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Ġlgi: Maliye Bakanlığının 06/07/2010 tarih ve B.07.0.MGM.013-1300/9388 sayılı yazısı. 

 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci ve geçici 5 inci 

maddeleri uyarınca Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve ilgi yazı ile Bakanlığımıza intikal 

ettirilen “Muhasebe Yetkililerinin Atanma ve Görevlendirilmelerine ĠliĢkin Esas ve Usuller”   

ekte gönderilmiĢtir. 

Bilgi edinilmesini ve ekte yer alan esas ve usullerin, iliniz özel idaresi ile iliniz 

dahilindeki belediyelere duyurulması hususunda; 

Gereğini rica ederim. 

  

Yavuz Selim KÖġGER 

    Bakan a. 

    Genel Müdür 

 

 

 

 

Ek:  

- Muhasebe Yetkililerinin Atanma ve  

  Görevlendirilmelerine ĠliĢkin Esas ve Usuller 
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MUHASEBE YETKĠLĠLERĠNĠN ATANMA VE GÖREVLENDĠRĠLMELERĠNE ĠLĠġKĠN ESAS VE 

USULLER 

 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, muhasebe yetkililerinin atanması, görevlerinden 

ayrılmalarında ve Maliye Bakanlığınca sertifikalı muhasebe yetkilisi atama zorunluluğu getirilinceye kadar 

muhasebe hizmetlerini yürütmek üzere yapılacak görevlendirmelere iliĢkin esas ve usullerin belirlenmesidir.  

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Esas ve Usuller, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 ve 

geçici 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Esas ve Usullerde geçen; 

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, 

b) Kanun : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 

c) Üst yönetici : Bakanlıklarda müsteĢarı, Milli Savunma Bakanlığında bakanı, diğer kamu idarelerinde 

en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye baĢkanını, 

ç) Muhasebe hizmeti : Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve 

parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer 

tüm mali iĢlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iĢlemlerini, 

d) Muhasebe birimi : Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi, 

e) Muhasebe yetkilisi : Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden 

sorumlu, usulüne göre atanmıĢ sertifikalı yöneticiyi, 

f) muhasebe yetkilisi yardımcısı : Muhasebe yetkililerinin yardımcılarını 

g) Muhasebe yetkilisi yardımcısı eĢiti görev : 

1) Genel bütçeli idarelerde; muhasebe müdürü, saymanlık müdürü, malmüdürü ve vergi dairesi müdürü 

unvanlarının yardımcısı kadrosunda asıl olarak bulunanlar ile kadrosu ve ataması Bakanlığa ait olan sayman 

kadrosunda bulunanlar, 

2) Kapsama dahil diğer idarelerde; muhasebe iĢlemlerinden birinci derecede sorumlu olarak çalıĢan 

muhasebe daire baĢkanı, gelir ve gider daire baĢkanı, hesap iĢleri daire baĢkanı, bütçe dairesi baĢkanı, mali 

hizmetler dairesi baĢkanı, strateji geliĢtirme daire baĢkanı, bütçe müdürü, mali hizmetler müdürü, strateji 

geliĢtirme müdürü, finans müdürü, hesap iĢleri müdürü, gider müdürü ve gelir müdürü gibi unvanların 

yardımcısı kadrosunda asıl olarak bulunanlar ile muhasebeci kadrosunda asıl olarak bulunanlar ve bu idarelerin 

muhasebe birimlerinde mali hizmetler uzmanı olarak görev yapanlar, 

Tarafından yürütülen görevi, 

ğ) Sertifika : Ģekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen ve sahibine muhasebe hizmetlerini yerine 

getirebilme yetkisi veren muhasebe yetkilisi sertifikasını, 

ifade eder. 

 

Muhasebe yetkililerinin atanması 

MADDE 5- (1) Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasına göre sertifika alanlar, genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinde, ikinci fıkrasına göre sertifika alanlar sadece belde ve nüfusu 25.000’in altında 

olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde, 

(2) Kanunun geçici 5 inci maddesine göre sertifika aldığı halde, 312/12/2007 tarihine kadar muhasebe 

yetkilisi olarak ataması yapılmayanlardan; Geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre sertifika 

almıĢ olanlar genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, (b) bendine göre sertifika almıĢ olanlar özel 

bütçeli idareler, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarında, 

Muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanabilir. 

 

Muhasebe yetkililerinin görevlendirilmesi 

MADDE 6- (1) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinin 5 inci maddede açıklanan usule göre atanan 

sertifikalı muhasebe yetkilisi tarafından yürütülmesi esastır. Bu Ģekilde atama yapılamaması durumunda, 

Bakanlıkça sertifikalı muhasebe yetkilisi atama zorunluluğu getirilinceye kadar muhasebe hizmetleri, Kanunun 

62 nci maddesinde belirtilen öğrenim Ģartını taĢıyanlardan, sicil ve disiplin durumu uygun olanlar ile görevin 

gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip bulunanlar arasından görevlendirme yapılmak suretiyle yürütülür. 

(2) Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen öğrenim Ģartını haiz personel bulunmaması halinde, 

görevlendirme üst öğrenim düzeyine sahip olan personele öncelik verilerek yapılır. 

 



Muhasebe yetkililerinin görevden ayrılmaları 

MADDE 7- (1) Muhasebe yetkililerinin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden 

uzaklaĢtırma, tayin ve memuriyetin sona ermesi gibi haller nedeniyle görevlerinden ayrılmalarında, sertifikalı 

muhasebe yetkilisi görevlendirilmesi esastır. Ancak, bunun mümkün olmadığı durumlarda görevlendirme, 6 ncı 

maddede açıklanan esaslara göre yapılır. 

 

Yetkili makam 

MADDE 8- (1) Muhasebe yetkilisi atanma ve görevlendirilmelerinde, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı 

Hazine MüsteĢarlığı ile DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla genel bütçe kapsamsındaki kamu idarelerinde Bakanlık, diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticiler 

yetkilidir. 

 

Diğer hususlar 

MADDE 9- (1) 6 ncı madde uyarınca yapılan görevlendirme, ilgililer açısından muhasebe yetkilisi 

olarak atanabilmek için kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

(2) Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına ait vergi dairesi müdürü kadrolarına atanacakların seçimi amacıyla 

yapılacak sınavlara giriĢte, Bakanlıkça sertifikalı muhasebe yetkilisi atama zorunluluğu getirilinceye kadar, 

muhasebe yetkilisi sertifikasına sahip olma Ģartı aranmaz. 

 

Yetki 

MADDE 10- (1) Bu Esas ve Usullerin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye 

Bakanlık yetkilidir. 

 

Yürürlük 

MADDE 11- (1) Bu Esas ve Usuller 15/07/2010 tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 12-(1) Bu Esas ve Usulleri Maliye Bakanı yürütür. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 


