
Murat KARAAĞAÇ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı



Soru-1

I. Harcama Yetkilileri

II. Mali Hizmetler Birimi

III. İç Denetçiler

IV. Sayıştay

5018 sayılı Kanuna göre, Üst Yöneticiler sorumluluklarını yukarıda verilen birim/ 
birilerden hangisi/ hangileri aracılığı ile yerine getirirler?

A) Yalınız I

B) I, III ve IV

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

E) Yalnız IV



Aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi 5018 sayılı Kanun kapsamında 
değildir?

A) Sosyal Güvenlik Kurumu

B) Özel Bütçeli İdareler

C) Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

D) Kamu İktisadi Teşebbüsleri

E) Mahalli İdareler

Soru-2



Konu Başlıkları

 5018 Sayılı KMYKK Amaç

 5018 Sayılı KMYKK Kapsamı

 Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi İle Eskisinin Karşılaştırılması 

 Genel Yönetim Ve Sınıflandırma 

 Hesap verme sorumluluğu

 5018 Sayılı Kanunda Yer Alan Aktörler Ve Sorumluluk Müessesesi

 6085 Sayılı Sayıştay Kanununda Sorumluluk

 Kamu Haznedarlığından Kaynaklanan  Sorumluluk



Konu Başlıkları

 Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler

 İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrol 

 İç Kontrol Bileşenleri Ve Eylem Planı 

 Ön Mali Kontrol 

 Ön Mali Kontrol Süreci ve Görevliler

 Ön ödeme 

 Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk 

 Kamu zararı ve Yersiz Ödeme Kavramları

 Zamanaşımı



Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda;

• Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi 
ve kullanılmasını, 

• Hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî 
yönetiminin yapısını ve işleyişini, 

• Kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, 

• Tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve 

• Malî kontrolü düzenlemektir. 

Amaç ?



1050 SAYILI YASAYA GÖRE 

YETKİLER

5018 SAYILI YASAYA GÖRE 

YETKİLER

İta Amiri Harcama Yetkilisi

Tahakkuk Memuru Gerçekleştirme Görevlisi

Harcama Öncesi Vize

Maliye Bakanlığı,Sayıştay
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayman Muhasebe Yetkilisi

1050 ve 5018’deki Yetki ve Yetkililer



Üst Yönetici

5018/ 
Mad.11

Harcama 
Yetkilisi

5018/Ma
d.31-32

Gerçekleştirme 
Görevlisi

*5018/Mad.33

*İç Kontrol Ve 
Ön Malî 

Kontrole İlişkin 
Usul Ve Esaslar 

Mad.12

Muhasebe 
Yetkilisi

*5018/Mad.61-
62

*Muhasebe 
Yetkililerinin 

Eğitimi, 
Sertifika 

Verilmesi ile 
Çalışma

Usul ve Esasları 
Hakkında 

Yönetmelik

5018’deki Yetki ve Yetkililer



GELENEKSEL ANLAYIŞ MODERN ANLAYIŞ

Merkezi planlama Stratejik planlama

Merkezden yönetim Yerinden yönetim

Hiyerarşik yönetim Katılımcı ve paylaşımcı yönetim

Kuralcı ve bürokratik içe dönüklük Saydam ve hesap verebilir

Girdi odaklı Çıktı ve hedef odaklı

Mevzuata uygunluk denetimi Performans denetimi



 Performansa dayalı çok yıllı bütçe

 Ekonomik ve mali analizlere uygun bütçe kodlama sistemi

 Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun tahakkuk esaslı muhasebe

 Nakit planlamasına dayalı nakit yönetim sistemi

 Kapsamlı ve şeffaf borç yönetimi

 İç kontrol

 İç denetim

 Dış denetim

 Mali yönetim bilgi sistemi

Ana Unsurlar Nelerdir ?



1- 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

2- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

3- 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

4- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 

5- 5217 SAYILI ÖZEL GELİR VE ÖZEL ÖDENEK KANUNU (Fonların tasfiyesi)

6- 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KANUNU

7- 5393 SAYILI BELEDİE KANUNU

8- 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARELERİ KANUNU

9- 5510 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KANUNU

10- 0000 SAYILI SAYIŞTAY KANUN TASARISI

KAMU YÖNETİMİNİN TEMEL KANUNU

PERSONEL KANUNU TASARISI-

Kamu Mali Yönetimi Sisteminde Yeni Düzenlemeler



Bu Kanunun Kapsamı,

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 

Sosyal güvenlik kurumları ve

Mahallî idarelerden oluşan 

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî yönetim ve 
kontrolünü kapsar.

Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların
kullanımı ve kontrolü de uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun
hükümlerine tâbidir.

Kapsam



a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: 

Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareleri, 

b) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri: 

Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini, 

5018 /3 Mad.

Tanımlar



Kapsam

Genel Yönetim 
Kapsamındaki

İdareleri

Merkezi Yönetim
Kapsamındaki 
Kamu İdareleri

Genel Bütçe 
Kapsamındaki
Kamu İdareleri

Özel Bütçe 
Kapsamındaki

İdareler

Düzenleyici ve 
Denetleyici
Kurumlar

Sosyal Güvenlik 
Kurumları

Mahalli İdareler



Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanunda sayılan bütçe türlerinden biri 
değildir?

a) Genel Bütçe 

b) Özel Bütçe 

c) Mahalli İdare Bütçesi 

d) Döner Sermaye Bütçesi

Soru-3



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden 
biridir?

a) Sayıştay

b) Kamu İhale Kurumu

c) Yükseköğretim Kurulu

d) Sosyal Güvenlik Kurumu

e) Orman Genel Müdürlüğü

Soru-4



Kamu kaynakları:

Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil  kamuya ait 

 gelirler,

 taşınır ve taşınmazlar,

 hesaplarda bulunan para,

 alacak ve 

 haklar ile 

 her türlü değerleri,

5018 /3 Mad.



4736 sayılı Kanununun 1’inci Maddesi

 “Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşlar … ile 

 bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar … ve 

 diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde 
işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi 
veya 

 kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz” 

 ancak Bakanlar Kurulu muaf tutulacak kişi ve kurumları belirlemeye yetkilidir.



I. Kasıt
II. Kusur
III. İhmal

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamu zararı; kamu 
görevlilerinin yukarıdakilerin hangilerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem 
veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden 
olunmasını ifade eder?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru-5



1050 Sayılı Kanun’un 6’ncı Maddesine Göre Bütçe;

“Devlet Daire Ve Kurumlarının Yıllık Gelir ve Gider Tahminlerini Gösteren ve
Bunların Uygulanmasına ve Yürütülmesine İzin Veren Bir Kanundur”

5018 Sayılı Kanun’un 3’üncü Maddesine Göre Bütçe;

Belirli Bir Dönemdeki Gelir ve Gider Tahminleri İle Bunların Uygulanmasına
İlişkin Hususları Gösteren ve Usulüne Uygun Olarak Yürürlüğe Konulan Belge,

Tanımlar

Bütçe Nedir?



Özel Bütçe Nedir ?

 Bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek 
üzere kurulan, 

 Gelir tahsis edilen,
 Bu gelirden harcama yetkisi verilen,
 Kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve
 Bu kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan

her bir kamu idaresinin bütçesidir.



 Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması

 Tüm gelir ve giderlerin bütçelerde yer alması 

 Kanunda öngörülen bütçeler dışında bütçe yapılmaması 

 Stratejik planlar, bütçeler, kamu hesapları ve mali istatistiklerin 
kamuoyuna açık olması

 Kamu idarelerinin kesin hesap ve faaliyet raporları düzenlemek 
suretiyle yetkili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirmeleri 

amaçlanmıştır.

Mali Saydamlık



Hesap verebilirlik (1);

Hükümetin, kamu idarelerinin ve mali yönetimde görevli olanların kamu 
kaynaklarının elde edilmesi, yönetimi ve kullanılmasında yürüttükleri 
faaliyetler ile iş ve işlemleri nedeniyle hiyerarşik üstlerine, denetim ve 
değerlendirme yapmakla görevli kuruluşa (sayıştay), parlamentoya ve 
kamuoyuna hesap vermeleridir. 

 Hesap verme sorumluluğu idari bir sorumluluktur.
 Hesap verme sorumluluğunun gereği esas itibariyle raporlamayla 

yerine getirilmektedir.

Hesap Verilebilirlik



Hesap verebilirlik (2);

Bu amaçla kanunda;

 Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması,

 Kaynakların elde edilmesi, kullanılması, muhasebeleştirilmesi ve 
raporlanması süreçlerinin belirlenmesi,

 Kamu idarelerinin faaliyet raporu düzenlemeleri

öngörülmüştür.

Hesap Verilebilirlik



5018 sayılı Kanuna göre merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal 
güvenlik kurumlarının Genel Faaliyet Raporu aşağıdakilerden hangisi 
tarafından hazırlanır?

a)Mülga Kalkınma Bakanlığı

b)Sayıştay

c)Başbakanlık

d) Hazine ve Maliye Bakanlığı

Soru-6



5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi faaliyet raporu türlerinden 
biri değildir?

a) Mahalli idareler genel faaliyet raporu

b) Genel faaliyet raporu

c) İdare faaliyet raporu

d) Birim faaliyet raporu

e) Merkezi yönetim faaliyet raporu

Soru-7



 Üst yönetici

 Harcama yetkilisi

 Gerçekleştirme görevlileri

 Muhasebe yetkilisi 

Yönetim Sorumluluğu Modeli...

Harcama Prosedüründe yapılan değişiklikler



 Siyasi sorumluluk,

 İdari sorumluluk,

 Mali sorumluluk ve

 Cezai sorumluluk

Yönetim Sorumluluğu Modeli Nedir ?



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu hangi idarelerin bütçelerini kapsar?

a) Genel yönetimi oluşturan idarelerin

b) Genel yönetim, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin

c) Genel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve mahalli idareler

d) Genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici 
kurumların.

Soru-8



 Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe 
tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.

 Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir. 

 Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır. 

 Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır. 

 Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce TBMM veya yetkili 
organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz. 

Bütçe İlkeleri Nelerdir ? (1)



 Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.

 Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini 
sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara 
uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanır ve 
uygulanır. (Analitik Bütçe Sınıflandırması)

 Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir. 

 ...

Bütçe İlkeleri Nelerdir ? (2)
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 Kurumsal Kodlama

 Fonksiyonel Kodlama

 Finansman Tipi Kodlama

 Ekonomik Kodlama
 Harcama Ve Borç Vermenin Kodlaması 
 Gelirin Kodlaması
 Açığın Finansmanının  Kodlaması 
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Bütçe;

 Kurumsal Sınıflandırmanın Her Dört Düzeyini,

 Fonksiyonel Sınıflandırmanın Üç Düzeyini,

 Finansman Tipi Sınıflandırmayı ,

 Ekonomik Sınıflandırmanın İlk İki  Düzeyini.

İçerecek Şekilde Kanunlaşacak ve Uygulanacaktır.
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FİN.

I II III IV I II III IV I I II III IV

00 00 00 00 00 0 0 00 0 00 0 0 00

KURUMSAL FONKSİYONEL EKONOMİK 
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Dört Düzeyli ve Sekiz  Haneli Bir Kodlama Benimsenmiştir.

Birinci  Düzey, 
Bakanlıkları ve Anayasal Olarak Eşdeğer Kurumları Belirlemektedir. Bakanlıklarla 
Birlikte 22 Kurum Birinci Düzey Kodları Oluşturur.

İkinci Düzey,
Birinci Düzeyde Tanımlanan  Yöneticilere Karşı Doğrudan  Sorumlu Birimleri  İfade  
Etmektedir. Müsteşarlar Gibi.

Üçüncü  Düzey Kodlar, 
Ana Hizmet Birimleri Gibi İkinci Düzeye Bağlı Birimleri Kapsar.

Dördüncü Düzey Kodlar,
Destek ve Lojistik Birimleri  İle Politikaları Uygulayan Birimleri Tanımlar.
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Fonksiyonel Sınıflandırma Devlet Faaliyetinin Türünü Göstermek Üzere Tasarlanmıştır. 
Dört Düzeyli Ve Altı Haneli Kod Grubundan Oluşmaktadır.

Birinci Düzey, 
Devlet Faaliyetlerini 10 Ana Fonksiyona Ayırmaktadır.

İkinci Düzeyde, 
Ana Fonksiyonlar Programlara Bölünmektedir.

Üçüncü Düzey
Nihai Hizmetleri Göstermektedir.

Dördüncü  Düzey 
Açılarak Muhtemel İhtiyaçlar İçin Boş Bırakılmıştır.
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1 - Genel Bütçe
2 - Özel Bütçeli İdareler
3 - Sosyal Güvenlik Kurumları
4 - Özerk Kuruluşlar 
5 - Döner Sermayeler 
6 - Özel Ödenekler
7 - Dış Proje Kredileri
8 - Bütçe Dışı Fonlar
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 Ekonomik Sınıflandırma 
Devlet Faaliyetlerinin, Milli Ekonomi Üzerindeki Etkilerine Göre 
Gruplanmasıyla Oluşturulmuştur.

 Devlet Faaliyetlerinin, 
Milli Gelir ve Piyasa Ekonomisi Üzerindeki Etkilerinin Ölçülmesini 
Amaçlar.

 Altı Haneli ve Dört Düzeyli Kod Grubundan Oluşur.

 Bütçe Politikalarının Seçici Bir  Şekilde Uygulamasını Sağlar.





BİRİNCİ DÜZEY EKONOMİK KODLAR

01 PERSONEL GİDERLERİ

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET  

PRİMİ GİDERLERİ

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

04 FAİZ GİDERLERİ

05 CARİ TRANSFERLER 

06 SERMAYE GİDERLERİ

07 SERMAYE TRANSFERLERİ

08 BORÇ VERME 

09 YEDEK ÖDENEKLER



Normal ömrü bir yıldan fazla olan mal ve hizmet alımları ile sabit sermaye 

edinimleri ve gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan, bütçe hazırlama 

rehberi ve bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ödemelere ne ad 

verilir?

A) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

B) Faiz giderleri 

C) Sermaye Giderleri 

D) Yedek Ödenekler 

E) Cari Giderler



I GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

01  Vergi Gelirleri

02  Vergi Dışı Gelirler

03  Sermaye Gelirleri

04  Alınan Bağışlar ve Yardımlar

08  Alacaklardan Tahsilatlar

09  Red ve İadeler   
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Ayrılabilen ve izlenmesi anlamlı olan bütün maliyetler ayrı tertiplerde 
bütçelendirilmiştir.

Geçen yıldan kalan ve çeşitli nedenlerle ödenemeyen tutarlar, cari yıl 
bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenmektedir.

Red ve iadeler için bütçelerde yeni ödenek tertipleri açılmamakta, iadesi 
gereken tutarlar gelirlerden düşme şeklinde muhasebe sisteminden 
yapılmaktadır. 



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16. maddesinde yer alan

“Orta Vadeli Program” ve

“Orta Vadeli Mali Plan” çerçevesinde

Maliye Bakanlığınca hazırlanan

“Bütçe Hazırlama Rehberi” ve

Mülga Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

“Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”

esasları dahilinde hazırlanan çok yıllı Üniversitemiz bütçe teklifini 31 Temmuz
tarihine kadar Maliye Bakanlığı’na sunmak.
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Ağustos - Eylül ayında

 Personel Giderleri,
 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri,
 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve
 Cari Transfer

ödeneklerinin görüşmelerine Maliye Bakanlığında,
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Bütçe Teklifi



5018 sayılı Kanuna göre, hangi bütçenin gelir teklifi Maliye Bakanlığınca 
hazırlanır?

a)Genel yönetim bütçesinin

b)Merkezi yönetim bütçesinin

c)Özel bütçenin

d)Genel bütçenin

Soru-9



Sermaye Giderleri ödeneklerinin görüşmelerinde ise

Mülga Kalkınma Bakanlığı’nda görüşmeler (müzakereler) yapılır.

Görüşmeler neticesinde hazırlanan Bütçe Tasarısı Maliye Bakanlığı’na sunulur.

Bütçe Tasarısı, Anayasanın 75. Maddesi gereği mali yıldan 75 gün önce TBMM
Plan Bütçe Komisyonuna Maliye Bakanlığınca sunulur.
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5018 sayılı Kanuna göre Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hangi 
tarihe kadar TBMM’ne sunulur?

a) 1 Ekim

b) 13 Ekim

c) 15 Ekim

d) 17 Ekim

Soru-10



Merkezi bütçe, kanunlaşması için TBMM’ne gönderildikten sonra izlediği 
aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

a)TBMM Başkanı-TBMM Genel Kurulu-Cumhurbaşkanlığı

b)TBMM Başkanı-Bütçe Komisyonu-TBMM Genel Kurulu

c)TBMM Başkanı-Bütçe Komisyonu-TBMM Genel Kurulu-Cumhurbaşkanlığı

d)Bütçe Komisyonu-TBMM Başkanı-TBMM Genel Kurulu-Cumhurbaşkanlığı

e)Bütçe Komisyonu-TBMM Genel Kurulu-TBMM Başkanı-Cumhurbaşkanlığı

Soru-11



31 Aralık tarihine kadar TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlaşarak Resmi Gazetede yayınlanarak
uygulamaya konulur.

Bütçenin kullanımı Maliye Bakanlığınca yayınlanan

 Bütçe Uygulama Tebliği ve

 Ayrıntılı Harcama Programı – Ayrıntılı Finans Programı

dahilinde harcamalarının yapılması ile ilgili ödenek takipleri yapılarak
uygulamaya konulur.

Strateji Geliştirme Daire Başkalığı
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Bütçe Kanunu



Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de merkezi bütçenin hazırlanma sürecine 
katılmaz?

a) Sayıştay

b) Bakanlar Kurlu (Cumhurbaşkanlığı)

c) Hazine ve Maliye Bakanlığı

d) Yüksek Planlama Kurulu

e) Strateji ve Bütçe Başkanlığı (mülga Kalkınma Bakanlığı)

Soru-12



Aşağıdakilerden hangisi bütçe kanunu eklerinden biri değildir?

a) Bütçe cetvelleri

b) Kamu borç yönetimi raporu

c) Bütçe gerekçesi

d) Milli Bütçe tahmin raporu

e) Bütçe çağrısı

Soru-13



Strateji Geliştirme Daire Başkalığı
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Bütçenin Uygulama Esasları

A- Ödeneklerin Kullanılması;

Ayrıntılı harcama programı – Ayrıntılı Finans programı hazırlanır,

Maliye Bakanlığınca vize edilen ayrıntılı harcama- finans programları

ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır.

Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda ertesi yıla devir

olunur.



B- Ödenek Aktarmalar-1;

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki
ödenek aktarmaları kanunla yapılır.

Ancak, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak
tertipteki ödeneğin, yılı bütçe kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe
yüzde beşine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler.

Bu şekilde yapılan aktarmalar, yedi gün içinde Maliye Bakanlığına bildirilir.

5018/21

Bütçenin Uygulama Esasları



Strateji Geliştirme Daire Başkalığı
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B- Ödenek Aktarmalar-2;

 personel giderleri tertiplerinden, 
 aktarma yapılmış tertiplerden ve 
 yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, 

diğer tertiplere aktarma yapılamaz. 

Ödenek aktarmalarına ilişkin diğer hususlar merkezî yönetim bütçe kanununda 
düzenlenir. 

5018/21

Bütçenin Uygulama Esasları



5018 sayılı Kanuna göre 2010 yılına ait olup, ödenememiş tazminat farkı 
mahkeme kararı ile 2019 yılında ödenmek istenirse nereden ödenir?

a) Düyundan
b) Yedek ödenekten 
c) 2019 yılı bütçesinden 
d) İlama bağlı borçlar tertibinden
e) Hiç ödenmez

Soru-14



Strateji Geliştirme Daire Başkalığı
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C- Yedek Ödenek;

Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları 
gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde 
öngörülmeyen hizmetler için,
merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların bütçelerine 
aktarılmak üzere, genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar Hazine ve 
Maliye Bakanlığı bütçesine yedek ödenek konulabilir. 

Bu ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

5018/23

Bütçenin Uygulama Esasları



Strateji Geliştirme Daire Başkalığı
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5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama- finans 
programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi 
aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır?

a) Serbest bırakma işlemi
b) Aktarma işlemi
c) Revize işlemi
d) Ekleme işlemi
e) Tahakkuk işlemi

Soru-15



5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisinde aktarma yasağı 
bulunmamaktadır?

a) Personel giderleri tertiplerinden
b) Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden
c) Aktarma yapılmış tertiplerden
d) Personel ödeneklerine ilişkin tertipler arasında

Soru-16



Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından,

kamu hizmetinin karşılığı olarak veya 

kamu hizmetleriyle ilişkilendirilerek bağış veya 
yardım toplanamaz, 

benzeri adlar altında tahsilat yapılamaz. 

(5018/40 Mad.)

Bağış ve Yardımlar



Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve 
yardımlar, 

dış finansman kaynağından sağlananlarda 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 

hizmeti yapacak idarenin üst yöneticisi tarafından uygun görülmesi halinde,
bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere 
açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. 

Bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz. 

(5018/40 Mad.)

Bağış ve Yardımlar



5018 sayılı Kanunun  40 ıncı maddesine göre aşağıdaki bağış ve yardımlarla ilgili 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kamu idarelerine yapılan her türlü bağış ve yardımlar gelir kaydedilir.

b) Nakdi olmayan her türlü bağış ve yardımlar, iz bedelleri üzerinden kayıtlara alınır.

c) Şartlı bağış ve yardımlar, idarenin üst yöneticisi tarafından uygun görülmesi 
halinde ödenek kaydedilir.

d) Bu ödeneklerden mali yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarlar ertesi yıl 
bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir.

Soru-17



Bakanlıklarda, MÜSTEŞAR

 İl Özel İdarelerinde, VALİ

Belediyelerde, BELEDİYE BAŞKANI

Diğer Kamu İdarelerinde, EN ÜST YÖNETİCİ

65

Üst yönetici Kimdir ?



Üst Yöneticiler; Bütçelerinin

kalkınma planına,

kurumun stratejik plan ve

performans programına

uygun hazırlanması ve uygulanmasından,

Sorumlulukları altındaki kaynakların

 etkili, 

 ekonomik ve 

 verimli şekilde 

elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan,

Üst yöneticilerin sorumluluğu

nedir ?



Üst Yöneticiler;

 Kaynakların kayıp ve kötüye kullanılmasının önlenmesinden,

Mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi,

 İzlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine 
getirilmesinden Bakana;

Mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

Üst yöneticilerin sorumluluğu

nedir ?



Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini;

- Harcama yetkilileri,

- Mali hizmetler birimi ile 

- İç denetçiler 

aracılığıyla yerine getirirler.

Üst yöneticilerin sorumluluğu

nedir ?



5018 sayılı Kanuna göre iç denetimin tanımıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İdare faaliyetlerine değer katar ve geliştirir

b) İdareye rehberlik yapar

c) Nesnel güvence sağlar ve danışmanlık yapar

d) Ceza kovuşturması yapar

Soru-18



Gelecek yıla veya yıllara sari işlere onay vermek

Harcama yetkilisini belirlemek

 Şartlı bağış ve yardım için gelir ve ödenek kaydına izin vermek

 İdare faaliyet raporunu hazırlamak

Muhasebe yetkilisini atamak

 İç denetçiyi atamak

 Kanunda sayılan para cezalarını vermek

 Kamu alacaklarının silinmesine karar vermek

Üst Yöneticilerin Yetkileri

Nelerdir ?



Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi 
harcama yetkilisidir.

 Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, 
harcama yetkilileri ödenek gönderme belgesiyle belirlenir.

Bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birimler 
harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise 
harcama yetkilisidir. 

Harcama Yetkilisi Kimdir ?



Destek 
Hizmetlerini 

Yürüten 
Birim 

Yöneticileri

ihale onay 
belgesinin

düzenlenme-
sinden

sözleşmenin imzalanmasına 
kadar geçen süreçteki tüm 
ihale işlemlerine ilişkin ihale 

yetkisi

Harcama Yetkilisi Ödeme emri Belgesinin İmzalanarak 
Ödemenin Yapılması

İhale Yetkisi İle Sınırlı Olarak Harcama Yetkisinin Devri



Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ 
(Seri No: 1)
(31/12/2005 tarih ve 26040/4.M. sayılı RG)

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ 
(Seri No: 2)

(28 Nisan 2006 tarih ve 26152 sayılı RG) 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Tebliği
(24.02.2006 tarih ve B050MAH074000l/45181 Sayılı )

Düzenlemeler



Analitik bütçe sınıflandırmasının;

Üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler bütçeyle

ödenek tahsis edilen harcama birimlerini,

Bu birimlerin en üst yöneticileri ise harcama yetkililerini ifade

etmektedir.

Harcama Yetkilisi

Kimdir ?



KURUM ADI :HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

KURUMSAL SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

I II III IV

38 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

04 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

02 GENEL SEKRETERLİK 

05 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

23 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

23 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

30 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ

30 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Harcama Yetkilisi Kimdir ?

ABS kurumsal
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Üst Yönetici
Bütçeyle Ödenek Tahsis Edilen 

Harcama Birimi
Harcama Yetkilisi

Rektör Genel Sekreterlik

Daire Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Fakülte

Yüksekokul

Meslek Yüksekokulu

Enstitü

Hastaneler

Diğer Merkezler

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Genel Sekreter

Daire Başkanı

Hukuk Müşaviri

Dekan

Müdür

Müdür

Müdür

Başhekim

Merkez Müdürleri

Başkanı

Harcama Yetkilileri



5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi üst yönetici değildir?

a) Bakanlıklarda müsteşar

b) Üniversitelerde genel sekreter.

c) İl Özel İdarelerinde Vali

d) Milli Savunma Bakanlığında Bakan

Soru-19



Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı
vermesiyle mümkündür.

Harcama Yetkilileri;

Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına uygun olmasından,

Harcama talimatlarının kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata 
uygun olmasından,

Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından, sorumludurlar.

Harcama Yetkilisinin Sorumluluğu

Nedir ? (1)



Ayrıca, taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak:

 edinilmesinden, 

 kullanılmasından, 

 Kontrolünden,

 kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen  esas ve usullere göre saydam 
ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve 

 taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. 

Harcama Yetkilisinin Sorumluluğu

Nedir ? (2)



Harcama yetkilisinin;

 kanuni izin,

 hastalık, 

 geçici görev, 

 disiplin cezası uygulaması,

 görevden uzaklaştırma ve

 benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde 

ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir. 

(Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Seri No: 1)

Harcama Yetkilisinin Görevde

Olmaması



5018 sayılı Kanuna göre harcama talimatında aşağıdakilerden hangisi 
yer almaz?

a) Yapılacak İşin Konusu ve Tutarı 

b) Muhasebe Birimi

c) Gerçekleştirmeyle Görevli Olanlar 

d) Gerçekleştirilme Usulü

Soru-20



• Teşkilat yapısında üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim 
kademesinde yer almak şartıyla,

• Maliye Bakanlığının, uygun görüşü ve üst yöneticinin onayı ile
• bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilir. 

Harcama Yetkisinin 
Birleştirilmesi

• harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına,
• yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki 

yöneticilere
Harcama Yetkisinin Devri

• ihale usulleriyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale 
işlemlerine ilişkin olarak, 

• ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere, üst yöneticiden onay almak suretiyle
• destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebilirler. 

İhale Yetkisi İle Sınırlı Olarak 
Harcama Yetkisinin Devri

Harcama Yetkisi İle İlgili İşlemler

(Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ  (Seri No: 1-2)



Her bir harcama işlemi itibarıyla, 

 Mal ve hizmet alımlarında 

(250.000.-TL) ikiyüzellibin Türk Lirasını,

 Yapım işlerinde ise 

(1.000.000.-TL) birmilyon Türk Lirasını

aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

(Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği Seri No.1 Madde 4.)

83

Harcama Yetkilisinin Devrinde Sınır ?



5018 sayılı Kanuna göre harcama talimatlarında aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yer almaz?

a) Hizmetin gerekçesi

b) Kullanılabilir ödeneği

c) Gerçekleştirme usulü

d) Gerçekleştirmeyle görevli üst yöneticilere ilişkin bilgiler

Soru-21



5018 sayılı Kanuna göre harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi 
devredenin hangi tür sorumluluğunu ortadan kaldırmaz?

a) İdari sorumluluk

b) Mali ve cezai sorumluluk

c) Mali sorumluluk

d) Cezai sorumluluk

Soru-22



 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, harcama birimlerini 

ilgilendiren harcamaların harcama birimleri tarafından gerçekleştirileceği,

 ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama 

birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla

 diğer harcama birimlerine ilişkin mali işlemlerin idarenin destek hizmetlerini 

yürüten birimi tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Destek Hizmetlerini Yürüten Birimi Tarafından Yapılması



İdarelerin teşkilat yapılarında destek hizmetleri ile yardımcı hizmet 
birimleri olarak yer alan

 idari ve mali işler, 

makine-ikmal, satın alma, 

 yapı işleri, 

 personel gibi birimler 

destek hizmetleri birimi sayılacaktır.

Destek Hizmetlerini Yürüten Birimi Tarafından 

Yapılması



Buna göre, ayrı ayrı her bir harcama birimini ilgilendiren harcamalarda, 

harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla ve harcama birimlerinin 

talebi ve üst yöneticinin onayıyla,

 harcama birimlerinin bazı mali işlemlerinin idarelerin destek hizmetlerini 

yürüten birimler tarafından yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Destek Hizmetlerini Yürüten Birimi 

Tarafından Yapılması

(Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ  (Seri No: 2)



Bu işlemlere ilişkin olarak üst yöneticiden alınacak onay,

 harcama birimleri tarafından ayrı ayrı alınabileceği gibi, 

 harcama birimlerinin talebi üzerine mali hizmetler birimi  (Strateji Geliştirme 

Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, bu hizmetlerin yerine getirildiği 

müdürlük veya idarelerin mevcut yapılarında mali hizmetlerini yürüten 

birimleri) tarafından da alınabilir. 

Destek Hizmetlerini Yürüten Birimi 

Tarafından Yapılması

(Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ  (Seri No: 2)



Bu şekilde alınacak onaylarda, ödeme emri belgesini düzenleme görevinin 

harcama birimi veya destek hizmetleri biriminden hangisi tarafından 

yürütüleceği hususu da belirtilecektir. 

Ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin destek 

hizmetleri biriminden olması halinde, bu görevli veya görevliler, destek 

hizmetleri birimi yöneticisi tarafından kendisi veya yardımcısı veya bunlara 

hiyerarşik olarak en yakın yönetim kademesinde bulunan kişi veya kişiler 

arasından belirlenecektir.

(Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ  (Seri No: 2)

Destek Hizmetlerini Yürüten Birimi 

Tarafından Yapılması



Harcama Birimi 
Talebi

Strateji Geliştirme 
Birimleri aracılığı/ 

Doğrudan Üst 
Yönetici Onayı

Destek 
Hizmetlerinin 

sunulması

a) ÖEB Düzenleme 
Gerçekleştirme Görevi 
Destek Hizmetlerinde

b) ÖEB Düzenleme 
Gerçekleştirme Görevi 
Harcama Biriminde

Destek Hizmetlerini Yürüten Birimi 

Tarafından Yapılması

(Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ  (Seri No: 2)



Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. 

Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî işlem 

sürecinde görev alamazlar.

 (5018/60)

Birleşemeyecek Görevler



Kamu Kaynaklarının Kullanımında Sorumluluk ve 

Sorumlular



Hesap Verme Sorumluluğu

Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve 
kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, 

kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve 
hukuka uygun olarak elde edilmesinden, 
kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, 
raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması 
için gerekli önlemlerin alınmasından 
sorumludur

V

(6085/7 Md.)e yetkili kılınmış mercilere hesap vermek 
zorundadır.  (5018/8 Md.)



(1) Bu Kanunun sorumlular ve sorumluluk halleri uygulamasında; 

5018 sayılı Kanun ve Sayıştay denetimi ile ilgili diğer kanunlarda belirtilen 
sorumlular ve sorumluluk halleri esas alınır.

(2) Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve 
yetkili olanlar; 

kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde 
edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından 
ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. 

(6085/7 Md.)



Bu sorumluluğun yerine getirilip getirilmediği Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulacak Sayıştay raporlarında belirtilir.

Kamu zararına sebep olunan durumlar ise bu zararın tazminine ilişkin hükme
bağlama işlemi ile sonuçlandırılır.

(3) Sorumlular; mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri ile illiyet bağı
kurularak oluşturulan ilamda yer alan kamu zararından tek başlarına veya
birlikte tazmin ile yükümlüdür.

(6085/7 Md. Sayıştay Kanunu)



(4) Usulüne uygun biçimde görevlendirilmediği halde kendiliğinden veya
verilen emir üzerine

gelirleri tahakkuk ettiren, toplayan,

harcayan ve bu işlemleri onaylayanlar,

malları muhafaza eden ve idare edenlerle her türlü mali iş ve işlemleri
yürütenlerin işlemleri bir hesaba dahil edilmediği takdirde,

sorumluluk bu kişiler hakkında da uygulanır.

Bu durum yöneticilerin yazılı emirleri üzerine meydana gelmiş ise sorumluluğa
yöneticiler de ortak olur.

(6085/7 Md.)



(5) Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması
ile hukuki ve mali konularda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine
karşı sorumludurlar.

(6) Sayıştay tarafından gerçekleştirilen performans denetimleri mali ve
hukuki sorumluluk doğurmaz.



Malî karar ve işlemlere ilişkin her türlü kayıt, bilgi ve belgeler, kamu idareleri 
tarafından düzenli olarak muhafaza edilir. 

Kamu idareleri ve görevlileri; 

malî yönetim ve kontrol sistemleri ile bütçenin hazırlanması, 

uygulanması, 

sonuçlandırılması,

 (5018/76 Md.)



Muhasebeleştirilmesi, 

Raporlanması işlemlerine ait bilgi ve belgeleri denetimle görevlendirilmiş 
olanlara ibraz etmek,

görevin sağlıklı yapılmasını sağlayacak önlemleri almak ve 

her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorundadır.

 (5018/76 Md.)



Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama 
sonuçlarını onama yetkisini nasıl kullanır?

a) Kesin Hesap Kanunuyla

b) Dış Denetim Genel Faaliyet Raporuyla

c) Genel Faaliyet Raporuyla

d) Genel Uygunluk Bildirimiyle

Soru-23



Karar Tarihi : 14.6.2007

Karar No : 5189/1

SORUMLULAR

1- Üst Yöneticiler

2- Harcama Yetkilileri

3- Gerçekleştirme Görevlileri

4- Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları



Üst yöneticiler, sorumluluğun gereklerini

 harcama yetkilileri, 

mali hizmetler birimi ve 

 iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.

Üst yöneticiler işlerin gidişatından harcama yetkililerinin ve diğer 
görevlilerin bilgilendirmeleri ve raporları ile bilgi sahibi olmaktadırlar.



Bununla birlikte Üst yöneticilerin özel Kanunlardan doğan Sayıştaya karşı 

mali sorumlulukları olabileceği gibi, münferit bir olayda sorumluluklarına 

hükmedilmeleri de gerekebilir. 

Bu husus, meselenin Sayıştay yargısında görüşülmesi sırasında hükme 

bağlanacak bir konudur.

Dolayısıyla bu aşamada bir genelleme yaparak üst yöneticilerin, işlemlerin 

hukuka uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olacakları ya da 

olmayacakları yönünde bir görüş belirtilmesi uygun bulunmamaktadır.



Bütçeden yapılacak harcamalar konusunda 5018 sayılı Kanunda öngörülen 

harcama sürecinde tek ve tam yetkili olan, 

 giderin yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri 

emir ve talimatı çerçevesinde yürüten ve,

maiyetindekileri ve onların eylem ve işlemlerini gözetmek ve denetlemekle 

yükümlü olan harcama yetkilisinin, 

 Sayıştaya karşı hesap verme konusunda tam ve doğrudan sorumlu olduğu 

anlaşılmaktadır.



Bu nedenle, harcama yetkililerinin;

Harcama talimatlarının ve buna konu olan harcamaların 

Bütçe ilke ve esaslarına, 

 Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluğundan 

sorumlu olduklarına oybirliğiyle,



Harcama yetkisinin devredilmesi;

 yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu kaldırmamakla birlikte, 

 yetkiyi devreden harcama yetkilisinin mali sorumluluğunu ortadan kaldırmaktadır.

 Bu nedenlerle, harcama talimatının kullanılmasından doğan sorumluluğun, harcama 

yetkisinin devredildiği görevliye ait olması gerektiğine çoğunlukla,



Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre
birleşemeyecek görevler kapsamındadır?

a) Mali hizmetler birimi yöneticisi - Harcama yetkilisi

b) Üst yönetici - Harcama yetkilisi

c) Mali hizmetler yetkilisi - Muhasebe yetkilisi

d) Harcama yetkilisi - Muhasebe yetkilisi

e) Gerçekleştirme görevlisi - Muhasebe yetkilisi

Soru-24



Soru-25

5018 sayılı Kanununa göre harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya 
hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi 
ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevleri aşağıdakilerden hangisi 
tarafından yürütülür?  

a) Muhasebe Yetkilisi 

b) Gerçekleştirme görevlisi 

c) Harcama Yetkilisi 

d) Satınalma komisyonu 

e) Üst Yönetici 



Harcama talimatı üzerine;

 İşin yaptırılması

 Mal veya hizmetin alınması

 Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması

 Belgelendirilmesi ve 

 Ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütenler



Harcama yetkilileri, Yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın 
üst kademe yöneticileri arasından 

bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini

ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir.

(İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Madde: 12)



Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri,

ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrolü yaparlar.

Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri
belgesi üzerine

“Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür”

şerhi düşülerek imzalanır.



Kontrol Edilmiş

ve

Uygun Görülmüştür

Kontrol Edilmiş 

ve

Uygun 

Görülmüştür



Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön 
malî kontrol görevi, 

ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme 
görevlisi tarafından yerine getirilir. 



Asli bir gerçekleştirme belgesi olan ödeme emri belgesini düzenleyen sıfatıyla 

imzalayan gerçekleştirme görevlisinin,

 düzenlediği belge ile birlikte 

 harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan ve mevzuata 

uygunluğundan 

harcama yetkilisi ile birlikte sorumlu tutulması gerektiğine çoğunlukla,



Ödeme emri belgesine eklenmesi gereken taahhüt ve tahakkuk işlemlerine ilişkin;

 fatura, 

 beyanname, 

 tutanak 

gibi gerçekleştirme belgelerini düzenleyen veya bu belgeleri kabul eden
gerçekleştirme görevlilerinin,

bu görevleriyle ilgili olarak yapmaları gereken iş ve işlemlerle sınırlı olarak

harcama yetkilisiyle birlikte sorumlu tutulmaları gerektiğine

çoğunlukla,



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, gerçekleştirme 
görevlileri harcama talimatı üzerine, aşağıda sayılan hangi işlemi yapmazlar?

A) Mal ve hizmetin satın alınması 

B) Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması 

C) Ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması 

D) Alınan mal veya hizmetin belgelendirilmesi 

E) Hak sahibine ödemenin yapılması 



 gerçekleştirme belgelerinin hazırlanması, 

 taslak metinlerin yazılması, 

 temize çekilmesi, 

 kaydedilmesi, 

 bilgisayara giriş yapılması gibi 

yardımcı hizmetlerin gerçekleştirme görevi kapsamında değerlendirilmesi 
mümkün bulunmamaktadır.

Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi : 14.6.2007, Karar No : 5189/1



Gerçekleştirme görevlileri, 

5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaları gereken iş 

ve işlemlerden sorumlu tutulmuşlardır.

 düzenledikleri belgelerden, 

 yaptıkları işlemlerden ve 

 süreç kontrolü kapsamında yapmaları gereken kontrolleri yerine getirmekten 

sorumludurlar.



5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme 
görevlilerince yürütülmez?

a) İşin yaptırılması

b) Mal veya hizmetin alınması

c) Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması ve belgelendirilmesi

d) Hak sahibinin kimlik bilgilerinin doğruluğunun araştırılması

Soru-26



ÜST YÖNETİCİ

Mali Hizmetler 

Birimi

İç Denetim
Birimi

Harcama 
Birimi

Ön Mali Kontrol

Harcama sonrası
Denetim

İç Kontrol

Harcama
Birimi

Harcama 
Birimi

Muhasebe 

Birimi



 Stratejik Plan
 Bütçe
 Ayrıntılı Harcama Programı
 Harcama Talimatı
 İhale ve Satınalma Süreci
 Ön Mali Kontrol
 Mal, Malzeme veya Hizmetin Alınması
 Ödeme Emri Belgesi
 Ön Mali Kontrol
 Muhasebe
 Ödeme
 Denetim (İç Denetim - Dış Denetim)

Harcama Süreci



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iç 
kontrolün amaçlarından biri değildir?

A) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini sağlamak

B) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını 
sağlamak

C) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 
edinilmesini sağlamak

D) Kamu idarelerinin faaliyet alanlarına uygun yönetmelik ve tüzük taslakları 
hazırlanmasını sağlamak

E) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yönetilmesini sağlamak

Soru-27



Ön mali kontrol sonucunda 

uygun görüş verilip verilmemesi,

danışma ve önleyici niteliği haiz olup, 

mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında

bağlayıcı değildir. 



Mali karar ve işlerin ön mali kontrole tabi tutulması ve 

ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olması,

harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdaki 
görevlilerden hangisi harcama sürecinde görev almaz?

a) Harcama yetkilisi.

b) Gerçekleştirme görevlisi.

c) Muhasebe yetkilisi. 

d) İç denetçi.

e) Mali Hizmetler Birimi



İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin; 

 idarenin bütçesi, 

 bütçe tertibi, 

 kullanılabilir ödenek tutarı, 

 ayrıntılı harcama programı, 

 finansman programı, 

merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve 

 kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden 

yapılan kontroldür.



 Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde, 

 harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen alımların ödenmesinde, uygun 

görülmediğine ilişkin görüş yazısının da ödeme belgesine bağlanması gerekir.

(MYHBY Mad. 65)



 Vize veya uygun görüş alınması gereken hallerde aranacak belgeler 

 Kamu idarelerinin yapacakları harcamalarında, ilgili mevzuatında vize veya uygun 

görüş alınmasının belirtildiği hallerde, duruma göre vize yazısı veya cetveller ile uygun 

görüş yazıları ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.

(MYHBY Mad. 65)



Ön malî kontrol,

harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller
ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar.

 Ön malî kontrol süreci, 

 malî karar ve işlemlerin hazırlanması, 

 yüklenmeye girişilmesi, 

 iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve

 belgelendirilmesinden oluşur.

(Mad.58)



 Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde 

yürütülür.

 Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgarî 

kontroller,

 malî hizmetler birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak malî karar ve 

işlemlerin usûl ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Maliye 

Bakanlığınca belirlenir. 

 Kamu idareleri, bu standart ve yöntemlere aykırı olmamak şartıyla bu konuda 

düzenleme yapabilir.

(Mad.58)



5018 sayılı Kanuna göre ön mali kontrol, aşağıdaki hangi kontrolleri kapsar?

a) Mali hizmetler birimi ile iç denetçiler tarafından yapılan kontrolleri

b) Harcama birimlerinde yapılan kontroller ile iç denetçiler tarafından yapılan 
kontrolleri

c) Sadece harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan 
kontrolleri

d) Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan 
kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri

Soru-28



Ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi üzerinde harcama yetkilisi ve 

gerçekleştirme görevlisinin imzaları olmakla birlikte, 

 ödeme emri belgesi eki belgeler üzerinde herhangi bir imza eksiği varsa 

muhasebe yetkilisinin, 

 ödeme emri belgesi üzerinde imzası bulunan harcama yetkilisi ve 

gerçekleştirme görevlisiyle birlikte sorumlu tutulması gerektiğine,



Ödeme emri belgesi üzerinde harcama yetkilisi veya gerçekleştirme 

görevlisinden sadece birinin imzası varsa, muhasebe yetkilisinin, imzası 

bulunan görevliyle birlikte sorumlu tutulması gerektiğine,

Ödeme emri belgesi üzerinde harcama yetkilisi ve gerçekleştirme 

görevlisinin imzaları yoksa muhasebe yetkilisinin, tek başına sorumlu 

tutulması gerektiğine,



 Ödemeye esas teşkil etme niteliği bulunan, fakat gider evrakı arasında yer 

almayan bir belge nedeniyle ortaya çıkan kamu zararı ile 

 giderin taahhüt ve tahakkuk aşamalarına ait olup çeşitli gerçekleştirme 

görevlilerinin kendi yasal görevleri çerçevesinde düzenledikleri ve imzaladıkları 

belgelerdeki açık ve kolayca görülebilen ve yorum gerektirmeyen maddi 

hatalardan muhasebe yetkilisinin,

 harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisiyle birlikte sorumlu tutulması 

gerektiğine, 

 hatanın bariz olup olmadığı hususunun ise yargı dairelerince kararlaştırılacak bir 

husus olduğuna çoğunlukla,



hak sahibi olmayan kişilere ödeme yapılması nedeniyle ortaya 
çıkan kamu zararından,

doğrudan ve tek başına muhasebe yetkilisinin sorumlu tutulması 
gerektiğine



 İdarelerce ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil 
edilebilir hale gelmiş kamu gelir ve alacaklarının takip ve tahsil 
edilmesinden 

muhasebe yetkilisinin tek başına sorumlu olduğuna çoğunlukla,

Karar verildi.



 Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, 

muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,

Sorumludur.

(DSİBMY Mad. 15/d)



Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre hak sahibi 
dışındakilere yapılacak ödemelerde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

a) Vekaletname

b) Vasi Tayinine İlişkin Mahkeme İlamı 

c) Veraset İlamı

d) Vukuatlı Nüfus Kaydı Sureti

Soru-29



Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden 
hangisi fatura yerine geçen belgelerden değildir?  

a) Piyasa fiyat araştırması tutanağı 

b) Giriş ve yolcu taşıma biletleri 

c) Serbest meslek makbuzu 

d) Gider pusulası 

e) Müstahsil makbuzu 

Soru-30



 İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden
sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer
ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının,
görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının,
taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde
bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin
cezası uygulanır.

 Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması
da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan
genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. (4734/60)

Murat KARAAĞAÇ (SGDB)

141



 Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri,
bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.

 Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza
verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve
kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve
yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.

 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı
olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda
belirtilen müeyyideler uygulanır. (4734/60)



İhaleye fesat karıştırma

Madde 235- (1) Kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım 
veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat 
karıştıran kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:

a) Hileli davranışlarla;

1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale 
sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,



2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye 
katılmasını sağlamak,

3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu 
halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,

4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı 
halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.

b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli 
tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak



 c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla,
ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale
sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.

 d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı
etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.

 (3) İhaleye fesat karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir
zarar meydana gelmiş ise, ceza yarı oranında artırılır. Zararın meydana gelmiş olduğu
sabit olmakla birlikte miktarının belirlenememiş olması, bu fıkra hükmünün
uygulanmasını engellemez.



 (4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler,

ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.

 (5) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşları aracılığı ile

yapılan artırma veya eksiltmeler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek

kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu

niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların

bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler veya

kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da

kiralamalara fesat karıştırılması halinde de uygulanır.



 Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, 

 yapı denetim görevlileri ve 

 ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin, 

 görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan 

birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının 

tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. 

(4735/28)



 Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturulması da yapılır 

ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere 

göre kendilerine tazmin ettirilir. 

 Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun 

kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. 

(4735/28)



 Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş 

olanlar, 

 bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili 

diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev 

alamazlar.

 (4735/28)



 Aşağıdaki fiillerin hileli olarak yapılması halinde, edimin ifasına fesat karıştırılmış 

sayılır:

 a) İhale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka bir malın teslim 

veya kabul edilmesi.

 b) İhale kararında veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik malın teslim veya kabul 

edilmesi.

 c) Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemesine 

rağmen, süresinde ifa edilmiş gibi kabul edilmesi.
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 d) Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin şartname veya

sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun olmamasına

rağmen kabul edilmesi.

 e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen

şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul

edilmesi.

 Edimin ifasına fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli

kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.



 Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit 

planlaması ve borç yönetimi Hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülür. 

 Genel yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerini uygulama kapsamına almaya 

ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 (5018/6 Hazine birliği) 



a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

b) Özel bütçeli idareler,

c) Döner sermayeler,

ç) Fonlar,

d) Belediyeler,

e) İl özel idareleri,

f) Sosyal güvenlik kurumları,

g) Kamu iktisadi teşebbüsleri,

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 2. Mad.



ğ) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve 

kuruluşları,

h) Bu maddede sayılan kurumların;

1) Bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak 

sahip olduğu şirketleri,

3) Fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açtıkları ve/veya 

yönettikleri her türlü banka hesabı.



Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri;

Kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali

kaynaklarını

TCMB veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz

hesaplarda tutmakla yükümlüdür.

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 5. Mad.



 Dış alımlar veya yurtdışından temin edilen krediler nedeni ile döviz cinsinden 

ödeme veya yükümlülükleri olması veya

 Avrupa Birliği tarafından sağlanan ve döviz cinsinden izlenmesi gereken hibe 

anlaşmaları ile 

 çeşitli faaliyetler kapsamında uluslararası örgütler tarafından hesaplarına döviz 

cinsi aktarım yapılması durumunda 

 sadece bu işlemlerle sınırlı olmak kaydıyla vadeli veya vadesiz döviz tevdiat hesabı 

açtırabilir.



 Bu Tebliğ kapsamında yer alan 

 kurum yetkilileri ve 

 muhasebe yetkilileri 

 bu Tebliğ hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olup Tebliğ hükümlerine aykırılık 

sebebi ile ortaya çıkabilecek zararlardan şahsen ve müteselsilen sorumludur.

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 9. Mad.



Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan

aşağıdaki iş ve hizmetler için;

 her iş itibarıyla, 

 bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını 

geçmemek ve 

 yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, 

 ilgili ertesi yıla geçen yüklenmelere üst yöneticinin onayıyla girişilebilir

(5018/27)



 Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları. 

 Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri. 

 Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri. 

 Taşıtların malî sorumluluk sigortası ile yurt dışından tedariki yapılan silah, silah-teçhizat 

ve mühimmat sevkinin her türlü riske karşı sigortalanması amacıyla yaptırılan nakliyat 

sigortası. 

 (5018/27)



 Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; 

her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri.

 Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri için 

bütçelerinde ödeneklerin yüzde ellisinin aşılmayacağı hükmü Millî Eğitim Bakanlığı 

için aranmaz.

(5018/27)



Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki 
idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla;

 satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, 

cihazlar ve 

 taşıtlar ile hava ambulansı ve 

 yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya 

 finansal kiralama suretiyle temini;

(5018/28) 



 Yemek ve 

 personel taşıma hizmetleri, 

 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmetler Kanuna göre sağlanan sabit ve 

ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri 

(5018/28)



 internet erişim hizmetleri, 

 deniz haberleşmesi ve seyir güvenliği haberleşme hizmetleri, 

 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki 

elektronik haberleşme hizmetleri, 

 elektrik ve doğalgaz alımları,

 harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri,

 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanuna göre yapılan sınav işlemleri ile sınırlı olmak 

üzere basım, dağıtım, nakil, kamera kaydı ve izlenmesi ile sınav güvenliği ve gizliliği 

kapsamındaki alımlar, 

 (6745/57 Değişiklik)



 harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, 

 ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları, 

 orman ağaçlandırma ve amenajman işleri,

 kit karşılığı cihaz, aşı ve anti-serum alımı için; 

süresi üç yılı geçmemek, 



10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun;

 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “kit karşılığı cihaz,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ilaç, tıbbi cihaz,” ibaresi eklenmiş,

 finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yıl olmak üzere üst 
yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir.

6514 Sayılı Kanunun 51. Mad.



 (Ek cümle:20/8/2016-6745/57 md.) Bu fıkrada sayılanlar dışında, 

 birden fazla yıla yaygın olması zorunluluğu bulunan veya ekonomik olan 
diğer mal ve hizmet alımlarını, 

 yüklenme süresi 3 yılı geçmemek üzere belirlemeye ve bu fıkrada 
belirlenen süreleri beş katına kadar artırmaya 

 Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.



 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesinin
dördüncü fıkrasında yer alan “finansal kiralama suretiyle temini;” ibaresinden
sonra gelmek üzere “afet ve acil durumlar için kurulan lojistik depoların
işletilmesiyle ilgili hizmetleri,” ibaresi eklenmiş; “temizlik, yemek, koruma ve
güvenlik ile” ibaresi “yemek (beşinci fıkra kapsamındaki yemek hizmetleri
hariç) ve” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(6552/14. Md.)



 “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 
kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin 
hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya 
süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek 
şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.”



 Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için ihaleye çıkılamaz. 62 nci
maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer
alan hizmet alımlarında niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan
işlerde uygun görüş şartı aranmaz.

(6552/11 Md.)



 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan personel 
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan 
personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte 
çalıştırılamaz ve görevlendirilemez.



 Bu kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine 
çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkılması, 

 uygun görüş alınması gereken hâllerde alınmadan ihaleye çıkılması, 

 ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler 
dışında çalıştırılması,



 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık
teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare
aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde,

 oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu
edilmek suretiyle tahsil edilir.

(6552/11 Md.)



 Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı 
kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil 
yapılan bir aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası
uygulanır. 

(6552/11 Md.)



 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen
itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere ise her türlü
aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki
katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(6552/11 Md.)



1- Personel çalıştırılmasına 
dayalı hizmet alımı ihalesine 
çıkılmaması gerektiği hâlde 
ihaleye çıkılması, 

2- Uygun görüş alınması 
gereken hâllerde alınmadan 
ihaleye çıkılması, 

3- İhale kapsamında çalıştırılan 
personelin sözleşme konusu 
işler dışında çalıştırılması

her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir 
aylıknet ödemelerin beş katı tutarında idari para 
cezası uygulanır. 

Yetkili iş mahkemesine itiraz veya diğer kanun 
yollarına başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, 
ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net 
ödemelerin iki katı tutarında idari para cezası 
uygulanır.

(6552/ Mad.11)



 Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı 
tutulması kaydıyla, 

 ilgili kanunlarda öngörülen haller ile 

 gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi 
veya zorunlu giderler için

 avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.

(Mad.35) 



 Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe kanununda
gösterilir.

 Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu
geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat karşılığında bütçe dışı avans
ödenebilir.

 İlgili kanunların bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

(Mad.35)



Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri,
ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde

 avanslarda bir ay, 

 kredilerde üç ay 

içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür.

 Süresi içerisinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 21.7.1953 tarihli ve 

6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

(Mad.35)



Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ön ödeme şekilleri, devir ve 

mahsup işlemleri, yapılacak ön ödemelerin idareler ve gider türleri itibarıyla 

miktarı ve oranlarının belirlenmesi, zorunlu hallerde yapılacak harcamalar için ön 

ödemenin tutarı ve mahsup süresi, mutemetlerin görevlendirilmesi ve diğer 

işlemlere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar 

Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Diğer kamu idarelerinde ön ödemeye ilişkin usul ve esaslar bu madde hükümleri 

dikkate alınmak suretiyle ilgili mevzuatlarında düzenlenir.



5018 sayılı Kanununa göre ön ödeme ile ilgili aşağıdaki ifadede boşluklara 
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Her mutemet ön ödemelerden 
harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş 
olması halinde avanslarda ………, kredilerde ………, içinde …….…, yetkilisine 
vermek ve artan tutarı ……… etmekle yükümlüdür.”

a) onbeş gün - bir ay – harcama - iade 

b) on gün - bir ay – muhasebe - geri iade 

c) bir ay - üç ay - muhasebe - iade 

d) bir ay - iki ay – harcama - geri iade 

e) üç ay - altı ay – muhasebe - iade 

Soru-31



5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince, 

 kamu kaynağının kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, 

ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak 

kullanılmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin 
alınmasından sorumludurlar. 

(SIRA NO: 25)



Ön ödeme yapılabilmesi için; 

a) İlgili kanununda öngörülmüş olması,

b) Ön ödeme yapılacak giderin, gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması 
beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderlerden olması,

c) İlgili bütçe tertibinden yeterli ödeneğin harcama biriminde mevcut olması ve 
bu ödeneğin, ön ödemenin mahsubu yapılana kadar saklı tutulması,

ç) Başbakanlık, Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarca yayımlanan belirtilen 
hususlara tasarruf tedbirleri ve uygulama talimatlarında uyulması, 
gerekmektedir.

(SIRA NO: 25)



Ön ödeme uygulamasının bir alım usulü olmaması sebebiyle ön ödeme 
yapılacak mal veya hizmet alımlarında, 

 alımların idarelerin tabi oldukları ihale mevzuatı hükümlerine göre 

yapılması, 

mal alındığının veya hizmetin gerçekleştirildiğinin ihale mevzuatına uygun 

olarak görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması gerekir.

(SIRA NO: 25)



Ayrıca, ön ödemenin kesin ödemeye dönüştürülmesinde verilen avansın veya 

açılan kredinin mahsubunda kullanılacak gerçekleştirme belgelerinin, 

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde öngörülen belgelerden 
olması esastır.

(SIRA NO: 25)



Kesin veya ön ödeme şeklinde yapılacak kamu harcamalarında ödeme belgesi 
olarak bağlanacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir.

………………

b) Ön ödemelerde;

1) Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

- Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi, 

- Gereken hallerde kredi izin yazısı;

(MYHBY Mad. 5)



2) Mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek avanslarda;

- Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi,

- Avans teminatına ilişkin  alındının onaylı örneği, 

- Gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin kararı,

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki 2 örnek numaralı 

Muhasebe İşlem Fişine kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.

(MYHBY Mad. 5)



Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden 
hangisinin yazılı izniyle mutemet, üzerindeki avans veya adına açılan kredi 
tutarını başka bir mutemede devredebilir?

a) Harcama Yetkilisi  

b) Muhasebe Yetkilisi 

c) Gerçekleştirme Görevlisi  

d) Üst Yönetici  

e) Mali Hizmetler birimi

Soru-32



 Kamu idareleri, taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından 

sorumludurlar. 

 Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne 

uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz. 

 Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevliler, taşınırın korunmasından ve taşınıra 

verilen zararlardan sorumludur.

 Kamu idareleri, verilen zararların sorumlularına ödettirilmesini sağlamakla 

yükümlüdür.

(5018 Mad.48) 



Kamu idarelerine ait malları

 edinme, 

 kiralama, 

 tahsis, 

 yönetim, 

 kullanma ve elden çıkarma işlemleri, 

 mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik 

ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. 

Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi veya
kullanılması hususunda yetki verilenler sorumludur.

(5018 Mad.48)



Taşınır Mal Yönetmeliğine göre idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan 
taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilmesi için 
taşınırların kayıtlara alınış tarihi itibarıyla kaç yılını tamamlamış olması 
gerekmektedir?   

a) 3 yıl

b) 4 yıl   

c) 5  yıl

d) 6  yıl 

e) 10 yıl

Soru-33



Taşınır Mal Yönetmeliğine göre aşağıdakilerin hangisinin satın alınmasında 
taşınır işlem fişi düzenlenmez?

a) Bilgisayar Alımı 

b) Kamyon Alımı 

c) Bina Alımı 

d) Büro Mefruşatı Alımı

Soru-34



Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan
mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa
engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

(5018 Mad.71)



d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya
yaptırılması,

e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir
şekilde yapılmaması,

f) (Mülga:22/12/2005-5436/10 md.)

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

esas alınır.

(5018 Mad.71)



 Kontrol, 

 denetim, 

 inceleme, 

 kesin hükme bağlama veya 

 yargılama sonucunda 

 tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre 

hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.

(5018 Mad.71) 



 Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; 

 sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; 

 yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren 

 gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir 

eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış 

veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere 

ilişkin hükümleri uygulanır.

 Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık 

net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir. 



Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 
kamu zararı alacağının sorumlulara ve ilgililere tebliğinde aşağıdakilerden 
hangisine yer verilmez?

a) Taksitlendirmeye ilişkin ödeme planı

b) Faiz başlangıç tarihi

c) Ödeme yeri

d) Sebebi

e) İtiraz mercii

Soru-35



5018 sayılı Kanuna göre kamu zararlarında zamanaşımı süresi ne kadardır?

a) Kamu zararının meydana geldiği tarihten itibaren 5 yıl

b) Kamu zararının meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından 
itibaren 10 yıl

c) Kamu zararının tespit edildiği tarihten itibaren 10 yıl

d) Kamu zararının meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından 
itibaren 5 yıl

Soru-36



5018 sayılı Kanunda belirtilen para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından 
verilir?

a) Muhasebe Yetkilisi

b) İlgili kamu idaresinin üst yöneticisi

c) İlgili bakan

d) Harcama yetkilisi

e) Disiplin amiri

Soru-37



 Bu Kanunda belirtilen para cezaları, ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından 

verilir. 

 Para cezaları, karar verilmesini izleyen ay başından başlamak üzere ve herhangi bir 

hüküm almaya gerek kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, 

tazminat dahil bir aylık net ödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil olunur. 

 (5018 Mad.73)



 “Kanunun ilgili maddeleri gereğince, kamu görevlileri; kamu kaynaklarının etkili, 

ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden, 

kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve her an hizmete hazır 

bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludurlar.

 Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit 

edilen kamu zararının geri ödenmesi sürecine, kamu görevlileri ile birlikte ilgililer de 

dahil edilir.” 

 Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Mad.5



Yargılamaya esas raporlar düzenlenirken kamu zararının tespiti ile kamu görevlilerine
sorumluluk yöneltilmesinde aşağıdaki şartların oluşup oluşmadığı aranır:

a) Mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemlerin varlığı,

b) Mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemden bir kamu zararı oluşması,

c) Bu zararın oluşmasına neden olan kamu görevlilerinin belirlenmesi,

ç) Kamu zararının, belirlenen kamu görevlilerinin mevzuata aykırı karar, işlem veya
eylemlerinden kaynaklandığına ilişkin illiyet bağının kurulması.

(Sayıştay Denetim Yönetmeliği Mad.43)



Devlet Memurlarına yapılan hatalı ödemelerin kamu zararı kapsamında olup olmadığı

 Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle kamu görevlilerine yapılan fazla ödemelerin geri
alımında uygulanacak mevzuatın saptanması gerekmektedir. Bu husus bu uyuşmazlıklarda
görevli yargı yerinin belirlenmesi açısından da önem taşımaktadır.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12. maddesinin birinci fıkrasında, kamu
görevlilerinin kamu hizmetinin sunumunda kullanılan her türlü kamu malını koruma
yükümlülükleri; aynı maddenin ikinci fıkrasında ise koruma ve hizmete hazır bulundurmak
zorunda bulundukları bu mallara verdikleri zararın rayiç bedel üzerinden tahsil edileceği;
son fıkrasında da, anılan zararın tahsil usulü düzenlenmiştir.

 Dolayısıyla, parasal hak ödemesini düzenleyen mevzuatın yorumunda hataya düşülerek
memurlara fazla ödeme yapılması suretiyle oluşan kamu zararının, münhasıran kamu
mallarına verilen zararın tahsil usulünü düzenleyen 12. madde kapsamında tahsili mümkün
değildir.



Devlet Memurlarına yapılan hatalı ödemelerin kamu zararı kapsamında olup olmadığı

 Devlet memurlarına sehven ya da mevzuatın yorumunda hataya düşülerek yapılan aylık
ve ücret farkı ödemelerinin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
kapsamında tahsil edilip edilemeyeceği hususuna gelince;

 … 5018 sayılı Kanunun kamu zararı kapsamının; kamu kaynakları kullanılarak piyasadan
mal ve hizmet satın alınması sırasında fazla ödeme yapılması, idarenin gelirlerinin tahsili
sırasında mevzuata aykırı davranılması ve mevzuatta öngörülmeyen bir ödeme yapılması
suretiyle yol açılan zararla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.



Devlet Memurlarına yapılan hatalı ödemelerin kamu zararı kapsamında
olup olmadığı

 Nitekim ikinci fıkra ile belirlenen kapsam içinde, kamu malına zarar
verilmesi, kamu görevlilerinin hukuka aykırı eylemleri nedeniyle kişilere
verdikleri zararın kamu tarafından ödenmek zorunda kalınması ya da
mevzuatta ödenmesi öngörülmekle birlikte mevzuatın yorumunda hataya
düşülmek veya ihmal ve kasıt yoluyla fazla ödeme yapılması halleri
sayılmamıştır.



Devlet Memurlarına yapılan hatalı ödemelerin kamu zararı kapsamında olup
olmadığı

 İkinci fıkra bir bütün olarak değerlendirildiğinde "g" bendinde yer alan
"mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması" kuralının kapsamının,
yine mal ve hizmet alımları nedeniyle yapılan ödemeler sonucu oluşan kamu
zararı şeklinde anlaşılması gerekmektedir. Kaldı ki, bakılan uyuşmazlık
mevzuatta öngörülmeyen bir ödeme yapılması nedeniyle oluşan kamu zararı
olmayıp, mevzuatın öngördüğü bir ödemenin yapılması sırasında hataya
düşülmesine ilişkin olduğundan, uyuşmazlığın anılan Kanun kapsamında
değerlendirilmesi mümkün değildir.



Devlet Memurlarına yapılan hatalı ödemelerin kamu zararı kapsamında olup
olmadığı

 Bu durumda; 71. maddenin birinci fıkrasındaki, "... mevzuata aykırı karar,
işlem, eylem veya ihmal ..." ibaresini ikinci fıkra ile belirlenen kapsam dahilinde
gerçekleştirilen karar, işlem, eylem veya ihmal olarak anlamak gerekmektedir.

 Kamu görevlilerine daha önce sehven kanuna aykırı olarak yapılmış fazla
ödemelerin geri alınmasında, 5018 sayılı Kanunun uygulanmasının mümkün
olmadığı sonucuna ulaşıldığında, bu tür uyuşmazlıkların çözümünde anılan
Kanun öncesi hukuki durumun değişmediği ortaya çıkmaktadır.



Devlet Memurlarına yapılan hatalı ödemelerin kamu zararı

kapsamında olup olmadığı

 Bu itibarla; kamu görevlilerine sehven yapılan fazla ödemelerin

geri alımında, tıpkı 5018 sayılı Kanun öncesinde olduğu gibi

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 günlü,

E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararının uygulanması gerektiğinde

duraksama bulunmamaktadır.



Devlet Memurlarına yapılan hatalı ödemelerin kamu zararı kapsamında olup
olmadığı

 ….. Kurumu Başkanlığınca mevzuatın yanlış yorumlanması nedeniyle, 2006/10344
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca davacıya denetim tazminatı ödenmesinde,

 davacının hilesinin, gerçek dışı beyanının neden olmadığı, ayrıca açık hatanın da
bulunmadığı görüldüğünden;

 söz konusu ödemelerin, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve
E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararı ile belirlenen ilkeler uyarınca, idari dava açma süresi
içerisinde geri istenmesi mümkün iken, anılan ödemelerin bu süre geçtikten sonra
geri istenilmesinde hukuki isabet görülmediği hakkında.



Yersiz ve 

Fazla Ödeme

Kamu 

Zararı

• Her yersiz ve fazla ödeme bir kamu 

zararı değildir.

• Her kamu zararı bir yersiz ve fazla 

ödemedir.



• 657 Sayılı DMK Madde 12
• Devlete Ve Kişilere Memurlarca Verilen 

Zararların Nevi Ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, 
Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer 
İşlemler Hakkında Yönetmelik 

• 5018 Sayılı KMYKK Madde 71
• Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik

• 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Madde 77
• MYMY Madde 83
• Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 16

sıra nolu Genel Teb.

Yersiz ve 
Fazla Ödeme

Kamu 
Zararı



Yersiz ve Fazla 

Ödeme

Kamu 
Zararı

• Geri ödeme bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren
faiz hesaplanır

• Zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına 
göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil 
edilir.

• Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere 
ilişkin hükümleri uygulanır.

• Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, 
ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net 
ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası 
verilir. 



Yersiz ve 

Fazla Ödeme

Kamu 
Zararı

• Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 

günlü, E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararına göre;

• 1. 60 günlük zamanaşımı

• 2. 10 yıllık genel zamanaşımı

• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre tahsil edilmesi 

gereken alacaklar, haksız suretle mal ediniminden 

dolayı açılacak dava, zarar görenin verdiğini geri 

isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak 

iki yıl ve her hâlde bu hakkın doğduğu tarihten 

başlayarak 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

• KZTHY/19 Mad. kamu zararının oluştuğu kabul edilen

tarihi takip eden malî yılın başında işlemeye başlar

ve onuncu yılın sonunda biter.



Kamu Zararı Niteliğinde Yersiz ve Fazla Ödeme Memura maaş veya özlük haklarının  Yersiz ve 

Fazla Ödenmesi

 Sorumlu: Kamu zararının oluşmasına sebep 
olan kamu görevlisini ifade eder. (Yön. Mad. 
4/ğ)

 Sayıştay ilâmına istinaden bildirilenleri ilâmda 
belirtilen sorumlular adına (Yön. Mad.9)

 adlî, idarî veya askerî mahkeme kararlarına
istinaden bildirilenleri kararda tazminle 
yükümlü olduğu belirtilenler adına

 bunların dışındakileri ise sorumlular ve 
ilgililer adına hesaplara kaydeder.

 Aylık ve aylıkla birlikte ödenmesi gereken 
diğer mali haklar ile harcırahının yersiz ve 

fazla ödenmesinden kaynaklanan, Devletin 
malvarlığında bir azalma, kişinin 

malvarlığında ise bir çoğalma sonucunu 
doğuran uygulamalar nedeniyle, yapılan 
hatalı uygulamalardan doğan alacakların 

ilgilileri adına borç kaydedilerek zamanında 
tahsil edilebilmesi gerekmektedir.

Murat KARAAĞAÇ (SGDB)
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Yargı Kararı

İlamın İdareye Ulaştığı Tarih

5 İş Günü İçinde Tebliğ

Alacak Takip Dosyası

Muhasebe

Kararda Belirtilenler Adına

Tahsilat İzleme Dosyası

Sayıştay İlamı

İlamın İdareye Ulaştığı Tarih

5 İş Günü İçinde Tebliğ

Alacak Takip Dosyası

Muhasebe

Sorumlular Adına

Tahsilat İzleme Dosyası

Denetim-İnceleme-Kontrol

Üst Yönetici Onay Tarihi

5 İş Günü İçinde Tebliğ

Alacak Takip Dosyası

Muhasebe

Sorumlu ve İlgililer Adına

Tahsilat İzleme Dosyası



Kamu zararından doğan alacaklar, sorumlulardan ve/veya ilgililerden, zararın 
oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte 
tahsil edilir. 

Tespit edilen kamu zararları;

a) Rızaen ve sulh yolu ile ödenmek,

b) 6089 Sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre takas yapılmak,

c) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanmak,

suretiyle tahsil edilir.



Kamu zararının meydana geldiği ve bu Kanunda belirtilen para 

cezalarının verilmesini gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen malî yılın 

başından başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran genel 

hükümler saklı kalmak kaydıyla 

onuncu yılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları 

ile para cezaları zamanaşımına uğrar.



 İlgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları 

tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın,

yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı

ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine 

düşer.



Mali Hizmetler Birimi

Stratejik planlama alt birimi

Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt birimi

İç kontrol alt birimi

Bütçe ve performans programı alt birimi



Görevleri olarak;

 Kamu idaresinin bütçesini hazırlamak

 İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak

Bütçe işlemlerini yapmak ve bütçe kayıtlarını Tutmak

Muhasebe hizmetlerini yürütmek

 İç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak


Ön mali kontrol yapmak



Görevleri olarak;

 Faaliyet raporu hazırlamak

Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri derlemek ve raporlamak

Mali istatistikleri hazırlamak

Harcama yapılması ve gelir toplanmasına ilişkin mali işlemleri yürütmek

 Kesin hesabı hazırlamak 



Strateji Geliştirme Daire Başkalığı
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 Siyasi Sorumlu (Bakan veya Belediye Başkanı)
 Üst Yönetici
 Harcama Yetkilileri
 Muhasebe Yetkilisi 
 Gerçekleştirme Görevlileri
 Mali Hizmetler Uzmanları 
 İç Denetçiler
 Dış Denetçiler



Strateji Geliştirme Daire Başkalığı
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a. Kamu idaresinin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin incelenmesi 
ve değerlendirilmesi,

b. Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi ile risk değerlendirme ve risk 
yönetim metotlarının uygulama ve etkinliğinin incelenmesi,

c. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı 
performans değerlendirmelerinin yapılması ve idarelere önerilerde 
bulunulması,

ç İdarenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara 
uygunluğunun denetlenmesi,



Strateji Geliştirme Daire Başkalığı
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d)  Muhasebe kayıtları ile mali tabloların, doğruluğu ve güvenilirliğinin 
incelenmesi,

e) Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali 
tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının sınanması,

f) Elektronik bilgi sistemi ve e-Devlet hizmetlerinin yönetim ve sistem 
güvenilirliğinin gözden geçirilmesi,

alanlarını içerir.



Strateji Geliştirme Daire Başkalığı
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a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik 
kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya 
dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim 
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları hariç),

b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere 
bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı 
olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve 
şirketleri,



Strateji Geliştirme Daire Başkalığı
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c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç 
verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe 
verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla 
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği 
fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların 
kullanımını,

ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar 
dahil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini, denetler.



Strateji Geliştirme Daire Başkalığı
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(1) Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsar.

(2) Düzenlilik denetimi;
a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve 

işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup 
olmadığının tespiti,

b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve 
ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği 
ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi,

c) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.



Strateji Geliştirme Daire Başkalığı
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(3) Performans denetimi;
hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve 
göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle 
gerçekleştirilir.

(4) Bu denetimler sonucunda denetimle ilgili olan veya denetimden 
kaynaklanan ve açıklanması gerekli görülen diğer hususlar da rapor 
edilebilir.



 Kamu İç Kontrol Standartlarının uygulanması konusunda kamu 
idarelerine daha fazla rehberlik yapmak amacıyla, iç kontrol bileşenleri 
çerçevesinde hazırlanan ve uygulama adımları ile örneklerini içeren

 Kamu İç Kontrol Rehberi, Bakanlık Makamının 07 Şubat 2014 tarihli ve 
13 Sayılı Onayı ile yayımlanmıştır. 



İç kontrol sadece belirli evrakların, 

kişilerin veya olayların kontrol 

edilmesi demek değildir. 



İç kontrol, varılmak istenen hedefe doğru gidip 
gitmediğimiz ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar 
“kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

 Statik bir sistem değildir
 İç kontrol bir kere kurulan ve kurulduktan sonra hep ilk kurulduğu 

şekliyle uygulanan statik bir sistem değil yaşayan bir süreçtir.
 Sürekli gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gerekir.



 Genel Olarak İç Kontrol Mali ve Mali olmayan Karar ve İşlemlerimizin 

koruyucu sigortasıdır.

 İç Kontrol bir süreçtir

 İç Kontrol kişilere bağımlıdır.

 İç Kontrol makul derecede güvence sağlar

 İç Kontrol hedeflere ulaşmaya yöneliktir.



 Stratejik plan ve performans programı hayata geçirilmelidir.

 Süreçler, süreç sahipleri ve sorumluları tanımlanmalı, faaliyetlere, iş 

ve işlemlere ait iş akış şemaları hazırlanmalı, personelin görev, yetki 

ve sorumlulukları ile kontrol prosedürleri belirlenmelidir.

 Kurumun amaç, hedef ve politikalarının yerine getirilmesinde ortaya 

çıkması muhtemel risklere ilişkin yönetim planı hazırlanmalıdır.



 İç kontrolün en önemli unsuru insandır.

 İnsan aynı zamanda en zayıf unsurdur.

 İç kontrol süreçleri insan süreçleridir. Önemli olan yönetim 

sorumluluğunun geliştirilmesidir.

 İnsana yatırım ve sürekli eğitim.

 Sahiplenme duygusunun geliştirilmesi.



 İdarede yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak,

işleyişi izlemek ve gerekli tedbirleri alarak geliştirmek üst yöneticinin

sorumluluğundadır. İç kontrol sisteminin sahibi üst yöneticidir. Üst yönetici,

genel olarak izleme görevini üstlenmekle birlikte kurumun hedefleri

doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesinden ve iç kontrol sisteminin düzgün

biçimde işleyişinin sağlanmasından sorumludur.

 Diğer yandan, 5018 sayılı Kanuna ekli(I) ve (II/B) sayılı cetvellerde yer alan

kamu idarelerinde yürütülen Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum

çalışmaları hakkında her yılın Ocak ayında üst yönetici tarafından ilgili

Bakana bilgi verilir.



 Birimlerinde etkili bir iç kontrol sistemi oluşturmak, 

 uygulanmasını sağlamak ve izlemek,

 zayıf yönleri geliştirmekle sorumludur. 



 İç kontrol sisteminin harcama birimlerinde oluşturulması,

 uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında koordinasyonu 

sağlamak, 

 eğitim ve rehberlik hizmeti sağlamaktan sorumludur.



 İç kontrol tüm personelin görevinin bir parçasıdır. 

 Kurumda çalışan herkes iç kontrol sisteminin hayata 

geçirilmesinde rol oynar. 

 İç kontrol yalnızca bir birimdeki personelin yürüteceği bir görev 

değildir. Kurumda çalışan herkesin yürüttüğü faaliyetlerin içine 

yerleşmiş bir süreçtir. 

 Bu nedenle ilave bir iş ya da görev olarak düşünülmemelidir. 



 İç kontrol sisteminin tasarım ve işleyişini sürekli olarak 

incelemek, 

 güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesini sağlamak ve geliştirilmesi 

için 

 değerlendirme ve tavsiyeler sunmak suretiyle iç kontrol 

sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunur.



 İç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve 

yöntemler belirlemek, 

 geliştirmek ve uyumlaştırmak, 

 koordinasyon sağlamak ve 

 idarelere rehberlik hizmeti vermekle 

sorumludur.



COSO Modeline göre, iç kontrol sistemi birbiriyle ilişkili beş unsur, 18 

standart ve 78 eylemden meydana gelir.

1. Kontrol Ortamı

2. Risk Değerlendirmesi

3. Kontrol Faaliyetleri

4. Bilgi ve İletişim

5. İzleme






