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HARCAMA YETKİLİSİ (1)

•Harcama Yetkilisi Kimdir ?

5018 Sayılı KMY Kanununun 31.maddesinde;

“Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama
biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.” diye
tanımlanmıştır.



HARCAMA YETKİLİSİ (2)

•Harcama yetkilileri bütçede öngörülen
ödenekleri kadar,

ödenek gönderme belgesiyle kendisine
ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis
edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.



HARCAMA YETKİLİSİNİN 
SORUMLULUĞU

•Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe,
ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile
diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin
etkili ve verimli kullanılmasından ve bu kanun
çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden
sorumludurlar.(5018 Sayılı Kanun 32.md.)





İHALE YETKİLİSİ

•Harcama Yetkilisi aynı zamanda
İhale Yetkilisidir.

5018 K, 4734 K. Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Seri No: 2



GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ

Gerçekleştirme Görevlisi Kimdir?

Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya
hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması,
belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin
hazırlanması görevlerini yürüten personeldir.(5018 Sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33. Maddesi.)



Gerçekleştirme Görevlisi Nasıl
Belirlenir?

Gerçekleştirme görevlileri Harcama Yetkilisi tarafından
belirlenir.

Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak
kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir
veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme
emri belgesi düzenlemekle görevlendirirler (Düzenleyen
Gerçekleştirme Görevlisi).



Gerçekleştirme Görevlisinin Görev 
ve Yetkileri Nelerdir? (1)

İşi yaptırmak, mal veya hizmetin alınmasını
sağlamak,

Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması ve
belgelendirilmesini sağlamak,

Ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması
işlemlerini yürütmek.

Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön
mali kontrol görevi yapmak.



Gerçekleştirme Görevlisinin
Görev ve Yetkileri Nelerdir? (2)

 Gerçekleştirme görevlileri, yaptıkları veya yapmaları gereken
iş ve işlemler dolayısıyla doğrudan sorumludurlar.

Ayrıca; genel olarak hesap verme sorumluluğu kapsamında;

 Kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak
elde edilmesi ve kullanılmasından,

 Kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından
sorumludurlar.



Gerçekleştirme Görevlisinin 
Sorumlulukları Nelerdir?(1)

Gerçekleştirme görevlileri (Düzenleyen);

Ödeme emri belgesi ve eki belgelerin mevzuata
uygunluğu,

Belgelerin tamam olup olmadığı, hususlarında önceki
işlemlerin kontrolünü de kapsayacak şekilde ön mali
kontrol yaparlar.



Gerçekleştirme Görevlisinin 
Sorumlulukları Nelerdir? (2)

İşlemlerin uygun görülmesi halinde, ödeme emri belgesi
üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini
düşerek imzalarlar.

Mali hizmetler birimince uygun görüş verilmiş olması,
gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.



Gerçekleştirme Görevlisinin 
Sorumlulukları Nelerdir? (3)

•Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki
belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi ödeme
emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen
gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılır.



Gerçekleştirme Görevlisinin 
Sorumlulukları Nelerdir? (4)

•Harcama birimlerindeki süreç kontrolünde; her
bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü
içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır.

•Mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar,
yapacakları işlemlerden önceki işlemleri de
kontrol ederler.



Gerçekleştirme Belgeleri Hangi
Usul ve Esaslara Göre Düzenlenir?

 Gerçekleştirme görevlilerinin yapacakları iş ve
işlemlere ait düzenleyecekleri belgeler, merkezi
yönetim harcama belgeleri yönetmeliğine uygun
olarak hazırlanacaktır.
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