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Ülkemizde yýllardýr devam eden
yapýsal reform çabalarýnýn
içinde mali yönetim alanýndaki
reform veya deðiþim çalýþmalarý da yer almýþtýr. Bu çalýþmalar "mali yönetim reformu",
"kamu harcama yönetiminde
reform" veya "bütçe reformu"
gibi kavramlarla ifade edilmiþtir. Bu çerçevede kamu mali
yönetimi ve mali kontrol konusunda sürdürülen çalýþmalar
son yýllarda hýzlandýrýlmýþ, bir
yandan Avrupa Birliðine üyelik
sürecinde mevzuat uyumunun
saðlanmasý ve diðer yandan
uluslararasý
kuruluþlardan
dünya bankasý ve IMF ile
yapýlan anlaþmalarla birlikte
bu çalýþmalar önemli ölçüde
sonuçlandýrýlmýþtýr.
Bilindiði üzere, kamu mali
yönetim sistemimiz 1927
yýlýnda çýkarýlan 1050 sayýlý
Muhasebei Umumiye Kanunu
ile düzenlenmiþtir. Bu Kanun
çok az sayýda deðiþiklikle
bugüne kadar yürürlükte
kalmýþ ve kamu mali yönetimini düzenleyen temel kanun
olma niteliðini sürdürmüþtür.
Söz konusu kanun uygulamada
"mali mevzuatýmýzýn anayasasý" olarak da adlandýrýlmýþtýr.

Kamu mali yönetimi alanýndaki
çalýþmalarda ortaya konulan
mevcut mali yönetim sistemimizin temel eksiklikleri veya bu
sisteme yöneltilen baþlýca eleþtirileri ana baþlýklarý ile þu þekilde sýralamak mümkündür.
1. 1927 yýlýndan bu yana kamu
mali yönetiminde kamu idarelerinin sayý, nitelik ve teþkilat
yapýlarýna baðlý olarak önemli
deðiþiklikler meydana gelmiþ,
ancak mali yönetim sistemimiz
ve 1050 sayýlý Kanun buna
uygun bir deðiþim yaþama-
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mýþtýr. Diðer taraftan, dünyada
kamu mali yönetimi alanýnda
yaþanan önemli geliþmeler
sistemimize aktarýlmamýþtýr.
2. Mali yönetim sistemimizin
ve bütçenin kapsamý dar
kalmýþtýr. Ülkemizde konsolide
bütçeyi
oluþturan
genel
bütçeye dahil daireler ve katma
bütçeli idarelerin yaný sýra
bunlara baðlý döner sermayeli
iþletmeler ve fonlar ile mahalli
idare bütçeleri ve kanunla
kurulan kamu tüzel kiþiliðini
haiz idarelerin bütçeleri olmak
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üzere deðiþik bütçe türleri
bulunmaktadýr. Bunlardan sadece genel ve katma bütçeler
kanunla yürürlüðe konulmakta,
diðer bütçeler ise yetkili idari
merciler tarafýndan onaylanarak yürürlüðe girmektedir.
Bu bütçelerin uygulama usul ve
esaslarý tabi olunan mevzuat
hükümlerine göre önemli farklýlýklar arz etmektedir.
3. Bütçe dýþý fonlar, görev
zararý gibi yarý mali nitelikli
iþlemler ve benzeri uygulamalar nedeniyle bütçe dýþý
harcamalar artmýþtýr.
4. Kalkýnma planlarý ve bütçeler arasýndaki bað kopmuþtur. Bütçeler plan ve
programlarda
öngörülen
hedefleri gerçekleþtirmekten
uzak
kalmýþtýr.
Böylece
bütçeler, stratejik karar alma
aracý olmaktan çýkmýþtýr.
5. Kamu kaynaklarý etkin ve
verimli bir þekilde kullanýlamamaktadýr. Etkinlik ve verimlilik
arka planda kalmýþ, mevzuata
uygunluk-prosedürlere uygunluk ön plana çýkmýþtýr.
6. Harcama süreci katý ön
kontrol ve vize uygulamalarýna
tabi tutulmuþtur. Bu durum bir
yandan zaman kaybýna neden
olmakta, diðer yandan idareleri
bütçe dýþý kaynaklara yöneltmektedir.
7. Bütçe sistemi kaynaklarý,
harcamalarý, ödenekleri ve
uygulama sonuçlarýný yöneticilere, karar alýcýlara ve
4

topluma yeterli ve doðru bir
þekilde sunacak yapýya sahip
deðildir.
8. Muhasebe sistemi de kamu
gelir ve giderleri konusunda
yöneticilere, karar alýcýlara ve
topluma yeterli ve doðru bilgi
sunacak yapýda deðildir.
9. Kamu gelir ve giderlerinin
denetimi etkin bir þekilde
yapýlamamaktadýr. Sayýþtay'ýn
denetim kapsamý dar kalmýþtýr.
10. Kamu harcama sürecinde
yetki-sorumluluk dengesi iyi
kurulmamýþtýr.
11. Bütçe hazýrlama, uygulama
ve kontrol sürecinde idarelere
yeterli inisiyatif tanýnmamýþtýr.
12. Çaðdaþ kamu mali yönetim
anlayýþýnda hakim olan stratejik planlama, çok yýllý bütçeleme, performans esaslý bütçeleme, hesap verme sorumluluðu, mali saydamlýk, etkin iç
mali kontrol ilkeleri mali
yönetim sistemimizde yer
almamaktadýr.
Bu eksiklikleri veya eleþtirileri
gidermeye yönelik çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr. Bu çalýþmalarýn sonuçlarý da dikkate
alýnarak mali yönetim sistemimizde deðiþiklik yapmaya
yönelik düzenlemelere de
gidilmiþtir.
Sekizinci beþ yýllýk kalkýnma
planýnda;
-kamusal faaliyet alaný içinde

yer alan ve hizmetin niteliði
itibariyle bütçe ile ilgisi kurulmasý gereken kamusal harcamalarýn bütçe içine alýnmasý,
-orta vadeli harcama perspektifine dayanan bütçeler hazýrlanmasý,
-kaynaklarýn stratejik önceliklere göre daðýtýlmasý ve etkin
kullanýlmasýný saðlayacak düzenlemeler yapýlmasý,
-mali saydamlýðý saðlayacak
mekanizmalar geliþtirilmesi,
-muhasebe ve raporlama standartlarýnýn geliþtirilmesi,
-siyasi ve yönetsel yetki ve
sorumluluklarýn açýk olarak
tanýmlanmasý, bu taným üzerine kurulu bir hesap verme
sorumluluðun geliþtirilmesi,
-denetimi sýnýrlayan düzenlemelerin kaldýrýlmasý,
-performans denetimine geçiþin saðlanmasý gibi önlemlere
yer verilmiþtir.
2001, 2002 ve 2003 yýllarý
programlarýnda, Türkiye'de
Saydamlýðýn Arttýrýlmasý ve
Kamuda Etkin Yönetimin
Geliþtirilmesi Eylem Planýna
Ýliþkin Bakanlar Kurulu Prensip
Kararýnda, 59 uncu Hükümet
Programýnda, Acil Eylem
Planýnda da benzeri ifade ve
yaklaþýmlara yer verilmiþtir.
Maliye Bakanlýðýnda oluþturulan bir komisyonun çalýþ-
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malarý sonucunda Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Taslaðý hazýrlanmýþ, komisyon
çalýþmalarý sýrasýnda Avrupa
Birliði, Dünya Bankasý ve IMF
uzmanlarý ile Baþbakanlýk,
Sayýþtay, Devlet Planlama
Teþkilatý Müsteþarlýðý ve Hazine
Müsteþarlýðýndan katýlan uzmanlarla görüþmeler yapýlmýþ
ve hazýrlanan Tasarý 30/07/2002 tarihinde Baþbakanlýða
sevk edilmiþtir.
Ancak erken genel seçimler
nedeniyle söz konusu tasarý
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüþülememiþtir.
Kamu mali yönetimi ve kontrol
sistemi alanýndaki çalýþmalar
2003 yýlý içinde acil eylem
planýna uygun olarak hýzlandýrýlmýþtýr. Bu çalýþmalar sonucunda, ilgili kamu idareleriyle
Nisan-Haziran 2003 döneminde
çeþitli
toplantýlar
yapýlmýþ ve son þekli verilen
tasarý, Temmuz ayýnda Baþbakanlýða gönderilmiþ ve
Bakanlar Kurulu tarafýndan
Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulmuþtur. Plan ve bütçe
komisyonundaki görüþmeler
sonucunda komisyon üyelerinin
katkýlarýyla son þekli verilen
tasarý 10.12.2003 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiþ ve Kanun
24.12.2003 tarihli ve 25326
sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþ bulunmaktadýr.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 1050 sayýlý Muhasebei

Umumiye Kanununun düzenlediði hususlarý kapsamakta,
ayrýca bu alanda dünyadaki
geliþmelere uygun yeni düzenlemeler getirmekte ve ülkemizde 1927 yýlýndan bu yana
uygulanmakta olan 1050 sayýlý
Muhasebei Umumiye Kanununu yürürlükten kaldýrmaktadýr.
5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla;
• Bütçe bütünlüðünün saðlanmasý,
• Kalkýnma planý ile bütçeler
arasýnda sýký bir bað kurulmasý,
• Saðlýklý bir hesap verme
mekanizmasýnýn kurulmasý,
• Harcama sürecinde yetkisorumluluk dengesinin yeniden
kurulmasý,
• Etkin bir iç mali kontrol
sisteminin oluþturulmasý,
• Kamu mali yönetiminde
verimlilik, etkinlik, tutumluluk,
hesap verilebilirlik, þeffaflýk,
çok yýllý bütçeleme gibi çaðdaþ
mali yönetim anlayýþýnýn temel
ilkelerinin hakim olmasý
amaçlanmýþtýr.
Avrupa Birliði ve diðer uluslararasý standartlara uygun
olarak hazýrlanan Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu;
- Genel hükümler
- Kamu idare bütçeleri
- Taþýnýr ve taþýnmazlar
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Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, 1050 sayýlý
Muhasebei Umumiye
Kanununun düzenlediði
hususlarý kapsamakta,
ayrýca bu alanda dünyadaki
geliþmelere uygun yeni
düzenlemeler getirmekte ve
ülkemizde 1927 yýlýndan bu
yana uygulanmakta olan
1050 sayýlý Muhasebei
Umumiye Kanununu yürürlükten kaldýrmaktadýr.

- Kamu hesaplarý ve mali istatistikler
- Ýç kontrol sistemi
- Dýþ denetim
- Yaptýrýmlar ve yetkili merciler
- Diðer hükümler
- Yürürlükten kaldýrýlan hükümler, geçici maddeler ve yürürlük
kýsýmlarýndan oluþmaktadýr.
Bu Kanunla kamu mali yönetimi ve kontrol sistemimizde
çok önemli deðiþiklikler yapýlmaktadýr. Yapýlan deðiþiklikleri
aþaðýdaki gibi özetlemek
mümkündür.
1. Bu kanunla mali yönetimi
ve kontrol sistemimizin temel esaslarý düzenlenmekte,
kamu idarelerinin bütçe hazýrlama, uygulama ve kontrol
iþlemlerinin nasýl yapýlacaðý
belirlenmektedir. Kanun, kamu
mali yönetiminin yapýsýný ve
iþleyiþini, kamu bütçelerinin
hazýrlanmasýný, uygulanmasýný,
tüm mali iþlemlerin muhasebeleþtirilmesini, raporlanmasýný ve mali kontrolü düzenlemektedir.
5

Kanunun kapsamý uluslararasý
sýnýflandýrmalara uygun olarak
genel yönetim kapsamýndaki
kamu idareleri olarak belirlenmiþtir. Genel yönetim kapsamýndaki kamu idareleri ise
merkezi yönetim kapsamýndaki
kamu idareleri, sosyal güvenlik
kurumlarý ve mahalli idareler
olmak üzere üç gruptan oluþmaktadýr.
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bilgisine sunulacaktýr. Bu
düzenlemelerle bütçe birliði
ilkesinin gereði yerine getirilmekte, parlamentonun bütçe
hakkýný eksiksiz olarak kullanmasý saðlanmaktadýr.

Merkezi yönetim kapsamýndaki
kamu idareleri de Kanuna ekli
(I), (II) ve (III) sayýlý cetvellerde
gösterildiði üzere, genel bütçe
kapsamýndaki kamu idareleri,
özel bütçe kapsamýndaki idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlardýr. Ancak düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mali özerkliklerinin korunmasý amacýyla bu Kanunun
belirli maddelerine tabi tutulmuþtur.

3. Bütçe türleri uluslararasý
standartlara göre yeniden
belirlenerek tanýmlanmýþtýr.
Bu çerçevede uluslararasý
karþýlaþtýrmalar yapýlabilmesine imkan tanýnmýþtýr.
Buna göre genel bütçe, özel
bütçe, düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi, sosyal
güvenlik kurumu bütçesi ve
mahalli idare bütçesi olmak
üzere toplam beþ bütçe türü
olacaktýr. Genel bütçe, özel
bütçe ve düzenleyici ve denetleyici kurum bütçelerinin toplamý merkezi yönetim bütçesini
oluþturacaktýr.

2. Bütçenin kapsamý geniþletilmektedir. Mevcut sistemimizde sadece konsolide bütçeyi oluþturan genel bütçeye
dahil dairelerle katma bütçeli
idarelerinin bütçeleri Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulmaktadýr. Bu Kanunla, Kanuna
ekli (I), (II) ve (III) sayýlý
cetvellerde gösterilen merkezi
yönetim kapsamýnda yer alan
toplam (166) idarenin bütçeleri
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
adý altýnda Türkiye Büyük Millet
Meclisinin onayýna sunulacaktýr. Diðer yandan, Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununun
ekinde mahalli idarelerin ve
sosyal güvenlik kurumlarýnýn
bütçe büyüklükleri de meclisin

4. Planlý bütçeleme süreci
çerçevesinde kalkýnma planý
ile bütçeler arasýnda sýký bir
bað kurulmuþtur. Kamu idarelerinin kalkýnma planý, yýllýk
programlar ve ekonomik imkanlar çerçevesinde stratejik
plan hazýrlamalarý ve bütçelerini stratejik planlarýna dayandýrmalarý öngörülmüþtür.
Diðer yandan orta vadeli
program ve buna uyumlu orta
vadeli mali plan yapýlacaktýr.
Bunlara dayalý olarak hazýrlanacak bütçelerde izleyen iki
yýlýn bütçe tahminlerine de yer
verilmek suretiyle çok yýllý
bütçeleme sistemine geçilmektedir.

5. Stratejik planlama ve
performansa dayalý bütçeleme sistemine geçilmektedir. Kamu idarelerinin stratejik
plan yapmalarý ve bütçelerini
bu planlar çerçevesinde hazýrlamalarý, ayný zamanda performans göstergeleri belirlemeleri
ve performans denetimlerinin
yapýlmasý saðlanmýþtýr.
6. Bütçe hazýrlama süreci
yeniden düzenlenmiþtir. Merkezi yönetim bütçe kanununun
hazýrlanmasýndan Maliye Bakanlýðý sorumlu olup, bu
amaçla ilgili kamu idareleri
arasýnda koordinasyonu saðlayacaktýr. Merkezi yönetim
bütçe kanunu hazýrlama süreci
Bakanlar Kurulunun Mayýs
ayýnýn sonuna kadar toplanarak Devlet Planlama Teþkilatý
Müsteþarlýðýnca hazýrlanacak
orta vadeli programý kabul
etmesiyle baþlayacaktýr. Orta
vadeli programda kalkýnma
planlarý, stratejik planlar ve
genel ekonomik koþullarýn
gerekleri doðrultusunda makro
politikalar, ilkeler, hedef ve
gösterge niteliðindeki temel
ekonomik büyüklükler yer alýr.
Daha sonra Maliye Bakanlýðý
tarafýndan orta vadeli mali plan
hazýrlanacak ve Haziran ayýnýn
onbeþine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafýndan karara
baðlanacaktýr. Orta vadeli mali
planda gelecek üç yýla iliþkin
gelir ve gider tahminleri, hedef
açýk ve borçlanma durumu,
kamu idarelerinin ödenek teklif
tavanlarý yer alacaktýr.
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Orta vadeli program ve orta
vadeli mali plan Resmi
Gazetede yayýmlanacaktýr.
Orta vadeli program ve orta
vadeli mali plan doðrultusunda
bütçe çaðrýsý ve eki bütçe
hazýrlama rehberi Maliye
Bakanlýðýnca, yatýrým genelgesi
ve eki yatýrým programý hazýrlama rehberi Devlet Planlama
Teþkilatý Müsteþarlýðýnca hazýrlanacak ve Haziran ayýnýn
sonuna kadar Resmi Gazetede
yayýmlanacaktýr.
Kamu idareleri stratejik planlarý ve bütçe hazýrlama rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde bütçe gelir ve gider
tekliflerini gerekçeli olarak
hazýrlayacak ve Temmuz ayý
sonuna kadar Maliye Bakanlýðýna gönderecektir.
Makroekonomik göstergeler ve
bütçe büyüklükleri en geç Ekim
ayýnýn ilk haftasý içinde Yüksek
Planlama Kurulunda görüþülerek karara baðlanacak ve
Maliye Bakanlýðýnca hazýrlanacak Merkezi Yönetim Bütçe
Kanun Tasarýsý, mali yýl
baþýndan yetmiþ beþ gün önce
Bakanlar Kurulu tarafýndan
Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulacaktýr.
7. Bütçe hazýrlama ve uygulama sürecinde kamu idarelerinin inisiyatifi arttýrýlmakta, kamu idarelerinin
mali yönetim ve kontrol
sistemi alanýndaki görev,
yetki ve sorumluluklarý yeniden
düzenlenmektedir.

Merkezi yönetim kapsamýndaki
kamu idarelerine bütçeleri
içerisinde ödenek aktarma
imkaný getirilmiþtir. Buna göre
merkezi yönetim kapsamýndaki
kamu
idareleri,
aktarma
yapýlacak tertipteki ödeneðin,
yýlý bütçe kanununda farklý bir
oran belirlenmedikçe, yüzde
beþine kadar kendi bütçeleri
içinde ödenek aktarmasý yapabileceklerdir. Ayrýca, niteliði
itibariyle mali yýlla sýnýrlý tutulamayan iþ ve hizmetler için
ilgili kamu idaresinin en üst
yöneticisinin onayýyla ertesi
yýla
geçen
yüklenmelere
giriþilebilmesine imkan tanýnmýþtýr. Kamu idarelerinin bütçe
hazýrlama ve uygulamaya
iliþkin görevlerinin yaný sýra
harcama öncesi mali kontrol
yapma ve harcama sonrasý iç
denetimi gerçekleþtirme görevlerini yerine getirmek üzere
yeni bir yapýlanmaya gitmeleri
öngö-rülmüþtür.
8. Kamu mali yönetiminde
görev, yetki ve sorumluluklarý yeniden belirlenmiþ,
yetki-sorumluluk dengesi
yeniden kurulmuþtur.
Mali yönetim alanýnda siyasi,
idari ve mali sorumluluk birbirinden ayrýlmýþtýr. Bu çerçevede, kamu idarelerinde mali iþ
ve hizmetler, kurulacak mali
hizmetler birimi tarafýndan
yapýlacak, harcamanýn yapýlmasýna harcama yetkilileri
karar verecek, harcama kararlarý harcama öncesinde mali
kontrol yetkilileri tarafýndan
kontrol edilecek ve dönem
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sonunda iç denetçiler tarafýndan denetlenecektir. Harcama yetkilileri, yaptýklarý harcamalarýn mevzuata uygunluðundan mali yönden; verimlilik,
etkinlik ve tutumluluk ilkeleri
çerçevesinde de yönetsel yönden sorumlu olacaktýr.
9. Harcama sürecinde görev
alan aktörler:
5018 sayýlý Kanunla harcama
sürecinde görev alan aktörler
farklý görev ve fonksiyonlarla
yeniden belirlenmiþtir. Harcama sürecinde görev yapacak
aktörleri görevleri itibariyle
aþaðýdaki gibi özetlemek mümkündür.
Üst yönetici: Kamu idaresi
bütçesinin sorumlusu üst
yöneticidir. Bakanlýklarda müsteþar, diðer kamu idarelerinde
en üst yönetici, il özel idarelerinde vali, belediyelerde
belediye baþkaný üst yöneticidir. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarýnýn ve
bütçelerinin kalkýnma planýna,
yýllýk programlara, idarenin
stratejik plan ve performans
hedefleri ile hizmet gereklerine
uygun olarak hazýrlanmasý ve
uygulanmasýndan, kaynaklarýn
etkili, ekonomik ve verimli bir
þekilde elde edilmesi ve
kullanýmýný saðlamaktan, mali
yönetim ve kontrol sisteminin
iþleyiþinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu kanunda belirtilen
görev ve sorumluluklarýn
yerine getirilmesinden bakana
karþý, mahalli idarelerde ise
meclislerine karþý sorumludurlar.
7

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun mali yönetim ve
kontrol alanýnda köklü deðiþiklikler getirmesi nedeniyle,
diðer mevzuatýn buna uyumlaþtýrýlmasý, ikincil mevzuatýn
hazýrlanmasý ve kamu idareleri
ile diðer gerçek ve tüzel kiþilerin uyumunun saðlanmasý
için bir geçiþ dönemi
öngörülmüþtür. Geçiþ dönemi
31.12.2007 tarihinde sona
erecektir.

Harcama yetkilisi: Bütçeyle
ödenek tahsis edilen her bir
harcama biriminin üst yöneticisi harcama yetkilisidir.
Mevcut bütçe uygulamasýnda
bu unvan hiyerarþik olarak
genel müdür ve eþitine denk
gelmektedir. Harcama yetkilisi
harcama talimatý verir ve
ödeme emrini imzalar. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarýnýn bütçe ilke ve esaslarýna, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diðer mevzuata
uygun olmasýndan, ödeneklerin
etkili, ekonomik ve verimli
kullanýlmasýndan sorumlu olacaklardýr.
Mali hizmetler birimi: Mali
hizmetler birimi, kamu idaresinin bütçesini hazýrlamak,
izleyen iki yýlýn bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayýtlarýný
tutmak, ödenek gönderme
belgelerini düzenlemek, bütçe
uygulama sonuçlarýna iliþkin
verileri derlemek ve raporlamak, harcama yapýlmasý ve
gelir toplanmasýna iliþkin mali
iþlemleri yürütmek, kesin
hesabý hazýrlamak gibi görevleri gerçekleþtirecektir.
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Mali
kontrol
yetkilisi:
Harcama kararlarýný önceden
kontrole tabi tutarak vize eder
veya uygun görüþ verir. Hangi
karar ve iþlemlerin vize veya
uygun görüþe tabi tutulacaðý
maliye bakanlýðýnca belirlenecektir. Mali kontrol yetkilileri yaptýklarý vize ve verdikleri uygun görüþlerden sorumlu
olacaklardýr.
Gerçekleþtirme görevlileri:
Harcama talimatý üzerine; iþin
yaptýrýlmasý, mal veya hizmetin
alýnmasý, teslim almaya iliþkin
iþlemlerin yapýlmasý, belgelendirilmesi ve ödeme için
gerekli belgelerin hazýrlanmasý
görevlerini yürütürler.
Muhasebe yetkilisi: Ödeme
belgelerinde yetkililerin imzasý,
ilgili mevzuatýnda sayýlan
belgelerin tamam olmasý,
maddi hata bulunup bulunmadýðý ve hak sahibinin kimliði
yönlerinden kontrol yapar,
ödemeyi gerçekleþtirir ve
muhasebe kayýtlarýný tutar.
9. Kamu mali yönetiminde
mali saydamlýðý saðlayacak
düzenlemeler yapýlmýþtýr.
Bu çerçevede,
-tüm gelir ve giderlerin bütçelerde yer almasý,
-kanunda öngörülen bütçeler
dýþýnda bütçe yapýlmamasý,
-stratejik planlar, bütçeler, kamu hesaplarý ve mali istatistiklerin kamuoyuna açýk olmasý,

-kamu idarelerinin kesin hesap
ve faaliyet raporlarý düzenlemek suretiyle yetkili mercileri
ve kamuoyunu bilgilendirmeleri
saðlanmýþtýr.
Hesap verme sorumluluðunun
yerine getirilebilmesi için
harcama yetkililerinin "birim
faaliyet raporu", üst yöneticilerin "idare faaliyet raporu",
Ýçiþleri Bakanlýðýnýn mahalli
idare faaliyet raporlarý hakkýnda "deðerlendirme raporu",
Maliye Bakanlýðýnýn "genel
faaliyet raporu" düzenlemesi
öngörülmüþtür.
10. Halen harcama öncesinde Maliye Bakanlýðý tarafýndan yapýlmakta olan taahhüt ve sözleþme tasarýlarýnýn vize iþlemi ile Sayýþtay
Baþkanlýðý tarafýndan yapýlmakta olan vize ve tescil
iþlemleri kaldýrýlmaktadýr.
Harcama
öncesi
kontrol
görevinin kamu idarelerinin
yönetim sorumluluðuna ait
olduðu anlayýþýna paralel
olarak Maliye Bakanlýðý ve
Sayýþtay'ýn harcama öncesinde
yapýlan vize ve tescil iþlemlerine son verilmiþtir.
Bu
suretle harcama öncesinde
yapýlan iþlemler azaltýlarak
harcama süreci hýzlandýrýlmaktadýr.
11. Sayýþtay denetiminin
kapsamý geniþletilmiþtir.
Genel yönetim kapsamýnda yer
alan tüm idareler Sayýþtay
denetimine tabi tutulmuþtur.
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12. Kamuda sürekli ve sistematik bir biçimde iþleyen
bir iç denetim sistemi kurulmasý amaçlanmýþtýr. Sürekli
ve düzenli bir denetim yapýlmasýný saðlamak amacýyla,
harcama sonrasý iç denetimi
gerçekleþtirmek üzere, iç denetçilerin atanmasý öngörülmektedir. Maliye Bakanlýðý
bünyesinde kurulacak iç denetim koordinasyon kurulu
tarafýndan da iç denetim standartlarý ve yöntemleri belirlenecek, iç denetçilerin koordinasyonu ve eðitimi saðlanacak,
rehberlik hizmetleri sunulacaktýr.
13. Bu Kanunla kamuda muhasebe birliði saðlanmaktadýr.
Genel idare kapsamýndaki tüm
kamu idarelerinde ayný muhasebe sistemi kullanýlacaktýr.
Bu çerçevede tüm hesaplarýn
konsolide edilebilmesine ve
uluslararasý karþýlaþtýrmalar
yapýlabilmesine imkan tanýnmaktadýr.
Genel yönetim kapsamýndaki
kamu idarelerinin uygulayacaðý
muhasebe ve raporlama standartlarý, çerçeve hesap planý ve
düzenleyecekleri raporlarýn þekil, süre ve tür itibariyle tespiti
maliye bakanlýðý bünyesinde
oluþturulacak bir kurul tarafýndan yapýlacaktýr.
Bütün mali iþlemlerin muhasebeleþtirilmesi ve her muhasebe
kaydýnýn belgeye dayanmasý
zorunludur. Kamu gelir ve

giderleri tahakkuk esasýna
göre, bütçe gelir ve giderleri
nakit esasýna göre muhasebeleþtirilecektir.
14. Kamu maliyesine iliþkin
mali istatistiklerin hazýrlanmasý ve kamuoyuna sunulmasý öngörülmüþtür. Buna
göre, kamu maliyesine iliþkin
olarak saðlýklý tahminler yapýlmasý ve kararlar alýnmasýna
yardýmcý olmak üzere bütün
kamu idarelerinin mali verileri
bir bütünlük içerisinde sunulabilecektir. Merkezi yönetim
kapsamýndaki kamu idarelerinin mali istatistikleri maliye
bakanlýðýnca aylýk olarak yayýnlanacaktýr. Merkezi yönetim
kapsamý dýþýndaki kamu idareleri ise mali istatistiklerini
hazýrlayarak belirlenecek sürede Maliye Bakanlýðýna gönderecektir. Böylece genel
yönetim kapsamýndaki kamu
idarelerine ait mali istatistikler
Maliye Bakanlýðýnca derlenecektir.

16. Kanunun bazý hükümleri
yayýmý tarihinde, bazý hükümleri de 1.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüðe
girmekle beraber, bu Kanunla öngörülen mali yönetim ve kontrol sistemi
esas itibariyle 1.1.2005 tarihinde yürürlüðe girecektir.
Bu süre içinde kanunda
öngörülen ikincil mevzuatýn
hazýrlanmasý saðlanacaktýr.
17. Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun mali
yönetim ve kontrol alanýnda
köklü deðiþiklikler getirmesi nedeniyle, diðer mevzuatýn buna uyumlaþtýrýlmasý,
ikincil mevzuatýn hazýrlanmasý
ve kamu idareleri ile diðer
gerçek ve tüzel kiþilerin
uyumunun saðlanmasý için bir
geçiþ dönemi öngörülmüþtür.
Geçiþ dönemi 31.12.2007 tarihinde sona erecektir.

15. Döner sermaye iþletmeleri ve fonlar tasfiye edilmektedir.
Kanun kapsamýndaki kamu
idarelerinde kurulmuþ bulunan
döner sermaye iþletmeleri ve
fonlar 31.12.2007 tarihine
kadar tasfiye edilecektir. Genel
yönetim kapsamýndaki kamu
idarelerine baðlý olarak kurulmuþ bulunan döner sermaye
iþletmeleri ve fonlarýn bütçeleri
ilgili idarelerin bütçeleri içinde
yer alacaktýr.
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