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MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigu 


SaYI : 17480297-165-E.11936535 25.10.2016 
Konu: 2015 YIlt Sayt~tayDenetim Raporu 

............................... KA YMAKAMLIGINA 
ilge Milli Egitim Miidiirliigii 

...................................... MOnORLOGUNE 

ilgi:Milli Egitim Bakanhgl Strateji Geli~tirme Ba~kanhgmm 18/10/2016 tarih ve 11526433 
saYIh yazlSl. 

11gi yazl ekinde yer alan 2015 YIh Sayl~tay Denetim Raporu He, il ve il~e milli egitim 
miidiirliikleri ile bunlara bagh okullar tarafmdan yapdan giderlerin analitik biitge 
smtflandlrmasmda yer alan ilgili gider ekonomik kod yerine ba~ka bir ekonomik koda gider 
kaydedildigi, hatalann ekonomik 3 ve 4 iincii diizey kodlannda yaptldlgl, 2016 yIlI 
hesaplannda aym hatalara yer verilmemesi ile bu hatalann diizeltilip diizeltilmedigi 
hususunun Sayl~tay Ba~kanhgmca takip edilecegi belirtilerek gerekli i~ ve i~lemlerin ilgi yazl 
ve ekleri dogrultusunda yapdmasl hususunda; 

Geregini bilgilerinize rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 


Milli Egitim Miidiirii 


Ekler:ilgi yazl ve eki(2 sayfa) 

DAGITIM 
l-iLCE KA YMAKAMLIKLARI 
(il~e Milli Egitim Miidiirliikleri) 
2-Tiim Okul ve Bagh Kurum Miidiirliikieri. 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalamm~tlr. hltp:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 02b9-5f02-359c-9dad-4fOf kodu ile teyit edilebilir. 



T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

Strateji Geli~tirme Ba~kanhgl 


SaYl : 10903426-843.03-E.11526433 18.10.2016 
Konu : 2015 Y III SaYI~tay Denetim Raporu 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : SaYI~tay B~kanhgmm 27.09.2016 tarihli ve 6. Denetim Grup Ba~kanhgI/2015-39 
saYlh yazlSl. 
Sayl~tay Ba~kanbgmm ilgi yazlSl ekinde yer alan 2015 YIlt SaYI~tay Denetim Raporu 

ile, il ve ilye milli egitim mudurlukleri ile bunlara bagh okullar tarafmdan yapIlan giderlerin 
analitik butye slDlflandlrmasmda yer alan ilgili gider ekonomik kod yerine ba~ka bir 
ekonomik koda gider kaydedildigi, hatalann ekonomik 3 ve 4 uneu duzey kodlarmda 
yapIldlgl, 2016 YIlt hesaplannda aym hatalara yer verilmemesi ile bu hatalann duzeltilip 
duzeltilmedigi hususunun SaYI~tay Ba~kanbgmea takip edileeegi belirtilerek gerekli 
tedbirlerin ahnmasl istenilmektedir. 

Bilindigi uzere, 5018 saYlh Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununun 
Hareama tali matI ve sorumluluk ba~hkh 32 nei maddesinde; "Butr;:elerden harcama 
yapzlabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatl vermesiyle mumkandur. Harcama 
talimatlarmda hizmet gerekr;:esi, yapllacak i$in konusu ve tulan, surest, kullamlabilir 
odenegi, gerr;:ekle:jtirme usulU ile gerr;:ekle:jtirmeyle gorevli olanlara ili:jkin bilgiler yer alzr. 
Harcama yetkilileri, harcama talimatlarmm butr;:e ilke ve esaslanna, kanun, tazuk ve 
yonetmelikler ile diger mevzuata uygun olmasmdan, odeneklerin etkili, ekonomik ve verimli 
kullamlmasmdan ve bu Kanun r;:err;:evesinde yapmalan gereken diger i$lemlerden 
sorumludur. " 

Giderin geryekle~tirilmesi ba~hkh 33 uneu maddesinde, "BUtr;:elerden bir giderin 
yapzlabilmesi ir;:in i:j, mal veya hizmetin belirlenmi$ usul ve esaslara uygun olarak almdlglmn 
veya gerr;:ekle$tirildiginin, gorevlendirilmi:j ki$i veya komisyonlarca onaylanmasl ve 
gerr;:ekle$tirme belgelerinin diizenlenmi$ olmasl gerekir. Giderlerin gerr;:ekle$tirilmesi; 
harcama yetkililerince belirlenen gorevli tarafindan duzenlenen odeme emri belgesinin 
harcama yetkilisince imzalanmasl ve tutarm hak sahibine odenmesiyle tamamlamr. 

Gerr;:ekle$tirme gorevlileri, harcama' talimatl uzerine; i:jin yaptmlmasl, mal veya 
hizmetin almmasl, teslim almaya ili$kin i$iemlerin yapllmasl, belgelendirilmesi ve odeme ir;:in 
gerekli belgelerin hazlrlanmasl gorevlerini yiiriiturler. " 

Odenek ustii harcama ba~hkh 70 inci maddesinde, "Kamu zaran olu$turmamakla 
birlikte butr;:elere, ayrmtllz harcama programlanna, serbest blrakma oranlarma aykm olarak 
veya odenek gonderme belgelerindeki odenek miktanm a:jan harcama talimatl veren 
harcama yetkililerine, her tiirlU ayhk, odenek, zam ve tazminat daMI yapllan bir aylzk net 
odemeler toplamlmn iki katl tutarma kadar para cezaSI verilir." hiikiimleri yer almaktadlr. 

Adres: AyrrntJh bilgi i!,:in: Mehmet mAN 
Elektronik Ag: Tel:4131803 
c-posta: 

Bu evrak gUvenli elektronik irnza ile irnzalanrn~tlf. hltp:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 4a6c-b624-3996-97dO-2e2c kodu He leyil edilebilir. 



Bu kapsamda, 5018 say til Kanunun yukanda belirtilen hiikiimleri geregi, BakanltglmiZ 
harcama birimlerinde (iVilre milli egitim miidiirliikleri ile okul ve kurumlar) yapllan 
harcamalara ili:jkin olarak diizenlenen odeme emri belgeleri iizerindeki analitik biitre 
smzjlandlrmasl gider kodlamalarmln (kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik) dogru 
bir :jekilde belirlenmesinden gerrekle:jtirme gorevlileri ile harcama yetkilileri birlikte 
sorumlu bulunmaktadlr. 

Diger taraftan, BakanlIglmlz harcama birimlerince personel, mal ve hizmet ahmlan ile 
yatmm giderlerine ili~kin biit~e i~lemlerinde yararlamlmasl amaclyla 
Analitik Biitre Smzjlandzrmasma iU:jkin Rehber Strateji Geli~tirme 
Ba~kanhgllllll http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/1015_ 01/111 01803_ analitikbte.pdf 
internet adresinde yaYlmh bulunmaktadlr. 

Buna gore, SaYl~tay Ba~kanhgllllll 2015 Y III Sayl~tay Denetim Raporunda yer verilen 
ve 2016 YIh hesaplannda aym hususun takip edilecegi bildirilen BakanhgImlz okul ve 
kurumlarlllca but~eden harcama yapIlmasma ili~kin olarak ger~ekle~tirme gorevlilerince 
hazlrlanarak harcama yetkililerince irnzalanan odeme emri belgesi He diger belgeler 
uzerindeki, analitik biitfe slm{1andlrmasl kodlamalannm giderin fe:jidine gore (ekonomik 
kodlama 3 ve 4 iincii diizey) dogru bir :jekilde belirlenmesi gerekmektedir. 

Harcama birimi olan okul ve kurumlarca herhangi bir giderin ilgilisine odenebilmesi 
amaclyla duzenlenen odeme emri belgesi uzerindeki aym hatalann 2016 Ylh hesaplarlllda 
devam etmesi halinde odeme emri belgesi uzerinde irnzasl bulunan ger~ekle~tirme gorevlileri 
ile harcama yetkilileri hakklllda 5018 saYlh Kanunun 70 inci maddesi hiikrnii uygulanacaktlf. 

Bilgilerinizi ve geregini arzlrica ederim. 

Veysel ERDEL 

Bakan a. 

Ba~kan 

DAGITIM 
A veB Plam 

Adres: Ayrmtlh bilgi iyin: Mehmet iNAN 
Elektronik AI?;: Tel: 413 1803 

e-posta: 

Bu evrak glivenli elektronik imza He imzalamm~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adreslnden 4a6c-b624-3996-97dO-2e2c kodu lIe teyit edilebilir. 
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