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 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 
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 Ertesi yıla geçen yüklenme 

 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  
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Stratejik Planlama Ve Performans 
Programı  

Stratejik Yönetim Ve Stratejik Planlama  

Performans Programı Ve 
Değerlendirilmesi  

Stratejik Plan, Performans Programı, 
Bütçe Ve Muhasebe İlişkisi  

Faaliyet raporu 

 



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 

5 

  Bu Kanunun amacı,  

 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. 
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  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.     



Genel Yönetim Ve Sınıflandırma  
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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 
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 Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en 
üst yöneticisi harcama yetkilisidir. 

 Ancak, teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle 
harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan 
idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan 
idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin 
belirleyeceği kişiler tarafından; mahallî idarelerde İçişleri 
Bakanlığının, diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü üzerine yürütülebilir. 

 Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra 
komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla 
yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan 
sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur. 



Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi 
(Mad.31) 
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  (Ek fıkra: 29/6/2012-6338/13 md.)  
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. 
Bütçe ödeneklerinin ilgili birimlere dağılımının 
planlanması, ödenek gönderme belgesine 
bağlanması ve kullanılmasına ilişkin usûl ve esaslar 
Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. 



Harcama Yetkililerinin Geçici ayrılmalarında harcama 
yetkilisi nasıl belirlenir  

(Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ  
Seri No: 1) 
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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 Yetkisinin Birleştirilmesi 
(Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ  (Seri No: 1) 
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 Teşkilat yapısında üst yönetici ile harcama birimleri 
arasında yönetim kademesi yer almak şartıyla, 
bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin 
harcama yetkisi harcama türleri itibarıyla kısmen 
veya tamamen; merkezi yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinde Maliye Bakanlığının, sosyal 
güvenlik kurumlarında ilgili bakanlığın, mahalli 
idarelerde ise İçişleri Bakanlığının uygun görüşü ve 
üst yöneticinin onayı ile bir üst yönetim 
kademesinde birleştirilebilir.  

 

 



Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi 
(Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ  (Seri No: 1) 
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Uygun görüş talep yazılarında, harcama 
yetkisinin bir üst yönetim kademesinde 
birleştirilme gerekçesine ayrıntılı olarak 
yer verilir.  

Üst yönetici ve yardımcılarına 
harcama yetkisinin birleştirilmesi 
suretiyle harcama yetkisi 
verilemez.   

 



Harcama Yetkisinin Devri 
(Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ  (Seri No: 1) 
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 Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve 
verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda 
belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini 
devredebilirler. Buna göre kamu idarelerinin; 

 - Merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini 
yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik 
olarak bir alt kademedeki yöneticilere,   

 - Merkez dışı birimlerinde ise bölge müdürleri veya eşdeğer 
yetkililer, il müdürleri veya eşdeğer yetkililer ile nüfusu 
50.000’i aşan ilçelerin ilçe müdürleri  veya eşdeğer yetkililer 
harcama yetkilerini yardımcılarına,  

 



Harcama Yetkisinin Devri 
(Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ  (Seri No: 1) 
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 - Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı 
idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini 
yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise 
hiyerarşik olarak bir alt kademedeki 
yöneticilere,  

 - Mahalli idare birliklerinde birlik başkanı 
harcama yetkisini birlik genel sekreteri,  birlik 
müdürü veya birim amirlerine, 

 kısmen veya tamamen devredebilirler. 

 



Harcama Yetkisinin Devri 
(Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ  (Seri No: 1) 
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 Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet 
alımlarında ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasını, 
yapım işlerinde ise birmilyon Yeni Türk Lirasını 
aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir 
şekilde devredilemez. 

 Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak 
devredilir: 

 Yetki devri yazılı olmak zorundadır.  

 Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş 
olmalıdır. 

 



Harcama Yetkisinin Devri 
(Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ  (Seri No: 1) 
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 Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu 
yetkinin geri alınması  

 üst yöneticiye,  

 mali hizmetler birimine ve  

 muhasebe yetkilisine;  

 merkez dışı birimlerde ise  

 mali hizmetler birimine ve  

 muhasebe yetkilisine  

    yazılı olarak bildirilmelidir. 

 Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 



Harcama Yetkisinin Devri 
(Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ  (Seri No: 2) 
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Harcama yetkilileri, ilgili mevzuatı 
uyarınca ihale usulleriyle yapılacak mal ve 
hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale 
işlemlerine ilişkin olarak, ihale yetkisiyle 
sınırlı olmak üzere harcama yetkilerini, 
üst yöneticiden onay almak suretiyle, idarenin 
destek hizmetlerini yürüten birim 
yöneticilerine devredebilirler.  



Harcama Yetkisinin Devri 
(Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ  (Seri No: 2) 
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 Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden 
sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm 
ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi destek hizmetleri 
birim yöneticisi tarafından kullanılacaktır.  

 İşin yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve teknik şartnamenin 
hazırlanması gibi ihale öncesi işlemlerin 

  ilgili harcama birimi,  

 destek hizmetleri birimi veya  

 idarenin diğer birimleri  

    tarafından hazırlanması mümkün bulunmaktadır. 



Harcama Yetkililiği Görevi Uhdesinde Kalmak Şartıyla Harcama Birimlerine İlişkin 
Mali İşlemlerin İdarenin Destek Hizmetlerini Yürüten Birimi Tarafından Yapılması 

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

 Bu hükmün uygulanmasında, idarelerin 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. 

 



Harcama Yetkililiği Görevi Uhdesinde Kalmak Şartıyla Harcama Birimlerine İlişkin 
Mali İşlemlerin İdarenin Destek Hizmetlerini Yürüten Birimi Tarafından Yapılması 
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 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.  

 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.  



Harcama Yetkililiği Görevi Uhdesinde Kalmak Şartıyla Harcama Birimlerine İlişkin 
Mali İşlemlerin İdarenin Destek Hizmetlerini Yürüten Birimi Tarafından Yapılması 
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 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 Yetkisinin Birleştirilmesi / 
Devri 
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Harcama yetkisi bir üst 
yönetim kademesinde 
birleştirilebilir (HYT 1) 

Harcama yetkilileri bu 
yetkilerini yardımcılarına, 
yardımcısı olmayanlar ise 
hiyerarşik olarak bir alt 
kademedeki yöneticilere 
Harcama yetkisini 
devredebilir. (HYT 1) 



Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi / 
Devri 
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• Harcama yetkilileri, ihale usulleriyle 

yapılacak mal ve hizmet alımları ile 
yapım işlerinin ihale işlemlerine 
ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı 
olmak üzere harcama yetkilerini, üst 
yöneticiden onay almak 
suretiyle, idarenin destek 
hizmetlerini yürüten birim 
yöneticilerine 
devredebilirler.(HYT 2) 

• Harcama yetkililiği görevi uhdesinde 
kalmak şartıyla, harcama birimlerine 
ilişkin mali işlemlerin idarenin destek 
hizmetlerini yürüten birimi 
tarafından yapılması (HYT 2)  
 

ihale 
yetkisiyle 

sınırlı 
olmak 
üzere 

harcama 
yetkilerinin 

devri 



Gerçekleştirme Görevlilerinin belirlenmesi  
(İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar Mad.12) 
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 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.  

 Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen 
gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki 
belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Bu 
gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol 
sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine  “Kontrol 
edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek 
imzalanır. 



Gerçekleştirme Belgelerini Hazırlayanların 
konumu nedir? 
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Sayıştay Genel Kurul Kararı  

Karar Tarihi : 14.6.2007, Karar No : 5189/1 

 

 gerçekleştirme belgelerinin hazırlanması,  

 taslak metinlerin yazılması,  

 temize çekilmesi,  

 kaydedilmesi,  

 bilgisayara giriş yapılması gibi  

   yardımcı hizmetlerin gerçekleştirme görevi 
kapsamında değerlendirilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. 

 



Muhasebe Yetkilisinin Belirlenmesi 
(5018/62) 
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 Muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 
belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir: 

 a) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak. 

 b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl 
çalışmış olmak koşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisi 
yardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak. 

 c) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak. 

 d) Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olmak. 

 e) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezası almamış olmak. 

 f) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak. 

 



Muhasebe Yetkilisinin Belirlenmesi 
(5018/62) 
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 Ancak, belde ve nüfusu 25.000'in altında olan ilçe 
belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde muhasebe 
yetkilisi görevini  yürütmek üzere atanacakların, yukarıdaki 
fıkranın (c), (d), (e)  ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşımaları 
kaydıyla, en az lise mezunu olmaları ve kamu idarelerinin 
muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmaları yeterlidir. 

 Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi 
Maliye Bakanlığınca,  

 Diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticiler tarafından 
atanır.  

 Muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlığınca görevin 
niteliği dikkate alınarak meslekî konularda eğitime tâbi tutulur ve 
bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir.  



Birleşemeyecek Görevler (5018/60)   
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Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi 
görevi aynı kişide birleşemez.  

Malî hizmetler biriminde ön malî 
kontrol görevini yürütenler malî işlem 
sürecinde görev alamazlar. 



Kamu Kaynaklarının 
Kullanımında Sorumluluk ve 

Sorumlular 
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Hesap verme sorumluluğu (5018/8)   
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   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 ve yetkili kılınmış 
mercilere hesap vermek zorundadır.  



Sorumlular ve sorumluluk halleri 
 (6085/7)   

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 

33 

 (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.  



Sorumlular ve sorumluluk halleri 
 (6085/7)   
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 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. 



Sorumlular ve sorumluluk halleri 
 (6085/7)   
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 (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. 



Sorumlular ve sorumluluk halleri 
 (6085/7)   

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 (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. 



Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu 
 (Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Mad.29)   

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 Muhasebe yetkilileri, ödeme emri eki belgelerin, 
ödemesi yapılacak giderin çeşidine ve alım şekline 
göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 
Yönetmeliğinde ve özel mevzuatında öngörülen 
belgelerden olmasını ve bu belgelerin eksiksiz olarak 
ödeme emri belgesi ekine bağlanmasını kontrol 
etmekle sorumlu olup,  

 belgelerin alınan mal veya hizmet ya da yapılan iş 
bazında miktar veya ara toplam olarak bütçedeki 
tertiplerine uygunluğunun kontrolünden ve 
doğruluğundan sorumlu değildir. 



Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu 
 (Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Mad.29)   
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 Muhasebe yetkililerinin maddi hataya ilişkin 
sorumlulukları;  

 bir mali işlemin muhasebeleştirilmesine dayanak 
teşkil eden  

 karar, onay, sözleşme, hakediş raporu, bordro, 
fatura, alındı ve benzeri belgelerde; gelir, alacak, 
gider ya da borç tutarının tespit edilmesine esas 
rakamların hiçbir farklı yoruma yer vermeyecek 
biçimde, bilerek veya bilmeyerek yanlış seçilmesi, 
oranların yanlış uygulanması,  



Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu 
 (Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Mad.29)   
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 aritmetik işlemlerin yanlış yapılması ve 
muhasebeleştirmeye esas toplamlarının 
muhasebeleştirme belgesinde ilgili hesaplara noksan 
veya fazla kaydedilmek suretiyle yapılan yersiz ve 
fazla alma, verme, ödeme ve gönderilmesiyle 
sınırlıdır.  

 Teknik nitelikteki belgelerde, bu niteliğe ilişkin 
olarak yapılmış maddi hatalardan bu belgeleri 
düzenleyen ve onaylayan gerçekleştirme görevlileri 
sorumlu olup, muhasebe yetkililerinin bu belgelere 
ilişkin sorumlulukları aritmetik işlemlerdeki 
yanlışlıklarla sınırlıdır. 



Kamu idarelerinin sorumluluğu  
(Mad.76)  

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 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,  



Kamu idarelerinin sorumluluğu  
(Mad.76)  
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 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. 



Sorumluluklar ile ilgili Sayıştay Genel Kurul 
Kararı 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 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 Yöneticilerin sorumlulukları 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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  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. 



Üst Yöneticilerin sorumlulukları 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 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. 



Harcama Yetkililerinin sorumlulukları 
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 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. 



Harcama Yetkililerinin sorumlulukları 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 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 devri halinde  
sorumluluk 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 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, 



Gerçekleştirme görevlilerinin sorumlulukları 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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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, 



Gerçekleştirme görevlilerinin sorumlulukları 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 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, 



Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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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,   



Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları 
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• 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, 



Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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* 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, 



Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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  hak sahibi olmayan kişilere ödeme 
yapılması nedeniyle ortaya çıkan kamu 
zararından, doğrudan ve tek başına 
muhasebe yetkilisinin sorumlu 
tutulması gerektiğine 



Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 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. 



Görevlilerin Ceza sorumluluğu 
 (4734/60) 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 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.  



Görevlilerin Ceza sorumluluğu 
 (4734/60) 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 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.  



İhale Sürecinde görev alanların 
sorumlulukları (4735/28) 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 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.  



İhale Sürecinde görev alanların 
sorumlulukları (4735/28) 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 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. 



İhale Sürecinde görev alanların 
sorumlulukları (4735/28) 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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  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. 



Kamu Haznedarlığından Kaynaklanan 
Sorumluluk 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 (5018/6 Hazine birliği)  

 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. 



Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 
(11.09.2013/28762 Sayılı RG) 
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 Kapsam 

 MADDE 2 – (1) Aşağıda sayılan kurumlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir. 

 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, 

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

 h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 

 ı) Bu maddede sayılan kurumlarca fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla 
açılmış olan ve/veya yönetilen her türlü banka hesabı. 



Mali Kaynakların Bankada Tutulması 
(Mad.5) 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 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. 



Mali Kaynakların TL Dışında Tutulması 
Şartları (Mad.5) 
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 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. 



Sorumluluk 
(Mad.9) 
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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. 



Muafiyet (Mad.11) 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 g) (Değişik; 17.05.2014 tarih ve 29003 Sayılı RG) 
Kurumların 

 eğitim ve dinlenme tesisi,  

 misafirhane,  

 yemekhane,  

 kreş,  

 çocuk bakımevi,  

 spor tesisi ve  

 benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerinden yararlanan 
personelinden alınan yemek, konaklama ve diğer hizmet 
bedellerinin bulundurulduğu ve söz konusu tesislerin nam ve 
hesabına açılmış olan banka hesapları ile 

 okul aile birliklerinin banka hesapları, 

 



Muafiyet (Mad.11) 
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Yukarıdaki hesaplar için kurum vergi 
kimlik numarasından ayrı bir vergi 
kimlik numarası kullanılır.  

Vergi kimlik numaralarının temin 
edildiği tarihten itibaren 30 iş günü 
içerisinde Müsteşarlığa bildirilmesi 
zorunludur. 

 



Ertesi yıla geçen yüklenme (Mad. 27) 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 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 üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen 
yüklenmelere girişilebilir:  



Ertesi yıla geçen yüklenme 
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 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. 



Ertesi yıla geçen yüklenme 
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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. 



Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler 
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 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;  



Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler 
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 temizlik,  

 yemek,  

 koruma ve güvenlik ile  

 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 ve okullara sağlanan 
internet erişim hizmetleri,  



Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler 
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 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,  

 



6514 Sayılı Kanun 
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MADDE 51 – 10/12/2003 tarihli ve 
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanununun; 

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

 



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



Hizmet Alım İhalelerinde Süre 
 (6552/ Mad.14) 
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SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 

 MADDE 14- 10/12/2003 tarihli ve 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. 



Hizmet Alım İhalelerinde Süre 
 (6552/ Mad.14) 
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SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 

 “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.” 



Hizmet Alım İhalelerinde Süre 
 (6552/ Mad.14) 
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SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 

 “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.” 



MYHBY (Mad.65) 
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 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. 

 Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği 
halde, harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen 
alımların ödenmesinde, uygun görülmediğine ilişkin 
görüş yazısının da ödeme belgesine bağlanması 
gerekir. 



KAMU İÇ KONTROL 
STANDARTLARI  
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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 Ne Değildir? 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 İç kontrol sadece belirli 
evrakların, kişilerin veya 
olayların kontrol edilmesi 
demek değildir.  



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



İç Kontrol Ne Değildir? 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 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. 



İç Kontrol Nedir? 
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Genel Olarak İç 
Kontrol Mali ve Mali 
Olmayan Karar ve 
İşlemlerimizin 
koruyucu sigortasıdır. 



Nedir? 
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 İç Kontrol bir 
süreçtir 

 İç Kontrol kişilere 
bağımlıdır. 

 İç Kontrol makul 
derecede güvence 
sağlar 



Nedir? 
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 İç Kontrol hedeflere ulaşmaya 
yöneliktir. 



Etkin Bir İç Kontrol Sistemi İçin 
Yapılması Gerekenler 
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 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 Kontrol İnsana Yatırımı Gerektirir 
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 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. 



Üst Yöneticilerin Görev ve Sorumlulukları 
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 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.   

 



Harcama Yetkililerinin 
Görev ve Sorumlulukları 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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Birimlerinde etkili bir iç kontrol sistemi 
oluşturmak,  

uygulanmasını sağlamak ve izlemek, 

  zayıf yönleri geliştirmekle sorumludur.  



Strateji Geliştirme Birimi Yöneticilerinin 
Görev ve Sorumlulukları 
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 İç kontrol sisteminin harcama 
birimlerinde oluşturulması, 

  uygulanması ve geliştirilmesi 
çalışmalarında koordinasyonu sağlamak,  

eğitim ve rehberlik hizmeti sağlamaktan 
sorumludur. 



Personelin 
Görev ve Sorumlulukları 
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 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 Denetim Biriminin  
Görev ve Sorumlulukları 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 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. 



Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma 
Biriminin (Maliye Bakanlığı) Görev ve Sorumlulukları 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 İç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve 
yöntemler belirlemek,  

 geliştirmek ve uyumlaştırmak,  

 koordinasyon sağlamak ve  

 idarelere rehberlik hizmeti vermekle 
sorumludur. 



Sayıştay’ın 
 Görev ve Sorumlulukları 
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 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine göre kamu 
idarelerinde iç kontrol sistemlerinin işleyişini 
değerlendirir.  

 Dış denetim organı olarak yapacağı düzenlilik 
denetimlerinde kamu idaresinin iç kontrol 
sisteminin düzgün biçimde işleyip işlemediğini 
değerlendirir.  

 Bu kapsamda, üst yönetici ve harcama yetkilileri 
tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanlarını 
ve iç denetim raporlarını da dikkate alır.  



KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 
NELERDİR?  

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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I - KONTROL ORTAMI 
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Genel olarak kurumun iç kontrol bilinci,  
değerleri,  
 iş görme biçimi ve  
prosedürlerini,  
çalışanların yöneticiler ile ilişkileri gibi 

hususları içeren kurum kültürünü ifade 
etmektedir.  



Kontrol Ortamının Temel Unsurları 
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 Kişisel ve mesleki dürüstlük ilkeleri  

 Yönetimin ve personelin etik değerleri 
benimsemesi  

 Üst yönetimin iç kontrole yönelik destekleyici 
tutumu  

 Kurumsal (organizasyonel) yapı  

 Personelin mesleki yeterliliği ve performansı  

 İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları  

 Yönetim felsefesi ve iş yapma tarzı  

 Yetki Devri  



Etik Davranış İlkeleri 
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Misyon, Organizasyon Yapısı Ve Görevler  
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Kontrol Ortamının ikinci standardı, idarede 
uygun bir organizasyon yapısının 
oluşturulmasını, birim ve personelin görev, 
yetki ve sorumluluklarının belirlenmesini 
öngörmektedir.  

 İdarenin misyonu, idarenin var oluş amacını 
ve devlet yapısı içindeki temel fonksiyonunu 
göstermektedir.  



Misyon, Organizasyon Yapısı Ve Görevler  
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 İdarenin misyonu, idarenin var oluş amacını ve devlet yapısı 
içindeki temel fonksiyonunu göstermektedir.  

 Organizasyonel yapı, idarenin amaç ve hedeflerine 
ulaşılabilmesi için yürütülen görevlerin kontrol edilmesini ve 
gözetiminin yapılmasını sağlamaktadır.  

 İdarenin yürüttüğü görevlere ise misyonu ve 
idarenin organizasyonu yön vermektedir.  

 Birbirini tamamlayan söz konusu unsurlar, iç kontrol 
sisteminin diğer bileşenleri için önemli bir temel teşkil 
etmektedir.  



Personelin Yeterliliği Ve Performansı  
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Kontrol ortamının üçüncü standardıyla, 

 idarenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeyi 
sağlayacak insan kaynağının iyi 
yönetilmesi suretiyle  

 faaliyetlerde etkinliğin,  

 verimliliğin ve 

 etkililiğin sağlanması hedeflenmektedir.  



Yetki Devri  
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Yetki, idari kararların veya işlemlerin hangi 
idari makam veya organlar tarafından 
alınabileceği ya da yapılabileceğini ifade 
etmektedir.  

Yetki devri, bir konuda karar alma, eylemde 
bulunma veya emir verme hakkını başkalarına 
devretmek ve elde edeceği sonuçlardan onu 
sorumlu tutmak şeklinde ifade edilebilir. 



II - RİSK YÖNETİMİ  
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 Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz 
etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar 
risk, amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide 
bulunabileceği değerlendirilen olay veya durumlar 
ise fırsat olarak tanımlanır.  

 Gerçekleşme olasılığı olan ve gerçekleştiğinde 
idarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını 
etkileyebileceği değerlendirilen olay ya da 
durumların tanımlanması, değerlendirilmesi ve 
bunlara uygun cevapların verilmesi ile bu temelde 
yürütülen tüm faaliyetler Risk Yönetiminin 
konusunu oluşturur.  



Risk Yönetim Süreci 
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Risk yönetimi;  

 risk stratejisinin belirlenmesi,  

 risklerin tespit edilmesi,  

 değerlendirilmesi,  

 risklere cevap verilmesi,  

 risklerin gözden geçirilmesi ve  

 raporlanması  

   Aşamalarını kapsar.  



Risk Yönetim Süreci 
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Kurumsal Risk Yönetimi 
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Risk yönetiminin idarenin tamamında aynı 
tutarlılıkta uygulanması gerekir ki, bu da 
“Kurumsal Risk Yönetimi” kavramını 
ortaya çıkarmaktadır. 

  Kurumsal risk yönetimi, idarenin tamamını 
içine alan bir süreç olup,  

 risk yönetim süreçlerinin bir bütün olarak 
görülmesini ve yönetilmesini sağlar.  



Risk Yönetimi Stratejisi ve Risk Strateji 
Belgesi  
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 Risk yönetimine ilişkin kurumsal yaklaşıma ve üst 
düzey politikalara Risk Yönetimi Stratejisi; bu 
yaklaşım ve politikaların yazılı olarak ortaya konduğu 
belgeye ise Risk Stratejisi Belgesi (RSB) denir. 

 Risk stratejisi idarenin risklere karşı tutumunu 
yansıtır ve risk yönetim süreci için bir çerçeve 
oluşturur. İdarenin İç Kontrol İzleme ve 
Yönlendirme Kurulu tarafından hazırlanan 
RSB’nin üst yönetici tarafından onaylanarak 
duyurulması ve tüm çalışanlar tarafından erişilebilir 
olması gerekir. 



Risk İştahı  
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Risk İştahı; idarenin amaçları doğrultusunda 
kabul etmeye (tolere etmeye/maruz 
kalmaya/önlem almamaya) hazır olduğu en 
yüksek risk düzeyidir. Risk iştahı kavramı, bu 
düzeyin üzerindeki risklerin kabul 
edilemeyeceğini ve önlem alınması gerektiğini 
ifade eder.  

 Stratejik Plan hazırlanırken yürürlükte 
bulunan RSB de göz önünde bulundurulur.  



Risk İştahı  
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 Risk İştahı; iç ve dış çevre, insanlar ve politikalardan 
etkilenir. Bu kapsamda risk iştahı, Risk Yönetimi 
Stratejisi çerçevesinde, kurum/birim/alt birim 
düzeylerinde yukarıdan aşağıya doğru belirlenir.  

 İdarenin kurum düzeyinde belirlenen risk iştahı sınırları 
içinde kalınması şartıyla birimler/alt birimler tarafından 
farklı iştah düzeylerinin belirlenmesi mümkündür.  

 Çok risk almak kadar, az risk almak da başarısızlığa 
neden olabilir. Risk iştahının düşük olması güvenilir bir 
yönetim tekniği olarak görülse de yaratıcılık, yenilikçilik 
(innovasyon) ve fırsatlardan yararlanma konusunda 
idareyi sınırlayabilir.  



Risk Yönetiminde Görev ve Sorumluluklar 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 
(İKİYK)  
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 Bir üst yönetici yardımcısı veya  

 birim yöneticisi başkanlığında  

 birim yöneticileri veya  

 görevlendirecekleri yardımcılarından oluşur 

 İKİYK’nin sekretarya hizmetleri SGB 
tarafından yürütülür.  

 Toplantılara gerek görülmesi halinde idare 
içerisinden veya dışarısından uzman kişiler 
davet edilebilir. 



İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 
Risk yönetimi konusunda  

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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İdare Risk Koordinatörü (İRK) 
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Üst yönetici,  

 yardımcılarından birini veya  

 SGB yöneticisini İRK olarak görevlendirir. 

  İRK, İKİYK’nin doğal üyesidir ve idarenin risk 
yönetimi süreçlerinin uygulanması konusunda 
üst yöneticiye karşı sorumludur. 



İdare Risk Koordinatörü (İRK) Risk 
yönetimi konusunda  
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Birim Risk Koordinatörü (BRK)  
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 BRK, birim yöneticisi tarafından; birimin 
görevleri ve iç kontrol uygulamaları 
konusunda birikim ve tecrübesi olan kişiler 
arasından belirlenir.  

Ancak teşkilat yapısının küçüklüğü ve personel 
sayısının yetersizliği gibi nedenlerle BRK 
belirlenmesinde güçlük bulunan idarelerde 
birim yöneticisinin, BRK olması 
mümkündür.  



Birim Risk Koordinatörü (BRK) Risk 
yönetimi konusunda   
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Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK)  
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Risklerin alt birim düzeyinde yönetilmesinin 
uygun görüldüğü idarelerde ARK, alt birim 
yöneticisi veya görevlendirdiği kişidir.  

ARK, risk yönetim faaliyetlerinin alt birim 
düzeyinde koordinasyonundan sorumludur. 



Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK)  
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İç Denetim Birimi  

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 İç denetim birimi,  

 risk yönetimi sürecinin etkili olup olmadığı, 

 risklerin gereken şekilde yönetilip 
yönetilmediği hususunda incelemeler yaparak 
üst yöneticiye mevzuatları çerçevesinde gerekli 
raporlamaları yapar.  

 İdareler risk yönetim sürecinin kurulması ve 
geliştirilmesinde, iç denetim birimlerinin 
kolaylaştırıcılık ve eğitim gibi danışmanlık 
hizmetlerinden yararlanabilirler.  



Risk Haritası  
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III - KONTROL FAALİYETLERİ  
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 Kontrol faaliyetleri, öngörülen bir riskin etki ve/veya 
olasılığını azaltmayı ve böylece idarenin amaç ve 
hedeflerine ulaşma olasılığını artırmayı amaçlayan 
eylemlerdir.  

 Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi risk 
değerlendirmesinin tamamlanmasına bağlıdır.  

 Yönetim, görevlerin ve hedeflerin 
gerçekleştirileceğine dair makul güvence elde etmek 
için risk yönetimini esas almak suretiyle kontrol 
faaliyetlerini planlamalı, bunları organize etmeli ve 
yönlendirmelidir.  



Kontrol Faaliyetlerinin Sınıflandırılması  
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 Yönlendirici Kontroller; Bilgilendirme, 
koruma, davranış şekli belirleme gibi dolaylı 
faaliyetlerle riskleri kontrol etme yöntemidir. 

   

Önleyici Kontroller; Risklerin gerçekleşme 
olasılığını azaltıp idare tarafından kabul 
edilebilir seviyede tutmak için yapılması 
gereken kontrollerdir.   



Kontrol Faaliyetlerinin Sınıflandırılması  
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 Tespit Edici Kontroller 

 Tespit edici kontroller öncelikle, risklerin gerçekleşip 
gerçekleşmediğini anlamak amacıyla yapılır.  

 Aynı zamanda bu kontroller, risklerin gerçekleşme 
olasılığını azaltıcı bir etki de yapmaktadır.  

 Riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zarar ve 
hasarın ne olduğunun tespiti amacıyla yapılan 
kontroller de bu kapsamdadır.  

 Harcama sonrası kontrolleri de bu kapsamda 
düşünmek gerekir.   



Kontrol Faaliyetlerinin Sınıflandırılması  
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 Düzeltici Kontroller  

 Risklerin gerçekleştiği durumlarda, istenmeyen 
sonuçların etkisinin giderilmesine yönelik 
kontrollerdir.  



Kontrol Faaliyetleri Uygulama Aşamaları 
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IV - BİLGİ VE İLETİŞİM  

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 kontrol ortamı,  

 risk değerlendirme,  

 kontrol faaliyetleri ve  

 izleme  

    arasındaki ilişkiyi bilgi paylaşımı ve iletişim yoluyla 
sağlar.  

 İdare genelinde bilgi akışını düzenleyerek kurumsal 
amaç ve hedeflere ulaşma yolunda bir araç olarak 
görülen iç kontrol sisteminin işlerliği ve uygulanma 
kabiliyetinin artmasında önemli bir role sahiptir. 



Bilgi İhtiyacının Planlanması  
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 stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerinin ve bu 
hedeflere ulaşmak için bilgi ihtiyaçlarının belirlenmesi ile 
başlar.  

 İdarenin faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmesi 
amacıyla, stratejik düzeyden operasyonel düzeydeki 
faaliyetlere kadar tüm aşamalarda;  

 - kimin,  

 - ne tür bilgiye,  

 - ne zaman,  

 - hangi kaynaklardan ve  

 - hangi kapsamda  

 ihtiyaç duyacağının değerlendirilmesini içermektedir. 



Bilgi Yönetim Süreci  
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Bilginin Kullanılması ve Paylaşımı  
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 Bilgi, iletildiği ve paylaşıldığı sürece yenilenir 
ve değerlenir.  

 Bilgi yönetiminde de kurumsal bilginin kurum 
içinde ve dışında düzenli olarak iletimi ve 
paylaşımı esastır.  

Kurumsal bilgi paylaşımı, bilginin ilgili kişi ve 
mercilere ulaştırılması, onların çalışmalardan 
haberdar edilmesi, geri bildirimlerin alınması 
ve değerlendirilmesi ve tekrar iletilmesinden 
oluşan bir döngüdür.  



Bilgi ve İletişim Alanındaki Mevzuat  

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 

130 



V- İZLEME 
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 İzleme;  

 idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda iç 
kontrol sisteminin beklenen katkıyı sağlayıp 
sağlamadığının,  

 iç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde 
değerlendirilmesi ve  

 sistemin iyileştirmeye açık alanlarına yönelik 
eylemlerin belirlenmesidir.  



İzleme Neden Gereklidir?  
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 İzleme aşağıda belirtilen temel amaçlar için 
gerçekleştirilir:  

 

 İç kontrol sistemine ilişkin sorunları zamanında 
tespit edip giderebilmek,  

 İç kontrol sisteminin etkinliğini düzenli aralıklarla 
teyit etmek,  

 İç kontrol güvence beyanları için kanıt oluşturmak.  



Kamu İdarelerinde İzleme Rol ve 
Sorumlulukları  
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 Üst Yönetici  

 İç Denetim Birimi  

 İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 
(İKİYK)  

 Strateji Geliştirme Birimi (SGB)  

 Harcama Yetkilileri  

 Diğer Yönetici ve Çalışanlar  



Ön Mali Kontrol (Mad.58)  
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 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. 



Ön Mali Kontrol (Mad.58)  
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 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. 



Ön ödeme (Mad.35)  
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 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. 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.     



Ön ödeme  
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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.  

 



Ön ödeme  
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 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. 



Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ 
(SAYI: 2007/1) 
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 2. Genel esaslar 

 (1) 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.  

 



Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ 
(SAYI: 2007/1) 
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 (2) Ön ödeme, kamu hizmetlerinin yerine 
getirilmesinde kesin ödeme öncesi avans 
veya kredi şeklinde yapılan geçici bir 
ödemedir.  

Ön ödeme uygulamasında kaynakların etkili, 
ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak 
kullanılması ve kötüye kullanılmaması için 
gerekli önlemlerin alınması zorunludur. 



Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ 
(SAYI: 2007/1) 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 

141 

 (3) 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 tasarruf tedbirleri ve uygulama talimatlarında 
belirtilen hususlara uyulması,  

 Gerekmektedir. 



Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ 
(SAYI: 2007/1) 
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 (4) 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. 

 (5) Ayrıca, ön ödemenin kesin ödemeye dönüştürülmesinde 
verilen avansın veya açılan kredinin mahsubunda 
kullanılacak gerçekleştirme belgelerinin, Merkezî Yönetim 
Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde öngörülen belgelerden 
olması esastır. 

 



Ödeme Belgeleri Ve Bağlanacak Kanıtlayıcı 
Belgeler (MYHBY Mad. 5) 
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 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; 

 



Ödeme Belgeleri Ve Bağlanacak Kanıtlayıcı 
Belgeler (MYHBY Mad. 5) 
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 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. 

 



Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk (Mad.48)  
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 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. 



Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk (Mad.48)  
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 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.  

 



İdarelerin Taşınmaz Yönetimi 
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 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.  

 



29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki 

geçici 16. madde eklenmiştir. 
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 6528  Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı 
Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Mad.8) 
(14/03/2014 Tarih ve 28941 Sayılı RG.) 

 Hazine taşınmazları üzerinde eğitim tesisi yapılması 
amacıyla ilk yıl için yatırım konusu taşınmazın emlak 
vergisine esas asgari metrekare birim değerinin binde beşi 
tutarındaki bedel üzerinden, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(g) bendine göre pazarlık usulüne göre yirmi beş yıla kadar 
bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilebilir. 



29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki 

geçici 16. madde eklenmiştir. 
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 Mülkiyeti 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelde 
yer alan kamu idareleri ile  

 mahallî idarelere ait olan taşınmazlar da  

 Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine bu madde 
kapsamında değerlendirilebilir.  

 Ancak Millî Savunma Bakanlığına tahsisli olarak Akaryakıt 
İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletmesi Başkanlığınca 
kullanılan taşınmazlar ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
mülkiyetindeki taşınmazlar için Millî Savunma Bakanlığının 
uygun görüşü aranır. 

 



Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-işlet-devret  
 Modeli Çerçevesinde Yaptırılması  
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 3996/2 Mad. Bu Kanun,  

 köprü, tünel,baraj,sulama,içme ve kullanma suyu,arıtma tesisi, 
kanalizasyon, haberleşme,  

 (Ek ibare: 03/04/2013 - 6456/26 md.) kongre merkezi,  

 kültür ve turizm yatırımları,  

 ticari bina ve tesisler,  

 spor tesisleri,  

 yurtlar,  

 tema parklar,  

 balıkçı barınakları, silo ve depo tesisleri, jeotermal ve atık ısıya dayalı 
tesisler ve ısıtma sistemleri (Ek ibare: 20/12/1999 - 4493/1 md.) 
elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti maden ve işletmeleri, fabrika ve 
benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar,otoyol, trafiği yoğun 
karayolu, demiryolu (Ek ibare: 03/04/2013 - 6456/26 md.) ve raylı 
sistemler,  



Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-işlet-devret  
 Modeli Çerçevesinde Yaptırılması  
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 gar kompleksi  

 (Ek ibare: 03/04/2013 - 6456/26 md.) ve istasyonları, teleferik ve 
telesiyej tesisleri, lojistik merkezi,  

 yeraltı ve yerüstü otoparkı  

 ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava alanları ve limanları , yük ve/veya 
yolcu ve yat limanları ile kompleksleri, sınır kapıları  

 (Ek ibare: 03/04/2013 - 6456/26 md.) ve gümrük tesisleri, milli park 
(özel kanunu olan hariç),  

 tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve yaban hayatı koruma ve geliştirme 
sahalarında planlarda öngörülen yapı ve tesisleri,  

 toptancı halleri ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi 
ve devredilmesi konularında,  

 yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı 
şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 



Kamu zararı (Mad.71)  
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 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,           



Kamu zararı (Mad.71)  
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 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.  

 



Kamu zararı (Mad.71)  
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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. 

 



Kamu zararı (Mad.71)  
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 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.  

 



Para cezaları ve yetkili merciler  
(Mad.73)  

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 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.  

 



Türk Ceza Kanunu Açısından 
Sorumluluk 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 Türk Ceza Kanunu Madde 236 

 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. 



Türk Ceza Kanunu Açısından 
Sorumluluk 
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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. 



Kamu Zararları Açısından Sorumluluk 
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Mad.5 
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 “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.”  



Sayıştay Denetiminde Kamu Zararının 
Tespiti 

(Sayıştay Denetim Yönetmeliği Mad.43) 
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 (1) 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. 



Devlet Memurlarına yapılan hatalı ödemelerin kamu zararı kapsamında 
olup olmadığı (Danıştay 2. Dairesi 2010/5111 Sayılı Kararı) 
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 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  
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 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 
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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 
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 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 
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 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 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 

166 

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.  

 



Kamu Zararları / Yersiz ve Fazla Ödemenin 
Muhasebe Kaydına Alınması 
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Kamu Zararı Niteliğinde Yersiz ve 
Fazla Ödeme 

• 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. 
 
 

Memura maaş veya özlük haklarının  
Yersiz ve Fazla Ödenmesi 

• 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. 



Kamu Zararından Doğan Alacakların Tebliği ve 
Takibi (KZTY Mad. 10) 
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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 Alacakların Tahsil 
Şekilleri (KZTY Mad. 12) 
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 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 Kanun hükümleri uygulanmak, 

 suretiyle tahsil edilir. 

 



Stratejik planlama ve performans esaslı 
bütçeleme  
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 Kamu idareleri;  

kalkınma planları,  

programlar,  

ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 
oluşturmak,  

stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 

 performanslarını önceden belirlenmiş olan 
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin 
izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 
katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.  



Stratejik planlama ve performans esaslı 
bütçeleme  
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 Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen 
düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile 
program ve proje bazında kaynak tahsislerini; 
stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile 
performans göstergelerine dayandırmak 
zorundadırlar.  

 Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu 
idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin 
takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı 
ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve 
esasların belirlenmesine Kalkınma Bakanlığı 
yetkilidir.  



Stratejik planlama ve performans esaslı 
bütçeleme  
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 Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile 
bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve 
göstergelerini içeren performans programı hazırlar.  

 Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan 
misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve 
performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu 
idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen 
performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu 
çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı 
bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye 
Bakanlığı yetkilidir.  



Stratejik planlama ve performans esaslı 
bütçeleme  

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve 
ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit 
edilecek olan performans göstergeleri, 
kuruluşların bütçelerinde yer alır.  

 Performans denetimleri bu göstergeler 
çerçevesinde gerçekleştirilir.  



Stratejik Planlama Ve Performans Programı  

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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Performans Esaslı Bütçeleme Süreci 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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Faaliyet Raporları 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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5018 Sayılı KMYKK 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 
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 Faaliyet raporları (Mad. 41) 

  

 Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama 
yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her 
yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri 
tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, 
idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet 
raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, 
idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştay’a ve Maliye 
Bakanlığına gönderir.  



5018 Sayılı KMYKK 
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 Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının 
birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. 
İçişleri Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi 
değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet 
raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer 
örneği Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderilir.  

 Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik 
kurumlarının bir malî yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye 
Bakanlığınca hazırlanacak genel faaliyet raporunda 
gösterilir. Bu raporda, mahallî idarelerin malî yapılarına 
ilişkin genel değerlendirmelere de yer verilir. Maliye 
Bakanlığı, genel faaliyet raporunu kamuoyuna açıklar ve bir 
örneğini Sayıştaya gönderir. 



5393 Sayılı Belediye Kanunu 
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 Faaliyet raporu (Mad.56) 

 Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen 
biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen 
faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve 
gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve 
belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu 
hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye 
ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer 
verilir. 

 Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından 
meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir 
ve kamuoyuna da açıklanır. 



KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK 

(Resmi Gazete 17 Mart 2006  - Sayı : 26111) 
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Sorumluluk ilkeleri 

Birim faaliyet raporu  

İdare faaliyet raporu 

Birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı 

Birim ve idare faaliyet raporlarının şekli 

Birim ve idare faaliyet raporları işlemlerinin 
akım şeması 

 

 



Sorumluluk ilkeleri  
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 Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi (Mad.5) 

 Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, 

önyargısız ve tarafsız olması zorunludur. 

 

 Açıklık ilkesi (Mad.6) 

 Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi 

olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil 

kullanılarak hazırlanır. 

 Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması 

durumunda bunlar ayrıca tanımlanır. 



Sorumluluk ilkeleri  
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Tam açıklama ilkesi (Mad.7) 

 Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin 

eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm 

yönleriyle açıklaması gerekir. 

 İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan 

hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez. 



Sorumluluk ilkeleri  
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 Tutarlılık ilkesi (Mad.8) 

 Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde 

aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması 

durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır. 

 Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân 

verecek biçimde hazırlanır.  

 

 Yıllık olma ilkesi (Mad.9) 

 Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını 

gösterecek şekilde hazırlanır.  



Birim faaliyet raporu (Mad.10) 
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 Birim faaliyet raporu; genel bütçe kapsamındaki 

kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik 

kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde 

kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri 

tarafından hazırlanır.  

 Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel 

bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının ilgili 

mali yıla ilişkin birim faaliyet raporları harcama 

yetkilileri tarafından izleyen mali yılın en geç Ocak 

ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.  



Birim faaliyet raporu 
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 Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından 
hazırlanan birim faaliyet raporları ise izleyen mali 
yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye 
sunulur. 

 Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve 
performansını izleyebilmek amacıyla, harcama 
yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet 
raporları isteyebilir. 

 Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, 
raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin 
doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur. 
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 İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas 
alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek 
şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır. 

 Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 
özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik 
kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet 
raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali 
yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna 
açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre 
içerisinde Sayıştaya ve Bakanlığa gönderilir.  

 



İdare faaliyet raporu (Mad.11) 
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 Sayıştay, Bakanlık veya İçişleri Bakanlığınca 

istenilmesi halinde faaliyet raporları ayrıca 

elektronik ortamda da gönderilir. 

Üst yöneticiler, idare faaliyet raporlarının 

içeriğinden ve raporlarda yer alan bilgilerin 

doğruluğundan ilgili Bakana; mahalli 

idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.  



Birim ve idare faaliyet raporlarının 
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 Birim ve idare faaliyet raporları, aşağıda yer alan bölümleri 

ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. 

 a) Genel bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve 

vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, 

sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile 

ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit 

ve değerlendirmelere kısaca yer verilir.  

 b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve 

hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve 

politikalarına yer verilir.  
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 c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, 

mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer 

verilir.  

 1) Mali bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe 

hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların 

nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan 

birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, 

temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer 

verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki 

özet bilgiler de bu başlık altında yer alır. 
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 2) Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik 
plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve 
projelerine, performans programında yer alan performans 
hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana 
gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine 
ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. 

 ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi: Bu 
bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi 
sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik 
kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum 
değerlendirmesi yapılarak idarenin üstün ve zayıf yanlarına 
yer verilir. 
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 d) Öneri ve tedbirler: Faaliyet yılı sonuçları ile 

genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve 

beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek 

yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı 

değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana 

gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve 

bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere bu 

bölümde yer verilir.  
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 Birim ve idare faaliyet raporları, Yönetmelik 

ekinde yer alan şekle uygun olarak hazırlanır. 

  Birim faaliyet raporlarında sadece harcama 

birimine ilişkin bilgilere yer verilir.  

 Birim faaliyet raporlarında birim 

yöneticisinin; idare faaliyet raporlarında ise 

ilgili bakan ve üst yöneticinin sunuş metni yer 

alır. 
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 İdare faaliyet raporlarına, Yönetmelik ekinde 

örnekleri yer alan  

 üst yönetici tarafından imzalanan "İç Kontrol 

Güvence Beyanı" ile  

 mali hizmetler birim yöneticisi tarafından 

imzalanan " Mali Hizmetler Birim 

Yöneticisinin Beyanı",  

 birim faaliyet raporlarına ise Yönetmelik ekinde 

örneği yer alan ve harcama yetkilisi tarafından 

imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanı" eklenir. 
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. 

Faaliyet raporu hazırlama 
talimatı 

 
Faaliyet raporu hazırlama 

talimatı 
 

 
Faaliyet raporu hazırlama 

talimatı 
 

Birim Faaliyet  
Raporu 

 

 
Birim Faaliyet  

Raporu 

 

 
Birim Faaliyet  

Raporu 

 

İlgili mali yıla ilişkin birim faaliyet raporları  
harcama yetkilileri tarafından izleyen mali yılın  

en geç OCAK ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur. 



idare faaliyet raporları işlemlerinin akım 
şeması 

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ) 

198 

İdare faaliyet raporları üst yöneticiler  
tarafından izleyen mali yılın 

 en geç ŞUBAT ayı sonuna kadar hazırlattırılır 

İzleyen mali yılın  
en geç ŞUBAT ayı  

sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. 

 
İdare Faaliyet  

Raporu 
 

izleyen mali yılın en geç  
ŞUBAT ayı sonuna kadar  

Maliye Bakanlığına Gönderilir /  

Mahalli İdareler İçişleri Bakanlığına  

izleyen mali yılın en geç  
ŞUBAT ayı sonuna kadar  

Sayıştay Başkanlığına Gönderilir 



Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile 
sosyal güvenlik kurumlarının idare faaliyet raporları genel akım 

şeması 
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Ocak 

Şubat 
Şubat 
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 Teşekkür ederim 

  

 


