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TAKDİM 

 

 

Bu kılavuz, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından, mali 

mevzuatımızın ilgili bölümlerinin derlenmesiyle oluşturulmuş olup, harcama 

birimlerimizin karşılaşacağı olası sorunlara mümkün olduğunca çözüm önerileri 

getirme amacı taşımaktadır. Bu çalışma, zaman içerisinde geliştirilecek ve 

ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bölümler eklenerek 

genişletilecektir. Bu nedenle kılavuz, tamamlanmış bir çalışma değil sürekli 

geliştirilecek ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bölümler hazırlanacaktır. 

Kılavuz’un Üniversitemiz harcama birimlerine mali yönetim sistemi ile 

ilgili işlerinde yardımcı olmasını ve 5018 sayılı Kanunun getirdiği yeni kamu 

mali yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlamasını umut ediyoruz. 

 

Saygılarımızla.  

 

                                                                                                                                                 Cuma AY 

Daire Başkanı 
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1.ÖN ÖDEME NEDİR? 

Ön ödeme; Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kesin ödeme öncesi avans 

veya kredi şeklinde yapılan geçici ödemedir. 

Ön ödeme uygulamasında kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun 

olarak kullanılması ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınması zorunludur. 

 

 

 

 

 

2.ÖN ÖDEME YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 

5018 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre; 

harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı 

ödeneğinin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda 

öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin 

tamamlanması beklenilmeyecek ivedi ve zorunlu 

giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle 

ön ödeme yapılabilir. 

Bu tanıma göre, ön ödeme yapılabilmesi için, 

 •  İlgili kanununda öngörülmüş olması,  

 • Harcama yetkilisinin ön ödemeyi uygun bulması, 

Bu kılavuz, ön ödemelere ilişkin genel esasların neler olduğunu, ön ödeme 

yapılabilecek durumlar, kimler aracılığıyla yapılacağı, ön ödemelerin mahsup süresi 

ve sorumlulukları ile ön ödemelerde dikkat edilecek hususları içermektedir. 

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. 
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 • İlgili bütçe tertibinden yeterli ödeneğin harcama biriminde mevcut olması ve 

bu ödeneğin, ön ödemenin mahsubu yapılana kadar saklı tutulması, 

 • Ön ödeme yapılacak giderin, gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması 

beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderlerden olması gerekmektedir. 

2.1. Ön Ödemelerin Kullanılması İçin Genel Koşullar 

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesine göre; 

 • Ön ödemeler hangi iş için verilmiş ise yalnızca o işte kullanılır.  

• Mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeni bir ön ödeme yapılamaz.  

• Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın 

mahsubunda kabul edilemez.  

• Mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin de, ön ödemenin yapıldığı tarih ile 

en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir.  

• Yüklenicilere sözleşmelerine dayanılarak verilen bütçe dışı avansların mahsubunda 

şartname ve sözleşmelerinde belirtilen esaslara uyulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 

 

• Ön ödemenin kesin ödemeye dönüştürülmesinde verilen avansın veya açılan 

kredinin mahsubunda kullanılacak gerçekleştirme belgelerinin, Merkezi Yönetim 

Harcama Belgeleri Yönetmeliklerinde öngörülen belgelerden olması esastır. 
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3. ÖN ÖDEME ŞEKİLLERİ NELERDİR? 

 

Ön Ödemeler, bütçe ödenekleriyle ilişkilendirilip ilişkilendirilemediklerine göre, 

bütçe içi ve bütçe dışı olmak üzere iki kısma ayrılır. Her iki ön ödeme türü de hem avans 

verilmek hem de kredi açılmak suretiyle yapılabilir.  

3.1. Bütçe İçi Ön Ödemeler   

Bütçe içi ön ödemeler, bütçe ödenekleriyle bağlantı kurularak yapılan, yani 

bütçede ödeneği bulunan giderler için yapılan ön ödemelerdir.  

Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen iş avansları ve adlarına açılan krediler, 

ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaş ve ücret ödemeleri ile yılı 

bütçesinden karşılanmak üzere verilen personel avansları bütçe içi ön ödemelere örnek 

olarak gösterilebilir.  

3.1.1. Avans Verilmek Suretiyle Yapılacak Ön Ödemeler 

 

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerine göre; 

• Yılları merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen tutara kadar olan yapım 

işleri, mal ve hizmet alımları, yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanmasına ilişkin giderler 

ile benzeri giderler için avans verilebilir. 

• İlgili kanunlarında hüküm bulunması halinde, görevlilere yolluk ve diğer 

giderleri karşılığı avans verilebilir.  

• Yetkili mercilerce ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaş ve 

ücretler avans olarak verilebilir. 

 • Avans, işi yapacak, mal veya hizmeti sağlayacak kişi veya kuruluşa verilmek 

üzere doğrudan mutemede verilir.  

•  Verilecek avansın üst sınırları, gider türleri ve idareler itibariyle Parasal Sınırlar ve 

Oranlar Hakkında Genel Tebliğde gösterilir.  

•  Bir mutemede verilecek avansın toplamı, bütçe kanununda belirlenen tutarı 

aşmamak koşuluyla bütçenin çeşitli tertiplerinden olabilir.  
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•  Mutemetler avans almadan harcama yapamaz ve kamu idaresi adına harcama 

yapmak üzere muhasebe biriminin veznesi veya banka hesabından başka hiçbir yerden, 

hiçbir nam ile para alamazlar.  

•  İlgili kanunlara göre görevlilere yolluk ve diğer giderleri karşılığı ödenecek 

avanslar kendilerine veya şahsi mutemetlerine verilebilir.  

3.1.2. Kredi Açılmak Suretiyle Yapılacak Ön Ödemeler 

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesine göre; 

• Dairesinin göstereceği lüzum ve harcama yetkilisinin onayı ile kredi şeklinde ön 

ödeme yapılması uygun görülen giderler ile avans sınırlarını aşan giderler için 

mutemetler adına banka veya muhasebe birimi nezdinde kredi açtırılabilir. 

 • Kredi mutemede nakden verilmez veya şahsi hesabına aktarılmaz. 

•Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarınca yabancı ülkelerde 

yapılacak satınalmalar için, mutemetler adına gerektiğinde yerel bankalardan birinde 

kredi açtırılabilir. 

• Yabancı ülkelerden yapılacak satınalmalar için, dairesinin göstereceği lüzum 

üzerine, ilgili mevzuatı gereğince Türkiye’de bankacılık faaliyetine izin verilen banka veya 

özel finans kuruluşları nezdinde akreditif karşılığı kredi açtırılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREDİLER HAK SAHİBİNE NASIL ÖDENİR? 

 Mutemet tarafından, nezdinde kredi açılan banka veya muhasebe birimine hitaben; 

 a) Kredi banka nezdinde açılmış ise hesap numarası, muhasebe birimi nezdinde açılmış ise 
muhasebe biriminin adı, 

 b) Ödemenin yapılacağı kişinin adı (tüzel kişilerde unvanı), vergi kimlik numarası ve banka 
hesap numarası, 

 c) Ödenecek tutar, 

 d) Mutemedin adı, soyadı, unvanı, dairesi ve düzenlenme tarihi, bilgilerini içeren bir kredi 

ödeme talimatı düzenlenir ve imzalanarak hak sahibine verilir (Ön Ödeme Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik madde 8). 

İhale mevzuatı çerçevesinde mal ve hizmet alımı gerçekleştirilecek kamu idarelerinden,             

Ek-3 ‘deki listede gösterilenlere yapılacak ön ödemeler ise kredi tutarı, doğrudan ilgili kamu 

idaresinin banka hesabına aktarılacaktır ( Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ  

(Sayı:2007/1) madde 5). 
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3.2. Bütçe Dışı Ön Ödemeler 

 

Bütçe dışı ön ödemeler ise, bütçede ödeneğinin olup olmadığına bakılmadan 

tamamen bütçe dışından yapılan ve bütçede yer alan ödeneklerle bağlantısı kurulmayan 

ön ödemelerdir.  

 

Hangi durumlarda bütçe dışı ön ödeme yapılacağı Ön Ödeme Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesinde düzenlenmiştir. 

 

Buna göre; İlgili kanunların bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklı 

kalmak üzere aşağıda belirtilen hallerde bütçe dışı avans verilmek veya kredi açılmak 

suretiyle ön ödeme yapılabilir. 

 

 a) Sözleşmelerinde belirtilmek ve karşılığında aynı tutarda teminat alınmak koşuluyla 

yüklenicilere; 

 

1) Mal ve hizmet alımlarında yüklenme tutarının yüzde 10’una, yapım işlerinde 

ise yüklenme tutarının yüzde 15’ine kadar bütçe dışı avans verilebilir. 

 

2) Yukarıda belirtilen oranların üzerinde avans verilmesini zorunlu kılan 

durumlarda; genel bütçeli idareler için Bakanlığın uygun görüşü, kapsamdaki 

diğer idareler için ise üst yöneticinin kararı ile ve aşan kısım için T.C. Merkez 

Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz alınmak kaydıyla, 

yüklenme tutarının yüzde 30’unu aşmamak üzere belirlenecek oranda bütçe dışı 

avans verilebilir. 

 

3) Verilen avanslar karşılığında alınan teminatlar, yüklenicinin talebi halinde 

mahsup edilen tutarda serbest bırakılır veya iade edilir. 

 

b) Özel kanunlarında hüküm bulunması durumunda bütçe dışı avans veya kredi şeklinde 

ön ödeme yapılabilir. 
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4. HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ GÖREVLENDİRİLMESİ 

Harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve kendisine verilen 

avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama 

yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine 

vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan kişi harcama yetkilisi mutemedidir 

(Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,  Madde 4). 

 

 

 

 

 

4.1. Harcama Birimlerinde Kaç Tane Harcama Yetkilisi Mutemedi 

Görevlendirilebilir? 

 

Kamu idarelerinin bütçesinde kendisine ödenek tahsis edilen her bir merkez 

harcama birimi için yalnızca bir mutemet görevlendirilir. Ödenek gönderme belgesiyle 

ödenek verilen harcama yetkilileri ise kendilerine bağlı her bir birim için birer mutemet 

görevlendirebilir. 

Ayrıca, zorunluluk bulunması ve harcama yetkilisi onayında belirtilmesi 

koşuluyla; 

a) Taşıtların akaryakıt, yağ, bakım, onarım ve işletme giderleri, 

 b) Bir bütün oluşturmakla birlikte, alınacak mal veya yapılacak işle ilgili olarak 

ayrı yerlerde sonuçlandırılması gereken vergi, resim, harç ödeme yükümlülükleri ile 

yükleme, boşaltma ve gümrük işlemleri gibi özellik arz eden işlere ilişkin giderler,  için 

birden fazla mutemet görevlendirilebilir (Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik, Madde 9) 

Mutemetler avans almadan harcama yapamaz ve kamu idaresi adına harcama 

yapmak üzere muhasebe biriminin veznesi veya banka hesabından başka hiçbir 

yerden, hiçbir nam ile para alamazlar (Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik, Madde 5). 
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4.2. Mutemetler Üzerindeki Avans veya Krediler Başka Mutemede 

Devredebilir mi? 

 

Harcama yetkilisinin yazılı izniyle mutemet, üzerindeki avans veya adına açılan 

kredi tutarını başka bir mutemede devredebilir. 

 

 Avans şeklindeki ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde para ve harcama 

belgelerinin mutemede teslim edildiğine ilişkin tutanak düzenlenir. Devreden 

mutemetçe tutanak ve harcama yetkilisinin yazılı izni muhasebe yetkilisine ibraz 

edilerek, avans kaydının yeni mutemet adına yapılması sağlanır. Tutanağın birer nüshası 

devreden ve devralan mutemede verilir. 

 

 Kredi şeklindeki ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde ise, harcama 

yetkilisinin yazılı izni ile birlikte yeni mutemedin imza örneği de muhasebe birimine 

verilerek, kredi kaydının yeni mutemet adına yapılması sağlanır. Banka nezdinde              

açılan kredilerin devrinde yeni mutemedin imza örneği ayrıca bankaya da gönderilir              

(Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 10). 

5. ÖN ÖDEME LİMİTLERİ 

 Ön ödemelerin avans verilmek suretiyle mi yoksa kredi açılmak suretiyle mi 

yapılacağını belirleyen unsurlardan biri parasal limitlerdir. Belli limitlere kadar olan ön 

ödemeler avans verilmek suretiyle yapılırken, bu limitlerin üzerindeki ön ödemeler kredi 

açılmak suretiyle yapılır.  

MUTEMETLERİN İLK GÖREVLENDİRİLMELERİ VE DEĞİŞTİRİLMELERİ HALİNDE 

NE YAPILMALIDIR? 

Mutemetlerin ilk görevlendirilmelerinde ve değiştirilmeleri halinde adı, 

soyadı, görev unvanı, T.C. kimlik veya vergi kimlik numarası ve imza örneği 

harcama yetkilisi tarafından bir yazı ile muhasebe birimine bildirilir                              

(Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 9). 
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Avansların üst sınırına ilişkin olarak, merkezî yönetim bütçe kanununda 

gösterileceği hüküm altına alınmıştır. Merkezi Yönetim bütçe kanununda gösterilmesi 

gereken parasal sınırların ( İ ) cetvelinde düzenlendiği ve verilen avanslara ilişkin üst 

sınırların da bu cetvelde yer aldığı görülmektedir. 

  Ayrıca, avanslara ilişkin merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen üst sınırlar, 

her yıl Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Parasal Sınırlar Ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde (2015/1) de yer almaktadır.  

Kredilerde ise durum biraz farklılık göstermektedir. Kredilerde, avansların tabi 

olduğu gibi bir üst limit bulunmamakla birlikte belli tutarların üzerindeki krediler Maliye 

Bakanlığının iznine bağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANS KİMLERE VERİLİR? 

•   Avanslar, işi yapacak, mal veya hizmeti sağlayacak olan kişi veya 

kuruluşa ödenmek üzere, doğrudan mutemede verilir. 

•  İlgili kanunlarına göre, görevlilere yolluk ve diğer giderleri karşılığı 

ödenecek avanslar kendilerine veya şahsi mutemetlerine verilebilir. 

KREDİLER KİMLERE VERİLİR? 

• Kredi, mutemetler adına banka veya aynı idareye hizmet veren 

muhasebe birimi nezdinde açtırılabilir. 

• Kredi, mutemede nakden verilmez veya şahsi hesabına 

aktarılmaz. 
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6. ÖN ÖDEMELERİN MAHSUBU VE SORUMLULUK 

6.1. Ön Ödemelerin Mahsup Süresi   

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesine göre; 

• Her mutemet ön ödemelerden harcadığı 

tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili 

kanunlarında ayrıca belirtilmemiş olması halinde 

avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde 

muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade 

ederek hesabını kapatmakla yükümlüdür. 

• Mahsup süresi, avansın verildiği veya 

kredinin açıldığı güne, son ayda tekabül eden 

günün mesai saati bitiminde; sürenin bittiği ayda 

avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne 

tekabül eden bir gün yok ise, süre o ayın son 

gününün mesai saati bitiminde sona erer.  

• Harcama yetkilisinin talimatıyla, bu süreler içinde getirilecek harcama belgeleri 

tutarında yeniden ön ödeme yapılabilir. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş 

için ön ödeme yapılamaz.  

• Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın 

mahsubunda kabul edilemez.  

• Mutemet, işin tamamlanmasından sonra, yukarıdaki bir ve üç aylık sürelerin 

bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden  üç iş günü içinde ön ödeme 

artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır. 

•  Ön ödemenin bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince başka mutemede 

devredilmesi halinde, devralan mutemedin de, hesabını ön ödemenin ilk mutemede 

yapıldığı tarihten itibaren, yukarıda belirtilen sürelerde muhasebe yetkilisine vermesi 

zorunludur. 
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6.2. Avansların Süresinde Mahsup Edilmemesi Durumunda Nasıl Bir 
Yaptırım Uygulanır? 
 

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11.maddesine göre; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Ön Ödemelerin Yıl Sonunda Mahsubu 

 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13.maddesine göre; 

• Mutemetler, mali yılın sonunda avanslarda bir aylık, kredilerde üç aylık sürenin 

dolmasını beklemeksizin, mahsubunu yapmadıkları harcamalara ait belgeleri muhasebe 

yetkilisine verip, artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlüdürler. 

HER MUTEMET ALDIĞI AVANSTAN HARCADIĞI TUTARA İLİŞKİN 

KANITLAYICI BELGELERİ; 

• İşin devam etmesi halinde bir ay içinde,  

• İşin tamamlanması halinde üç iş günü içinde,  

• İşin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın yılın sonunda, 

• Yolluk avansları ise görev bitişini müteakip bir ay içinde muhasebe yetkilisine 

vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. 

• Mutemetlerce süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında                        

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri 

uygulanır. 

• Kanunen geçerli bir mazereti olmaksızın avanslarını süresinde mahsup 

etmeyen mutemetler hakkında, ayrıca tabi oldukları personel mevzuatının 

disiplin hükümlerine göre de işlem yapılır.  

• Kurum içi veya kurum dışından görevlendirilenlere yolluk ve diğer giderleri 

karşılığı verilen avanslardan süresinde mahsup edilmeyenler hakkında özel 

kanunlarındaki hükümler uygulanır. 

 

 



 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

14 HARCAMA BİRİMLERİ KILAVUZU 

•  Mali yıl sonuna kadar kapatılmayan veya mahsup döneminde mahsup edileceği 

idaresince bildirilmeyen ön ödeme tutarı, yıl sonunda ilgili mutemet adına kişi borcu 

hesabına kaydedilerek ön ödeme hesabı kapatılır. Mutemet adına borç kaydedilen 

tutarlar hakkında muhasebe yönetmeliğinde belirtildiği şekilde işlem yapılır. 

6.4. Ön Ödemelerin Mahsup Dönemine Aktarılması 

  Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14.maddesine göre; 

•  Muhasebe birimine verilen mahsup belgelerinden incelenmesi yıl sonuna kadar 

tamamlanamayan ön ödeme artıkları mahsup dönemine ödeneği ile birlikte devredilir. 

•  Malın teslim alındığı, hizmetin gördürüldüğü veya işin yaptırıldığı, ancak 

belgelerin mahsup döneminde verileceği, ilgili idare tarafından mali yılın sonuna kadar 

muhasebe birimine yazılı olarak bildirilen ön ödemeler için de aynı şekilde işlem yapılır. 

Mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin, ön ödemenin yapıldığı tarih ile en geç 

ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir.  

 • Mahsup dönemi mali yılın bitimini izleyen bir aylık (mahsup dönemi) süreyi 

kapsamaktadır. Zorunlu hallerde Maliye Bakanlığı bu süreleri bütçe gideri için bir ay, 

diğer işlemlerde iki ay uzatabilir (5018 sayılı Kanun 51 madde). Dolayısıyla yıl sonuna 

kadar malın teslim alınması, hizmetin gördürülmesi veya işin yaptırılması mümkün 

olmayacaksa mutemetler, mahsubunu yapamadıkları harcamalara ait belgeleri 

muhasebe yetkilisine verip, artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlüdürler 

• Mahsup döneminde de kapatılamayan ön ödeme tutarı, dönem sonunda 

mutemet adına borç kaydedilerek ön ödeme hesabı kapatılır. Karşılığı ödenekler iptal 

edilir. Yılı bütçesine gider kaydedilmek üzere geçici ve sürekli görev yolluğu ile buna 

ilişkin diğer giderler karşılığı verilen avanslardan mali yılın sonuna kadar mahsubu 

yapılamamış olanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 
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7. ÖN ÖDEMELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğin 11. maddesine göre, 

harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avanslarda; 

 

• Belirlenen sınırlar dahilinde olmak şartıyla, ihtiyaç tutarında avans verilmesine, 

• Avansın ivedi ihtiyaçlar için verildiği göz önünde bulundurularak, olağanüstü durumlar dışında 

alım işine, avansın verildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) gün içinde başlanılmasına, 

• Harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, İşin devam etmesi halinde avanslarda bir ay 

içinde,  kredilerde 3 ay içinde, İşin tamamlanması halinde 3 (üç) iş günü içinde, muhasebe 

yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. 

• Avans verilmesini gerektiren ihtiyaçların ortadan kalkması halinde avansın veya kullanılmayan 

artıkların bekletilmeden muhasebe birimi vezne veya banka hesaplarına iade edilmesine, özen 

gösterecekler, kamu idaresine ait paranın gereksiz yere mutemetler üzerinde kalmasına izin 

vermeyeceklerdir. 

•  Mahsup süresi, avansın verildiği güne, son ayda tekabül eden günün mesai bitiminde, 

sürenin bittiği ayda avansın verildiği güne tekabül eden bir gün yoksa ise, o ayın son 

gününün mesai bitiminde sona erer. 

 

Örneğin; 15/05/2014 tarihinde alınan avansın en geç 15/06/2014 tarihinin mesai saati 

sonuna kadar mahsup edilmesi gerekir. Ancak, bu gün tatil gününe (Pazar) rastladığından 

takip eden ilk iş günü olan 16/06/2014 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar 

mahsubu gerekir. 30/01/2014 tarihinde alınan avansın ise en geç 28/02/2014 günü 

mesai saati bitimine kadar mahsup edilmesi gerekmektedir. Belirtilen sürede mahsup 

edilmeyen avanslar, mahsup edilmesi gereken tarihten itibaren, 6183 sayılı Kanunun değişik 51 

inci maddesi hükmüne göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine 

göre ilgili mutemetten tahsil edilir. 
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• Söz konusu mevzuatımıza göre, avans ve krediler için mahsup süresi olarak belirtilen 1 

ve 3 aylık sürelerde mutemetlerin kanıtlayıcı belgeleri ödeme emri belgesi ekinde 

muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olduğu belirtilmişse 

de; harcama yetkilisi mutemetleri işin tamamlanmasından sonra, yukarıdaki bir ve üç 

aylık sürelerin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde ön 

ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak 

zorundadır.  

 Örneğin; Mal alımı için mutemede 13.05.2014 tarihinde 400,00-TL avans verilmiştir. 

Mutemet, avans tutarının harcanmış kısmı olan 200,00-TL tutarın harcama belgelerini 

29.05.2014 tarihinde muhasebe birimine teslim etmiş ve aynı gün avans artığını 

muhasebe birimi veznesine yatırmıştır. Fakat harcama belgelerinin incelenmesinde, söz 

konusu mal alımına ilişkin faturanın 20.05.2014 tarihini taşıdığı görülmüştür.  

İşte bu örnekteki gibi bir durumda, mutemet avansı süresinde mahsup etmiş olsa bile, 

harcadığı tutardan kalan 200,00-TL’yi en geç 23.05.2014 tarihinde muhasebe birimi 

veznesine yatırmak zorundadır. Ancak harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri 

13.06.2014 tarihine kadar, yani mahsup süresi sonuna kadar tutabilecektir.  

 

 

 

 

 

 

7.1.  Avans ve Kredi Suretiyle Yapılacak Ön Ödemelerde Hangi Belgeler 

Hazırlanır ve Muhasebe Birimine Gönderilir? 
 

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğin 5. Maddesine göre,  Avans veya kredi 
suretiyle yapılacak ön ödemelerde; 

• Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi, 
• Gereken hallerde kredi izin yazısı Muhasebe İşlem Fişine eklenir. 

 

 

Bu hüküm uygulamada sıkıntılara sebep olsa da, kamu idaresine ait 

paranın gereksiz yere harcama yetkilisi mutemetleri uhdesinde 

kalmasını önlemek amaçlanmaktadır. 
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EK-1  

AVANS KAPATILMASI İLE İLGİLİ TABLO 
 

 

 

 

 

 

Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen  avanslar, 

avansın verildiği tarihten itibaren 1 ay içinde 

Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen krediler, 

kredinin verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde 

 

 

5018 sayılı 

Kanunun 35. 

Maddesine göre 

Avans ve 

Kredilerin 

kapatılması 

 

Süresinde kapatılmayan avans ve krediler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun uygulanır. 

   Faiz oranı Aylık; 1,40 

Geçici Görevden dönüş tarihinden itibaren     

1 ay içinde 

Geçici Görevlerde verilen avans, göreve 

gidilmemesi durumunda 15 gün sonra iade 

edilir 

 

 

6245 sayılı Harcırah 

Kanununa göre 

verilen Geçici Görev 

Yolluk Avanslarının 

kapatılması 

 
Süresinde kapatılmayan avanslar için 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 

Kanun uygulanır. 

       Faiz oranı Yıllık; %9 
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EK-2  

2015  YILI PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR 
 

TABLO II   

Ö N  Ö D E M E  İ Ş L E M L E R İ 
 

A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI (TL) 

  1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:   

   

1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i 

geçen ilçelerde 
1.150 

   1.2. Diğer ilçelerde 590 

  2. Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin sevki amacıyla 13.200 

  3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara 7.700 

  4. Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere  22.000 

  5. Mahkeme harç ve giderleri   

   5.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için 78.000 

   5.2. Diğer il ve ilçeler için 28.000 

  6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için 60.300 

  7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için 5.800 

  8. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınır dışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere 24.200 

  9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği  440.000 

  10. Yargılama Giderleri  12.500 

  11. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için) 2.750 

  
12. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan 

kadınların harçlıkları için 
  

   12.1. Büyükşehir belediye sınırları içinde 5.200 

   12.2. Diğer il ve ilçelerde 3.100 

B- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER AVANS SINIRLARI   

  1. Yükseköğretim Kurumları için:   

   1. 1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için 5.750 

   1.2. Diğer birimleri için 1.150 

  2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı mutemetlerine 3.000 

  3. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mutemetlerine 12.000 

  4. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü mutemetlerine 33.000 

  5. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine   

   5.1. Kuruluş merkezinde 96.000 

   5.2. Merkez dışındaki birimlerde 167.500 

  

6. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu mutemetlerine 
  

   6.1. Kuruluş merkezlerinde 826.000 

   6.2. Merkez dışındaki birimlerde 330.500 

  7. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine 826.000 

  

8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve 

Arama Genel Müdürlüğü mutemetlerine 
148.000 

  9. Diğer Özel Bütçeli İdarelerin mutemetleri için 1.150 
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