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Bilindigi (izere; 5018 sayili KamuMali Yonetimi ve Kontrol Kanunu’nun “On Odeme” 
ba§likli 35 inci maddesinde; harcama yetkilisinin uygun gormesi ve kar§iligi odenegin sakli 
tutulmasi kaydiyla, ilgili kanunlarda ongoriilen halier ile gerfekle^tirme i$lemlerinin 
tamamlanmasi beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler ifin avans vermek veya kredi 
a?mak suretiyle on odeme yapilabilecegi; her mutemedin, on odemelerden harcadigi tutara 
ili?kin kamtlayici belgeleri, ilgili kanunlannda belirtilmemi? olmasi halinde avanslarda bir ay, 
kredilerde O9 ay i<;inde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutan iade etmekle yukiimlii 
oldugu;

Anilan madde hiikmiine dayanarak fikanlan “On Odeme Usui ve Esaslari Hakkinda 
Yonetmelik”in, “On odemelerde mahsup surest ve sorumliduk” ba?likli 11 inci maddesinde; 
her mutemedin on odemelerden harcadigi tutara ili§kin kamtlayici belgeleri, ilgili kanunlannda 
aynca belirtilmemi? olmasi halinde avanslarda bir ay, kredilerde ise U9 ay i9inde muhasebe 
yetkilisine vermek ve artan tutan iade ederek hesabini kapatmakla yukiimlii oldugu, ancak, 
bakanliklarm yurt di$i harcama yetkilisinin talimatiyla, bu siireler i9inde getirilecek harcama 
belgeleri tutannda yeniden on odeme yapilabilecegi, bu $ekilde mahsup i§lemi yapilmadik9a 
aym i§ te§kilatmin ihtiya9lan i9in verilen avans ve a9ilan kredilerin mahsubu ve artiklarmin 
iadesinde nakit iadesi yapilmayacagi, verilecek yeni avans veya a9ilacak krediden mahsup 
edilecegi; mutemetlerce siiresi i9inde mahsup edilmeyen avanslar hakkinda 6183 sayili Amme 
Alacaklarimn Tahsil Usulii Hakkinda Kanun hiikiimleri uygulanacagi; Kanunen ge9erli bir 
mazereti olmaksizin avanslanni siiresinde mahsup etmeyen mutemetler hakkinda, aynca tabi 
olduklan personel mevzuatmin disiplin hiikiimlerine gore de i§lem yapilacagi;

Anilan Yonetmeligin “On odemelerin yilsonundci mahsubu” ba$hkh 13 iincu 
maddesinde; mutemetlerin, mali yilin sonunda avanslarda bir aylik, kredilerde U9 aylik siirenin 
dolmasmi beklemeksizin, mahsubunu yapmadiklan harcamalara ait belgeleri muhasebe 
yetkilisine verip, artan tutan iade ederek hesabini kapatmakla yukiimlii olduklan; mali yil 
sonuna kadar kapatilmayan veya mahsup doneminde mahsup edilecegi idaresince bildirilmeyen 
on odeme tutarinin, yil sonunda mutemet adina ilgili hesaba bor9 kaydedilerek on odeme 
hesabinm kapatilacagi, mutemet adina bor9 kaydedilen tutarlar hakkinda muhasebe 
yonetmeliginde belirtildigi ?ekilde i?lem yapilacagi,

On odeme uygulamasina ili§kin usul ve esaslari belirlemek amaciyla 9ikartilan 
Muhasebat Genel Mudiirliigunce 9ikartilan 55 sira no.lu “On Odeme Usui ve Esaslari ” ba§likli 
Genel Teblig’in “Mahsup t§lemleri” ba§hkli 7 nci maddesinde; Kamu idarelerinin yurt di?i 
te§kilatlannin ihtiya^lan i*9in gonderilen avanslann mahsup suresinin t’19 ay oldugu, ancak bu 
durumda da On Odeme Usui ve Esaslari Hakkinda Yonetmeligin “On odemelerin yil sonunda 
mahsubu " ba$likli 13 iincii maddesi hukumlerine uyulmasi zorunlu oldugu; 31/12/2005 tarihli 
ve 26040 U9uncu miikerrer sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Merkezi Yonetim Harcama 
Belgeleri Yonetmeligi” ile belirlenen kamtlayici belgelerin mahsup siiresi ^inde odeme emri 
belgesi ekinde muhasebe yetkilisine verilecegi, avansin verildigi tarihten onceki bir tarihi
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ta§iyan kamtlayici belgelerin avansm mahsubunda kabul edilmeyecegi, mahsup donemi i^nde 
verilen kamtlayici belgelerin ise en ge? ilgili oldugu mali yilin son giiniinun tarihini ta§imasi 
gerektigi, belirtilen siirede mahsup edilmeyen avanslar, mahsup edilmesi gereken tarihten 
itibaren, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayili “Amme Alacaklarinm Tahsil Usulu Hakkinda 
Kanun”un 51 inci maddesi hiikmune gore hesaplanacak gecikme zammi ile birlikte, anilan 
Kanun hukumlerine gore ilgili mutemetten tahsil edilecegi

amir hukiimdur.

Buna gore; harcama birimi olan Genel Mudiirlugumiiz tarafindan yurt di$inda bulunan 
Kultiir ve Tamtma Mii$avirlik/Ata§elikleri idari hesaplarma gonderilen avans/kredi tliriindeki 
odeneklerin kullamlmasim mtiteakiben mahsubun kapatilmasiyla ilgili olarak mevzuattaki 
yasal stirelere riayet edilmesini teminen Genel Miidtirluk merkez ve yurt di§indaki personel 
tarafindan yuriitiilmesi gereken i§lemler a$agida siralanmi§tir.

Buna gore;

1) 2019 mali yili ba$indan itibaren ile Ktiltur ve Tamtma Mu§avirlik/Ata$eliklerimizce 
yapilan turn giderlerin mahsuplarimn, http://ktbtbsyeni.tanitma.gov.tr adresinden yapilmasi ve 
bu ama^la odemesi ger9ekle§memi§ her turlii harcamaya ait onaylarin, faturalarm ve 
mahsubunun bu sistem kullamlarak yapilmasi;

2) Kiiltur ve Tamtma Mu§avirlik ve Ata§eliklerine idari odenegin aktanmi miiteakiben, 
yapilan odemelere ili§kin mahsup evrakimn, azami iki ayda i9erisinde, fiziken Tamtma Genel 
Miidurlugtine iletilmesi;

3) Tamtma Genel Miidurlugunce teslim alinan mahsup dosyasma ili§kin mahsup 
kapatma i?lemlerinin, en ge9 1 ay i9erisinde, sonlandinlmasi;

4) Tamtma Bilgi Sistemi iizerinden hazirlanan mahsup dosyasimn, ba§ka bir birime ve 
ki§iye gonderilmeden, wEvrak-Arpv ve Ta$imr Kayil Kontrol Biirosu” gonderilmesi; mahsup 
dosyasimn iistune (Ek.T)’de yer alan omek forma uygun bir list yazimn eklenmesi, mahsup 
dosyasmin kargoya verili§ tarihi ile list yaziya verilen tarihin aym olmasi;

5) Mu$avirlik/Ata$elik9e Genel Mudiirluk Evrak-Ar§iv ve Ta§mir Kayit Kontrol 
Biirosuna gonderilen mahsup dosyasi list yazismin bir orneginin, Yurt Di§i Ofisler Daire 
Ba§kanligf na bagli, ilgili ulke biirosunda gorevli personele ve Stratejik Planlama ve Mali I?ler 
Daire Ba§kanligi, Yurt Di§i But9e Burosunda gorevli personele teslim edilmesi;

6) ilgili ulke biirosuna ula§an her bir mahsup dosyasimn, soz konusu dosya iizerinde yer 
alan takip numarasi ile yeni mahsup sistemi iizerinden teslim alinmasi (Ek:2); Merkezi Yonetim 
Harcama Belgeleri Yonetmeligi’nce dosyasinda bulunmasi gerekli olan kamtlayici harcama 
belgelerinde ve/veya idarece istenilen diger belgelerde eksik, hata bulunmasi halinde soz 
konusu eksikliklerin ve hatalarin giderilmesi konusunda, kurumsal e-posta adresleri iizerinden,
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Mii§avirlik/Ata?elikle ileti§ime geijilmesi ve bu siirefte (Ek:3)’de yer alan ornek formun 
kullanilmasi;

Ilgili iilke biirosu personeli tarafindan incelenen mahsup dosyasmin, “odeme emri 
belgesi”ne baglanmak iizere (Ek:4)’te yer alan ornek teslim tutanagi formu ile Stratejik 
Planlama ve Mali i§ler Daire Ba§kanligi’na teslim edilmesi;

7) Stratejik Planlama ve Mali l$ler Daire Ba§kanhgi tarafindan “odeme emri belgesi”ne 
baglanan mahsup dosyasi imzaya sunulmak iizere (Ek:5)’de yer alan, omege uygun olarak 
hazirlanmi?, “Odeme Emrine Baglanmi? Mahsup Dosyasi Teslim Tutanagi Formu” ile ilgili 
iilke biiro sorumlusuna teslim edilmesi;

8) Ilgili buro personelince alinan mahsup dosyasmin, gerfekle^tirme gorevlisi ve 
harcama yetkilisinin imzasina sunulmasi i<;in Tamtma Genel Miidurliigii Makami’na teslim 
edilmesi; Genel Miidiirliik tarafindan yapilan harcamaya ili§kin hazirlanan mahsup dosyasmin, 
gercekle§tinne gorevlisi tarafindan kontrol edilerek, harcama yetkilisi tarafindan imzalanmasim 
miiteakip, Strateji Geli?tirme Ba$kanhgina iletilmek iizere, Genel Miidiirliik Strateji Planlama 
ve Mali i§ler Dairesi Ba$kanhgi, Yurt Di§i Biirosuna, omek (Ek:6)’daki formun kullanilarak 
teslim edilmesi;

Strateji Geli§tirme Ba§kanligina teslim edilen mahsup dosyasi hakkinda, ilgili biiro 
personeli tarafindan, ornek (Ek:7)’deki formdaki ?ekle uygun bir yazimn hazirlanarak ilgili 
Mu?avirlik/Ata§elige bilgi verilmesi,

9) Gorev siiresi sona eren Mii?avir/Ata?e veya geifici gorevli biiro sorumlusunun, 
merkeze donmeden once, varsa kendisinden sonra gelen Mii§avir/Ata§e veya gorevli biiro 
sorumlusu ile buronun idari hesaplarmdaki odenek durumu, demirba^lar ve en son yapilan 
ve/veya varsa kapatilmayan mahsuplar hakkinda, aralarinda hazirlamp imzalanacak “devir 
teslim tutanagf’m merkeze gondermeleri; devir ve teslim yapilamadigi durumlarda ise merkeze 
donecek Mu^avir/Ataje veya gorevli biiro sorumlusu tarafindan hazirlanacak “devir notu” 
yazisi ile kapatilmayan mahsuplarla ilgili her tiirlti kamtlayici harcama evraki ve belgenin hem 
tamtma bilgi sistemine girilmesi hem de merkeze doniilmesinden itibaren iki hafita iijinde, 
fiziken, Genel Miidurluk ilgili biirosuna teslim edilmesi ve mahsubunun yapilmasi;

hususlannda bilgilerini ve geregini rica ederim.
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