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1 HARCAMA BİRİMLERİ KILAVUZU 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

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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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

1. 5018 SAYILI KANUNA GÖRE SORUMLULAR VE SORUMLULUKLAR 

 

Sorumluluk, Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi 

bir olayın sonuçlarını üstlenmesi halidir (TDK Sözlük). 

24.12.2003 tarihli 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren               

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (KMYKK)  8. maddesine göre;                 

“ Hesap verme sorumluluğu;  Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi                               ve 

kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik,            verimli 

ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, 

muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için 

gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap 

vermek zorundadır.”  denilmektedir.  

5018  Sayılı KMYKK göre Sorumlular 

• Bakan 

• Üst Yönetici 

• Harcama Yetkilisi 

• Gerçekleştirme Görevlisi 

• Muhasebe Yetkilisi 

• Harcama Yetkilisi Mutemedi 

• Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi 

 

Bu  bölüm,  5018 sayılı Kanuna göre,  hesap verme sorumluluğu ve  sorumlular  ile 
harcama sürecinde yer alan görevliler ve bunların sorumluluklarına ilişkin 
hususları içermektedir. 
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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

1.1 BAKANLAR  

 

5018 sayılı kanunun 10. maddesine göre Bakanlar, hükümet politikasının 

uygulanması ile bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların 

stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun 

olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla 

koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorumludur.  

Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi Başkanlığı, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Millî Eğitim 

Bakanına, mahallî idareler için İçişleri Bakanına aittir.  

Bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, 

yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her malî yılın ilk ayı 

içinde kamuoyunu  bilgilendirirler. 

 

 

 

 

 

 

1.2 ÜST YÖNETİCİ KİMDİR? 

5018 sayılı kanunun 11. maddesine göre 

Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde 

en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve 

belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici 

Bakandır.  

Bakanlar Kime Karşı Sorumludurlar; 

Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile 

hukuki ve mali konularda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı 

sorumludurlar. 
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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

1.2.1 ÜST YÖNETİCİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI  

Üst yöneticiler;  

 •  İdarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık 

programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine 

uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından,  

•  Sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde 

elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının 

önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve 

izlenmesinden sorumludur. 

 

1.2.2 ÜST YÖNETİCİLER KİME KARŞI SORUMLUDUR  

 

Üst yöneticiler, bu kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine 

getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.  

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî 

hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. 

1.3 HARCAMA YETKİLİSİ KİMDİR? 

 

5018 sayılı Kanununun 31. maddesine göre, Bütçeyle ödenek tahsis edilen 

her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.  

5018 sayılı Kanununun 3. maddesi (k) bendine göre Harcama birimi: Kamu 

idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim, harcama 

birimidir.  

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. 
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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

Özel Bütçeli İdarelerde Harcama Yetkilileri 

Teşkilat Yapısı Üst Yönetici 
Bütçeyle Ödenek Tahsis 

Edilen Harcama Birimi 

Harcama 

Yetkilisi 

Üniversite ve Yüksek 

Teknoloji Enstitüleri 

 

Rektör 

 
 
 
 
 
 
 
 

Genel Sekreterlik 

Daire Başkanlığı 

Hukuk Müşavirliği 

Fakülte 

Yüksekokul 

Meslek Yüksekokulu 

Enstitü 

Hastane 

Merkez 

Bölüm 

Savunma Uzmanlığı 

Genel Sekreter 

Daire Başkanı 

Hukuk Müşaviri 

Dekan 

Müdür 
Müdür  

Müdür 

Başhekim 

Müdür  

Başkan 

Savunma Uzmanı 

Kaynak: Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ ( Seri No 1) 

1.3.1 HARCAMA YETKİLİSİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI  

 

5018 sayılı Kanunun 32. maddesine göre, harcama süreci harcama 

yetkililerinin “hizmetin gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir 

ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri 

içeren” harcama talimatını vermesiyle başlamaktadır. İhale onay belgesi ve onay 

belgesi de harcama talimatı niteliğindedir.  

5018 sayılı Yasa hükümlerine göre harcama talimatını vererek harcama 

sürecini başlatan harcama yetkilileri,  

1- Harcama talimatlarının, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mali 

mevzuata uygun olmasından,  

2- Birime tahsis edilen ödeneklerin, bütçe ilke ve esaslarına uygun olarak 

etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından, 

3- Taşınır malların etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun olarak elde 

edilmesi ve kullanılmasından,  
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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

Sayıştay Genel Kurul Kararına göre; mevzuatın yukarıda belirtilen 

hükümlerine göre, bütçeden yapılacak harcamalarda süreç, harcama 

talimatı ile başlamakta ve ödeme emri belgesi uyarınca hak sahibine 

ödeme yapılması ile son bulmaktadır. 5018 sayılı Kanunda, giderin 

yapılmasından ödeme aşamasına kadar tüm işlemlerin harcama 

yetkilisinin gözetim ve denetimi altında, onun emir ve talimatı ile 

yürütülmesi öngörüldüğünden, sorumluluk konusunda da harcama 

yetkilisi ön plana çıkmaktadır.  

Kanunda harcama yetkilisinin, bütçeyle ödenek tahsis edilen 

her harcama biriminin en üst yöneticisi olarak tanımlanması, idari 

açıdan üst yöneticilere; hukuka uygunluk açısından da yetkili kılınmış 

mercilere hesap vermekle sorumlu olduğunu göstermektedir.  

Bu hükümler karşısında, 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, Sayıştay’a karşı 

hesap verme konusunda tam ve doğrudan sorumlu olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle, harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının ve 

buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve 

yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluğundan sorumludur.              

(Sayıştay Genel Kurul Kararı   (Karar No : 5189/1 Karar Tarihi : 14.06.2007). 

 

4- Mevzuata aykırı karar, işlem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında 

artışa engel veya eksilmeye neden olunmasından sorumludur. 
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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİ VE GERİ ALINMASININ BİLDİRİLMESİNİN 
ZORUNLU OLDUĞU MERCİLER KİMLERDİR? 

Harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve Muhasebe Yetkilisine yazılı olarak 

bildirilir. 

 

1.3.2 HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİ  

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği ( Seri No: 1) hükümlerine göre,  

Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama 

yetkisini devredebilirler.   

HARCAMA YETKİSİ HANGİ GÖREVLİLERE DEVREDİLEBİLİR? 

Harcama yetkilileri, yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik 
olarak bir alt kademedeki yöneticilere devredebilir. 

HARCAMA YETKİSİ NASIL DEVREDİLEBİLİR? 

Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak 
devredilir: 

• Yetki devri yazılı olmak zorundadır. 

• Devredilen yetkinin sınırları açıkça 
belirlenmiş olması halinde devredilebilir. 

Harcama yetkisinin devredilmesi 
devredenin idari sorumluluğunu 
ortadan kaldırmaz. 

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. 
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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 60 ıncı maddesi uyarınca 

harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali 

hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev 

alamazlar. 

Ayrıca, 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  Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği ( Seri No: 2). 

1.4 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ KİMDİR? 

 

Gerçekleştirme görevlisi,  harcama yetkilisi tarafından yardımcıları veya 

hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe görevlisince imzalanan ödeme 

emri belgesi düzenlemek ve kontrol etmekle görevlendirilen bir veya daha fazla 

sayıda kişidir (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar md. 12.) 

1.4.1 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ  

 

5018 sayılı Kanunun 33. maddesine göre, gerçekleştirme görevlileri 

harcama talimatı üzerine; 

 • İşin yaptırılması, 

 • Mal veya hizmetin satın alınması, 

 • Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, 

 • Belgelendirilmesi, 
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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

 • Ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.                

Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle 

yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. 

Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve 

işlemlerden sorumludurlar. 

Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş 

usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş 

kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş 

olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen 

görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince 

imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. 

Giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri; 

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan, MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ 

YÖNETMELİĞİ  ile  belirlenmiştir.  

 

1.4.2 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNİN SORUMLULUĞU  

 

1) Ödeme Emri Belgesini Düzenlemekle Görevlendirilen Gerçekleştirme 

Görevlisinin Sorumluluğu; 

 5018 sayılı Kanunun 33’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca 

ödeme emri belgesi, harcama yetkilisi tarafından belirlenen bir görevli tarafından 

düzenlenecektir. Ödeme emri belgesi tek başına mali bir işlem sayılmamakla 

birlikte taahhüt ve tahakkuk aşamalarından sonra ödeme aşamasına geçilmesine 

esas teşkil etmektedir. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 12 

ve 13’üncü maddelerinde ödeme emri belgesi düzenleme görevi, ön mali kontrol 

kapsamında ele alınmakta ve “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi 

çerçevesinde değerlendirilmektedir. 
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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

Sayıştay Genel Kurul Kararına göre, aslî 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 sorumludur (Sayıştay Genel Kurul Kararı   (Karar No : 5189/1 Karar 

Tarihi : 14.06.2007). 

 

 

 

 

 

 

2) Ödeme Emri Belgesine Eklenmesi Gereken Taahhüt ve Tahakkuk   Belgelerine 

İlişkin Sorumluluk; 

     5018 sayılı Kanunun 33’üncü maddesi uyarınca bütçeden bir giderin 

yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak 

alındığının veya gerçekleştirildiğinin görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca 

onaylanmış ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekmektedir.  

   Öte yandan anılan maddede, bir mali işlemin gerçekleştirilmesinde görevli 

olanların sorumluluğunun belirlenmesinde, bu görevlilerin yetkili ve görevli olması 

ve yapılan giderin de bu görevlilerce düzenlenen belgeye dayanıyor olması 

hususlarına bakılması gerekmektedir.  Yani mali işlemin gerçekleştirilmesinde, 

görevli olanların imzası olmadan ödeme belgesinin tamamlanmış sayılmaması 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayıştay Genel Kurul Kararına göre, 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 

sorumludur  (Sayıştay Genel Kurul Kararı   Karar No : 5189/1 Karar Tarihi : 

14.06.2007). 
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1.5 MUHASEBE YETKİLİSİ KİMDİR? 

Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden 

ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, 

usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticidir 

(Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi Sertifika 

Verilmesi İle Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul 

Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 4).  

5018 sayılı KMYKK’nun 61 inci maddesine 

göre genel bütçeli idarelerin muhasebe yetkilileri 

Maliye Bakanlığı tarafından, diğer kamu 

idarelerinde ise üst yöneticiler tarafından 

atanmaktadır.  

Üniversitemizin muhasebe işlemleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

tarafından yürütülmektedir.   

1.5.1 MUHASEBE YETKİLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ  

Muhasebe Yetkilileri; 

• Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla 

tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.  

• Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.  

• Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak 

ve ilgililere vermek veya göndermek.  

• Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin 

kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve 

tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.  

• Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin 

harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe 

yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.  
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• Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde 

yapmak.  

• Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında 

belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.  

• Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili 

mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi 

mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.  

• Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, 

devredilen hesabı devralmak.  

• Muhasebe birimini yönetmek ve diğer mevzuatla verilen görevleri 

yapmak. 

1.5.2 MUHASEBE YETKİLİSİNİN SORUMLULUKLARI  

5018 sayılı KMYKK’nun 61 inci maddesine göre, muhasebe yetkilileri ödeme 

aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; 

a) Yetkililerin imzasını, 

b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, 

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını, 

d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, kontrol etmekle yükümlüdür. 

Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge 

arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde 

ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek 

veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama 

yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin 

giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir. 
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Sayıştay Genel Kurul Kararına göre Muhasebe Yetkililerinin Sorumlulukları; 

1) Muhasebe Yetkilisinin İmza Kontrol Görev ve Sorumluluğu;  5018 sayılı Kanunun 

61’inci maddesi uyarınca muhasebe yetkilisinin, ödeme aşamasında, ödeme emri 

belgesi ve eki belgeler üzerinde yetkililerin imzasını arama yükümlülüğü 

bulunmaktadır.   

2) Ödemeye Esas Belgelerin Eksikliği ve Maddi Hata Bulunması Durumunda   

Sorumluluk;  Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; 

“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, 

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.” Denilmektedir (Sayıştay Genel Kurul Kararı 

Karar No : 5189/1 Karar Tarihi : 14.06.2007). 

3) Muhasebe Yetkilisinin Gideri Hak Sahibine Ödeme Görevi; Muhasebe 

yetkilisinin, usul ve mevzuatına göre tahakkuk ettirilmiş gideri hak sahibine 

ödemek ve ödeme yaparken hak sahibinin kimliğini kontrol etmekle görevli 

olduğu, 5018 sayılı Kanunun 61’inci maddesinde ve Muhasebe Yetkililerinin 

Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23 

ve 29’uncu maddelerinde hüküm altına alınmıştır.  Bu nedenle, hak sahibi olmayan 

kişilere ödeme yapılması nedeniyle ortaya çıkan kamu zararından, doğrudan ve tek 

başına muhasebe yetkilisi sorumludur. 
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4) Muhasebe Yetkilisinin Gelir ve Alacakları Tahsil Görevi;  Gelirleri ve alacakları 

ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade 

etmek ve bu işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde 

tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak 

düzenlemek muhasebe yetkilisinin görevlerinden kabul edilmiştir. Bu nedenle, 

idarelerce ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale 

gelmiş kamu gelir ve alacaklarının takip ve tahsil edilmesinden muhasebe 

yetkilisinin tek başına sorumludur (Sayıştay Genel Kurul Kararı   Karar No : 5189/1Karar Tarihi 

: 14.06.2007). 

Ayrıca Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi Sertifika Verilmesi İle Muhasebe 

Yetkililerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 24. maddesine göre 

muhasebe yetkilileri;  

• Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi Sertifika Verilmesi İle Muhasebe 

Yetkililerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde sayılan 

hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam 

ve erişilebilir şekilde tutulmasından,  

• Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade 

edilen değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,  

• Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu 

aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve 

kontrolünden,  

• Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek 

tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,  

• Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde 

bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,  

• Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden 

hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan,  

• Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata 

göre kontrol etmekten,  

• Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar. 
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MUHASEBE BİRİMİNE GELEN ÖDEME EMİRLERİNİN ÖDEME ÖNCESİ KONTROL 

SÜRESİ NE KADARDIR? 

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi Sertifika Verilmesi İle Muhasebe 

Yetkililerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 30’uncu 

maddesinde;  

“ Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliş 

tarihinden itibaren, en geç dört iş günü içinde 

incelenir, uygun bulunanlar muhasebeleştirilerek 

tutarları hak sahiplerinin banka hesabına aktarılır. 

Eksik veya hatalı olan ödeme emri belgesi ve eki 

belgeler, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en 

geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü 

izleyen iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte 

harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hata 

veya eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe 

birimine verilenler, en geç iki iş günü sonuna kadar 

incelenerek muhasebeleştirme ve ödeme işlemi gerçekleştirilir.” denilmektedir. 

1.6 MALİ HİZMETLER UZMAN VE YARDIMCISI KİMDİR? 
 

5018 sayılı Kanunun 60. maddesine göre; İdarelerin mali hizmetler 

birimlerinde mali hizmetler uzman yardımcısı ve mali hizmetler uzmanı 

çalıştırılabilir. Malî hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına veya pozisyonlarına 

atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 

sayılan genel şartlara ilave olarak; 

             a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, 

iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca 

kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

             b) Yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak, 
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             c) Sınavın yapıldığı yılın başı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak  şartları 

aranır. 

             Özel yarışma sınavı, Maliye Bakanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığınca yapılacak 

sözlü sınavdan oluşur. Özel yarışma sınavında başarılı olanlar, ÖSYM tarafından 

başarı sırası ve yaptıkları tercihler dikkate alınarak belirlenir ve bunlar idarelerde 

malî hizmetler uzman yardımcısı kadro veya pozisyonlarına atanırlar. Bu kadro 

veya pozisyonlara atananlar en az üç yıl çalışmak ve başarılı olmak şartıyla, açılacak 

yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Maliye Bakanlığınca yapılacak yeterlik 

sınavında başarılı olanlar malî hizmetler uzmanı kadro veya pozisyonlarına 

atanırlar. Malî hizmetler uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınavında 

başarılı olamayanlar, istihdam şekline göre  bulundukları  kamu 

idarelerinde  durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanırlar. Özel yarışma 

sınavına katılacak adayların belirlenmesi, sınavların yapılması, atama ve 

yerleştirilmeleri, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları 

Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Malî hizmetler uzmanı 

kadrolarına atandıktan sonra en az üç yıl süreyle atandıkları idarelerde söz konusu 

kadrolarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapanlar, 

kendilerinin isteği ve idarelerinin muvafakati ile başka bir kamu idaresinin aynı 

unvanlı kadrolarına atanabilirler. 

 

1.7 HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ KİMDİR? 

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre, 

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. 
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1.8 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ KİMDİR? 
 

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4. maddesine göre, Taşınır Kayıt ve Kontrol 

Yetkilisi;   Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine  

teslim eden, bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve 

bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme 

sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlidir.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Üniversitemize gelen misafirlerin yol, konaklama ve diğer giderlerinin, 

harcama yetkilisi mutemetlerine, harcamaya başlamadan önce,  avans verilmesi 

suretiyle karşılanması, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygun olacaktır.  
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İKİNCİ BÖLÜM  

2. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI  
 

2.1 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ  
 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ve 

bu maddeye dayanılarak hazırlan, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesine göre; Kamu İdarelerinde Strateji 

Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları ve strateji geliştirme 

ve malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler strateji geliştirme birimlerini 

ifade eder.  

2.2 STRATEJİ GELİRTİRME BİRİMLERİNİN FONKSİYONLARI 
 

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin 4. maddesine göre; Strateji geliştirme birimlerinin görevleri, aşağıda 

belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür: 

1) Stratejik yönetim ve planlama 

• Misyon belirleme 

• Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma 

• Veri-analiz ve araştırma-geliştirme 

2) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme 

3) Yönetim bilgi sistemi 

4) Malî hizmetler 

• Bütçe ve performans programı 

• Muhasebe, kesin hesap ve raporlama 

• İç kontrol 

Bu bölümde, Strateji Geliştirme Başkanlığının yürüttüğü İş ve İşlemlere 
değinilmiştir.  
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2.3 STRATEJİ GELİRTİRME BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ 
 
 

5018 sayılı Kanunun 60. Maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesine göre, strateji geliştirme 

birimlerinin görevleri: 

• Ulusal kalkınma strateji ve 

politikaları, yıllık program ve hükümet 

programı çerçevesinde idarenin orta ve 

uzun vadeli strateji ve politikalarını 

belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere 

gerekli çalışmaları yapmak. 

• İdarenin görev alanına giren 

konularda performans ve kalite ölçütleri 

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer 

görevleri yerine getirmek. 

• İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve 

verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. 

• İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 

incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin 

düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

• Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. 

• İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini 

yürütmek. 

• İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine 
etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 

• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve 

yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara 

uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 
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• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı 

harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili 

birimlere gönderilmesini sağlamak. 

• Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 

•  İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 

alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 

  • Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini 

yürütmek. 

  • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 

idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 

  • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin 

icmal cetvellerini düzenlemek. 

  • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama 

sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

  • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek 

ve sonuçlandırmak. 

• Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve 

harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

• Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve 

verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. 

  • Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

 



 

 
  

 

22 HARCAMA BİRİMLERİ KILAVUZU 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

2.4 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN İŞ VE İŞLEMLERİ  

1-Stratejik Planlama Çalışmalarının Koordinasyonunu 

Stratejik planın hazırlanması, 

güncellenmesi ve yenilenmesi 

çalışmalarında koordinasyon görevi 

strateji geliştirme birimleri tarafından 

yürütülür (Strateji Geliştirme Birimlerinin 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik Madde 10). 

2-Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonunu        

Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında  

koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Birim 

performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde 

strateji geliştirme birimlerine gönderilir.  Strateji geliştirme birimleri, birim 

performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. 

Performans programı hazırlıklarında, Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan 

düzenlemelere de uyulur (Madde 11).  

3-Bütçenin Hazırlanması    

Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman, 

strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili birimlerine gönderilir. Her bir 

harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte 

strateji geliştirme birimlerine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler 

yapılarak idarenin bütçe teklifi strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanır 

(Madde 12). 

4-Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu 

İdarelerin yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve 

cetveller ile gerekli doküman strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili 

birimlerine gönderilir. Harcama birimleri yatırım programına ilişkin tekliflerini 
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hazırlayarak strateji geliştirme birimlerine gönderir. Harcama birimleri temsilcileri 

ile görüşmeler yapılarak idarenin yatırım programı teklifi strateji geliştirme 

birimleri tarafından hazırlanır(Madde 13). 

5-Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması   

Ayrıntılı harcama ve finansman programları, harcama birimlerinin teklifleri dikkate 

alınarak strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından 

onaylanır. Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman 

programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar    

(Madde 14). 

6-Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi 

Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak strateji geliştirme 

birimleri tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir. 

Bütçe kayıt ve işlemleri, strateji geliştirme birimi yöneticisinin veya yetki verdiği 

personelin onayıyla gerçekleştirilir ve idarenin harcama birimlerine açık tutulur 

(Madde 15). 

 

7-Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi 

Merkez teşkilatı harcama yetkililerince düzenlenerek strateji geliştirme birimlerine 

iletilen onaylı ödenek gönderme belgeleri, strateji geliştirme birimleri tarafından 

kontrol edilerek, merkez dışı birimlere gönderilir. Ancak, bütçelerinde kurumsal 

sınıflandırma yapılamayan ve birimlerine ödenek tahsis edilemeyen idarelerde üst 

yöneticinin onayıyla strateji geliştirme birimleri tarafından da ödenek gönderme 

belgesi düzenlenebilir(Madde 16). 

8-Gelirlerin Tahakkuku, Gelir ve Alacakların Takip ve Tahsili 

İdare gelirlerinin tahakkuku, gelir ve alacakların takibi ve genel bütçe kapsamı 

dışında kalan idarelerde bu gelir ve alacakların tahsil işlemleri, ilgili mevzuatında 

özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, strateji geliştirme birimleri tarafından 

yürütülür (Madde 17). 
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9-Ön Malî Kontrol İşlemleri 

Ön malî kontrol görevi harcama birimleri ve strateji geliştirme birimleri tarafından 

yapılır. Ön malî kontrol süreci malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye 

girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur 

(Madde 18). 

10- Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması 

İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında 

bulunan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında 

belirlenen kişiler tarafından tutulur. Taşınır kayıtları idarenin birimleri bazında 

düzenlenerek mevzuatında belirlenen sürede strateji geliştirme birimlerine 

gönderilir.  Strateji geliştirme birimleri tarafından bu kayıtlar idare bazında 

konsolide edilir ve taşınmaz kayıtları da eklenerek icmal cetvelleri hazırlanır 

(Madde 19). 

11-Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi 

9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe 

kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Bakanlık tarafından, genel 

bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri ise bu idarelerin 

strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri, Kanun ve 

ilgili mevzuat çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir. 

İdareler, muhasebe birimlerini, atanan veya görevlendirilen muhasebe 

yetkililerini, görev alanlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri, göreve başlama veya 

değişiklik tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sayıştay’a ve Bakanlığa 

bildirir   (Madde 20). 

12-Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması 

Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak strateji geliştirme 

birimleri tarafından hazırlanır. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

bütçe kesin hesapları, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde strateji 

geliştirme birimleri tarafından hazırlanarak, üst yönetici ve bağlı, ilgili ya da ilişkili 
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bulunulan bakan tarafından onaylanır ve kesin hesap kanun tasarısına dahil 

edilmek üzere Bakanlığa gönderilir (Madde 21). 

13-Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması 

Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge strateji 

geliştirme birimleri tarafından hazırlanır. Genel bütçe kapsamındaki idarelerde, 

muhasebe hizmetleri sonucunda düzenlenen malî tabloların bir örneği muhasebe 

yetkilileri tarafından strateji geliştirme birimlerine gönderilir (Madde 22). 

14-İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması 

Faaliyet raporları, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, 

idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, strateji geliştirme 

birimlerine gönderilir. Strateji geliştirme birimleri tarafından harcama birimleri 

arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici 

ile bağlı, ilgili veya ilişkili bulunulan bakan tarafından onaylanır (Madde23). 

15-Yatırım Değerlendirme Raporunun Hazırlanması 

Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri, yıllık yatırım değerlendirme 

raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri strateji geliştirme 

birimlerine gönderir. Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına 

ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporu, strateji geliştirme birimleri tarafından 

hazırlanarak izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Sayıştay’a, Bakanlığa ve Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir (Madde24). 

16-Malî İstatistiklerin Hazırlanması 

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî istatistiklerinin 

hazırlanmasına dayanak teşkil eden istatistikî bilgiler strateji geliştirme birimleri 

tarafından hazırlanarak Bakanlığa gönderilir. Merkezî yönetim kapsamı dışındaki 

kamu idarelerinin malî istatistikleri Bakanlıkça belirlenmiş ilkelere uygun olarak 

hazırlanır ve belirlenen süre içinde Bakanlığa gönderilir (Madde 25). 
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17-Malî İş ve İşlemlerin Diğer İdareler Nezdinde İzlenmesi 

İdarelerin, diğer idareler nezdindeki malî iş ve işlemleri, harcama birimleri arasında 

koordinasyon sağlanarak, strateji geliştirme birimleri tarafından izlenir ve 

sonuçlandırılır. Bu konudaki yazışmalar strateji geliştirme birimleri tarafından 

yapılır (Madde 26). 

18-Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü 

Strateji geliştirme birimleri, 

harcama birimleri tarafından 

birimlerine ilişkin olarak 

istenilen bilgileri sağlamak ve 

harcama birimlerine malî 

konularda danışmanlık hizmeti 

sunmakla yükümlüdür. Bu 

amaçla malî yönetim ve kontrol 

ile denetim konularında gerekli 

bilgi ve dokümantasyon, yetki ve 

görevleri çerçevesinde, strateji geliştirme birimleri tarafından oluşturulur ve 

izlenir. Harcama birimleri, malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda 

strateji geliştirme birimleri tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir (Madde 27). 

19-İç Kontrol Sistemi ve Standartları 

Strateji geliştirme birimleri, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının 

uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını 

üst yöneticiye sunar. Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak 

şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin 
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Strateji Geliştirme Birimi Yöneticilerinin İç Kontrolde 

Rol ve Sorumlulukları; 

Strateji Geliştirme Birimi Yöneticileri; İç kontrol sisteminin harcama 

birimlerinde oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında 

koordinasyonu sağlamak, eğitim ve rehberlik hizmeti sağlamaktan 

sorumludur (Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Rehberi 2014 s:6 ). 

standartlar strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin 

onayına sunulur (Madde 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN 
YÖNETİCİLERİ KİME KARŞI 

SORUMLUDUR? 

   

Strateji Geliştirme Daire Başkanları 

strateji geliştirme birimlerinin yöneticisi 

olup, birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine 

getirilmesinden  üst yöneticiye karşı sorumludur (Madde 30). 
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KAYNAKÇA  

 
İLGİLİ MEVZUAT;  

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  

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

3- Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ ( Seri No 2) 

4- Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi Sertifika Verilmesi İle Muhasebe 

Yetkililerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

5- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği  

6- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

7- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında  Yönetmelik 

8- Mali Hizmet Uzmanlığı Yönetmeliği 

9- Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Rehberi (Şubat 2014) 

Söz konusu mevzuatların güncel halini www.mevzuat.gov.tr adresinde ulaşılabilir. 

 

  

 

 

Bu kılavuz güncellenmekte olup, kılavuza http://strateji.ksu.edu.tr 

kurumsal internet sitesi adresimizden erişilebilir. 
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http://strateji.ksu.edu.tr/
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