemler Mali Hizmetler/Strateji Geliﬂtirme Birimi taraf›ndan mevzuata uygunluk yönünden kontrole tabidir. Mali Hizmetler/Strateji Geliﬂtirme Birimince yap›lacak ön mali kontrol; (254)
 Dan›ﬂma ve önleyici niteli¤i haizdir.
 Harcama biriminde al›nan mali karar ve yap›lan iﬂlemlerin harcama yetkilisi taraf›ndan uygulanmas›nda
ba¤lay›c› de¤ildir.
 Uygun görüﬂ verilmesi harcama yetkilisinin ve gerçekleﬂtirme görevlisinin sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz.
13.5 MAL‹ H‹ZMETLER/STRATEJ‹ GEL‹ﬁT‹RME
B‹R‹M‹N‹N ÖN MAL‹ KONTROLÜNE TAB‹ MAL‹
KARAR VE ‹ﬁLEMLER NELERD‹R?
Mali Hizmetler/Strateji Geliﬂtirme Birimince;
 Kanun tasar›lar›n›n mali yükünün hesaplanmas›,
 Taahhüt evrak› ve sözleﬂme tasar›lar›,
 Ödenek gönderme belgeleri,
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 Ödenek aktarma iﬂlemleri,
 Kadro da¤›l›m cetvelleri,
 Seyyar görev tazminatlar›,
 Geçici iﬂçi pozisyonlar›,
 Seyahat kart› listeleri,
 Yurt d›ﬂ› kira katk›s›,
 Yan ödeme cetvelleri,
 Sözleﬂmeli personel say› ve sözleﬂmeleri (255)
 Yurt d›ﬂ› gündeliklerinin kontrolü (5 inci madde
kapsam›nda) (256) ön mali kontrole tabi tutulur.
13.6 KANUN TASARILARININ MAL‹ YÜKÜ NASIL HESAPLANIR?
Gelirlerin azalmas›na veya giderlerin artmas›na neden
olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun tasar›lar›, mali yüklerinin hesaplanmas›n› sa¤lamak üzere
Mali Hizmetler/Strateji Geliﬂtirme Birimine gönderilir.
Kanun tasar›lar›n›n mali yükleri en az üç y›ll›k bir dönem için hesaplanarak, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan çerçevesinde, idarenin stratejik plan›,
performans program› ve bütçesi üzerindeki etkileri
aç›s›ndan de¤erlendirilir.
13.7 TAAHHÜT EVRAKLARI VE SÖZLEﬁME TASARILARININ TAMAMI ÖN MAL‹ KONTROLE
TAB‹ M‹D‹R?
‹hale kanunlar›na tâbi olsun veya olmas›n, harcamay›
Harcama Birimleri Rehberi
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gerektirecek taahhüt evrak› ve sözleﬂme tasar›lar›ndan
tutar› mal ve hizmet al›mlar› için bir milyon Türk Liras›n›, yap›m iﬂleri için iki milyon Türk Liras›n› aﬂanlar kontrole tâbidir. Bu tutarlara katma de¤er vergisi
dâhil de¤ildir. Üst yönetici, Mali Hizmetler/Strateji
Geliﬂtirme Biriminin ön mali kontrolüne tabi taahhüt
evraklar› ve sözleﬂme tasar›lar› için belirlenen tutarlar›n alt›nda yeni bir tutar belirlemeye yetkilidir.
13.8 BÜTÇE ÖDENEKLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N ÖN MAL‹
KONTROL ‹ﬁLEM‹ NED‹R?
Bütçe ödeneklerinin da¤›t›m› ödenek gönderme belgesiyle yap›l›r. Ödenek gönderme belgeleri harcama yetkilisi taraf›ndan imzaland›ktan sonra kontrol edilmek
üzere Mali Hizmetler/Strateji Geliﬂtirme Birimine gönderilir.
13.9 ÖDENEK AKTARMA ‹ﬁLEMLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N
ÖN MAL‹ KONTROL ‹ﬁLEM‹ NED‹R?
Kurum içi ödenek aktarma iﬂlemleri harcama birimlerinin talebi üzerine Mali Hizmetler/Strateji Geliﬂtirme
Biriminin bütçe ve performans program› alt birimi taraf›ndan haz›rlan›r ve üst yöneticinin onay›na sunulmadan önce iç kontrol alt birimi taraf›ndan kontrol
edilir.
13.10 KADRO DA⁄ILIM CETVELLER‹ ÖN MAL‹
KONTROLE TAB‹ M‹D‹R?
Kadro da¤›l›m cetvelleri, 190 say›l› Genel Kadro ve
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Usulü Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname ve
Kadro ‹hdas, Serbest B›rakma ve Kadro De¤iﬂikli¤i ile
Kadrolar›n Kullan›m Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanl›¤› ve
Devlet Personel Baﬂkanl›¤› ile uygunluk sa¤land›ktan
sonra kontrol edilmek üzere Mali Hizmetler/Strateji
Geliﬂtirme Birimine gönderilir.
13.11 SEYAHAT KARTI L‹STELER‹ ÖN MAL‹
KONTROLE TAB‹ M‹D‹R?
6245 say›l› Harc›rah Kanununun 48 inci maddesi uyar›nca ‹çiﬂleri, Maliye ve Ulaﬂt›rma Bakanl›klar› taraf›ndan müﬂtereken belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat kart› verilecek personel listesi, birimlerin teklifleri
de¤erlendirilerek Mali Hizmetler/Strateji Geliﬂtirme
Birimi taraf›ndan kontrol edilir.
13.12 SEYYAR GÖREV TAZM‹NATI CETVELLER‹N‹N ÖN MAL‹ KONTROLÜ NE ﬁEK‹LDE YAPILIR?
Birimler idarenin teﬂkilat yap›s› ve ihtiyaçlar›na göre,
haz›rlad›klar› seyyar görev da¤›l›m listelerini kontrol
edilmek üzere Mali Hizmetler/Strateji Geliﬂtirme Birimine gönderir.
13.13 GEÇ‹C‹ ‹ﬁÇ‹ POZ‹SYONLARININ ÖN MAL‹ KONTROLÜ NE ﬁEK‹LDE YAPILIR?
Y›l› merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen yetHarcama Birimleri Rehberi
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ki çerçevesinde, genel bütçe kapsam›ndaki idareler,
özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlar›nda
çal›ﬂt›r›lacak geçici iﬂçi pozisyon (adam/ay) say›lar›n›n
aylar ve birimler itibar›yla da¤›l›m› Mali Hizmetler/Strateji Geliﬂtirme Biriminin kontrolüne tâbidir.
13.14 YAN ÖDEME CETVELLER‹N‹N ÖN MAL‹
KONTROLÜ NE ﬁEK‹LDE YAPILIR?
Devlet memurlar›ndan, hangi iﬂi yapanlara ve hangi
görevde bulunanlara zam ve tazminat ödenece¤i, ödenecek zam ve tazminat›n miktarlar› ile ödeme usul ve
esaslar›na iliﬂkin olarak an›lan Kanunun 152 nci maddesine dayan›larak yürürlü¤e konulan Bakanlar Kurulu karar› uyar›nca, zam ve tazminat ödemesi yap›lacak
personelin kadro veya görev unvanlar›, s›n›flar›, dereceleri, say›lar› ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminat›n miktarlar›n› gösteren
ve serbest kadro üzerinden haz›rlanan cetvel ile bunlar›n birimler itibar›yla da¤›l›m›n› gösteren listeler Mali Hizmetler/Strateji Geliﬂtirme Birimi taraf›ndan kontrol edilir.
13.15 SÖZLEﬁMEL‹ PERSONEL SAYI VE SÖZLEﬁMELER‹N‹N ÖN MAL‹ KONTROLÜ NE ﬁEK‹LDE YAPILIR?
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan y›ll›k olarak her bir idare
baz›nda vize edilen cetvellere ve tip sözleﬂmeye uygun
olarak çal›ﬂt›r›lacak personelle yap›lacak sözleﬂmeler
176
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ile ilgili mevzuat› gere¤ince Maliye Bakanl›¤›n›n vizesi
al›nmaks›z›n çal›ﬂt›r›labilecek sözleﬂmeli personelle
yap›lacak sözleﬂmeler kontrole tâbidir.
13.16 YURTDIﬁI K‹RA KATKISININ ÖN MAL‹
KONTROLÜ NE ﬁEK‹LDE YAPILIR?
Yurt d›ﬂ› kadrolara sürekli görevle atanan personele
yap›lacak yurt d›ﬂ› kira katk›s› ödemelerine iliﬂkin belgeleri içeren iﬂlem dosyas› birimlerince haz›rlan›r ve
kontrol edilmek üzere Mali Hizmetler/Strateji Geliﬂtirme Birimine gönderilir.
13.17 YURTDIﬁI GÜNDEL‹KLER‹ ÖN MAL‹ KONTROLE TAB‹ M‹D‹R?
Harcama birimleri, yurt d›ﬂ› geçici görevlendirmelerde
Karar›n 5 inci maddesi gere¤ince konaklama bedellerinin ödenmesinin söz konusu olmas› halinde, görevlendirme onay› al›nmadan önce Mali Hizmetler/Strateji Geliﬂtirme Biriminin koordine paraf›n› alacaklard›r.
Mali Hizmetler/Strateji Geliﬂtirme Birimi, Karar’›n 5
inci maddesi kapsam›ndaki iﬂlemleri 5018 say›l› Kanunun 58 inci maddesi uyar›nca ön mali kontrole tabi tutmak suretiyle ödenek limitlerinin aﬂ›lmamas› hususunu gözeteceklerdir. Bu ﬂekilde görev onay› alanlar
için düzenlenecek ödeme emri belgelerinin de Mali
Hizmetler/Strateji Geliﬂtirme Birimi taraf›ndan ön mali kontrolü gerekir. (257)
13.18 MAL‹ H‹ZMETLER/STRATEJ‹ GEL‹ﬁT‹RHarcama Birimleri Rehberi
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ME B‹R‹M‹ ÖN MAL‹ KONTROLE TAB‹ EVRAKLARI NE KADAR SÜRE ‹Ç‹NDE KONTROL
EDER?
Birim, kontrol ve uygun görüﬂ iﬂlemlerini Yönetmelikte belirlenen süreler içinde sonuçland›r›r. Sürelerin
baﬂlang›ç tarihinin belirlenmesinde, Birim evrak giriﬂ
kay›t tarihini izleyen iﬂ günü esas al›n›r. Birimin talebi
Kontrole tabi evrak
1 Kanun tasar›lar›n›n
mali yükünün hesaplanmas›
2 Taahhüt evrak› ve
sözleﬂme tasar›lar›
3 Ödenek gönderme belgeleri
4 Ödenek aktarma iﬂlemleri
5 Kadro da¤›l›m cetvelleri
6 Seyyar görev tazminatlar›
7 Seyahat kart› listeleri
8 Geçici iﬂçi pozisyonlar›
9 Yan ödeme cetvelleri

10 Sözleﬂmeli personel say›
ve sözleﬂmeleri
11 Yurtd›ﬂ› kira katk›s›
12 Yurtd›ﬂ› Konaklama Bedelleri
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Kontrol süresi
Süre yok
10 iﬂ günü
3 iﬂ günü
2 iﬂ günü
5 iﬂ günü
3 iﬂ günü
3 iﬂ günü
5 iﬂ günü
Her y›l Yan
Ödeme Kararnamesinde
belirtilen sürede
5 iﬂ günü
3 iﬂ günü
Süre Yok
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ve üst yöneticinin onay› üzerine bu süreler bir kat›na
kadar art›r›labilir.
13.19 ÖN MAL‹ KONTROL SONUCUNDA OLUMLU GÖRÜﬁ VER‹LMED‹⁄‹ DURUMDA ‹ﬁLEM‹N
YAPILMASI HAL‹NDE HERHANG‹ B‹R YAPTIRIM UYGULANAB‹L‹R M‹?
Ön mali kontrol sonucunda uygun görüﬂ verilmedi¤i
halde harcama yetkilileri taraf›ndan gerçekleﬂtirilen iﬂlemlerin Mali Hizmetler/Strateji Geliﬂtirme Birimince
kay›tlar› tutulur ve ayl›k dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kay›tlar iç ve d›ﬂ denetim
s›ras›nda denetçilere de sunulur. (258)
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Zararlar› ve Alacaklar›
Bu bölüm kamu zararlar›n›n tan›m›na, kamu zararlar›n›n tespiti ve bildirilmesi, alacak takip dosyas›,
kamu zarar›ndan do¤an alaca¤›n tebli¤ ve takibi,
kamu zarar›ndan do¤an alaca¤›n tahsil ﬂekilleri,
zamanaﬂ›m› ve kamu zarar›ndan do¤an alacaklar›n
silinmesine iliﬂkin hususlar› kapsar.

14.1 KAMU ZARARI NED‹R?
Kamu zarar›; kamu personelinin kas›t, kusur veya ihmalinden kaynaklanan mevzuata ayk›r› karar, iﬂlem veya eylemleri sonucunda kamu kayna¤›nda art›ﬂa engel
veya eksilmeye neden olunmas›d›r. (259)
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14.2 HANG‹ DURUMLARDA KAMU ZARARI MEYDANA GELM‹ﬁ OLUR?
Kamu zarar›;
 ‹ﬂ, mal veya hizmet karﬂ›l›¤› olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yap›lmas›,
 Mal al›nmadan, iﬂ veya hizmet yapt›r›lmadan ödeme
yap›lmas›,
 Transfer niteli¤indeki giderlerde, fazla veya yersiz
ödemede bulunulmas›,
 ‹ﬂ, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek
fiyatla al›nmas› veya yapt›r›lmas›,
 ‹dare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil iﬂlemlerinin mevzuata uygun bir ﬂekilde yap›lmamas›,
 Mevzuat›nda öngörülmedi¤i halde ödeme yap›lmas›
durumlar›nda meydana gelmiﬂ olur. (260)
14.3 KAMU ZARARI MEYDANA GELD‹⁄‹ ZAMAN
HANG‹ YAPTIRIMLARLA KARﬁILAﬁILIR?
Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme ba¤lama veya yarg›lama sonucunda tespit edilen kamu zarar›, zarar›n oluﬂtu¤u tarihten itibaren ilgili mevzuat›na göre
hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.
Al›nmam›ﬂ para, mal ve de¤erleri al›nm›ﬂ; sa¤lanmam›ﬂ
hizmetleri sa¤lanm›ﬂ; yap›lmam›ﬂ inﬂaat, onar›m ve
Harcama Birimleri Rehberi
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üretimi yap›lm›ﬂ veya bitmiﬂ gibi gösteren gerçek d›ﬂ›
belge düzenlemek suretiyle kamu kayna¤›nda bir art›ﬂa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi
kan›tlay›c› belgeleri bilerek düzenlemiﬂ, imzalam›ﬂ veya onaylam›ﬂ bulunanlar hakk›nda Türk Ceza Kanunu
veya di¤er kanunlar›n bu fiillere iliﬂkin hükümleri uygulan›r. Ayr›ca, bu fiilleri iﬂleyenlere her türlü ayl›k,
ödenek, zam, tazminat dâhil yap›lan bir ayl›k net ödemelerin iki kat› tutar›na kadar para cezas› verilir. (261)
14.4 KAMU ZARARI NASIL TESP‹T ED‹L‹R?
Kamu zarar›;
 Kontrol, denetim veya inceleme,
 Say›ﬂtayca kesin hükme ba¤lama,
 Adlî, idarî veya askerî yarg›lama olmak üzere üç ﬂekilde tespit edilmiﬂ olur. (262)
14.5 KAMU ZARARI TESP‹T ED‹LD‹KTEN SONRA HANG‹ ‹ﬁLEMLER YAPILIR?
 Tespit edilen kamu zarar›na iliﬂkin yaz›, tutanak, rapor, ilâm ve benzeri belgeler ilgili kamu idarelerine
gönderilir. Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda
tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zararlar›na iliﬂkin belgelerde yer alan hususlar, ilgili harcama yetkilisinin de görüﬂleri al›nmak suretiyle merkezde üst yönetici, taﬂrada ise idarenin en üst yöneticisi
taraf›ndan de¤erlendirilir. Taﬂrada idarenin en üst yö182
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neticisi ile harcama yetkilisi görevinin ayn› kiﬂide birleﬂmesi halinde de¤erlendirme üst yönetici taraf›ndan
yap›l›r. Yap›lan de¤erlendirme sonuçlar› dosyas›na konulur.
 Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit
edilen kamu zarar›na iliﬂkin belgelerde, sorumlularla
birlikte tahsil sürecine dâhil edilecek ilgililer de belirtilir. Bu belirlemenin yap›lmad›¤› durumlarda, zarar›n
tahsil sürecine dâhil edilecek ilgililer merkezde üst yönetici, taﬂrada ise idarenin en üst yöneticisi taraf›ndan
yapt›r›lacak inceleme ile belirlenir.
 Yarg› kararlar› ve Say›ﬂtay ilâmlar›yla tespit edilen kamu zarar› alacaklar› ile de¤erlendirme sonucunda takip
ve tahsiline karar verilen alacaklar, merkezde strateji
geliﬂtirme birimlerince, taﬂrada ise takibe yetkili idare
birimince takip edilir.
 Say›ﬂtay denetçileri taraf›ndan inceleme s›ras›nda
mevzuata uygun bulunmayan veya noksan görülen iﬂler hakk›nda kendilerine gönderilen kamu zarar›na iliﬂkin sorgular›n bir örne¤i, ilgili kamu görevlisince ilgisine göre üst yönetici veya en üst yöneticiye bildirilir.
Bu sorgular, kamu idaresince ihbar kabul edilerek gerekli kontrol, denetim ve inceleme baﬂlat›labilir. (263)
14.6 ALACAK TAK‹P DOSYASI NED‹R?
Tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zarar›ndan do¤an alacaklar›n her biri için merkezde strateHarcama Birimleri Rehberi
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ji geliﬂtirme birimlerince taﬂrada ise takibe yetkili birimce aç›lan dosyas›d›r. Alaca¤›n tespit, takip ve tahsiline iliﬂkin bütün belgeler alacak takip dosyas›nda muhafaza edilir. (264)
14.7 KAMU ZARARINDAN DO⁄AN ALACAKLAR
NE KADAR SÜRE ZARFINDA MUHASEBELEﬁT‹R‹LMEL‹D‹R?
Say›ﬂtay veya mahkeme ilâmlar› ile bildirilen kamu zarar›ndan do¤an alacaklar›n, ilâmlar›n idarelerine ulaﬂt›¤›; kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit
edilen kamu zarar›ndan do¤an alacaklar›n ise yap›lacak
de¤erlendirme sonucunun yaz›l› hale getirildi¤i tarihten itibaren beﬂ iﬂ günü içerisinde, merkezde strateji
geliﬂtirme birimlerince, taﬂrada ise takibe yetkili birimce muhasebeleﬂtirmeye esas belgelerin birer nüshas›
muhasebe birimine gönderilerek, sorumlular ve ilgililer
ad›na muhasebe kay›tlar›na al›nmas› istenilir. Taksitlendirilen kamu zarar› alacaklar›na iliﬂkin karar›n bir
örne¤i de karar tarihinden itibaren beﬂ iﬂ günü içerisinde muhasebe birimine gönderilir. Say›ﬂtay sorgular›n›n
ihbar kabul edilerek yap›lan de¤erlendirme sonucunda
kamu zarar›n›n oluﬂtu¤una karar verilmesi halinde de
ayn› ﬂekilde iﬂlem yap›l›r. (265)
14.8 KAMU ZARARINDAN DO⁄AN ALACAKLARIN TEBL‹⁄ VE TAK‹B‹NE ‹L‹ﬁK‹N HUSUSLAR
NELERD‹R?
184
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 Kamu zarar›ndan do¤an alacaklar, merkezde strateji
geliﬂtirme birimlerince, taﬂrada ise takibe yetkili birimlerce sorumlular›n ve ilgililerin bilinen adreslerine imzalar› al›nmak suretiyle veya 11/2/1959 tarihli ve 7201
say›l› Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli¤ edilir.
 Say›ﬂtay denetimi sonucunda düzenlenen sorgular
ihbar kabul edilerek yap›lan de¤erlendirme sonucuna
göre tahsil edilmesi gerekti¤i bildirilen kamu zarar› alacaklar›n›n sorumlulara ve ilgililere tebli¤inde de ayn›
ﬂekilde iﬂlem yap›l›r.
 Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit
edilen kamu zarar› alacaklar›n›n sorumlulara ve ilgililere tebli¤ iﬂlemlerine, yap›lacak de¤erlendirme iﬂlemlerinin tamamland›¤› tarihten itibaren beﬂ iﬂ günü içerisinde baﬂlan›r. Tebli¤de; borcun miktar›, sebebi, do¤uﬂ
tarihi, faiz baﬂlang›ç tarihi, ödeme yeri, yedi günlük itiraz süresi, itiraz mercii belirtilerek, söz konusu tutar›n
tebli¤ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi istenir. ‹tiraz merkezde strateji geliﬂtirme birimince, taﬂrada ise takibe yetkili birimin en üst yöneticisince on iﬂ
günü içerisinde sonuçland›r›l›r. ‹tiraz ve itiraz› de¤erlendirme süresi bir ayl›k ödeme süresini etkilemez.
 Kesinleﬂen Say›ﬂtay ilâmlar›n›n tebli¤inde Say›ﬂtay
Kanunu hükümleri uygulan›r.
 Adlî, idarî ve askerî mahkemelerce hükme ba¤lanan
ve taraflara tebli¤ edilen kamu zarar›ndan do¤an alaHarcama Birimleri Rehberi
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caklara iliﬂkin karar›n kesinleﬂmesi beklenmeksizin, takip iﬂlemlerine baﬂlan›r. Yarg›lama sonucunda verilen
tazmine iliﬂkin kararlardan kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimince takip edilmeyenler, takip edilmek
üzere temsile yetkili hukuk birimlerine intikal ettirilir.
 Kamu zarar› alacaklar›n›n yap›lan tebligata ra¤men
sorumlular ve/veya ilgililerce süresinde r›zaen ödenmemesi halinde ilgili alacak takip dosyas›, sürenin bitiminden itibaren beﬂ iﬂ günü içerisinde, alaca¤›n hükmen tahsili için, strateji geliﬂtirme birimi veya taﬂradaki ilgili takip birimince kamu idaresini temsile yetkili
hukuk birimine gönderilir.
 Kamu zarar›na neden olan mevzuata ayk›r› karar, iﬂlem, eylem veya ihmalin yap›ld›¤› mali y›la iliﬂkin hesap ve iﬂlemlerin Say›ﬂtay taraf›ndan onanm›ﬂ olmas›,
tespit edilen kamu zarar›ndan do¤an alaca¤›n takip ve
tahsiline engel teﬂkil etmez. (266)
14.9 KAMU ZARARINDAN DO⁄AN ALACAKLARIN TAHS‹L ﬁEK‹LLER‹ NELERD‹R?
Kamu zarar›ndan do¤an alacaklar, sorumlulardan
ve/veya ilgililerden, zarar›n oluﬂtu¤u tarihten itibaren
ilgili mevzuat›na göre hesaplanacak faiziyle birlikte
tahsil edilir. Tespit edilen kamu zararlar›;
 R›zaen ve sulh yolu ile ödenmek,
 22/4/1926 tarihli ve 818 say›l› Borçlar Kanunu hükümlerine göre takas yap›lmak,
186
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 ‹cra yolu ile tahsilat suretiyle tahsil edilir. (267)
14.10 RIZAEN VE SULH YOLU ‹LE TAHS‹LAT
NASIL OLUR, ﬁARTLARI NELERD‹R?
 Kamu zarar›ndan do¤an alacaklar, sorumlular› ve/veya ilgilileri taraf›ndan r›zaen veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sulh yoluyla ödenebilir.
 Oluﬂtu¤u tarih itibar›yla onalt› yaﬂ›ndan büyükler
için tespit edilen asgarî ücretin bir ayl›k brüt tutar›n›n
yar›s›n› geçmeyen alacaklar, merkezde üst yöneticinin,
taﬂrada ise idarenin en üst yöneticisinin izni ve sorumlunun ve/veya ilgilinin kabul etmesi koﬂuluyla, tebli¤
tarihini izleyen aybaﬂ›ndan itibaren ayl›¤›ndan kesilerek r›zaen tahsil edilir.
 Bu tutarlar› aﬂan alaca¤›n ödenmesinin ilgili mevzuat
çerçevesinde sulh yolu ile sa¤lanmas› halinde, sulh iﬂleminin kesinleﬂti¤i tarihi izleyen aybaﬂ›ndan itibaren
sorumlunun ve/veya ilgilinin ayl›¤›ndan kesilerek tahsil edilebilir.
 Ayl›klardan yap›lacak kesinti tutar›, sorumlulara
ve/veya ilgililere yap›lan her türlü ayl›k, ödenek, zam,
tazminat dâhil bir ayl›k net ödemelerinin dörtte birinden az, üçte birinden çok olamaz. (268)
14.11 TAKAS SURET‹YLE TAHS‹LAT NASIL
OLUR? ﬁARTLARI NELERD‹R?
Kamu zarar› alacaklar›, sorumlular›n ve ilgililerin kamu
Harcama Birimleri Rehberi

187

idaresiyle olan özel hukuk iliﬂkilerinden do¤an alacaklar›ndan Borçlar Kanunu hükümlerine göre takas suretiyle tahsil edilebilir. Takas suretiyle tahsil için;
 Alacakl› kamu idaresi ile sorumlu ve/veya ilgilinin
karﬂ›l›kl› olarak alacakl› ve borçlu durumunda olmalar›,
 Takas edilecek borç ve alaca¤›n nakit olmas›,
 Takas edilecek borç ve alaca¤›n her ikisinin de vadesinin gelmiﬂ olmas›,
 Takas yap›lmadan önce sorumluya ve/veya ilgiliye
alaca¤›n›n borcuna takas suretiyle mahsup edilece¤inin
bir yaz› ile bildirilmesi veya alaca¤›n› talep etti¤i zaman
borcu ile takas edilece¤inin beyan edilmesi gerekir.
Borç ve alacaktan birisi ﬂarta ba¤l› bulunuyorsa veya
henüz vadesi gelmemiﬂ ise takas yap›lamaz. (269)
14.12 ‹CRA YOLUYLA TAHS‹LAT NASIL OLUR?
ﬁARTLARI NELERD‹R?
Say›ﬂtay ve mahkeme ilâmlar› ile hüküm alt›na al›nd›¤› halde sorumlular› ve/veya ilgilileri taraf›ndan r›zaen
ödenmeyen kamu zarar›ndan do¤an alacaklar, 2004
say›l› ‹cra ve ‹flas Kanunu hükümlerine göre tahsil
edilir.
Kamu idarelerinin strateji geliﬂtirme birimleri ile taﬂradaki takibe yetkili birimleri taraf›ndan öncelikle tapu,
banka, vergi dairesi, trafik ﬂubesi ve sosyal güvenlik
188
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kurumlar› olmak üzere ilgili yerlerden sorumlular›n ve
ilgililerin malvarl›¤› araﬂt›rmas› yap›larak veya yapt›r›larak alacak takip dosyas› tamamlan›r ve icra takibat›
yap›lmak veya gereken hallerde yetkili mercilerden takipten vazgeçme onay› al›nmak üzere kamu idaresini
temsile yetkili hukuk birimine gönderilir. (270)
14.13 KAMU ZARARININ TAKS‹TLEND‹R‹LMES‹NE ‹L‹ﬁK‹N HUSUSLAR NELERD‹R?
 Kamu zarar›ndan do¤an alacaklar, sorumlular›n
ve/veya ilgililerin talebi üzerine kamu idaresince taksitlendirilebilir. Taksitlendirme süresi azami beﬂ y›ld›r.
 Kapsamdaki di¤er kamu idarelerinin özel mevzuatlar›nda baﬂka türlü bir düzenleme bulunmad›¤› takdirde
taksitlendirmeye üst yöneticiler yetkilidir. Üst yöneticiler bu yetkilerini s›n›rlar›n› aç›kça belirtmek suretiyle
merkezde yard›mc›lar›na veya strateji geliﬂtirme birimlerine, taﬂrada ise idarenin en üst yöneticilerine devredebilir.
 Sorumlular›n ve/veya ilgililerin yaz›l› taksitlendirme talebi üzerine, sorumlu ve/veya ilgili ile idare aras›nda,
taksitlendirmenin süresini, taksit say›s› ve tutarlar› ile
ödeme zamanlar›n› belirleyen bir ödeme plan› yap›l›r.
Sorumlulardan ve/veya ilgililerden taksitlerini ödeme
plan›na uygun ve vadesinde düzenli olarak ödeyeceklerine dair “resen borç senedi ve kefaletname” al›n›r. Kanunun 79 uncu maddesi uyar›nca merkezî yönetim bütHarcama Birimleri Rehberi
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çe kanununda belirlenen parasal s›n›r›n üzerindeki kamu zarar› alacaklar›na iliﬂkin olarak düzenlenecek “resen borç senedi ve kefaletname” için noter tasdiki aran›r.
 Sorumlular ve/veya ilgililer, taksitlendirme taleplerine iliﬂkin yetkili makam›n onay› al›n›ncaya kadar dilekçede belirtilen ilk taksit miktar›n› hemen, takip
eden taksitleri de düzenli olarak, faiziyle birlikte muhasebe birimine ödeyebilirler. Yetkili makamdan al›nan
taksitlendirme onay›nda kararlaﬂt›r›lan taksit miktar›
ödenen taksit miktar›ndan fazla oldu¤u takdirde, onayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geçen taksit
sürelerine ait toplam fark peﬂin olarak tahsil edilir.
 Taksitlerden birinin ödeme plan›na ve “resen borç senedi ve kefaletname”ye uygun olarak vadesinde ve faiziyle birlikte tamamen ödenmemesi halinde alaca¤›n
tamam› muaccel olur ve hükmen tahsili için gerekli iﬂlemler baﬂlat›l›r.
 Taksitlerin tahsili s›ras›nda taksit dönemine ait taksit
tutar›n›n ödenip faizinin tamam›n›n ödenmedi¤i hallerde, muhasebe birimince tahsilat belgesi üzerine idarenin faiz isteme hakk›n›n sakl› oldu¤una iliﬂkin ﬂerh
konulur. (271)
14.14 KAMU ZARARI NE ZAMAN OLUﬁUR?
Kamu zarar›;
 Vezne ve ambar aç›klar› ile di¤er muhasebe yetkilisi
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mutemetlerinin aç›klar›nda, aç›¤›n meydana geldi¤i tarihte, bu tarihin bilinmedi¤i durumlarda olay›n tespit
edildi¤i tarihte,
 ‹ﬂ, mal veya hizmet karﬂ›l›¤› olarak ilgili mevzuat›nda
belirlenen veya mevzuat›nda öngörülen karar, onay ya
da sözleﬂmesinde belirlenen tutardan fazla yap›lan ödemeler ile transfer niteli¤indeki giderlerde yap›lan yersiz
ve fazla ödemelerde, ödemenin yap›ld›¤› tarihte,
 Kay›tl› olsun veya olmas›n, kamu idaresinin yönetim
ve kullan›m›nda olan ya da kullan›c›lar›na teslim edilen taﬂ›n›rlar›n kaybedilmesi, çal›nmas› veya zarar görmesi hallerinde olay›n meydana geldi¤i tarihte; bu tarihin bilinmedi¤i durumlarda olay›n tespit edildi¤i tarihte,
 ‹ﬂ yapt›r›lmadan, mal veya hizmet al›nmadan ya da
mevzuat›nda öngörülmedi¤i halde yap›lan yersiz ödemelerde, ödemenin yap›ld›¤› tarihte,
 ‹dare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil iﬂlemlerinin
mevzuata uygun bir ﬂekilde yap›lmamas› hallerinde,
söz konusu iﬂlemin zaman aﬂ›m›na u¤rad›¤› tarihte,
 Hakediﬂlerden kesinti suretiyle yap›lan gelir tahsilat›n›n eksik yap›lmas› hallerinde, tahsilat tutar›n›n gelir kaydedilmesi gerekti¤i tarihte, oluﬂmuﬂ kabul edilir. (272)
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14.15 KAMU ZARARININ FA‹Z BAﬁLANGICINA
‹L‹ﬁK‹N HUSUSLAR NELERD‹R?
Kamu zarar›ndan do¤an alacaklarda faiz:
 Kamu zarar›ndan do¤an alacaklarda ilgili mevzuat›na
göre hesaplanacak faizin baﬂlang›ç tarihi, kural olarak
zarar›n oluﬂtu¤u tarihtir.
 Say›ﬂtay, adlî, idarî ve askerî mahkeme ilâmlar› ile
tespit olunan kamu zarar›ndan do¤an alacaklarda faiz
baﬂlang›ç tarihi, ilâmda faizin baﬂlang›c› hakk›nda hüküm varsa belirtilen tarih, aksi takdirde karar tarihidir.
 Sorumlular ve/veya ilgililerce yap›lan ödeme tutar›n›n, alacak asl› ile faiz tutar›n›n tamam›n› karﬂ›lamamas› halinde ödenen tutar vadesi gelmiﬂ alacak asl›na
ve faizine orant›l› olarak mahsup edilir.
 Borç asl›na faiz dâhil edilerek, tekrar faiz yürütülemez. (273)
14.16 KAMU ZARARININ TESP‹T VE TAHS‹L‹NDE ZAMANAﬁIMINA ‹L‹ﬁK‹N HUSUSLAR NELERD‹R?
 Kamu zarar›ndan do¤an alacaklarda zamanaﬂ›m› süresi, zamanaﬂ›m›n› kesen ve durduran genel hükümler
sakl› kalmak kayd›yla, on y›ld›r.
 Zamanaﬂ›m› süresi, kamu zarar›n›n oluﬂtu¤u kabul
edilen tarihi takip eden mali y›l›n baﬂ›nda iﬂlemeye
baﬂlar ve onuncu y›l›n sonunda biter.
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 Borç asl› zamanaﬂ›m›na u¤ram›ﬂ olan kamu zarar›ndan do¤an alacaklar›n faizleri de zaman aﬂ›m›na u¤rar.
 Zamanaﬂ›m›na u¤ram›ﬂ olsa dahi sorumlular ve/veya ilgililer taraf›ndan r›zaen yap›lan ödemeler kabul edilir. (274)
14.17 KAMU ZARARINDAN DO⁄AN ALACAKLARIN S‹L‹NMES‹NE ‹L‹ﬁK‹N HUSUSLAR NELERD‹R?
 Zorunlu veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkân› kalmayan kamu zarar›ndan do¤an alacaklardan merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar
olanlar›n kay›tlardan ç›kar›lmas›na, genel bütçe kapsam›ndaki kamu idarelerinde Maliye Bakan›, di¤er kamu
idarelerinde özel kanunlar›ndaki hükümler sakl› kalmak kayd›yla üst yöneticiler yetkilidir.
 Bu ﬂekilde kay›tlardan ç›kar›lacak alacaklar için, alacak takip dosyas›; merkezde strateji geliﬂtirme birimlerince, taﬂrada ise alaca¤› takiple görevli birimlerce, idareyi temsile yetkili hukuk birimlerine gönderilerek yetkili mercilerden takipten vazgeçme onay›n›n al›nmas›
istenilir. Takipten vazgeçme onay› al›nd›ktan sonra
dosya, onay da eklenerek ilgisine göre strateji geliﬂtirme birimi veya takiple görevli ilgili taﬂra birimine geri
gönderilir.
 Strateji geliﬂtirme birimi veya ilgili taﬂra birimince,
alaca¤›n takibinden vazgeçildi¤ine dair onay muhasebe
birimine gönderilerek alaca¤›n muhasebe kay›tlar›ndan
ç›kar›lmas› sa¤lan›r.
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 Alaca¤›n tahsili için aç›lan davada kamu idaresi aleyhine karar verildi¤i ve Yarg›tay taraf›ndan da onanmak
suretiyle hüküm kesinleﬂti¤i veya kamu idaresi için bir
yarar görülmedi¤inden temyizden yetkili mercinin
onay› al›narak vazgeçildi¤i hallerde, Yarg›tay ilâm› veya temyizden vazgeçme onay› ile buna iliﬂkin aleyhteki
mahkeme karar›, hukuk birimince strateji geliﬂtirme
birimi veya ilgili taﬂra birimine gönderilir. Bu birimlerce de, söz konusu belgelerin onayl› birer örnekleri ilgili muhasebe birimine intikal ettirilerek alaca¤›n kay›tlardan ç›kar›lmas› sa¤lan›r.
 Birinci f›krada belirtilen tutar› aﬂan ve merkezî yönetim bütçe kanununa ekli cetvelde silinmesi öngörülen
kamu zarar›ndan do¤an alacaklar ise strateji geliﬂtirme
birimi taraf›ndan ilgili muhasebe birimine bildirilerek
kay›tlardan ç›kar›lmas› sa¤lan›r. (275)
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MEVZUAT L‹STES‹
Düzenlemenin Ad›

Yay›mland›¤› Resmi Gazete
Say›s›
Tarih

5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu

24/12/2003

25326

‹ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole
‹liﬂkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik

31/12/2005

26040/
3. Mükerrer

Strateji Geliﬂtirme Birimlerinin
Çal›ﬂma Usul ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelik

18/02/2006

26084

Harcama Yetkilileri Hakk›nda Genel
Tebli¤ Seri No: 1

31/12/2005

26040/
4. Mükerrer

Harcama Yetkilileri Hakk›nda Genel
Tebli¤ Seri No: 2

28/04/2006

26152

Faaliyet Raporlar› Hakk›nda
Yönetmelik

17/03/2006

26111

4734 Say›l› Kamu ‹hale Kanunu

22/01/2002

24648

4735 Say›l› Kamu ‹haleleri
Sözleﬂmeleri Kanunu

22/01/2002

24648

Kamu ‹hale Genel Tebli¤i

19/12/2006

26381
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MEVZUAT L‹STES‹
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Düzenlemenin Ad›

Yay›mland›¤› Resmi Gazete
Say›s›
Tarih

Kamu ‹darelerine Ait Taﬂ›nmazlar›n
Kayd›na ‹liﬂkin Yönetmelik

02/10/2006

26307

Kamu ‹darelerine Ait Taﬂ›nmazlar›n
Tahsis ve Devrine ‹liﬂkin
Yönetmelik

10/10/2006

26315

Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i

18/01/2007

26407

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri
Hakk›nda Yönetmelik

31/12/2005

26040
3. Mükerrer

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri
Hakk›nda Genel Tebli¤
(Say›:2007/1)

08/03/2007

26456

Merkezî Yönetim Muhasebe
Yönetmeli¤i

30/12/2006

26392

Ön Ödeme Usul ve Esaslar›
Hakk›nda Yönetmelik

21/01/2006

26056

Kamu Zararlar›n›n Tahsiline ‹liﬂkin
Usul ve Esaslar Hakk›nda
Yönetmelik

19/10/2006

26324
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MEVZUAT L‹STES‹
Düzenlemenin Ad›

Yay›mland›¤› Resmi Gazete
Say›s›
Tarih

411 s›ra nolu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤i

26/12/2011

28154

117 seri nolu Katma De¤er Vergisi
Genel Tebli¤i

14/04/2012

28264

3 seri nolu Damga Vergisi Genel
Tebli¤i

16/04/2005

25788

Mahalli ‹dareler Harcama Belgeleri
Yönetmeli¤i

15/08/2007

26614
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D‹PNOTLAR

1- 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK)
(Madde 1)
2- 5018 say›l› KMYKK (Madde 2)
3- 5018 say›l› KMYKK (Madde 11)
4- 5018 say›l› KMYKK (Madde 11)
5- 5018 say›l› KMYKK (Madde 11)
6- 5018 say›l› KMYKK (Madde 11)
7- 5018 say›l› KMYKK (Madde 31)
8- 5018 say›l› KMYKK (Madde 31)
9- Harcama Yetkilileri Hakk›nda Genel Tebli¤ (Seri No: 1)
(Madde 2)
10- Harcama Yetkilileri Hakk›nda Genel Tebli¤ (Seri No: 1)
(Madde 2)
11- Harcama Yetkilileri Hakk›nda Genel Tebli¤ (Seri No: 1)
(Madde 5)
12-Harcama Yetkilileri Hakk›nda Genel Tebli¤ (Seri No: 1)
(Madde 4)
13- Harcama Yetkilileri Hakk›nda Genel Tebli¤ (Seri No: 1)
(Madde 4)
14- Harcama Yetkilileri Hakk›nda Genel Tebli¤ (Seri No: 1)
(Madde 4)
15- Harcama Yetkilileri Hakk›nda Genel Tebli¤ (Seri No: 1)
(Madde 3)
16- Harcama Yetkilileri Hakk›nda Genel Tebli¤ (Seri No: 1)
(Madde 3)
17- Harcama Yetkilileri Hakk›nda Genel Tebli¤ (Seri No: 2)
(Madde 3)
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18- 5018 say›l› KMYKK (Madde 33)
19- 5018 Say›l› KMYKK (Madde 33)
20- 5018 Say›l› KMYKK (Madde 33)
21- 5018 Say›l› KMYKK (Madde 33)
22- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik (Madde 4)
23- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 4)
24- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 7)
25- Kamu ‹darelerine Ait Taﬂ›nmazlar›n Kayd›na ‹liﬂkin
Yönetmelik (Madde 5)
26- Muhasebe Yetkilisi Adaylar›n›n E¤itimi Sertifika Verilmesi
‹le Muhasebe Yetkililerinin Çal›ﬂma Usul Ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelik (Madde 4)
27- Muhasebe Yetkilisi Adaylar›n›n E¤itimi Sertifika Verilmesi
‹le Muhasebe Yetkililerinin Çal›ﬂma Usul Ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelik (Madde 23)
28- Muhasebe Yetkilisi Adaylar›n›n E¤itimi Sertifika Verilmesi
‹le Muhasebe Yetkililerinin Çal›ﬂma Usul Ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelik (Madde 24)
29- 5018 say›l› KMYKK (Madde 3)
30- Kamu ‹dareleri ‹çin Stratejik Planlama K›lavuzu, Haziran
2006, Kalk›nma Bakanl›¤›
31- Kamu ‹darelerinde Stratejik Planlamaya ‹liﬂkin Usul ve
Esaslar Hakk›nda Yönetmelik (Madde 7 ve 12)
32- Kamu ‹dareleri ‹çin Stratejik Planlama K›lavuzu, Haziran
2006, Kalk›nma Bakanl›¤›
33- Kamu ‹darelerinde Stratejik Planlamaya ‹liﬂkin Usul ve
Esaslar Hakk›nda Yönetmelik (Madde 5)
34- Kamu ‹dareleri ‹çin Stratejik Planlama K›lavuzu, Haziran
2006, Kalk›nma Bakanl›¤›
35- Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Performans Programlar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 3)
36- Performans Program› Haz›rlama Rehberi, May›s 2009,
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Maliye Bakanl›¤›
37- Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Performans Programlar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 3)
38- Performans Program› Haz›rlama Rehberi, May›s 2009,
Maliye Bakanl›¤›
39- Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Performans Programlar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 3)
40- Performans Program› Haz›rlama Rehberi, May›s 2009,
Maliye Bakanl›¤›
41- Performans Program› Haz›rlama Rehberi, May›s 2009,
Maliye Bakanl›¤›
42- Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Performans Programlar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 4)
43- Strateji Geliﬂtirme Birimlerinin Çal›ﬂma Usul ve Esaslar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 11)
44- Performans Program› Haz›rlama Rehberi, May›s 2009,
Maliye Bakanl›¤›
45- Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Performans Programlar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 7)
46- Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Performans Programlar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 3)
47- Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Faaliyet Raporlar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 4, 5, 6, 7, 8 ve 9)
48- 5018 say›l› KMYKK (Madde 41)
49- Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Faaliyet Raporlar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 10)
50- Performans Esasl› Bütçeleme Rehberi, Aral›k 2004, Maliye
Bakanl›¤›
51- Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Faaliyet Raporlar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 11)
52- Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Faaliyet Raporlar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 19)
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53- Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Faaliyet Raporlar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 10)
54- Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Faaliyet Raporlar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 10)
55- Strateji Geliﬂtirme Birimlerinin Çal›ﬂma Usul ve Esaslar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 23)
56- Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Faaliyet Raporlar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 11)
57- Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Faaliyet Raporlar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 16)
58- Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Faaliyet Raporlar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 17)
59- 5018 say›l› KMYKK (Madde 30)
60- 5018 say›l› KMYKK (Madde 30)
61- ‹ç Kontrol ve Ön Malî Kontrole ‹liﬂkin Usul ve Esaslar
(Madde 3)
62- ‹ç Kontrol ve Ön Malî Kontrole ‹liﬂkin Usul ve Esaslar
(Madde 7)
63- http://kontrol.bumko.gov.tr/Eklenti/3669,eylemplanilkelerpdf.pdf?0
64- 5018 say›l› KMYKK (Madde 57)
65- ‹ç Denetçilerin Çal›ﬂma Usul ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelik (Madde 11)
66- 5018 say›l› KMYKK (Madde 55)
67- 5018 say›l› KMYKK (Madde 60)
68- ‹ç Kontrol ve Ön Malî Kontrole iliﬂkin Usul ve Esaslar, m.8;
Strateji Geliﬂtirme Birimlerinin Çal›ﬂma Usul ve Esaslar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 5) (Madde 28)
69- ‹ç Kontrol ve Ön Malî Kontrole ‹liﬂkin Usul ve Esaslar, m.8;
‹ç Denetçilerin Çal›ﬂma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik
(Madde 11)
70- 5018 say›l› KMYKK (Madde 5).
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71- 5018 say›l› KMYKK (Madde 58), ‹ç Kontrol ve Ön Malî
Kontrole ‹liﬂkin Usul ve Esaslar (Madde 10)
72- ‹ç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole ‹liﬂkin Usul ve Esaslar
(Madde 8)
73- 6085 say›l› Say›ﬂtay Kanunu (Madde 35)
74- 6085 say›l› Say›ﬂtay Kanunu (Madde 36)
75- 5018 say›l› KMYKK (Madde 63), ‹ç Denetçilerin Çal›ﬂma
Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik (Madde 4)
76- IIA Position Paper, The Role Of Internal Auditing In
Resourcing The Internal Audit Activity, The Institute Of Internal
Auditors, s.2, 2009.
77- 5018 say›l› KMYK (Madde 3)
78- Analitik bütçe s›n›fland›rmas› ile ilgili geniﬂ bilgi için lütfen
bak›n›z:
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8
892433CFFAC8287D72AD903BEEECEF96BF906C773
79- Mahalli ‹dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli¤i
(Madde 40)
80- 5018 Say›l› KMYKK (Madde 42)
81- 5018 Say›l› KMYKK (Madde 18)
82- T.C. Anayasas› (Madde 162 )
83- 5018 say›l› KMYKK (Madde 18)
84- https://ebutce.bumko.gov.tr/
85- 5018 Say›l› KMYKK (Madde 22)
86- Mahalli ‹dareler Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i (Madde 3)
87- Mahalli ‹dareler Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i (Madde 3)
88- Mahalli ‹dareler Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i (Madde 3)
89- Mahalli ‹dareler Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i (Madde 3)
90- 5018 Say›l› KMYKK (Madde 61 )
91- 5018 Say›l› KMYKK (Madde 61)
92- 09/11/2004 tarihli ve 25638 say›l› Resmî Gazetede
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yay›mlanan Bütçeleﬂtirilecek Borçlar Hesab› hakk›nda 20 S›ra
Nolu Genel Tebli¤
93- 5018 Say›l› KMYKK (Madde 70-71
94- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik (Madde 4)
95- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik (Madde 5)
96- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik (Madde
11)
97- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik (Madde 9)
98- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik (Madde 9)
99- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik (Madde 9)
100- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik
(Madde 10)
101- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik
(Madde 5 ve 11)
102- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik
(Madde 11)
103- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik
(Madde 5 ve 11)
104- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik
(Madde 8)
105- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik
(Madde 8)
106- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik
(Madde 11 ve 13)
107- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik
(Madde 14)
108- 5018 say›l› KMYKK (Madde 51)
109- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik
(Madde 13)
110- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik
(Madde 14)
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111-Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i
(Madde 5)
112- Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i
(Madde 5)
113- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu (Madde 3, 5)
114- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu (Madde 7)
115- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu (Madde 8)
116- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu (Madde 3/g)
117- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu (Madde 57)
118- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu (Madde 33)
119- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu (Madde 14)
120- Mesleklerine ait hizmetlerde yetiﬂtirilmek, e¤itilmek, bilgileri art›rmak, staj, ö¤renim veya ihtisas yapt›r›lmak üzere
yurt d›ﬂ›na gönderilen Devlet memurunun “Yetiﬂtirilmek
Amac›yla Yurt D›ﬂ›na Gönderilecek Devlet Memurlar› Hakk›nda
Yönetmelik”in 12. maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi
gere¤ince her türlü ödemeler dâhil yurtiçi ayl›¤›n›n kanuni
kesintilerden sonra kalan net tutar›n›n % 60’›n›n ödenmesine
devam olunur. Gidiﬂ dönüﬂe iliﬂkin yol gideri, yolculuk
süresince seyahat gündeli¤i, pasaport harc›, e¤itim veya
ö¤renim s›ras›nda ihtiyaç duyulan kitap, defter, kalem ve
k›rtasiye masraflar›, yükleme ve kefalet senedi ile di¤er zorunlu giderler ayn› Yönetmelik’in 13. maddesine göre kurum
bütçesinden karﬂ›lan›r.
121- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu (Madde 37)
122- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu (Madde 39)
123- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu (Madde 43)
124- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu (Madde 27)
125- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu (Madde 42)
126- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu (Madde 19)
127- Ön Ödeme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik
(Madde 11)
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128- Mahalli ‹dareler Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i
(Madde 19)
129- Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i
(Madde 22/b)
130- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu (Madde 29)
131- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu
(Madde 27’ye ba¤l› 1 say›l› cetvel)
132- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu (Madde 33/d) 2011 Y›l› Bütçe
Kanunu’nda 6245 say›l› Kanun’un 33. maddesinin (b) ve (d)
f›kralar›na göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin
hesab›nda, gündeliklerin % 50 art›r›ml› miktar›n›n esas
al›naca¤› belirtilmektedir
133- 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Kanunu (Madde 65)
134- Analitik Bütçe S›n›fland›rmas›na ‹liﬂkin Rehber “03.3.3.01
Yurtd›ﬂ› Geçici Görev Yolluklar›” aç›klamalar›
135- 2013 Y›l› Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu (E cetveli, 28 s›ra
numaral› madde)
136- En son Karar 25.Mart 2012 tarihli ve 28244 say›l› Resmî
Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r. Bundan sonra gerekli görülen yerlerde Karar olarak ifade edilecektir.
137- Mahalli ‹dareler Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i (Madde
22)
138- Dolay›s›yla Karar’›n 5’inci maddesinin üçüncü f›kras›nda
seyahat ve ikamet süresinin ilk on günün için art›r›ml› olarak
hesaplanan gündelikler dâhil olmak üzere gündeliklerin
%40’›na kadar olan miktar için ödeme yap›lmayaca¤› hüküm
alt›na al›nm›ﬂt›r.
139- Karar’›n 5’inci maddesinin dördüncü f›kras›nda söz
konusu görevlendirmenin bizzat ilgili bakan›n onay› ile
yap›lmas›n›n zorunlu oldu¤u hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
140- Karar (Madde 5/1)
141- Yurtd›ﬂ›na Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek
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Konaklama Giderlerine ‹liﬂkin Esas ve Usuller (Madde 6/3)
142- Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i (Madde
25). Ödenen konaklama giderlerini gösterir bir fatura veya benzeri belgenin (bu fatura veya benzeri belgenin Dairesince onayl›
tercümesi ile birlikte) harc›rah bildirimine eklenmesi gerekmektedir.
143- Yurtd›ﬂ›na Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek
Konaklama Giderlerine ‹liﬂkin Esas ve Usuller (Madde 6/6)
144- Karar’›n 5’inci maddesinde bu oran % 30 olarak belirlenmiﬂtir.
145- 375 say›l› KHK (Madde 1/d)
146- 6245 say›l› Harc›rah Kanunu (Madde 60)
147- 488 say›l› Damga Vergisi Kanunu eki 1 say›l› Tablo IV-1-b
148- 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu (Madde 147/D)
149- ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n 25.4.1984 gün ve 27302 say›l› yönergesi
150- 4734 say›l› yasa
151- Mahalli ‹dareler Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i
(Madde 37)
152- Kamu ‹hale Kanunu (Madde 4)
153- Harcama Yetkilileri Hakk›nda Genel Tebli¤ (Seri No: 2)
(Madde 1/a)
154- Harcama Yetkilileri Hakk›nda Genel Tebli¤ (Seri No: 2)
(Madde 1/d)
155- Harcama Yetkilileri Hakk›nda Genel Tebli¤ (Seri No: 2)
(Madde 1/d)
156- Harcama Yetkilileri Hakk›nda Genel Tebli¤ (Seri No: 2)
(Madde 3)
157- Harcama Yetkilileri Hakk›nda Genel Tebli¤ (Seri No: 2)
(Madde 3)
158- Kamu ‹hale Genel Tebli¤i, Madde 22- Do¤rudan Temine
‹liﬂkin Aç›klamalar, 22.1. Genel Olarak
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159- Do¤rudan temin ihale usulü olmaktan ç›kar›lmas› ile ilgili
4964 say›l› Kanunun madde gerekçesi.
160- Mahalli ‹dareler Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i (Madde 3)
161- Mahalli ‹dareler Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i (Madde 3)
162- Kamu ‹hale Tebli¤i (Tebli¤ No: 2014/1), 30/01/2014 tarihli
ve 28898 say›l› Resmî Gazete.
163- Kamu ‹hale Tebli¤i (Tebli¤ No: 2014/1), 30/01/2014 tarihli
ve 28898 say›l› Resmî Gazete
164- 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu (Madde 22)
165- Kamu ‹hale Genel Tebli¤i, Madde 22- Do¤rudan Temine
‹liﬂkin Aç›klamalar, 22.2. ‹htiyac›n Gerçek veya Tüzel Tek
Kiﬂiden Temini
166- Kamu ‹hale Genel Tebli¤i, Madde 22- Do¤rudan Temine
‹liﬂkin Aç›klamalar, 22.3. ‹htiyac›n Özel Bir Hakka Sahip
Gerçek veya Tüzel Tek Kiﬂiden Temini
167- Kamu ‹hale Genel Tebli¤i, Madde 22- Do¤rudan Temine
‹liﬂkin Aç›klamalar, 22.4. 4734 say›l› Kanunun 22 nci
Maddesinin (c) bendi Uyar›nca Mal ve Hizmetlerin ‹lk Al›m
Yap›lan Gerçek veya Tüzel Kiﬂiden Temini
168- Kamu ‹hale Genel Tebli¤i, Madde 22Do¤rudan Temine
‹liﬂkin Aç›klamalar
169- Kamu ‹hale Genel Tebli¤i, Madde 22 Do¤rudan Temine
‹liﬂkin Aç›klamalar
170- Kamu ‹hale Genel Tebli¤i, Madde 22 Do¤rudan Temine
‹liﬂkin Aç›klamalar, 22.5. 4734 say›l› Kanunun 22 nci
Maddesinin (d) Bendi Gere¤ince ‹htiyaçlar›n Temini
171- Kamu ‹hale Genel Tebli¤i, Madde 22 Do¤rudan Temine
‹liﬂkin Aç›klamalar, 22.5. 4734 say›l› Kanunun 22 nci
Maddesinin (d) Bendi Gere¤ince ‹htiyaçlar›n Temini
172- Kamu ‹hale Genel Tebli¤i, Madde 22- Do¤rudan Temine
‹liﬂkin Aç›klamalar, 22.5. 4734 say›l› Kanunun 22 nci
Maddesinin (d) Bendi Gere¤ince ‹htiyaçlar›n Temini
173- Kamu ‹hale Genel Tebli¤i, Madde21- 4734 say›l› Kanunun
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62 nci Maddesinin (›) Bendinin Uygulanmas›na ‹liﬂkin aç›klamalar
174- Kamu ‹hale Genel Tebli¤i, Madde 21- 4734 say›l› Kanunun
62 nci Maddesinin (›) Bendinin Uygulanmas›na ‹liﬂkin aç›klamalar
175- Kamu ‹hale Genel Tebli¤i, Madde 22- Do¤rudan Temine
‹liﬂkin Aç›klamalar, 22.1. 4734 say›l› Kanunun 22 nci
Maddesinin (d) Bendi Gere¤ince ‹htiyaçlar›n Temini
176- 659 Genel Bütçe Kapsam›ndaki Kamu ‹dareleri ve Özel
Bütçeli ‹darelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ‹liﬂkin
Kanun Hükmünde Kararname (Madde 5)
177- Kamu ‹hale Genel Tebli¤i, Madde 32- Do¤rudan Temin
Kay›t Formu
178- Kamu ‹hale Genel Tebli¤i, Madde 22- Do¤rudan Temine
‹liﬂkin Aç›klamalar, 22.1. Genel Olarak
179- 56 Seri nolu Damga Vergisi Genel Tebli¤i
180- 117 Seri nolu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i
181- 117 Seri nolu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i
182- 432 S›ra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i
183- Kamu ‹hale Genel Tebli¤i, Madde 28.- ‹halelere Kat›lmaktan Yasaklamaya ‹liﬂkin Aç›klamalar, 28.1.10. Do¤rudan Temin
Usulünde Yasaklama Karar›
184- Kamu ‹hale Kanunu (Madde 67)
185- Mahalli ‹dareler Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i
(Madde 49)
186- Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsü (Madde 6)
187- 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu (Madde 3/e)
188- Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsü (Madde 6)
189- Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsü (Madde 7 f›kra
190- Devlet Malzeme Ofisi Sat›ﬂ Yönetmeli¤i Maddeleri
191- Devlet Malzeme Ofisi Sat›ﬂ Yönetmeli¤i (Madde 15 f›kra 2)
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192- Devlet Malzeme Ofisi Sat›ﬂ Yönetmeli¤i (Madde15 f›kra 1)
193- Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i
(Madde 59/e)
194- Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsü (Madde 7 f›kra 9)
195- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 4)
196- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 4)
197- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 9)
198- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 6)
199- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 6)
200- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 10)
201- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 10)
202- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 10)
203- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 13)
204- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 30)
205- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 30)
206- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 13)
207- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli¤i (Madde 4)
208- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli¤i (Madde 24)
209- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 5)
210- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 5)
211- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 5)
212- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 5)
213- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 18)
214- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 5)
215- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 4)
216- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 34)
217- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 34)
218- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 34)
219- Taﬂ›n›r Mal yönetmeli¤i (Madde 36)
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220- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 38)
221- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 38)
222- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 23)
223- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 15)
224- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 15)
225- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 22)
226- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i Genel Tebli¤i (Say›: 1) (Madde 2)
227- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i Genel Tebli¤i (Say›: 1), 3. Bedelsiz
Devre ‹liﬂkin ﬁartlar
228- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i Genel Tebli¤i (Say›: 1) (Madde 3)
229- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i Genel Tebli¤i (Say›: 1) (Madde 3)
230- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i Genel Tebli¤i (Say›: 1) (Madde 3
231- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i Genel Tebli¤i (Say›: 1) (Madde 4)
232- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i Genel Tebli¤i (Say›: 1) (Madde
31/5)
233- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i Genel Tebli¤i (Say›: 1) (Madde 2)
234- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 19)
235- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 19)
236- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i Genel Tebli¤i (Say›: 1) (Madde 2)
237- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 17)
238- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 27)
239- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 3)
240- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 28)
241- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 28), Milli Emlak Genel
Tebli¤i (S›ra no:311)
242- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 16)
243- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 32)
244- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik (Ek Madde 1)
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245- Taﬂ›n›r Mal Yönetmeli¤i (Madde 35)
246- Kamu ‹darelerine Ait Taﬂ›nmazlar›n Kayd›na ‹liﬂkin
Yönetmelik (Madde 5)
247- Kamu ‹darelerine Ait Taﬂ›nmazlar›n Kayd›na ‹liﬂkin
Yönetmelik (Madde 6)
248- 10/10/1984 tarihli ve 3056 say›l› Kanun (Madde 27)
249- Kamu ‹darelerine Ait Taﬂ›nmazlar›n Kayd›na ‹liﬂkin
Yönetmelik (Madde 7)
250- Kamu ‹darelerine Ait Taﬂ›nmazlar›n Kayd›na ‹liﬂkin
Yönetmelik (Madde 6)
251- ‹ç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole ‹liﬂkin Usul ve Esaslar
(Madde 3)
252- ‹ç Kontrol ve Ön Malî Kontrole ‹liﬂkin Usul ve Esaslar
(Madde 12)
253- ‹ç Kontrol ve Ön Malî Kontrole ‹liﬂkin Usul ve Esaslar
(Madde 12)
254- ‹ç Kontrol ve Ön Malî Kontrole ‹liﬂkin Usul ve Esaslar
(Madde 11)
255- ‹ç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole ‹liﬂkin Usul ve Esaslar
(Dördüncü Bölüm /Madde 16 ile 26 aras›)
256- Yurtd›ﬂ›na Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek
Konaklama Giderlerine ‹liﬂkin Esas ve Usuller (Madde 6)
257- Strateji Geliﬂtirme Birimlerinin Çal›ﬂma Usul ve Esaslar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 18)
258- Strateji Geliﬂtirme Birimlerinin Çal›ﬂma Usul ve Esaslar›
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 18)
259- 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
(KMYKK) (Madde 71)
260- 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
(KMYKK) (Madde 71)
261- 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
(KMYKK) (Madde 71)
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262- Kamu Zararlar›n›n Tahsiline iliﬂkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 7
263- Kamu Zararlar›n›n Tahsiline iliﬂkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 7)
264- Kamu Zararlar›n›n Tahsiline iliﬂkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 8)
265- Kamu Zararlar›n›n Tahsiline iliﬂkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 9)
266- Kamu Zararlar›n›n Tahsiline iliﬂkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 10)
267- Kamu Zararlar›n›n Tahsiline iliﬂkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 12)
268- Kamu Zararlar›n›n Tahsiline iliﬂkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 13)
269- Kamu Zararlar›n›n Tahsiline iliﬂkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 14)
270- Kamu Zararlar›n›n Tahsiline iliﬂkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 15)
271- Kamu Zararlar›n›n Tahsiline iliﬂkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 16)
272- Kamu Zararlar›n›n Tahsiline iliﬂkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 17)
273- Kamu Zararlar›n›n Tahsiline iliﬂkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 18)
274- Kamu Zararlar›n›n Tahsiline iliﬂkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 19)
275- Kamu Zararlar›n›n Tahsiline iliﬂkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik (Madde 21)
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