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GENEL KURUL KARARI 

KONU 

Sayıştayca yapılan �ncelemeler sonucunda kamu zararı tesp�t ed�ld�ğ�nde ve kamu kaynağının ver�ml�, etk�n ve
ekonom�k kullanılmadığı saptandığında, 10.12.2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu
çerçeves�nde sorumlu tutulacak görevl� ve yetk�l�ler�n bel�rlenmes� hususundak� tereddüt. 

İNCELEME 

Konu �le �lg�l� mevzuat, denetç� müzekkeres� ve bu husustak� Da�re kararı �ncelend�kten sonra gereğ� görüşüldü : 

I- HESAP VERME 

5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanununun 8’�nc� maddes� hükmü uyarınca, her türlü kamu kaynağının elde
ed�lmes� ve kullanılmasında görevl� ve yetk�l� olanların yetk�l� kılınmış merc�lere hesap vermeler� zorunludur. 

Y�ne aynı Kanunun 68’�nc� maddes�nde dış denet�m�n, kamu �dares� hesapları ve bunlara �l�şk�n belgeler esas alınarak,
malî tabloların güven�l�rl�ğ� ve doğruluğuna �l�şk�n mal� denet�m �le kamu �dareler�n�n gel�r, g�der ve mallarına �l�şk�n mal�
�şlemler�n�n kanunlara ve d�ğer hukuk� düzenlemelere uygun olup olmadığının tesp�t� ve kamu kaynaklarının etk�l�,
ekonom�k ve ver�ml� olarak kullanılıp kullanılmadığının bel�rlenmes�, faal�yet sonuçlarının ölçülmes� ve performans
bakımından değerlend�r�lmes� suret�yle gerçekleşt�r�leceğ� �fade ed�lm�şt�r. 

1- Yönet�m Dönem� Hesabının Ver�lmes� 

Uygunluk denet�m�n�n ve hesap yargısının temel�n� muhasebe b�r�m� hesapları oluşturmaktadır.  

5018 sayılı Kanunda muhasebe yetk�l�ler�n�n Sayıştaya karşı hesap verme sorumluluklarını düzenleyen açık b�r hüküm
bulunmamakla b�rl�kte, Kanunun 61’�nc� maddes�nde defter, kayıt ve belgeler�n usulüne uygun olarak tutulmasından,
muhafaza ed�lmes�nden ve denet�m �ç�n hazır bulundurulmasından muhasebe yetk�l�ler�n�n sorumlu oldukları, 8’�nc�
maddes�nde de her türlü kamu kaynağının elde ed�lmes� ve kullanılmasında görevl� ve yetk�l� olanların, kaynakların
muhasebeleşt�r�lmes�nden ve raporlanmasından sorumlu oldukları ve yetk�l� kılınmış merc�lere hesap vermek zorunda
oldukları bel�rt�lm�şt�r. Muhasebe Yetk�l�ler�n�n Eğ�t�m�, Sert�f�ka Ver�lmes� �le Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmel�ğ�n 36’ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasında da “Yönet�m dönem� hesabı, görev başındak� muhasebe yetk�l�s�
tarafından, mevzuatında bel�rt�len süre �çer�s�nde yetk�l� merc�lere ver�l�r” şekl�nde düzenlenm�şt�r. 

Anılan Kanun ve Yönetmel�ktek� bu hükümler karşısında, muhasebe yetk�l�ler�n� Sayıştaya hesap verme konusunda
b�r�nc� derece sorumlu kabul etmek gerekmekted�r.  
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2- Kamu İdares� Hesabının Ver�lmes� 

Kamu �dares� hesabı, kuruluşun konsol�de hesabıdır. Kamu �dare hesabı mal� denet�m ve performans denet�m�n�n
konusunu oluşturmaktadır. 

5018 sayılı Kanunun 61’�nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında, muhasebe yetk�l�ler�n�n gerekl� b�lg� ve raporları düzenl� olarak
kamu �dareler�ne vermeler� öngörülmüştür. Aynı Kanunun 60’ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) ve (g) bentler�nde �se,
bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına �l�şk�n ver�ler� toplamak, değerlend�rmek ve bütçe kes�n hesabı �le
mal� �stat�st�kler� hazırlamak, �dareler�n faal�yet raporunu hazırlamak mal� h�zmetler b�r�m�n�n görev� olarak göster�lm�şt�r. 

Aynı Kanunun 76’ncı maddes�nde de, kamu �dareler� ve görevl�ler�n�n, muhasebeleşt�rme ve raporlama �şlemler�ne �l�şk�n
b�lg� ve belgeler� denet�mle görevlend�r�lm�ş olanlara �braz etmek, görev�n sağlıklı yapılmasını sağlayacak önlemler�
almak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. 

II- SORUMLULUK 

5018 sayılı Kanunda, yönet�m dönem� hesabı ve buna bağlı olarak genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�n�n gel�r,
g�der ve mal hesapları �le bu hesaplara �l�şk�n �şlemler�n�n doğruluğu ve kanunlara uygunluğu yanında, kamu �dares�
hesabıyla kuruluşun tüm mal� ve �dar� performansı da esas alınmış, hesap verme sorumluluğu bu bağlamda
düzenlenm�şt�r. 

5018 sayılı Kanunla, 1927 yılında çıkarılıp uzun süre yürürlüğünü sürdürmüş bulunan 1050 sayılı Muhasebe� Umum�ye
Kanunuyla oluşturulan kamu mal� yönet�m s�stem�m�z neredeyse tümüyle değ�şt�r�lerek daha etk�n, daha çağdaş,
uluslararası ölçütlere daha uygun b�r kamu mal� yönet�m ve kontrol s�stem� oluşturulması amaçlanmıştır. Bu Kanunla
bütçe kapsamının gen�şlet�lmes� suret�yle bütçe hakkının en �y� şek�lde kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama
sürec�nde etk�nl�ğ�n artırılması, mal� yönet�mde saydamlığın sağlanması, �y� b�r hesap verme mekan�zmasının kurulması
ve bu açıdan harcama sürec�nde yetk� ve sorumluluk denges�n�n tes�s� amaçlanmıştır. 

Yetk� ve sorumluluk denges� kurulurken yetk�ler yanında Kanunun pek çok maddes�nde sorumluluklardan söz
ed�lmekted�r. Gerçekten 5018 sayılı Kanunun 8’�nc� maddes�nde hesap verme sorumluluğundan, 31’�nc� maddes�nde
harcama yetk�s�nden doğan sorumluluktan, 32’nc� maddes�nde harcama yetk�l�ler�n�n sorumluluğundan, 33’üncü
maddes�nde gerçekleşt�rme görevl�ler�n�n sorumluluğundan, 38’�nc� maddes�nde gel�rler�n toplanma sorumluluğundan,
44’üncü maddes�nde mal yönet�m sorumluluklarından, 48’�nc� maddes�nde mal yönet�m�nde etk�l�l�k ve sorumluluktan,
58’�nc� maddes�nde ön mal� kontrol görev�n�n yönet�m sorumluluğu çerçeves�nde yürütülmes�nden, 61’�nc� maddes�nde
muhasebe yetk�l�ler�n�n sorumluğundan, 76’ncı maddes�nde kamu �dareler�n�n sorumluluğundan bahsed�lmekted�r. 

5018 sayılı Kanunla kamu mal� yönet�m ve kontrol s�stem� oluşturulurken �ç denet�m �le dış denet�me b�rl�kte
düzenlenm�şt�r. Kanunun “Dış denet�m” başlıklı 68’�nc� maddes�n�n �lk fıkrasında, Sayıştay tarafından yapılacak harcama
sonrası dış denet�m�n amacının, genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�n�n hesap verme sorumluluğu çerçeves�nde
yönet�m�n mal� faal�yet, karar ve �şlemler�n�n kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden
�ncelenerek sonuçlarının Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�ne raporlanması olduğu bel�rt�lm�ş, �zleyen fıkralarda dış denet�m�n
mal� denet�m, hukuka uygunluk denet�m� ve performans denet�m� suret�yle gerçekleşt�r�leceğ� �fade ed�lm�ş, dördüncü
fıkrasında Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�ne sunulacak dış denet�m genel değerlend�rme raporunun nasıl hazırlanacağı
düzenlenm�ş ve beş�nc� fıkrasında da Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması, genel yönet�m kapsamındak�
kamu �dareler�n�n gel�r, g�der ve mal hesapları �le bu hesaplarla �lg�l� �şlemler�n yasal düzenlemelere uygun olup
almadığına karar ver�lmes� şekl�nde tanımlandıktan sonra, son fıkrasında dış denet�m ve hesapların hükme
bağlanmasına �l�şk�n d�ğer hususların �lg�l� kanunda düzenlenmes� öngörülmüştür. 

Söz konusu maddede hesap verme sorumluluğu çerçeves�nde yapılacak �şler�n dış denet�m�n�n hang� tür denet�mlerle
gerçekleşt�r�leceğ�, dış denet�m genel değerlend�rme raporunun Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�ne sunulması ve hesapların
hükme bağlanmasına kadar Sayıştaya mevdu pek çok görev ve yetk� düzenlenm�ş bulunmaktadır. Ancak tereddüt
konusu olan husus, mal� sorumluluğa �l�şk�n sorumluluk haller� ve sorumlu tutulacak yetk�l� ve görevl�ler�n bel�rlenmes�
olduğundan, madden�n sorumlulukla �lg�l� son �k� fıkrasından hareketle soruna çözüm aranmıştır. 

Bahse konu Kanunun 68’�nc� maddes�nde, kamu �dareler�n�n mal� faal�yet, karar ve �şlemler�n�n kanunlara, kurumsal
amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden �ncelenerek performans ve mal� denet�me �l�şk�n sonuçlarının raporlanması
öngörülmüş �se de, “kamu �dareler�n�n gel�r, g�der ve mallarına �l�şk�n mal� �şlemler�n�n kanunlara ve d�ğer hukuk�
düzenlemelere uygun olup olmadığının tesp�t�” de öngörülmek suret�yle hukuka uygunluk denet�m�n�n, dış denet�m�n
gerçekleşt�r�lme yollarından b�r� olduğu bel�rt�lm�şt�r. Hatta bununla da yet�n�lmeyerek madden�n beş�nc� fıkrasında
Sayıştayca hesapların hükme bağlanmasının, kamu �dareler�n�n gel�r, g�der ve mal hesaplarıyla bu hesaplarla �lg�l�
�şlemler�n yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar ver�lmes� anlamına geld�ğ� �fade ed�lm�şt�r. Son fıkasında



da, dış denet�m ve hesapların hükme bağlanmasına �l�şk�n d�ğer hususların �lg�l� kanunda düzenlenmes� öngörülmüştür. 

Anılan maddede, hesapların hükme bağlanmasından söz ed�lmekle Sayıştay yargısal fonks�yonuna �şaret ed�lm�ş
olmaktadır. Madden�n �k�nc� fıkrasında bahsed�len hukuka uygunluk denet�m�yle kamu �dareler�n�n gel�r, g�der ve mal
hesapları ve �şlemler�n�n kanunlara ve d�ğer hukuk� düzenlemelere uygun olup olmadığı tesp�t ed�lecek, bu tesp�tler
Sayıştay yargısına �nt�kal ett�r�lerek hesap ve �şlemler�n yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına �l�şk�n olarak karar
ver�lecekt�r. Başka b�r dey�şle, sorumluların hesap ve �şlemler� hükme bağlanmış olacaktır. 

Sayıştayın, hesap ve �şlemler�n hukuka uygunluğunun tesp�t� �le sorumluların sorumluluklarını ve sorumluluk dereceler�n�
kapsayan yargılama faal�yet�, Anayasanın 160’ıncı maddes�ndek� “kes�n hükme bağlama” dey�m�nde �fades�n� bulmuştur.
5018 sayılı Kanunun 68’�nc� maddes�n�n hesapların Sayıştayca hükme bağlanmasına �l�şk�n beş�nc� fıkrasını,
Anayasanın “Merkez� yönet�m kapsamındak� kamu �dareler� �le sosyal güvenl�k kurumlarının bütün gel�r ve g�derler� �le
mallarını Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� adına denetlemek ve sorumluların hesap ve �şlemler�n� kes�n hükme
bağlamak……” şekl�ndek� 160’ıncı maddes� hükmü karşısında başka türlü değerlend�rme �mkânı yoktur. Esasen
Anayasanın, “Anayasa hükümler�, yasama, yürütme ve yargı organlarını, �dare makamlarını ve d�ğer kuruluş ve k�ş�ler�
bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” şekl�ndek� 11’�nc� maddes� hükmü karşısında başka şek�lde düşünmek de mümkün
değ�ld�r. 

Bel�rt�len 68’�nc� madden�n beş�nc� fıkrasında, Sayıştayca hesapların hükme bağlanması tanımlandıktan sonra daha
fazla ayrıntıya g�r�lmeden, son fıkrada dış denet�m ve hesapların hükme bağlanmasına �l�şk�n d�ğer hususlar �lg�l� kanuna
bırakılmıştır. Bu düzenleme tarzı, Anayasanın 160’ıncı maddes�nde �zlenen yönteme de uygundur. Z�ra Anayasanın bu
maddes�nde “… sorumluların hesap ve �şlemler�n� kes�n hükme bağlamak …” ve “Sayıştayın kes�n hükümler� hakkında
�lg�l�ler yazılı b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren onbeş gün �ç�nde b�r kereye mahsus olmak üzere karar düzelt�lmes� �stem�nde
bulunab�l�rler.” den�lm�ş, madde gerekçes�nde de açıklandığı üzere “sorumlular” ve “�lg�l�ler”�n bel�rlenmes� �se kanuna
bırakılmıştır. 

68’�nc� maddede sözü ed�len �lg�l� kanun, 832 sayılı Sayıştay Kanunudur. 832 sayılı Kanunun 45’�nc� maddes�n�n
“Sorumlularca; gel�r, g�der, mal ve kıymetlerden mevzuata uygun olarak tahakkuk ett�r�lmed�ğ�, alınmadığı,
harcanmadığı, ver�lmed�ğ�, saklanmadığı veya �dare ed�lmed�ğ� Sayıştayca kes�n hükme bağlananları, sorumlular
keyf�yet�n �darece kend�ler�ne b�ld�r�lmes�nden başlıyarak üç ay �ç�nde Haz�neye ödemekle zorunludurlar.” şekl�ndek� �lk
fıkrasıyla sorumluluk haller� bel�rlenm�ş, ancak Sayıştay Kanununda “sorumlular”ın k�mler olduğu bel�rt�lmem�şt�r. 

832 sayılı Kanunun anılan 45’�nc� maddes� hükmüne göre sorumluluk �ç�n yegâne şart, mevzuata aykırılıktır. 832 sayılı
Kanun, Anayasadak� �fadeye uygun olarak sorumlular demekle yet�nm�ş, bunların k�mler olduğunu sayma yoluna
g�tmem�ş, esk� dey�şle meskut geçm�ş, sorumluların tay�n�n� başka kanunlara bırakmıştır. 

III- SORUMLULAR 

5018 sayılı Kanunda dört grup sorumlu bel�rlenm�şt�r. 

1- Bakanlar 

5018 sayılı Kanunun 10’uncu maddes�nde, “Bakanlar hükümet pol�t�kasının uygulanması �le bakanlıklarının ve
bakanlıklarına bağlı, �lg�l� ve �l�şk�l� kuruluşların stratej�k planları �le bütçeler�n�n kalkınma planlarına, yıllık programlara
uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede d�ğer bakanlıklarla koord�nasyon ve �şb�rl�ğ�n�
sağlamaktan sorumludur” den�lmek suret�yle bakanların sorumluluk esasları bel�rlenm�şt�r. 

Ancak Sayıştay yargılaması sırasında bakanın sorumluluğu �le �lg�l� b�r hususa rastlanması durumunda bu hususun �lg�l�
merc�lere b�ld�r�lmes� mümkün bulunmaktadır. 

2- Üst Yönet�c�ler 

5018 sayılı Kanunun 11’�nc� maddes�nde; “Bakanlıklarda müsteşar, d�ğer kamu �dareler�nde en üst yönet�c�, �l özel
�dareler�nde val� ve beled�yelerde beled�ye başkanı üst yönet�c�d�r. Ancak, M�llî Savunma Bakanlığında üst yönet�c�
Bakandır.  

Üst yönet�c�ler, �dareler�n�n stratej�k planlarının ve bütçeler�n�n kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratej�k
plan ve performans hedefler� �le h�zmet gerekler�ne uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları
altındak� kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� şek�lde elde ed�lmes� ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye
kullanımının önlenmes�nden, malî yönet�m ve kontrol s�stem�n�n �şley�ş�n�n gözet�lmes�, �zlenmes� ve bu Kanunda



bel�rt�len görev ve sorumlulukların yer�ne get�r�lmes�nden Bakana; mahallî �darelerde �se mecl�sler�ne karşı
sorumludurlar.  

Üst yönet�c�ler, bu sorumluluğun gerekler�n� harcama yetk�l�ler�, malî h�zmetler b�r�m� ve �ç denetç�ler aracılığıyla yer�ne
get�r�rler.” den�lmek suret�yle üst yönet�c�ler�n sorumlulukları düzenlenm�şt�r. 

Üst yönet�c�ler �şler�n g�d�şatından harcama yetk�l�ler�n�n ve d�ğer görevl�ler�n b�lg�lend�rmeler� ve raporları �le b�lg� sah�b�
olmaktadırlar. Bununla b�rl�kte üst yönet�c�ler�n özel kanunlardan doğan Sayıştaya karşı mal� sorumlulukları olab�leceğ�
g�b�, münfer�t b�r olayda sorumluluklarına hükmed�lmeler� de gerekeb�l�r. Bu husus, meselen�n Sayıştay yargısında
görüşülmes� sırasında hükme bağlanacak b�r konudur. 

Dolayısıyla bu aşamada b�r genelleme yaparak üst yönet�c�ler�n, �şlemler�n hukuka uygun olarak yürütülmes�nden
sorumlu olacakları ya da olmayacakları yönünde b�r görüş bel�rt�lmes� uygun bulunmamaktadır. 

3- Harcama Yetk�l�ler� 

5018 sayılı Kanunun 3’üncü maddes�n�n (k) bend�nde, kamu �dares� bütçes�nde ödenek tahs�s ed�len ve harcama yetk�s�
bulunan b�r�m, harcama b�r�m� olarak tanımlanmıştır. 

Kanunun 31’�nc� maddes�nde, bütçeyle ödenek tahs�s ed�len her b�r harcama b�r�m�n�n en üst yönet�c�s�n�n harcama
yetk�l�s� olduğu �fade ed�lm�ş, 32’nc� maddes�nde �se, bütçeden harcama yapılab�lmes� harcama yetk�l�s�n�n, harcama
tal�matı vermes�ne bağlanmış, harcama tal�matlarında da h�zmet gerekçes�, yapılacak �ş�n konusu ve tutarı, süres�,
kullanılab�l�r ödeneğ�, gerçekleşt�rme usulü �le gerçekleşt�rmeyle görevl� olanlara �l�şk�n b�lg�ler�n yer alacağı, harcama
tal�matlarının bütçe �lke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmel�kler �le d�ğer mevzuata uygun olmasından, ödenekler�n
etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� kullanılmasından ve bu Kanun çerçeves�nde yapmaları gereken �şlemlerden harcama
yetk�l�ler�n�n sorumlu oldukları bel�rt�lm�şt�r. 

5018 sayılı Kanunun 33’üncü maddes�nde de, g�der�n gerçekleşt�r�lmes�n�n, harcama yetk�l�ler�nce bel�rlenen görevl�
tarafından düzenlenen ödeme emr� belges�n�n harcama yetk�l�s�nce �mzalanması ve tutarın hak sah�b�ne ödenmes� �le
tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Mevzuatın yukarıda bel�rt�len hükümler�ne göre, bütçeden yapılacak harcamalarda süreç, harcama tal�matı �le
başlamakta ve ödeme emr� belges� uyarınca hak sah�b�ne ödeme yapılması �le son bulmaktadır. 

5018 sayılı Kanunda, g�der�n yapılmasından ödeme aşamasına kadar tüm �şlemler�n harcama yetk�l�s�n�n gözet�m ve
denet�m� altında, onun em�r ve tal�matı �le yürütülmes� öngörüldüğünden, sorumluluk konusunda da harcama yetk�l�s� ön
plana çıkmaktadır. 

Kanunda harcama yetk�l�s�n�n, bütçeyle ödenek tahs�s ed�len her harcama b�r�m�n�n en üst yönet�c�s� olarak
tanımlanması, �dar� açıdan üst yönet�c�lere; hukuka uygunluk açısından da yetk�l� kılınmış merc�lere hesap vermekle
sorumlu olduğunu göstermekted�r. Bu anlamda harcama yetk�l�ler�n�n Sayıştaya hesap verme sorumluluğu
bulunmaktadır  

a) Harcama Yetk�l�ler�n�n Genel Sorumluluğu 

5018 sayılı Kanunda harcama yetk�l�s� �fades�yle b�r program sorumlusuna ve statü hukukunda tanımlanan da�re/b�r�m
am�r�ne �şaret ed�lmekted�r. Bu konumda olan yönet�c�ler�n, 657 sayılı Kanunun 10’uncu maddes�nde bel�rt�ld�ğ� g�b�,
am�r� oldukları kuruluş ve h�zmet b�r�m�nde kanun, tüzük ve yönetmel�klerle bel�rlenen görevler� zamanında ve eks�ks�z
olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, ma�yet�ndek� memurları tak�p ve kontrol etmekten görevl� ve sorumlu tutulacakları da
tab��d�r. 

Bu hükümler karşısında, bütçeden yapılacak harcamalar konusunda 5018 sayılı Kanunda öngörülen harcama sürec�nde
tek ve tam yetk�l� olan, g�der�n yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm �şlemler� em�r ve tal�matı
çerçeves�nde yürüten ve ma�yet�ndek�ler� ve onların eylem ve �şlemler�n� gözetmek ve denetlemekle yükümlü olan
harcama yetk�l�s�n�n, Sayıştaya karşı hesap verme konusunda tam ve doğrudan sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle, harcama yetk�l�ler�n�n, harcama tal�matlarının ve buna konu olan harcamaların bütçe �lke ve esaslarına,
kanun, tüzük ve yönetmel�kler �le d�ğer mevzuata uygunluğundan sorumlu olduklarına oyb�rl�ğ�yle, 

b) Kurul, Kom�te veya Kom�syon Üyeler�n�n Harcama Yetk�s�nden Doğan Sorumluluğu 

5018 sayılı Kanunun 31’�nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında, “Kanunların verd�ğ� yetk�ye �st�naden yönet�m kurulu, �cra



kom�tes�, kom�syon ve benzer� kurul veya kom�te kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetk�s�nden doğan
sorumluluk kurul, kom�te veya kom�syona a�t olur” den�lmekted�r. 

Kurul hal�nde görev yapan karar organlarının genell�kle �cra yetk�ler� bulunmamaktadır. Ancak Savunma Sanay�
Müsteşarlığında olduğu g�b� bazı kuruluşların karar organlarının �cra yetk�s� bulunmaktadır. Bu nedenle Kanunun 31’�nc�
maddes�n�n üçüncü fıkrasında sayılan yönet�m kurulu, �cra kom�tes�, kom�syon ve benzer� kurul veya kom�te kararıyla
yapılan harcamalarda, harcama yetk�s�nden doğan sorumluluk bel�rlen�rken; kararın, harcama tal�matının unsurlarını
taşıyıp taşımadığının ve kurul, kom�syon veya kom�ten�n harcama sürec�nde rol alıp almadığının bel�rlenmes�
gerekmekted�r. 

Bu durumda; 

- Kanunların verd�ğ� yetk�ye �st�naden yönet�m kurulu, �cra kom�tes�, encümen g�b� adlarla teşk�l ed�len yönet�m
organlarının kararı, harcama tal�matının taşıması gereken unsurları taşıyor ve kurul, kom�syon, kom�te harcama
sürec�nde yer alıyorsa, harcama yetk�s�nden doğan sorumluluğun yönet�m kurulu, �cra kom�tes�, kom�syon ve benzer�
kurul, kom�te veya kom�syona a�t olacağına, 

- Yönet�m kurulu, �cra kom�tes�, encümen g�b� adlarla teşk�l ed�len yönet�m organlarının kararı, harcama tal�matının
taşıması gereken unsurları taşıyor, ancak kurul, kom�syon, kom�te harcama sürec�nde yer almıyorsa, yönet�m kurulu,
�cra kom�tes�, kom�syon ve benzer� kurul veya kom�ten�n sadece harcama tal�matının kanun, tüzük ve yönetmel�klere
uygun olmasından sorumlu olacağına, 

- Yönet�m kurulu, �cra kom�tes�, encümen g�b� adlarla teşk�l ed�len yönet�m organlarının kararı b�r g�der�n yapılması �ç�n
harcama yetk�l�s�ne �z�n verme şekl�nde düzenlenm�ş �se, bu halde kurul, kom�syon veya kom�ten�n harcamaya �z�n veren
kararın kanun, tüzük ve yönetmel�ğe uygun olmasıyla sınırlı olarak sorumlu olacağına, 

Çoğunlukla, 

c) Harcama Yetk�s�n�n Devr� Hal�nde Sorumluluk 

5018 sayılı Kanunun 31’�nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, harcama yetk�l�s�, “Bütçeyle ödenek tahs�s ed�len her b�r
harcama b�r�m�n�n en üst yönet�c�s�d�r” şekl�nde tanımlanmış, dördüncü fıkrasında, genel yönet�m kapsamındak� kamu
�dareler�nde merkez ve merkez dışı b�r�mler ve görev unvanları �t�barıyla harcama yetk�l�ler�n�n bel�rlenmes�ne, harcama
yetk�s�n�n b�r üst yönet�m kademes�nde b�rleşt�r�lmes�ne ve devred�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasların Mal�ye Bakanlığınca
bel�rleneceğ� öngörüldükten sonra, harcama yetk�s�n�n devred�lmes�n�n, yetk�y� devreden�n “�dar� sorumluluğunu” ortadan
kaldırmayacağı hükme bağlanmıştır.

5018 sayılı Kanunun 31’�nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası hükmünden, doktr�nde �mza yetk�s� olarak adlandırılan
yönetsel uygulama kapsamında b�r dev�r anlamı çıkartılamayacağı g�b�, yetk�y� devreden�n �dar� sorumluluğunu
kaldırmayacağına da�r hükümde geçen �dar� sorumluluğun, mal� sorumluluğu da �çerd�ğ� varsayımıyla yetk�y� devredenle
devralanın Sayıştaya karşı b�rl�kte sorumlu tutulmaları, başka b�r dey�şle harcama yetk�ler�n� devretmeler� hal�nde dah�,
harcama yetk�l�ler�n�n mal� sorumluluklarının devam ett�ğ� sonucu da çıkartılamaz. 

Z�ra yetk� devr� ve �mza yetk�s� tanınması ayrı ayrı kavramlardır. Yetk� devr�nde, yetk�s�n� devreden, yetk� devr�
kaldırılıncaya kadar devrett�ğ� yetk�s�n� kullanamaz, yapılan �şlem kend�s�ne yetk� devred�len�n �şlem�d�r. Karar alma
yetk�s�, devreden makamdan çıkıp devred�len makama geçmekted�r. B�r makam veya görevl�n�n ödevler�nden b�r kısmını
b�lg�s� dah�l�nde ve karar alma yetk�s� kend�s�nde kalmak üzere başkasına yaptırarak yükünü haf�fletmes� anlamındak�
�mza yetk�s� tanınması, yetk� devr� değ�ld�r. Bunun �ç�nd�r k�, �mza yetk�s� tanınmasında, yetk� tanıyanın sorumluluğu
devam eder. Ancak, 31’�nc� madden�n dördüncü fıkrasında, kanundan kaynaklanan ve �dar� karar ve onayla yapılan yetk�
devr� ayırımı yapılmadan sadece yetk� devr�nden bahsed�lmekted�r. Kanunda �mza yetk�s�n�n tanınmasından değ�l,
açıkça harcama yetk�s�n�n devr�nden söz ed�lmekted�r. Bu yetk� devr�n�n, �mza yetk�s� olarak değerlend�r�lmes�ne olanak
verecek en ufak b�r �pucu dah� yoktur. N�tek�m Mal�ye Bakanlığınca bu fıkraya dayanılarak çıkarılan 1 ser� numaralı
Harcama Yetk�l�ler� Hakkında Genel Tebl�ğde de mesele bu şek�lde değerlend�r�lerek harcama yetk�s�n�n devr�nden söz
ed�lm�şt�r. Bunun g�b� 5.5.2005 tar�hl� ve 5345 sayılı Gel�r İdares� Başkanlığının Teşk�lât ve Görevler� Hakkında Kanunun
25’�nc� maddes�nde, harcama yetk�s�n�n, 5018 sayılı Kanunun 31’�nc� maddes�nde bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde
verg� da�res� başkanlığınca kısmen veya tamamen grup müdürlükler�ne veya verg� da�res� müdürlükler�ne
devred�leb�leceğ� hüküm altına alınmıştır. 

L�teratürde de yetk� devr� hal�nde, yapılan �şlem�n yetk� devred�len�n �şlem� olduğu ve dolayısıyla bu �şlemden doğan
sorumluluğun yetk� devred�len makama geçt�ğ� genel kabul gören b�r husustur. 

3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görevler� Hakkında Kanunun 38’�nc� maddes�nde yetk� devr�n�n, yetk� devreden



am�r�n sorumluluğunu kaldırmayacağı bel�rt�lmekte �se de, 5018 sayılı Kanun, 3046 sayılı Kanuna göre özel kanun
n�tel�ğ�nded�r. Ayrıca, 3046 sayılı Kanunun “Sorumluluk ve Yetk�ler” başlıklı üçüncü kısmında yer alan anılan 38’�nc�
maddede geçen sorumluluk, aynı Kanunun “Yönet�c�ler�n sorumlulukları” başlıklı 34’üncü maddes�nde, yönet�c�ler�n,
yapmakla yükümlü oldukları görevler�, bakanlık em�r ve d�rekt�fler� yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak
düzenlenmes� ve yürütülmes�nden b�r üst kademeye karşı sorumlu olduklarına �l�şk�n h�yerarş�k veya �dar� sorumluluk
olup, 5018 sayılı Kanunun 31’�nc� maddes�n�n, harcama yetk�s�n�n devred�lmes�n�n, devreden�n �dar� sorumluluğunu
ortadan kaldırmayacağına �l�şk�n dördüncü fıkrasıyla aynı paralelded�r.  

Anılan 31’�nc� madden�n harcama yetk�s�n�n devr� hal�nde �dar� sorumluluğun sürmes�n� öngören hükmü, �ş�n tab�atına da
uygundur. Z�ra, 5018 sayılı Kanunun üst yönet�c�ler�n hesap verme sorumluluğuna �l�şk�n 11’�nc� maddes�n�n son
fıkrasında, üst yönet�c�ler�n, bu sorumluluğun gerekler�n� harcama yetk�l�ler�, mal� h�zmetler b�r�m� ve �ç denetç�ler
aracılığıyla yer�ne get�recekler�n�n bel�rt�lm�ş olması karşısında, harcama yetk�l�ler�n�n �dar� sorumluluklarının sürmes�,
�ş�n gereğ�nden kaynaklanmaktadır. 

Harcama yetk�s�n� devreden harcama yetk�l�s�n�n mal� sorumluluğunun bulunmaması, 5018 sayılı Kanunla öngörülen
mal� sorumluluk s�stem�n�n de doğal b�r sonucudur. 5018 sayılı Kanundan öncek� mevzuatımızda mal� sorumluluk �ç�n
yegâne şart, mevzuata aykırılık olup, buna �laveten zarar, kusur g�b� başkaca b�r şart öngörülmem�şt�r. Sorumlulukta
sadece mevzuata aykırılığın yeterl� sayıldığı bu s�stem, 5018 sayılı Kanunla değ�şt�r�lm�ş bulunmaktadır. Gerçekten, bu
Kanunun 71’�nc� maddes�nde, “Kamu zararı; kamu görevl�ler�n�n kasıt, kusur veya �hmaller�nden kaynaklanan mevzuata
aykırı karar, �şlem veya eylemler� sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eks�lmeye neden olunmasıdır”
şekl�nde tanımlanarak kamu zararının bel�rlenmes�nde esas alınacak unsurlar a-g �şaretl� bentlerde sayılmıştır. Gerek bu
madde gerek d�ğer maddeler nazara alındığında 5018 sayılı Kanuna göre mal� sorumluluğun şartları şöylece
sıralanab�l�r:  

- Kamu görevl�ler�n�n kasıt, kusur veya �hmaller�nden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, �şlem, eylem bulunmalıdır. 

-Ortada b�r kamu zararı olmalıdır. 

-Mevzuata aykırı karar, �şlem ve eylemle zarar arasında b�r �ll�yet olmalıdır. 

Bu yen� sorumluluk s�stem�nde objekt�f (kusursuz) sorumluluk anlayışından vazgeç�lm�ş bulunulmaktadır. 

Harcama yetk�l�s�n�n, harcama yetk�s�n� devretmes� hal�nde harcama yetk�s�, devralana geçt�ğ�nden harcama yetk�s�ne
�l�şk�n karar, �şlem ve eylemler dev�r alan tarafından gerçekleşt�r�lmekte, yetk�s�n� devreden harcama yetk�l�s�n�n
mevzuata aykırı karar alması, �şlem yapması veya eylemde bulunması söz konusu olmamaktadır. 

Yetk�s�n� devretmek suret�yle harcama sürec�n�n dışında kalan harcama yetk�l�s�n�n kasıt, kusur veya �hmal�nden de söz
ed�lmes� mümkün bulunmamaktadır. Mevzuata aykırı karar, �şlem veya eylem� bulunmayan kasıt, kusur veya �hmal� söz
konusu olmayan ve bu hal�yle herhang� b�r zarar �ka etmes� de mümkün olmayan harcama yetk�l�s�ne mal� sorumluluk
yüklenmes� mümkün bulunmamaktadır. Harcama yetk�l�s�n�n bu durumda sorumlu tutulması, hem 5018 sayılı Kanunla
hem de hukukun genel �lkeler�yle bağdaştırılamaz. 

5018 sayılı Kanunun anılan 31’�nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasının harcama yetk�s�n�n devr�n�n yetk�y� devreden�n �dar�
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı yolundak� hükmünde geçen �dar� sorumluluğun, mal� sorumluluğu da �çerd�ğ�
söylenemez. Z�ra “�dar� sorumluluk” ve “mal� sorumluluk” ayrı kavramlar olup, �dar� sorumluluk, mal� sorumluluğu
�çermemekted�r. Gerçekten 5018 sayılı Kanunun Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�nde görüşülmes� sırasında düzenlenen
Plan ve Bütçe Kom�syonu raporunda “mal� yönet�m alanında s�yas�, �dar� ve mal� sorumluluk b�rb�r�nden ayrılmakta, …
harcama yetk�l�s�n�n, mal� yönden yaptığı harcamaların mevzuata uygunluğundan, yönetsel yönden �se ver�ml�l�k, etk�nl�k
ve tutumluluk �lkeler� çerçeves�nde sorumluluğu düzenlenerek görev, yetk� ve sorumluluklar açık b�r şek�lde ortaya
konulmakta, yetk�-sorumluluk denges� yen�den kurulmaktadır” den�lmek suret�yle �dar� ve mal� sorumluğun ayrı
sorumluluk türler� olduğu açıkça �fade ed�lm�şt�r. Sayıştay açısından mal� sorumluluğun b�r tazm�n sorumluluğu olmasına
karşın, 31’�nc� madden�n dördüncü fıkrasında geçen �dar� sorumluluk, 657 sayılı Kanunun 10’uncu maddes� anlamında,
Devlet memurlarının, am�r� oldukları kuruluş ve h�zmet b�r�mler�nde kanun, tüzük ve yönetmel�klerle bel�rlenen görevler�
zamanında ve eks�ks�z olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, ma�yet�ndek� memurları yet�şt�rmekten, hal ve hareketler�n�
tak�p ve kontrol etmekten görevl� ve sorumlu olduklarına da�r yönetsel b�r sorumluluktur. 

Bahse konu 31’�nc� madden�n dördüncü fıkrasında harcama yetk�s�n�n devr�n�n �dar� sorumluluğu kaldırmayacağı
bel�rt�lmekted�r. Bunun mefhumu muhal�f�nden harcama yetk�s�n�n devr� hal�nde, devreden�n mal� sorumluluğunun
ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. Gerçekten Kanun Koyucu, harcama yetk�s�n�n devr� hal�nde mal� sorumluluğun da
sürmes�n� amaçlamış olsaydı, pekâlâ mal� ve �dar� sorumluluğun ortadan kalkmayacağını açıkça �fade eder ya da yetk�
devr�n�n kapsayıcı şek�lde sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını bel�rtmekle yet�neb�l�rd�. Bu yapılmamış, sadece �dar�
sorumluluğun ortadan kalkmayacağına vurgu yapılmıştır. 



Dolayısıyla, harcama yetk�s�n�n devred�lmes�, yetk�y� devreden�n �dar� sorumluluğunu kaldırmamakla b�rl�kte, yetk�y�
devreden harcama yetk�l�s�n�n mal� sorumluluğunu ortadan kaldırmaktadır. 

Bu nedenlerle, harcama tal�matının kullanılmasından doğan sorumluluğun, harcama yetk�s�n�n devred�ld�ğ� görevl�ye a�t
olması gerekt�ğ�ne çoğunlukla, 

d) Görev Ayrılığı Neden�yle Yetk� Devr�nde Harcama Yetk�s�nden Doğan Sorumluluk 

5018 sayılı Kanunun 31’�nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında, teşk�lat yapısı ve personel durumu g�b� nedenlerle harcama
yetk�l�ler�n�n bel�rlenmes�nde güçlük bulunan �dareler �le bütçeler�nde harcama b�r�mler� sınıflandırılmayan �darelerde
harcama yetk�s�, üst yönet�c� veya üst yönet�c�n�n bel�rleyeceğ� k�ş�ler tarafından, mahall� �darelerde İç�şler� Bakanlığının,
d�ğer �darelerde �se Mal�ye Bakanlığının uygun görüşü üzer�ne yürütüleb�l�r den�lmekted�r. 

Kanunun anılan hükmü uyarınca ya da bütçe kanunlarında yer ver�len bazı hükümler �le �dareler veya �dareler�n değ�ş�k
b�r�mler� arasında �ş ve h�zmet �l�şk�s�ne bağlı olarak yapılan ödenek aktarımları ve buna bağlı olarak harcama süreçler�,
genel harcama sürec�n�n dışına çıkab�lmekted�r. 

Kanundan veya �ş�n gereğ�nden kaynaklanan bu tür görev paylaşımlarında, aktarılan ödeneğ�n kullanım yetk�s� ve bu
ödenekle yer�ne get�r�len �şlemler�n gerçekleşt�r�lmes� görev�, ödeneğ� devralan �dareye veya b�r�me geçeceğ�nden,
harcama yetk�s�nden doğan sorumluluğun da, genel harcama yetk�l�ler�n�n sorumluluğu çerçeves�nde, ödenek
aktarımının yapıldığı �dare veya b�r�m�n harcama yetk�l�s�ne a�t olması gerekmekted�r. 

Öte yandan, �dare veya b�r�m�n teşk�lat yapısı neden�yle, personel ücretler�n�n kuruluşun personel b�r�m�nde, kurumun
elektr�k su g�derler�n�n �dar� ve mal� �şler b�r�m�nce ödenmes�nde olduğu g�b�, destek h�zmet b�r�mler�nde b�rleşt�r�len
harcamalar �ç�n üst yönet�c�n�n onayı �le harcama yetk�s�n�n, destek h�zmet b�r�m� harcama yetk�l�s�ne ver�lmes� hal�nde
de, harcama yetk�s�nden doğan sorumluluğun görev ver�len destek h�zmet b�r�m� harcama yetk�l�s�ne a�t olması
gerekmekted�r. 

Bu nedenlerle, mevzuatta yer alan bazı hükümler neden�yle kamu �dareler� arasında veya �daren�n değ�ş�k b�r�mler�
arasında �ş ve h�zmet �l�şk�s�ne bağlı olarak yapılan ödenek aktarmalarında, harcama yetk�s�nden doğan sorumluluğun,
ödenek aktarılan b�r�m�n en üst yönet�c�s�ne a�t olduğuna oyb�rl�ğ�yle, 

e) Vekâlet Görev� Neden�yle Yetk� Devr�nde Harcama Yetk�s�nden Doğan Sorumluluk 

5018 sayılı Kanunun 31’�nc� maddes� uyarınca bütçeyle ödenek tahs�s ed�len harcama b�r�m�n�n en üst yönet�c�s�
harcama yetk�l�s�d�r. Kanunda öngörülen harcama yetk�l�s�n�n �z�n, hastalık ve geç�c� görev g�b� sebeplerle görevler�nde
bulunmadığı durumlarda, bu k�ş�ler�n yer�ne, mevzuatlarında öngören usulle vekâleten atanan k�ş� as�l�n tüm yetk� ve
sorumluluklarını taşıyacağından harcama yetk�s�n� de kullanacaktır. 

Bu nedenle, harcama yetk�l�s�n�n yer�ne, mevzuatında öngörülen usullere uygun olarak vekâleten atanan görevl�n�n,
vekâlet ett�ğ� göreve a�t harcama yetk�s�n� kullanmasından doğan sorumluluğun bu görev� vekâleten yürüten görevl�ye a�t
olduğuna oyb�rl�ğ�yle, 

4- Gerçekleşt�rme Görevl�ler� 

5018 sayılı Kanunun 33’üncü maddes� uyarınca bütçeden b�r g�der�n yapılab�lmes� �ç�n �ş, mal veya h�zmet�n bel�rlenm�ş
usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleşt�r�ld�ğ�n�n görevlend�r�lm�ş k�ş� veya kom�syonlarca
onaylanması ve gerçekleşt�rme belgeler�n�n düzenlenm�ş olması gerekmekted�r. 

5018 sayılı Kanunun 33’üncü maddes�nde; “Bütçelerden b�r g�der�n yapılab�lmes� �ç�n �ş, mal veya h�zmet�n bel�rlenm�ş
usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleşt�r�ld�ğ�n�n, görevlend�r�lm�ş k�ş� veya kom�syonlarca
onaylanması ve gerçekleşt�rme belgeler�n�n düzenlenm�ş olması gerek�r. G�derler�n gerçekleşt�r�lmes�; harcama
yetk�l�ler�nce bel�rlenen görevl� tarafından düzenlenen ödeme emr� belges�n�n harcama yetk�l�s�nce �mzalanması ve
tutarın hak sah�b�ne ödenmes�yle tamamlanır.  

Gerçekleşt�rme görevl�ler�, harcama tal�matı üzer�ne; �ş�n yaptırılması, mal veya h�zmet�n alınması, tesl�m almaya �l�şk�n
�şlemler�n yapılması, belgelend�r�lmes� ve ödeme �ç�n gerekl� belgeler�n hazırlanması görevler�n� yürütürler.

Elektron�k ortamda oluşturulan ortak b�r ver� tabanından yararlanmak suret�yle yapılacak harcamalarda, ver� g�r�ş
�şlemler� gerçekleşt�rme görev� sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n esas ve usûller Mal�ye Bakanlığınca bel�rlen�r.  



Gerçekleşt�rme görevl�ler�, bu Kanun çerçeves�nde yapmaları gereken �ş ve �şlemlerden sorumludurlar” den�lmekted�r. 

Bu hüküm uyarınca, b�r mal� �şlem� gerçekleşt�rmede görevl� olanların sorumluluğunun bel�rlenmes�nde, gerçekleşt�rme
�şlem�n� yapan memurun, yetk�l� ve görevl� olması ve yapılan g�der�n de bu görevl� tarafından düzenlen�p �mzalanan
belgeye dayanıyor olması zorunludur. B�r başka dey�şle, yukarıda anılan belge ve �mza olmadan ödeme emr� belges�n�n
tamamlanmış sayılmaması gerekmekted�r. Aynı şek�lde, belgey� düzenleyen�n de gerçekleşt�rme konusunda yetk�s�n�n
bulunması ve harcama tal�matı �le veya sa�r surette am�r tarafından görevlend�r�lm�ş olması gerekmekted�r. 

Bu anlamda gerçekleşt�rme belgeler�n�n hazırlanması, taslak met�nler�n yazılması, tem�ze çek�lmes�, kayded�lmes�,
b�lg�sayara g�r�ş yapılması g�b� yardımcı h�zmetler�n gerçekleşt�rme görev� kapsamında değerlend�r�lmes� mümkün
bulunmamaktadır. 

a) Ödeme Emr� Belges�n� Düzenlemekle Görevlend�r�len Gerçekleşt�rme Görevl�s�n�n Sorumluluğu 

5018 sayılı Kanunun 33’üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası hükmü uyarınca ödeme emr� belges�, harcama yetk�l�s�
tarafından bel�rlenen b�r görevl� tarafından düzenlenecekt�r. 

Ödeme emr� belges� tek başına mal� b�r �şlem sayılmamakla b�rl�kte taahhüt ve tahakkuk aşamalarından sonra ödeme
aşamasına geç�lmes�ne esas teşk�l etmekted�r. 

31.12.2005 tar�hl� ve 26040 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mal� Kontrole İl�şk�n Usul
ve Esasların 12 ve 13’üncü maddeler�nde ödeme emr� belges� düzenleme görev�, ön mal� kontrol kapsamında ele
alınmakta ve “kontrol ed�lm�ş ve uygun görülmüştür” şerh� çerçeves�nde değerlend�r�lmekted�r. 

Aynı esaslarda bel�rt�ld�ğ� üzere, harcama yetk�l�ler�, yardımcıları veya h�yerarş�k olarak kend�s�ne en yakın üst kademe
yönet�c�ler� arasından b�r veya daha fazla sayıda gerçekleşt�rme görevl�s�n� ödeme emr� belges� düzenlemekle
görevlend�recek, ödeme emr� belges�n� düzenlemekle görevlend�r�len gerçekleşt�rme görevl�ler� de, ödeme emr� belges�
ve ek� belgeler üzer�nde ön mal� kontrol yapacaklardır. Bu nedenle ödeme emr� belges�n� düzenleyen gerçekleşt�rme
görevl�s�n�n yaptığı �şlemler neden�yle sorumluluk üstlenmes� tab��d�r. 

Ayrıca, harcama b�r�mler�nde süreç kontrolü yapılarak her b�r �şlem daha öncek� �şlemler�n kontrolünü �çerecek şek�lde
tasarlanıp uygulanacak, mal� �şlemler�n yürütülmes�nde görev alanlar, yapacakları �şlemden öncek� �şlemler� de kontrol
edeceklerd�r. Bu bağlamda ödeme emr� belges�n� düzenlemekle görevlend�r�len gerçekleşt�rme görevl�ler� de, ödeme
emr� belges� ve ek� belgeler üzer�nde ön mal� kontrol yaparak, ödeme emr� belges� üzer�ne “Kontrol ed�lm�ş ve uygun
görülmüştür” şerh� düşüp �mzalayacaklardır. Bu nedenle ödeme emr� belges�n� düzenleyen görevl�, gerçekleşt�rme
belgeler�n�n ödeme emr� belges�ne doğru aktarılması yanında, düzenled�ğ� belge �le b�rl�kte harcama sürec�ndek� d�ğer
belgeler�n doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan da sorumludur. 

Yapılan bu açıklamalara göre, aslî b�r gerçekleşt�rme belges� olan ödeme emr� belges�n� düzenleyen sıfatıyla �mzalayan
gerçekleşt�rme görevl�s�n�n, düzenled�ğ� belge �le b�rl�kte harcama sürec�ndek� d�ğer belgeler�n doğruluğundan ve
mevzuata uygunluğundan harcama yetk�l�s� �le b�rl�kte sorumlu tutulması gerekt�ğ�ne çoğunlukla,  

b) Ödeme Emr� Belges�ne Eklenmes� Gereken Taahhüt ve Tahakkuk Belgeler�ne İl�şk�n Sorumluluk 

5018 sayılı Kanunun 33’üncü maddes� uyarınca bütçeden b�r g�der�n yapılab�lmes� �ç�n �ş, mal veya h�zmet�n bel�rlenm�ş
usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleşt�r�ld�ğ�n�n görevlend�r�lm�ş k�ş� veya kom�syonlarca onaylanmış
ve gerçekleşt�rme belgeler�n�n düzenlenm�ş olması gerekmekted�r. 

Öte yandan anılan maddede, b�r mal� �şlem�n gerçekleşt�r�lmes�nde görevl� olanların sorumluluğunun bel�rlenmes�nde, bu
görevl�ler�n yetk�l� ve görevl� olması ve yapılan g�der�n de bu görevl�lerce düzenlenen belgeye dayanıyor olması
hususlarına bakılması gerekmekted�r. Yan� mal� �şlem�n gerçekleşt�r�lmes�nde, görevl� olanların �mzası olmadan ödeme
belges�n�n tamamlanmış sayılmaması gerekmekted�r. 

Bu nedenle, ödeme emr� belges�ne eklenmes� gereken taahhüt ve tahakkuk �şlemler�ne �l�şk�n fatura, beyanname,
tutanak g�b� gerçekleşt�rme belgeler�n� düzenleyen veya bu belgeler� kabul eden gerçekleşt�rme görevl�ler�n�n, bu
görevler�yle �lg�l� olarak yapmaları gereken �ş ve �şlemlerle sınırlı olarak harcama yetk�l�s�yle b�rl�kte sorumlu tutulmaları
gerekt�ğ�ne çoğunlukla,  

c) Kurul, Kom�syon veya Benzer� B�r Organca Düzenlenen Gerçekleşt�rme Belgeler�nde Sorumluluk 

5018 sayılı Kanunun 33’üncü maddes� uyarınca mal� �şlem�n gerçekleşt�r�lmes�nde görevl� olanların sorumluluğu, bu
�şlemler� yetk�l� ve görevl� olarak yapmalarına ve yapılan g�der�n bu k�ş�lerce düzenlenen belgeye dayanılarak yapılması



hususlarına göre bel�rlenmekted�r. 

Bu nedenle mevzuatına göre oluşturulan kurul, kom�syon veya benzer� b�r organ tarafından düzenlenen keş�f, rapor,
tutanak, karar veya ödemeye esas benzer� belgelerden doğacak sorumluluğa, �şlem� gerçekleşt�ren ve bu belgey�
düzenley�p �mzalayan kurul üyeler�n�n de dah�l ed�lmeler� ve bu �şlem neden�yle harcama yetk�l�s�yle b�rl�kte sorumlu
tutulmaları gerekt�ğ�ne çoğunlukla,  

d) Elektron�k Ortamda Oluşturulan Ortak Ver� Tabanına B�lg� G�r�ş�ne Esas Olacak Belgelere İl�şk�n Sorumluluk 

5018 sayılı Kanunun 33’üncü maddes�ne 5436 sayılı Kanunla eklenen üçüncü fıkrada; “Elektron�k ortamda oluşturulan
ortak b�r ver� tabanından yararlanmak suret�yle yapılacak harcamalarda, ver� g�r�ş �şlemler� gerçekleşt�rme görev� sayılır.
Bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n esas ve usûller Mal�ye Bakanlığınca bel�rlen�r.” den�lmekted�r. 

Kanunun anılan maddes�ne dayanılarak çıkarılan ve 31.12.2005 tar�hl� ve 26040 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete’de
yayımlanan Merkez� Yönet�m Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ�n�n 5’�nc� maddes�n�n dördüncü ve beş�nc� fıkralarında
“Elektron�k ortamda oluşturulan ortak b�r ver� tabanından yararlanmak suret�yle yapılacak harcamalarda, ver� g�r�ş
�şlemler� gerçekleşt�rme görev� sayıldığından, ödeme belges�ne ayrıca bu ver�ler� kanıtlayıcı belge bağlanmaz. 

Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.” den�lmekted�r. 

Yönetmel�ğ�n söz konusu hükmüne göre 28.9.2006 tar�hl� ve 26303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkez�
Yönet�m Harcama Belgeler� Hakkında Genel Tebl�ğde de, ver� g�r�ş �şlemler�n�n gerçekleşt�rme görev� sayılacağı, ödeme
belges�ne aylık bordroların bağlanmayacağı, değ�ş�kl�klere �l�şk�n kanıtlayıcı belgeler�n ödeme belges�ne bağlanacağı
bel�rt�lm�şt�r. 

Ortak ver� tabanına g�r�len ver�ler�n doğruluğu hal�nde, çıktının doğruluğu s�stemce güvenceye bağlandığından,
elektron�k ortamdan alınan çıktının sıhhat�, doğrudan doğruya ver� g�r�ş�n�n doğruluğuyla �lg�l� bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle, elektron�k ortamda oluşturulan ver� tabanından yararlanılarak yapılacak harcamalarda, s�steme g�r�lecek
ver�ler�n bulunduğu belgeler� düzenleyen ve �mzalayan görevl�ler�n, bu �şlemle �lg�l� gerçekleşt�rme görevl�s� olarak kabul
ed�lmes� ve yaptığı �şlemlerden harcama yetk�l�s� ve sorumluluğu bulunan d�ğer gerçekleşt�rme görevl�ler�yle b�rl�kte
sorumlu tutulmaları gerekt�ğ�ne çoğunlukla, 

5- Muhasebe Yetk�l�s�n�n Görev ve Sorumlulukları 

Muhasebe yetk�l�s�n�n harcama sürec�ndek� rolü belge kontrolü ve ödeme olarak görülmekte �se de, kuruluş
muhasebes�n�n genel düzenlemes� ve yönet�m dönem� hesabının ver�lmes� bakımından bu görevl�n�n özel b�r yer� ve
�şlev� vardır. Bu �t�barla Sayıştaya karşı sorumluluk noktasında muhasebe yetk�l�s�n�n sorumluluğunun ayrıntılı olarak ele
alınması gerekmekted�r. 

a) Muhasebe Yetk�l�s�n�n İmza Kontrol Görev ve Sorumluluğu 

5018 sayılı Kanunun 61’�nc� maddes� uyarınca muhasebe yetk�l�s�n�n, ödeme aşamasında, ödeme emr� belges� ve ek�
belgeler üzer�nde yetk�l�ler�n �mzasını arama yükümlülüğü bulunmaktadır.  

Bu nedenle;  

- Ödeme aşamasında, ödeme emr� belges� üzer�nde harcama yetk�l�s� ve gerçekleşt�rme görevl�s�n�n �mzaları olmakla
b�rl�kte, ödeme emr� belges� ek� belgeler üzer�nde herhang� b�r �mza eks�ğ� varsa muhasebe yetk�l�s�n�n, ödeme emr�
belges� üzer�nde �mzası bulunan harcama yetk�l�s� ve gerçekleşt�rme görevl�s�yle b�rl�kte sorumlu tutulması gerekt�ğ�ne, 

- Ödeme emr� belges� üzer�nde harcama yetk�l�s� veya gerçekleşt�rme görevl�s�nden sadece b�r�n�n �mzası varsa,
muhasebe yetk�l�s�n�n, �mzası bulunan görevl�yle b�rl�kte sorumlu tutulması gerekt�ğ�ne, 

- Ödeme emr� belges� üzer�nde harcama yetk�l�s� ve gerçekleşt�rme görevl�s�n�n �mzaları yoksa muhasebe yetk�l�s�n�n tek
başına sorumlu tutulması gerekt�ğ�ne, 

Çoğunlukla, 

b) Ödemeye Esas Belgeler�n Eks�kl�ğ� ve Madd� Hata Bulunması Durumunda Sorumluluk 

5018 sayılı Kanunun 61’�nc� maddes� �le Muhasebe Yetk�l�ler�n�n Eğ�t�m�, Sert�f�ka Ver�lmes� �le Çalışma Usul ve Esasları



Hakkında Yönetmel�ğ�n 29’uncu maddes�nde, muhasebe yetk�l�s�n�n taahhüt ve tahakkuk aşamaları tamamlanmış,
ödeme emr� belges� düzenlenm�ş ve ön mal� kontrolden geçerek ödenmek üzere muhasebe b�r�m�ne gelm�ş bulunan
g�der ve muhasebe belgeler� �le ön ödeme belgeler� üzer�nde, ödemeye �l�şk�n belgeler�n tamam olup olmadığını ve
madd� hata bulunup bulunmadığını kontrol etmekle yükümlü olduğu, �lg�l� mevzuatında bel�rt�len belgeler dışında belge
aramayacağı ve sorumluğunun görev� gereğ� �ncelemes� gereken belgelerle sınırlı olduğu bel�rt�lmekted�r. 

5018 sayılı Kanunun 33’üncü maddes� uyarınca bütçeden b�r g�der�n yapılab�lmes� �ç�n �ş, mal veya h�zmet�n bel�rlenm�ş
usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleşt�r�ld�ğ�n�n görevlend�r�lm�ş k�ş� veya kom�syonlarca onaylanmış
ve gerçekleşt�rme belgeler�n�n düzenlenm�ş olması gerekmekted�r. Bu çerçevede gerçekleşt�rme görevl�ler�n�n, harcama
tal�matı üzer�ne �ş�n yaptırılması, mal veya h�zmet�n alınması, tesl�m almaya �l�şk�n �şlemler�n yapılması yanında bu
�şlemler�n belgelend�r�lmes� ve ödeme �ç�n gerekl� belgeler�n hazırlanması görev� de bulunmaktadır. Dolayısıyla ödemeye
esas teşk�l eden belgelerdek� noksanlıklardan gerçekleşt�rme görevl�s�n�n sorumlu olmadığı söylenemez. 

Öte yandan, g�der�n taahhüt ve tahakkuk aşamalarına a�t olup, çeş�tl� gerçekleşt�rme görevl�ler�n�n kend� yasal görevler�
çerçeves�nde düzenled�kler� ve �mzaladıkları belgelerdek� madd� hatalardan muhasebe yetk�l�s� de sorumlu
tutulmaktadır. Bu olgu, Muhasebe Yetk�l�ler�n�n Eğ�t�m�, Sert�f�ka Ver�lmes� �le Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmel�ğ�n 29’uncu maddes�n�n dördüncü fıkrasında; “Muhasebe yetk�l�ler�n�n madd� hataya �l�şk�n sorumlulukları; b�r
mal� �şlem�n muhasebeleşt�r�lmes�ne dayanak teşk�l eden karar, onay, sözleşme, haked�ş raporu, bordro, fatura, alındı ve
benzer� belgelerde; gel�r, alacak, g�der ya da borç tutarının tesp�t ed�lmes�ne esas rakamların h�çb�r farklı yoruma yer
vermeyecek b�ç�mde, b�lerek veya b�lmeyerek yanlış seç�lmes�, oranların yanlış uygulanması, ar�tmet�k �şlemler�n yanlış
yapılması ve muhasebeleşt�rmeye esas toplamlarının muhasebeleşt�rme belges�nde �lg�l� hesaplara noksan veya fazla
kayded�lmek suret�yle yapılan yers�z ve fazla alma, verme, ödeme ve gönder�lmes�yle sınırlıdır. Tekn�k n�tel�ktek�
belgelerde, bu n�tel�ğe �l�şk�n olarak yapılmış madd� hatalardan bu belgeler� düzenleyen ve onaylayan gerçekleşt�rme
görevl�ler� sorumlu olup, muhasebe yetk�l�ler�n�n bu belgelere �l�şk�n sorumlulukları ar�tmet�k �şlemlerdek� yanlışlıklarla
sınırlıdır.” b�ç�m�nde, 30’uncu maddes�nde de, “Ödeme em�rler�, muhasebe b�r�m�ne gel�ş tar�h�nden �t�baren, en geç dört
�ş günü �ç�nde �ncelen�r, uygun bulunanlar muhasebeleşt�r�lerek tutarları hak sah�pler�n�n banka hesabına aktarılır. Eks�k
veya hatalı olan ödeme emr� belges� ve ek� belgeler, düzelt�lmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eks�kl�ğ�n
tesp�t ed�ld�ğ� günü �zleyen �ş günü �ç�nde gerekçeler�yle b�rl�kte harcama yetk�l�s�ne yazılı olarak gönder�l�r. Hata veya
eks�kl�kler� tamamlanarak tekrar muhasebe b�r�m�ne ver�lenler, en geç �k� �ş günü sonuna kadar �ncelenerek
muhasebeleşt�rme ve ödeme �şlem� gerçekleşt�r�l�r. 

Hak sah�pler�n�n banka hesaplarına aktarılmaksızın kasadan veya çek düzenlenmek suret�yle bankadan yapılab�lecek
ödeme tür ve tutarları �le kontrol, muhasebeleşt�rme ve ödeme süres�n� dört �ş gününden daha az olarak bel�rlemeye,
genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler�nde Bakanlık, kapsamdak� d�ğer kamu �dareler�nde üst yönet�c�ler yetk�l�d�r.”
şekl�nde �fade ed�lm�ş bulunmaktadır. 

Yönetmel�ğ�n yukarıya alınan maddes�nde �fade ed�ld�ğ� g�b�, b�r mal� �şlem�n muhasebeleşt�r�lmes�ne dayanak teşk�l
eden belgelerde gel�r, alacak, g�der ya da borç tutarının tesp�t ed�lmes�ne esas rakamlardak� açık, kolayca görüleb�len ve
yorum gerekt�rmeyen hatalar madd� hata olarak n�telend�r�lmekted�r. 

Söz konusu mevzuat hükümler� karşısında, ödemeye esas teşk�l etme n�tel�ğ� bulunan, fakat g�der evrakı arasında yer
almayan b�r belge neden�yle ortaya çıkan kamu zararı �le g�der�n taahhüt ve tahakkuk aşamalarına a�t olup çeş�tl�
gerçekleşt�rme görevl�ler�n�n kend� yasal görevler� çerçeves�nde düzenled�kler� ve �mzaladıkları belgelerdek� açık ve
kolayca görüleb�len ve yorum gerekt�rmeyen madd� hatalardan muhasebe yetk�l�s�n�n, harcama yetk�l�s� ve
gerçekleşt�rme görevl�s�yle b�rl�kte sorumlu tutulması gerekt�ğ�ne, hatanın bar�z olup olmadığı hususunun �se yargı
da�reler�nce kararlaştırılacak b�r husus olduğuna çoğunlukla, 

c) Muhasebe Yetk�l�s�n�n G�der� Hak Sah�b�ne Ödeme Görev� 

Muhasebe yetk�l�s�n�n, usul ve mevzuatına göre tahakkuk ett�r�lm�ş g�der� hak sah�b�ne ödemek ve ödeme yaparken hak
sah�b�n�n k�ml�ğ�n� kontrol etmekle görevl� olduğu, 5018 sayılı Kanunun 61’�nc� maddes�nde ve Muhasebe Yetk�l�ler�n�n
Eğ�t�m�, Sert�f�ka Ver�lmes� �le Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�ğ�n 23 ve 29’uncu maddeler�nde hüküm
altına alınmıştır. 

Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�n�n hesabına bakmak ve onları aklamak, Kanunun 61’�nc� maddes�n�n son fıkrasına göre,
muhasebe yetk�l�s�n�n görev� olduğundan, g�der� hak sah�b�ne ödemeden doğan sorumlulukta mutemetler�n, Sayıştaya
karşı sorumlu kabul ed�lmemes� gerekmekted�r. 

Bu nedenle, hak sah�b� olmayan k�ş�lere ödeme yapılması neden�yle ortaya çıkan kamu zararından, doğrudan ve tek
başına muhasebe yetk�l�s�n�n sorumlu tutulması gerekt�ğ�ne oyb�rl�ğ�yle, 

d) Muhasebe Yetk�l�s�n�n Gel�r ve Alacakları Tahs�l Görev� 



5018 sayılı Kanunun 61’�nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, muhasebe h�zmet�; “gel�rler�n ve alacakların tahs�l�, g�derler�n
hak sah�pler�ne ödenmes�, para ve parayla �fade ed�leb�len değerler �le emanetler�n alınması, saklanması, �lg�l�lere
ver�lmes�, gönder�lmes� ve d�ğer tüm malî �şlemler�n kayıtlarının yapılması ve raporlanması �şlemler�d�r.” şekl�nde
tanımlanmış; aynı madden�n �k�nc� fıkrasında muhasebe yetk�l�s�n�n, bu h�zmetler�n yapılmasından ve muhasebe
kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve er�ş�leb�l�r şek�lde tutulmasından sorumlu olduğu bel�rt�lm�ş, aynı Kanunun 60’ıncı
maddes�nde de, �lg�l� mevzuatı çerçeves�nde �dare gel�rler�n� tahakkuk ett�rmek, gel�r ve alacaklarının tak�p ve tahs�l
�şlemler�n� yürütmek mal� h�zmetler b�r�m�n�n görevler� arasında sayılmıştır. Muhasebe Yetk�l�ler�n�n Eğ�t�m�, Sert�f�ka
Ver�lmes� �le Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�ğ�n 23’üncü maddes�nde, gel�rler� ve alacakları �lg�l�
mevzuatına göre tahs�l etmek, yers�z ve fazla tahs�l ed�lenler� �lg�l�ler�ne �ade etmek ve bu �şlemlere �l�şk�n kayıtları
usulüne uygun, saydam ve er�ş�leb�l�r şek�lde tutmak, mal� rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak
düzenlemek muhasebe yetk�l�s�n�n görevler�nden kabul ed�lm�ş, aynı Yönetmel�ğ�n 32’nc� maddes�nde de �darelerce �lg�l�
kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ett�r�lerek tahs�l ed�leb�l�r hale gelm�ş kamu gel�r ve alacaklarının yükümlüler� ve
sorumluları adına �lg�l� hesaplara kayded�lerek tahs�l ed�lmes�nden muhasebe yetk�l�s�n�n sorumlu olduğu açıkça �fade
ed�lm�şt�r. 

Açıklanan nedenlerle, �darelerce �lg�l� kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ett�r�lerek tahs�l ed�leb�l�r hale gelm�ş kamu gel�r
ve alacaklarının tak�p ve tahs�l ed�lmes�nden muhasebe yetk�l�s�n�n tek başına sorumlu olduğuna çoğunlukla,

Karar ver�ld�.


