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Amag ve kapsam

Madde 1- Bu Y<inerge'nin amact, Tiirk Dil Kurumu Bagkanhlrnda yiiriitiilecek 6n mali
kontrol faaliyetlerine iligkin ilke, iq, iqlem ve stiregleri belirlemektir.

Dayanak
Madde 2- Bu Ydnerge, 5018 sayrh Kamu Mali Ydnetimi Kontrol Kanunu'nun 58 ve 60'rncr

maddeleri, 5436 sayrh Kamu Mali Yrinetim ve Kontrol Kanunu ile Bazr Kanun Hiikmtinde
Kararnamelerde Deligiklik Yaprlmasr Hakkrnda Kanunun l5'inci maddesi, htiktimleri ile
31.12.2005 tarih ve 26040- 3'iincii miikerrer sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan ig Kontrol ve On
Mali Kontrole iligkin Usul ve Esaslara dayamlarak hazrrlanmrgtrr.

Tanrmlar
Madde 3- Bu Ydnerge'de gegen;

a) i.dare : Tiirk Dil Kurumu Bagkanhpr
b) Ust ydnetici : Tiirk Dil Kurumu Bagkamm
c) Miidiirliik : Strateji Geligtirme MiidiirliiEii
g) Harcama yetkilisi : Biitgeyle <idenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en iist

y<ineticisini,
d) Gergekleqtirme gdrevlisi : Harcama talimatr iizerine; iqin yaptrnlmasr, mal veya hizmetin

altnmast, teslim almaya iliqkin iqlemlerin yaprlmasr, belgelendirilmesi ve 6deme igin gerekli
belgelerin hazrrlanmasr g<irevlerini ytiriiten g<irevlileri,

e) ihale yetkilisi: ilgili mevzuatmda <izel olarak belirlendi[i haller drgrnda 5018 sayrh
Kanun'un 31. maddesi uyannca belirlenmig bulunan harcama yetkilisini,

f) Giiriig yazrsr: On mali kontrol sonucunda mali karar ve iglemlerin uygun bulunup
bulunmadrlr ydntinde verilen yanh gtiriiqti veya dayanak belge tizerine yazlan gerhi,

d On mali kontrol: idarelerin gelir, gider, varhk ve yiiktimliiltiklerine iligkin mali karar ve
iqlemlerinin; idarenin btitgesi, biitge tertibi, kullamlabilir ridenek tutarr, harcama programr, ve tibi.ir
mali mevzuat hiikiimlerine uygunlulu ve kaynaklann etkili, iktisadi ve verimli bir qekilde
kullamlmasr y<inlerinden yaprlan kontrolti,

g) Iq kontrol : Idarenin amaglanna, belirlenmig politikalara ve mevntata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, iktisadi ve verimli bir gekilde yiirtitiilmesini, varhk ve kaynaklann korunmasrnl,
muhasebe kayrtlanrun do$ru ve tam olarak tutulmasmr, mali bilgi ve ydnetim bilgisinin zamarunda
ve giivenilir olarak i.iretilmesini sa[lamak ilzere idare tarafindan oluqturulan diizenleme, yrintem,
siireg ile ig denetimi kapsayan mali ve 6btir kontroller bi.ittintinti,

h) Harcama birimi: idaremiz btitgesinde d,denek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan
birimlerini,

r) Mali hizmetler birimi: Ttirk Dil Kurumu Bagkanhlrnda 5018 sayrh Kanunun 60.
maddesinde belirtilen gdrevleri yiiriiten birimi ( Strateji Geligtirme $ube Miidiirltilti),

i) Muhasebe yetkilisi: Gelirlerin ve alacaklann tahsili, giderlerin hak sahiplerine <idenmesi,
para ve parayla ifade edilebilen de$erler ile emanetlerin almmasr, saklanmasr, ilgililere <idenmesi,
gdnderilmesi gibi muhasebe hizmetlerinin yi.irtitiilmesinden ve muhasebe biriminin ydnetilmesinden
sorumlu y<ineticiyi,

j) Kanun : 5018 sayrh Kamu Mali Y<inetimi ve Kontrol Kanununu,
k) Yiinerge : Bu Y<inerge'yi, ifade eder.
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iriNci ndlUvr

Harcama talimatlnm verilmesi
Madde 4- (l) Btitgeden bir giderin yaprlabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatr

vermesiyle miimkiindtir. Harcama talimatlannda hizmet gerekgesi, yaprlacak igin konusu ve tutan,
stiresi, kullamlabilir tidene[i, biitge tertibi ile gergeklegtirme usulii ve gergekleqtirmeyle grirevli
olanlara iliqkin bilgiler yer alr. Kamu ihale mevzuatma gd,re dtizenlenmesi dngririilen ihale onay
belgesi ile onay belgesinde de harcama talimatrndaki bilgiler yer almakta ve ihale yetkilisi olarak
harcama yetkililerin bu bel geler i imzalamalan yeterlidir.

Harcama yetkililerinin sorumluluklarr
Madde 5- (1) Harcama Yetkilisi, harcama talimatrmn, butge ilke ve esaslan, kanun, ttiziik ve

ytinetmelikler ile 6biir mevzuata uygun olmasmdan, cideneklerin etkili, iktisadi ve verimli
kullamlmasmdan sorumludurlar.

(2) Harcama yetkilileri hazine zararrna neden olmamakla birlikte biitge cideneklerine, aynnflh
harcama programlanna, serbest buakma oranlanna aykrrr olarak veya ddenek grinderme
belgelerindeki <idenek miktanru aqan harcama talimatr veremezler. Bu kurala uymayan harcama
yetkilisine 5018 sayrh Kanun'un 7O'inci maddesi geresince hazine zarar. olugmamak kaydryla her
ttirlti ayhk, tidenek, zarrtvetanninat ddhil yaprlan bir ayhk net ddemeleri toplammrn iki katrna kadar
paraeezasr verilir.

(3) Btitgeyle ridenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en iist yrineticisi harcama
yetkilisidir. Ancak, teqkilat yaplsl ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin
belirlenmesinde gtigliik bulunan idareler ile bi.itgelerinde harcama birimleri srruflandrnlmayan
idarelerde harcama yetkisi, iist y<inetici veya iist ydneticinin belirleyeceli kigiler tarafindan Maliye
Bakanh[rrun uygun gdriiqti iizerine yiiri.ittilebilir.

(4) 5018 sayth Kanun'un 57'inci maddesi gerelince mali yetki ve sorumluklann bilgili ve
yeterli ycineticilerle personele verilmesi, belirlenmig standartlara uyulmasrmn sallanmasrndan gdrev
ve yetkileri gergevesinde sorumludurlar.

(5) Harcama yetkilisinin kanuni izin, hastahk, gegici gdrev, disiplin cezasl uygulamasr,
g<irevden uzaklagtrrma ve berzeri nedenlerle gegici olarak grirevinden aynlmasr halinde harcama
yetkilisi vekdleten gdrevlendirilen kigidir.

(6) Vekdleten grirevlendirme iqlemleri Strateji Geligtirme Mtidtirltigii ve Muhasebe
yetkilisine yanh olarak bildirilecektir.

izin ve onay
Madde 6- (l) ilgili mevzuatr uyannca, Bakan, tist ydnetici, yetkili kurul, komisyon ve

benzeri yetkili kiqi veya kurullann dnceden izinveya onayrna tabi tutulmug olan ve sonucunda mali
iglem yaptlmasr gereken hallerde, sdz konusu izin veya onaylar harcama siireci baglamadan <ince

ahnacaktrr.
(2) Iq Kontrol ve cin mali kontrol alamndaki g<izetim g<irevi gergevesinde, Bakan ve iist

ydneticiler,bazrmali iglemleri, iqlem siirecine baqlamlmadan 6nce <in izinlerine tabi tutabilirler.

On mali kontroliin kapsamr
Madde 7- 6n mali kontrol grirevi, yrinetim sorumlulu[u gergevesinde, Strateji Geliqtirme

Mtidtirliigti ve insan Kaynaklarr ve Destek Hiznetleri Miidtirltigti tarafindan yerine getirilir. Birim
tarafindan yaprlacak <in mali kontrol, bu Y<inergede belirtilen kontroller ile iist y<inetici tarafindan
istenilen di[er kontrollerden meydana gelir.

Strateji Geligtirme Miidtirliigii ve insan Kaynaklarr ve Destek Hizmetleri Miidtirliigii
tarafindan yaprlacak d,n mali kontrol iqleminde, mali karar ve iqlemler, idarenin biitgesine, btitge
tertibine, kullamlabilir ddenek tutanna, aynnfih harcama programl ve diper mevzuat htikiimlerine
uygunluk yrinlerinden incelenir. idare biitgesi ve biitge tertibine uygunluk yriniinden yaprlacak
kontrol, <idenelin biitgeye konulma amacma uygun olarak harcamanm yerinde yaprhp yaprlmadr[r,



ihtiyaglarrn karqrlanmasrnda idarenin dnceliklerine uyum, etkinlik de[erlendirmesi ile harcamalarda
verimlilik ve tutumlulu$un saflanmasr hususlanm da kapsar.

Aynca, mali karar ve iglemler, harcama birimleri tarafindan kaynaklann etkili, iktisadi ,,ve
verimli bir gekilde kullamlmasr agrsmdan da kontrol edilir.

On mali kontrol ilk aqamada harcama yetkilileri tarafindan yardrmcrlan veya hiyerarqik
olarak kendisine en yakrn iist kademe yd,neticileri arasmdan <ideme emri belgesi dtizeniemekle
gdrevlendirilen gergekleqtirme gcirevlileri tarafindan yerine getirilir. Yaprlan bu gdrevlendirmeler
mali hizmetler birimine bk yanylabildirilir.

Odeme emri belgesi dtizenlemekle gdrevli gergeklegtirme grirevlileri tarafindan yaprlan tin
mali kontrol, <ideme emri belgesi ve eki belgeler iizerinde mevntata uygunluk ve belgelerin tamam
olup olmadrfrm kapsar. Gergeklegtirme gdrevlileri tarafindan yaprlan dn mali kontrol sonucunda,
ddeme emri belgesi iizerine "Kontrol edilmiqtir ve uygun g<iriilmiiqttir" qerhi diigiilerek imzalanr.

On mali kontroliin nitelifii
Madde 8- On mali kontrol sonucunda uygun g<irtiq verilip verilmemesi, damgma ve dnleyici

nitelikte olup, mali karar ve iqlemlerin harcama yetkilisi tarafindan uygulanmasrnda ballayrcr
depildir.

Mali karar ve iglemlerin d,n mali kontrole tabi tutulmasl ve rin mali kontrol sonucunda uygun
gtirtiq verilmig olmasr, harcama yetkilileri ve gergekleqtirme gdrevlilerinin sorumlululunu ortadan
kaldrrmaz.

On mali kontrol siireci ve usulii

Madde 9- Strateji Geligtirme Miidiirliigiiniin <in mali kontrole tabi mali karar ve iglemler
kontrol edilmek iizere Miidiirltile gcinderilecektir. Mtidiirltikge, mali karar ve iglemin uygun
g<iriilmesi halinde durumuna gtire g<iriiq yazrs. dtizenlenir veya dayanak belgesinin iizerine 'kontrol
edilmiqtir ve uygun gdriilmiigttir' gerhi dtiqiilerek en geg 10 (on) iq giinii iginde ilgili birime
gdnderilir. 6n mali kontrol sonucunda dtizenlenen yazir gdrib aynntrh, agrk ve gerekgeli olmak
zorundadrr. Strateji Geligtirme Miidiirliigiiniin gdriit yazrsr iglem dosyasrnda saklamr ve bir <irnesi
de, <ideme emri belgesine eklenir.

Mevzuattna uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan mali karar ve iqlemler
igin, bu eksiklikler ve nasrl diizeltilebilece[i hususlan belirtilmek ve bunlann dtizeltilmesi kaydryla
iqlemin uygun giiriildii[ti qeklinde yazlJr gririiq dtizenlenebilir.

Harcama birimlerince yerine getirilecek 6n mali kontrol iqlemi ise siireg kontrolti olarak
yaprlrr. Stireg kontroliinde, her bir iqlem daha <inceki iglemlerin kontroltinii igerecek gekilde
tasarlarur ve uygulamr. Mali iqlemlerin yiirtitiilmesinde gcirev alanlar, yapacaklan iqlemden <inceki
iqlemleri de kontrol ederler. Siireg kontroltinti saflamak amacryla harcama birimlerince ig ve
iqlemlerin siireg akrg Semasr hazrlamr. Siireg akrg gemalan, iist ydneticinin onayr ile yiiriirliife
konulur.

Harcama yetkilileri, yardrmcrlan veya hiyerargik olarak kendisine en yakrn tist kademe
yrineticileri arasrndan bir veya daha fazla sayrda gergeklegtirme grirevlisini rideme emri belgesi
diizenlemekle grirevlendirebilirler. Odeme emri belgesini dtizenlemekle g<irevlendirilen
gergekleqtirme gdrevlileri, ddeme emri belgesi ve eki belgeler iizerinde mevzuata uygunluk ve
belgelerin tamam olup olmadr[r hususlarr ile daha <inceki iqlemlerin kontroltinii de kapsayacak
gekilde tin mali kontrol yaparlar. Bu g<irevliler kontrol sonucunda, iglemleri uygun g<irmeleri
halinde, cideme emri belgesini imzalarlar.

Kontrol yetkisi
Madde 10- Bagkanhkta 6n mali kontrol yetkisi Strateji Geligtirme Miidiirii'ne aittir. Kontrol

sonucunda diizenlenen yazil' gdrti$ imzalantr. Bu yetki zorunlu hallerde, Miidiirliikte gahgan di$er
kamu g<irevlilerine hiyerargik sralama g<iz <iniinde bulundurularak, tist ydneticinin uygun gririiqtyle
ve vazrlt olarak devredilir.



Giirevler ayrlhlr ilkesi
Madde 11- 5018 sayrh kanunun 60. maddesi uyarmca harcama yetkilisi ile muhasebe

yetkilisi gdrevi aym kigide birlegemez. Strateji Geligtirme Miidiirliigiinde 6n mali kontrol grirevini
ytirtitenler, onay belgesi ve ekleri ile gartname ve sdzlegme tasarrlanmn hazrlanmasr, mali karar ve
iglemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim almmasr gibi mali karar ve iqlemlerin
hazrlanmast ve uygulanmasl aqamalarrnda gdrevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve
kabul komisyonunda baEkan ve iiye olamazlar.

UqtrxcU nOlUwr

Strateji Geligtirme Miidiirliifii'niin 0n mali kontroliine tabi mali karar ve iqlemler

Taahhiit evrala ve siizlegme tasanlannrn kontrol edilmesi
Madde 12 - Harcama birimlerinin, ihale kanunlanna tabii olsun veya olmasrn, harcamayr

gerektirecek taahhtit evrakr ve scizleqme tasanlanndan ig Kontrol ve 0n Mali Kontrole iligkin Usul
ve Esaslar Ydnetmeli[i'nin
03.2 Ttiketime Ydnelik Mal ve Malzeme Ahmlan 500.000.-TL. ve tistii,
03.5 Hizmet Ahmlan (Haberleqme Giderleri harig) 500.000.-TL. ve iistii,
03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Ahm 500.000.-TL. ve iistii,
03.8 Gayrimenkul Mal Bakrm ve Onanm Giderleri 500.000.-TL. ve iistti,
06 Sermaye Giderleri 1.000.000.-TL. ve iistti belirtilen parasal tutarlarr aganlar 6n mali kontrole
tabidir. Bu tutarlara katma deper vergisi dahil de[ildir.

Kontrole tabi taahhtit ewakt ve srizleqme tasanlan, bunlara iligkin tiim bilgi ve belgeleri
igerecek qekilde oluqturulan iki ntisha iglem dosyasr, harcama yetkilisi tarafindan sdzleqme
imzalanmadan ve idare taahhiit altma girmeden d,nce Mali Hizmetler Birimine grinderilir.

Kontrol edilmek iizsre birime gcinderilen iqlem dosyasrnda bulunmasr gereken bilgi ve
belgeler aqalrda belirtilmiqtir.

a) Onay belgesi,
b) Yaklaqrk maliyet ve dayanalrru olugturan hesap cetvelleri,
c) ihale komisyonlanrun kurulmasrna iliqkin (asil ve yedek tiyelerin belirtildi[i) ihale

yetkilisi onayl,
g) Kamu ihale Kurumu tarafindan ihale kayrt numarasr verilen ihale Kayrt Formu,
d) ilamn yaprldr$rna iliqkin belgeler,
e) ilan zorunlululu bulunmayan ihalelerde, isteklilerin davet edildi[ine dair davet yazrlan,
f) ilgili mevztatrgerefince Qewesel Etki Delerlendirmesi (QED) Raporu gerekli olan iqlerde

QED olumlu belgesi ve iqle ilgili olarak almmasr gereken rizel komisyon izin ve kararlan,
g) Yapm iqlerinde (4734 sayrh kanunun 62'inci maddesinin (c) bendinde istisna sayrlanlar

harig) arsa temini, miilkiyet, kamulagtrrma ve imar iglemlerinin tamamlandrprna dair belgeler,

!) ihaleye iliqkin tiim qartnameler,
h) 4734 Sayrh Kamu ihale Kanunu'nrmr22'nci maddesinin a, b ve c bentleri kapsamrnda tek

kaynaktan yaprlan ahmlara iliqkin olarak ihale mevzuatrnda belirlenen standart form,
r) S<izleqme veya protokol tasanlan,
i) Yaprlan ihalenin usul ve tiiriine uygun olarak, 4734 Sayfi Kanun ve 4735 sayrh Kamu

ihale Srizleqmeleri Kanunu'na iliqkin yayrmlanan yrinetmelik ve diper dtizenleyici mevzuat
hiiktimleri uyarmca diizenlenmesi gereken standart formlar ve di[er belgeler,

j) Diizenlenmig ise zeyilnameler, agrklamalar ve bunlarrn isteklilere gtinderildipine dair
belgeler,

k) ihalelere Kargr Yaprlacak idari Baqvurulara ait Ycinetmelik hiiktimlerine grire idareye ve
Kamu ihale Kurumuna bagvuru bulundu[u takdirde, buna iliqkin yazrgmalar,

l) Uzerine ihale yaprlan istekli ile iktisadi agrdan en avantajh ikinci teklif sahibine ait gegici
teminat ahndr belgesi (Banka Teminat Mektubu olmasr durumunda ayr'ca Gegici Teminat Mektubu
fotokopisi ve bankadan almacak teyityazllrarr)



m) Uzerine ihale yaprlan istekli ile iktisadi agrdan en avantajh ikinci teklif sahibine ait
gartname htikiimleri gere[ince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamt,

n) ihaleye katrlan btitiin isteklilere ait teklif mektuplan,
o) 6n yeterlilik velveya ihale komisyonu de[erlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme

nedeni olan biittin belgeler,
0) ihale tizerine kalan isteklinin, 4734 Sayft Kanun'un 58'inci maddesine gdre yasakh olup

olmadrlrna dair Kamu ihale Kurumundan alman teyit belgesi,
p) ihale karanrun onaylandrprna dair ihale yetkilisi onayr, (Onay tarihinin belirtilmiq olmasr

gerekmektedir)
r) iqlem dosyasrnda bulunan btittin belgeleri gdsteren onayh dizi pusulasr,

Aynca, sriz konusu iqe ait sdzleqmenin imzalanmasrndan sonra, 5 (beq) ig giinii iginde
aqaftda belirtilen belgelerin onayh birer ntishasr Bagkanh[a ve Strateji Geligtirme Mtidiirliisiine
g<inderilecektir.

a) Sdzlegme,
b) Kesin Teminata iliqkin almdmm cirneSi, (Banka Teminat Mektubu olmasr durumunda

Kesin Teminat Mektubu fotokopisi ve bankadan almacak teyityazilan)
c) Yaprm iglerinde s<izlegmede <ingdri.ilmeyen iq arttgmm zorunlu hale gelmesi ve bu artrqm

miiteahhidine yaptrnlmasr halinde buna iligkin onay belgesi ve yaklaqrk maliyet hesap cetveli ile ek
kesin teminata iligkin belge,

g) S<izleqmenin dewi halinde devir srizlegmesi,

Bu belgelerden yabancr dilde d0zenlenmiq olanlann harcama birimlerince onayh Tiirkge
terciimelerinin ayrrca iglem dosyasma eklenmesi gerekmekte olup, belgelerin yabancr dildeki asrllan
ile taahhiitlere iliqkin diler belgeler harcama birimlerinde muhafaza edilir.

Taahhtit evrakr ve s<izleqme tasanlan, Miidiirliik tarafindan en geg 10 (on) ig giinii iginde
kontrol edilir. Yaprlan kontrol sonucunda dtizenlenen g6rii$ yazrsr, iqlem dosyasmm bir ntishasr ile
birlikte aym siire iginde harcama yetkilisine gdnderilir.

Btitge iideneklerinin kullanrlmasl iidenek giinderme belgesi
Madde 13- (l) lzlem Tasanmda yer alan misyon, vizyon, stratejik amag ve hedefleriyle

uyumlu verimlilik esaslna dayah olarak hazrrlanan kurumumuz biitgesi mali saydamhk ve hesap
venne sorumlulu[u ve Maliye Bakanh[rnca belirlenecek esaslar gergevesinde aynntrh finansman
programl ve serbest brrakma oranlanna gtire tahsis edildikleri amaglar doprultusunda yrh iginde
yaprlan iq, satrn ahnan mallhinnetler ile diler giderlerin kargrlanmasmda kullamlrr.

(2) Biitge ddeneklerinin dalrtrmr d,denek gdnderme belgesiyle yaprlrr. Odenek grinderme
belgeleri harcama yetkilisi tarafindan imzalandrktan sonra kontrol edilmek iizere Strateji Geliqtirme
Miidtirliiliine grinderilir.

(3) Ytlt merkezi ydnetim biitge kanununa, biitge tertibine, aynntrh finansman programrna,
biitge rideneklerinin daprtrm ve kullammrna iligkin usul ve esaslara uygunlu[u ydniinden kontrol
edilen ve uygun bulunan ridenek grinderme belgeleri veya <idenek grinderme belgeleri icmalinin <in

mali kontrol iqlemi, Strateji Geliqtirme Miidiirlii[iince en geg 3 (iiq) iq giinii iginde sonuglandrdrr.
Uygun gdriilmeyen <idenek grinderme belgeleri veya <idenek g<inderme belgeleri icmali aym si.ire

iginde gerekgeli bir y anyla harcama yetkilisine g<inderilir.

Odenek aktarma/ekleme iqlemleri
Madde 14- (1) 5018 sayrh Kanun ve yrh merkezi ydnetim btitge kanunu uyannca Kurum

biitgesi iginde yaprlacak <idenek aktarma/ekleme iglemleri, harcama biriminin talebi iizerine Strateji
Geligtirme Miidtirliigiince hazrlamr. Bu gekilde yaprlacak aktarmalar/eklemeler Ust Ycineticinin
onayrna sunulmadan 6nce Strateji Geligtirme Miidiirltiltince 5018 sayrh Kanun, yrh merkezi
y<inetim biitge kanunu ve biitge iglemlerine iliqkin diizenlemeler gergevesinde en geg 2 (iki) iq giinti
iginde kontrol edilir.



(2) Mevzuattna aykur bulunan aktarma talepleri, gerekgeli bir yazryla harcama yetkilisine
g<inderilir.

Kadro da[ilrm cetvellerinin kontrol edilmesi
Madde 15- (l) Kadro dalrhm cetvelleri, 190 sayrh Genel Kadro ve Usulii Hakkrnda Kanun

Hiikmiinde Kararname ve Kadro ihdas, Serbest Brrakrlan ve Kadro Defiqiklili ile Kadrolarrn
Kullamm Usul ve Esaslan Hakkrnda Ydnetmelik hiiktimleri gergevesinde, Maliye Bakanhlr ve
Devlet Personel Baqkanh[r ile uygunluk sallandrktan sonra Strateji Geligtirme Miidiirlii[tince
kontrol edilir.

(2) Kadro dalrhm cetvelleri Strateji Geligtirme Miidiirliisiince en geg 5 (beq) ig giinii iginde
kontrol edilir. ilgililerine yaprlacak <idemeler, bu onayh kadro da[rhm cetvellerine grire yaprlrr. Bu
cetvellerde yaprlacak de[iqiklikler de aym gekilde Strateji Geliqtirme Miidtirliift'niin kontroltine
tabidir.

Yan 0deme cetvelleri
Madde 16- (1) 657 sayh Devlet Memurlan Kanunu ile bu Kanun'un ek gegici 9'uncu

maddesi kapsamma giren idarelerde istihdam edilen Devlet memurlanndan, hangi igi yapanlara ve
hangi gcirevde bulunanlara zam ve tazminat ridenecepi, <idenecek zam ve tazminatm miktarlan ile
tideme usul ve esaslanna iligkin olarak amlan Kanunun 152'nci maddesine dayamlarak yiiriirltile
konulan Bakanlar Kurulu karan uyarlnca, z.am ve tazminat ridemesi yaprlacak personelin kadro veya
gtirev unvanlart, smrflan, dereceleri, sayrlan ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ridenecek
zarn ve tazminatm miktarlanm g6steren ve serbest kadro iizerinden hanrlanan cetvel ile bunlarrn
birimler itibanyla dalrhmrm g<isteren listeler Strateji Geligtirme Miidtirliigii tarafindan kontrol edilir.

(2) Kontrol iqlemi sonucunda sdz konusu listeler, onaylanmak iizere Strateji Geliqtirme
Mtidtirlii[tince Ust Ydneticiye sunulur. Ust Ydnetici onaylama iqlemini, amlan Bakanlar Kurulu
karannda belirlenen usul ve esaslar gergevesinde yerine getirir.

Sdzleqmeli personel sayrsr ve siizleqmeleri
Madde 17- (1) Maliye Bakanhfr tarafindan ytlltk olarak vize edilen cetvellere ve tip

srizlegmeye uygun olarak gahgtrrrlacak personelle yaprlacak srizleqmeler ile ilgili mevzuatr gerelince
Maliye Bakanhfr vizesi almmakszrn gahgtrrrlabilecek s<izlegmeli personelle yaprlacak sdzleqmeler
kontrole tabidir. Bu sdzleqmeler Strateji Geligtirme Miidiirltiftince, Maliye Bakanhlr tarafindan vize
edilen cetveller ve tip sdzlegme ile diler mevntata uygunluk ydntinden en geg 5 (beq) iq giinii iginde
incelenir. Uygun g<irtilmeyen sdzleqmeler aym siire iginde gerekgeli bir yazryla ilgili birime
g<inderilir.

Seyahat kartr listeleri
Madde lS- (1) 6245 sayilr Harcrrah Kanunu'nun 48'inci maddesi uyarmca igigleri, Maliye

ve Ulaqtrrma Bakanhklarr tarafindan mtigtereken belirlenen esaslar gergevesinde, seyahat kartr
verilecek personel listesi, birimlerin teklifleri de[erlendirilerek Strateji Geliqtirme MiidtirltiEti
tarafindan kontrol edilir. Buna iliqkin talepler yukarrda belirtilen esaslar ile Maliye Bakanh[r
tarafindan yaprlan dtizenlemelere uygunluk ve biitge ridenepinin yeterlilili y<iniinden en geg 3 (iig) i9
giinii iginde kontrol edilir. Uygun gdriilmeyen talepler gerekgeli bir yanyla ilgili birime gdnderilir.

Odemenin yaprlmasr ve muhasebe iglemleri
Madde 19- (l) Harcama birimince ddeme emri belgesi veya muhasebe iqlem fiqi ekine,

harcamanm gegidine gdre 31.12.2005 tarih ve 26040 (3'i,incii Miikener) sayrh Resmi Gazetede
yayrmlanan "Merkezi Ydnetim Harcama Belgeleri Ytinetmeli[i"nde dngdrtilen kamtlayrcr belgeler
eklenecektir.

(2) Muhasebe hizmeti; gelirin ve alacaklann tahsili, giderlerin harcama belgeleri
ydnetmeli[ine uygun olarak hak sahibine ddenmesi, para ve parayla ifade edilen delerler ile
emanetlerin ahnmasr, saklanmasr, ilgililere verilmesi, g<inderilmesi ve di[er tiim mali iglemlerin
kayrtlarrmn yaprlmasr ve raporlanmasr iglemlerinden olugur.

(3) Muhasebe yetkilisi <ideme aqamasmda rideme emri belgesi ve eki belgeler i.izerinde;
a) Yetkililerin imzasr,
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b) Odemeye iliqkin ilgili mevzuatrnda sayrlan belgelerin tamam olmasrru,
c) Maddi hata bulunup bulunmadrfrm,
g) Hak sahibinin kimliline iliqkin bilgileri, {:

kontrol etrnekle yiikiimltidiir.
(4) Muhasebe yetkilisi 6n mali kontrole tabi evraklarda uygunluk qerhini veya g<iriig y.vrsmr

aramak zorundadrr.

udnnirxcU ndr,0lr
Qelitli Ye son hiikiimler

Yapdacak diizenlemeler
Madde 20- Bagkanh[rn dn mali kontroliine tabi tutulacak mali karar ve iqlemler, riskli

alanlar dikkate ahnmak suretiyle tiir, tutar ve konu itibariyle belirlenir ve bu diizenlemeler her yrl
tekrar grizden gegirilir.

Kontrol siiresi
Madde 21 - Birim, kontrol ve uygun gdrii$ iqlemlerini Yrinergede belirlenen siireler iginde

sonuglandrnr. Y<inergede belirtilen si.irelerin baqlangrg tarihinin belirlenmesinde, Bagkanhk evrak
giriq kayrt tarihini izleyen iqgiinti esas ahmr.

Madde 22- 6n mali kontrole tabi olmayan mali karar ve iglemler

a) Personel giderleri,
b) Tedavi ve cenaze giderleri,
c) Yolluklar, (Tedavi YolluSu dahiD
g) G<irev giderleri (Mahkeme Harg ve Giderleri, ilama Balh Borglar, Odenecek Vergi,

Resim, Harglar ve Benzeri Giderler, Kiiltiir Varhklan Ahmr ve Korunmasr Giderleri, iqletrne
Ruhsatr Odemeleri ve Benzeri Giderler)

d) Tarifeye balh <idemeler (ilan giderleri, Sigorta giderleri vb.)
e) Kurs ve toplantrlara katrlma giderleri,
f) Telif ve terciime iicretleri,
g) Avukathk hizrnet bedelleri,
h) Olrenci burslan ve harghklan,
r) Krsmi zalrernh <ilrenci ticretleri,
i) Cari transfer <idemeleri,
j) Ulagtrrma ve haberlegme giderleri,
k) Elektrik, su, dofalgazvb. ttiketim giderleri,
l) ilama balh borglar,
m) Ddner sermayeden yaprlacak ahmlar,
n) Yukanda sayrlan harcamalara iliqkin avans veya kredi suretiyle yaprlacak 6n ddemeler,
6n mali kontrole tabi olmavacaktr.

Tereddiitlerin giderilmesi
Madde 23- Bu ydnergenin uygulanmasmda ortaya grkabilecek tereddiitleri gidermeye

Bagkanhk yetkilidir.
Yiiriirliik
Madde 24-Bu ydnerge 04.01.2016 tarihinde yiiriirliipe girer ve yeni diizenleme yaprhncaya

kadar yiiriirliikte kalrr.
Yiiriitme
Madde 25- Bu ydnerge htikiimlerini Ust Ydnetici ytirtittir.

n/(,!'L*--<
Prof. Dr. Mustafa S. KAQALIN
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