
YÖNETMELIK 
Maliye Bakanligindan: 

KAMU IDARELERINCE HAZIRLANACAK 
FAALIYET RAPORLARI HAKKINDA  

YÖNETMELIK 
 

BIRINCI BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar 

 Amaç ve kapsam 
 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamindaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik 
kurumlari ile mahalli idarelerin faaliyet raporlarinin hazirlanmasi, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açiklanmasi ve bu 
islemlere iliskin süreler ile diger usul ve esaslari belirlemek amaciyla hazirlanmistir. 
 Dayanak 
 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 
inci maddesine dayanilarak hazirlanmistir. 
 Tanimlar 
 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
 a) Bakanlik: Maliye Bakanligini,  
 b) Faaliyet raporu: Birim ve idare faaliyet raporlarini, genel faaliyet raporunu ve mahalli idareler genel faaliyet 
raporunu,  
 c) Genel bütçe kapsamindaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I) sayili cetvelde yer alan kamu idarelerini,  
 ç) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, 
 d) Kanun: 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 
 e) Mahalli idare: Yetkileri belirli bir cografi alan ve hizmetlerle sinirli olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il 
özel idaresi ile bunlara bagli veya bunlarin kurduklari veya üye olduklari birlik ve idareleri, 
 f) Mali yil: Takvim yilini, 
 g) Merkezi yönetim kapsamindaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayili cetvellerde yer alan kamu 
idarelerini, 
 g) Özel bütçeli idareler: Kanuna ekli (II) sayili cetvelde yer alan kamu idarelerini, 
 h) Performans esasli bütçeleme rehberi: Kanunun 9 uncu maddesi uyarinca Bakanlikça hazirlanan ve performans 
esasli bütçelemeye iliskin esas ve usuller ile standartlari belirleyen rehberi, 
 i) Performans göstergesi: Kamu idarelerinin performans hedeflerine ulasmak amaciyla yürüttükleri faaliyetlerin 
sonuçlarini ölçmek, izlemek ve degerlendirmek için kullanilan göstergeleri, 
 i) Performans hedefi: Kamu idarelerinin stratejik hedeflerine ulasmak için bir mali yilda gerçeklestirmeyi 
amaçladiklari performans seviyelerini gösteren hedefleri, 
 j) Performans programi: Kamu idarelerinin stratejik planlariyla uyumlu olarak bir mali yilda yürütülecek 
faaliyetlerini, faaliyet ve proje bazinda kaynak ihtiyacini, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve 
faaliyet raporunun hazirlanmasina esas teskil eden programi,  
 k) Sosyal güvenlik kurumlari: Kanuna ekli (IV) sayili cetvelde yer alan kamu kurumlarini, 
 l) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarini, temel ilke ve politikalarini, hedef ve 
önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulasmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dagilimlarini içeren plani, 
 m) Üst yönetici: Milli Savunma Bakanliginda Bakani, bakanliklarda müstesari, diger kamu idarelerinde en üst 
yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye baskanini, 
 n) Yönetmelik: Bu Yönetmeligi, 
 ifade eder. 
 

IKINCI BÖLÜM 
Raporlama Ilkeleri  

 Sorumluluk ilkesi 
 MADDE 4 – (1) Faaliyet raporlari mali saydamlik ve hesap verme sorumlulugunu saglayacak sekilde hazirlanir.  
 Dogruluk ve tarafsizlik ilkesi  
 MADDE 5 – (1) Faaliyet raporlarinda yer alan bilgilerin dogru, güvenilir, önyargisiz ve tarafsiz olmasi zorunludur. 
 Açiklik ilkesi 
 MADDE 6 – (1) Faaliyet raporlari, ilgili taraflarin ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasini saglamak üzere açik, 
anlasilir ve sade bir dil kullanilarak hazirlanir. 
 (2) Raporlarda teknik terim ve kisaltmalarin kullanilmasi durumunda bunlar ayrica tanimlanir. 
 Tam açiklama ilkesi 
 MADDE 7 –  (1) Faaliyet raporlarinda yer alan bilgilerin eksiksiz olmasi, faaliyet sonuçlarini tüm yönleriyle 
açiklamasi gerekir. 
 (2) Idarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarinda yer verilmez. 
 Tutarlilik ilkesi 
 MADDE 8 – (1) Faaliyet sonuçlarinin gösterilmesi ve degerlendirilmesinde ayni yöntemler kullanilir. Yöntem 
degisiklikleri olmasi durumunda, bu degisiklikler raporda açiklanir. 
 (2) Faaliyet raporlari yillar itibariyla karsilastirmaya imkân verecek biçimde hazirlanir.  
 Yillik olma ilkesi 
 MADDE 9 – (1) Faaliyet raporlari, bir mali yilin faaliyet sonuçlarini gösterecek sekilde hazirlanir.  



 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Faaliyet Raporlarinin Düzenlenmesi, 
Ilgili Idarelere Verilmesi ve Bu Islemlere Iliskin Süreler 

 Birim faaliyet raporu 
 MADDE 10 – (1) Birim faaliyet raporu; genel bütçe kapsamindaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal 
güvenlik kurumlari ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafindan 
hazirlanir.  
 (2) Genel bütçe kapsamindaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarinin ilgili mali yila 
iliskin birim faaliyet raporlari harcama yetkilileri tarafindan izleyen mali yilin en geç Mart ayi sonuna kadar üst yöneticiye 
sunulur.  
 (3) Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafindan hazirlanan birim faaliyet raporlari ise izleyen mali yilin en geç 
Subat ayi sonuna kadar üst yöneticiye sunulur. 
 (4) Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansini izleyebilmek amaciyla, harcama 
yetkililerinden üç veya alti aylik birim faaliyet raporlari isteyebilir. 
 (5) Birim faaliyet raporu hazirlayan harcama yetkilileri, raporun içeriginden ve raporda yer alan bilgilerin 
dogrulugundan üst yöneticiye karsi sorumludur. 
 Idare faaliyet raporu 
 MADDE 11 – (1) Idare faaliyet raporu, birim faaliyet raporlari esas alinarak, idarenin faaliyet sonuçlarini 
gösterecek sekilde üst yönetici tarafindan hazirlanir. 
 (2) Genel bütçe kapsamindaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarinin ilgili mali yila 
iliskin idare faaliyet raporlari üst yöneticileri tarafindan izleyen mali yilin en geç Nisan ayi sonuna kadar kamuoyuna 
açiklanir. Bu raporlarin birer örnegi ayni süre içerisinde Sayistaya ve Bakanliga gönderilir.  
 (3) Mahalli idarelerce hazirlanan idare faaliyet raporlarindan; il özel idarelerinin faaliyet raporlari Mart ayi 
toplantisinda vali veya genel sekreter tarafindan il genel meclisine, belediyelerin faaliyet raporlari Nisan ayi toplantisinda 
belediye baskani tarafindan belediye meclisine, mahalli idare birliklerinin faaliyet raporlari ise Nisan ayinda birlik baskani 
tarafindan birlik meclisine sunulur.  
 (4) Il özel idarelerinin faaliyet raporlari Mart ayi sonuna kadar; belediyelerin faaliyet raporlari ile mahalli idare 
birliklerinin faaliyet raporlari ise Nisan ayi sonuna kadar üst yöneticileri tarafindan kamuoyuna açiklanir. Bu raporlarin 
birer örnegi ayni süreler içinde Sayistaya ve Içisleri Bakanligina gönderilir. 
 (5) Diger mahalli idarelerin faaliyet raporlarinin hazirlanmasi ve sunulmasinda belediyeler için belirlenen sürelere 
uyulur. 
 (6) Sayistay, Bakanlik veya Içisleri Bakanliginca istenilmesi halinde faaliyet raporlari ayrica elektronik ortamda da 
gönderilir. 
 (7) Üst yöneticiler, idare faaliyet raporlarinin içeriginden ve raporlarda yer alan bilgilerin dogrulugundan ilgili 
Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karsi sorumludur.  
 Mahalli idareler genel faaliyet raporu 
 MADDE 12 – (1) Mahalli idareler genel faaliyet raporu, mahalli idarelerin idare faaliyet raporlari esas 
alinarak Içisleri Bakanligi tarafindan hazirlanir. 
 (2) Mahalli idareler genel faaliyet raporu Içisleri Bakanligi tarafindan izleyen mali yilin Haziran ayinin onbesine 
kadar kamuoyuna açiklanir. Bu raporun birer örnegi ayni süre içerisinde Sayistaya ve Bakanliga gönderilir. 
 Mahalli idareler genel faaliyet raporunun kapsami  
 MADDE 13 – (1) Mahalli idarelerin genel durumunu ortaya koymak üzere hazirlanacak mahalli idareler genel 
faaliyet raporunda; 
 a) Mahalli idare bütçeleri gelir ve gider hedefleri ile gerçeklesmelerine iliskin bilgi ve degerlendirmeler, 
 b) Mahalli idareler, mahalli idarelere bagli kurulus ve isletmeler ile belediye ortakliklarinin iç ve dis borçlarina 
iliskin bilgi ve degerlendirmeler, 
 c) Mahalli idarelerin insan kaynaklari ile fiziki kaynaklarina iliskin bilgi ve degerlendirmeler, 
 ç) Mahalli idare bütçelerinden yapilan yardimlar ile sosyal hizmet harcamalarina iliskin bilgi ve degerlendirmeler,  
 d) Mahalli idarelerin stratejik planlama ve performans esasli bütçeleme uygulamalari hakkinda genel 
degerlendirmeler, 
 e) Mahalli idarelere iliskin iç denetim sonuçlari hakkinda bilgi ve degerlendirmeler, 
 f) Mahalli idarelere iliskin olarak Içisleri Bakanliginca yürütülen denetim ve gözetim faaliyetleri hakkinda özet 
bilgiler, 
 g) Mahalli idarelerin yil içinde yapmis oldugu yatirimlar ile gelecek yillara yaygin yüklenmelerine iliskin bilgiler, 
 g) Bakanlik ve Içisleri Bakanliginca gerekli görülen diger bilgiler, 
 yer alir. 
 Genel faaliyet raporu 
 MADDE 14 – (1) Genel faaliyet raporu, merkezi yönetim kapsamindaki idarelerin ve sosyal güvenlik 
kurumlarinin bir mali yildaki faaliyet sonuçlarini gösterecek sekilde Bakanlik tarafindan hazirlanir. 
 (2) Genel faaliyet raporu Bakanlik tarafindan izleyen mali yilin Haziran ayi sonuna kadar kamuoyuna açiklanir ve 
ayni süre içinde Sayistaya gönderilir. 
 Genel faaliyet raporunun kapsami  
 MADDE 15 – (1) Genel faaliyet raporunda; 
 a) Merkezi yönetim bütçesi gelir ve gider hedefleri ve gerçeklesmeleri ile meydana gelen sapmalarin nedenleri, 
 b) Kamu borç yönetimi raporu kapsaminda borç stokundaki gelismeler ve borçlanmaya iliskin diger bilgiler, 
 c) Yil sonundaki varlik ve yükümlülüklerin durumunu gösterir cetvel ile bunlara iliskin bilgiler, 



 ç) Ödenek aktarmalari ve diger ödenek islemlerini gösteren cetvel, 
 d) Bütçenin uygulamasina iliskin olarak Bakanlik tarafindan yapilan faaliyetler, 
 e) Idarelerin stratejik planlama ve performans esasli bütçeleme uygulamalari hakkinda genel degerlendirmeler, 
 f) Mahalli idarelerin malî yapilarina iliskin genel degerlendirmeler, 
 g) Bütçeden yardim alan dernek, vakif, birlik, kurum, kurulus, sandik ve benzeri tesekküllerin faaliyetlerine 
iliskin degerlendirmeler, 
 g) Bakanlikça gerekli görülen diger bilgiler, 
 yer alir. 
 Faaliyet raporlarinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasi 
 MADDE 16 – (1) Mahalli idarelerin faaliyet raporlari hariç olmak üzere idare faaliyet raporlari, mahalli idareler 
genel faaliyet raporu ve genel faaliyet raporu, dis denetim sonuçlarini dikkate alarak görüslerini de belirtmek suretiyle 
Sayistay tarafindan genel uygunluk bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
 (2) Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bu raporlar ile genel uygunluk bildirimi komisyonlarda öncelikle 
görüsülür. 
 Faaliyet raporlarinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüsülmesi 
 MADDE 17 – (1) Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Sayistay tarafindan sunulan raporlar ve degerlendirmeler 
çerçevesinde, kamu kaynaginin elde edilmesi ve kullanilmasina iliskin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme 
sorumluluklari görüsülür. Bu görüsmelere üst yönetici veya görevlendirecegi yardimcisinin ilgili bakanla birlikte 
katilmasi zorunludur. 
 (2) Merkezi yönetim kapsamindaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarinin idare faaliyet raporlari, genel 
faaliyet raporu, dis denetim genel degerlendirme raporu ve kesin hesap kanun tasarisi ile merkezi yönetim bütçe 
kanunu tasarisi birlikte görüsülür. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Birim ve Idare Faaliyet Raporlarinda 

Yer Almasi Gereken Hususlar 
 Birim ve idare faaliyet raporlarinin kapsami  
 MADDE 18 – (1) Birim ve idare faaliyet raporlari, asagida yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek sekilde 
hazirlanir. 
 a) Genel bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teskilat yapisina ve mevzuatina iliskin bilgilere, 
sunulan hizmetlere, insan kaynaklari ve fiziki kaynaklari ile ilgili bilgilere, iç ve dis denetim raporlarinda yer alan tespit ve 
degerlendirmelere kisaca yer verilir.  
 b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yili önceliklerine ve 
izlenen temel ilke ve politikalarina yer verilir.  
 c) Faaliyetlere iliskin bilgi ve degerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detayli olarak 
yer verilir.  
 1) Mali bilgiler basligi altinda, kullanilan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçeklesmeleri ile meydana gelen sapmalarin 
nedenlerine, varlik ve yükümlülükler ile yardim yapilan birlik, kurum ve kuruluslarin faaliyetlerine iliskin bilgilere, temel 
mali tablolara ve bu tablolara iliskin açiklamalara yer verilir. Ayrica, iç ve dis mali denetim sonuçlari hakkindaki özet 
bilgiler de bu baslik altinda yer alir. 
 2) Performans bilgileri basligi altinda, idarenin stratejik plan ve performans programi uyarinca yürütülen faaliyet 
ve projelerine, performans programinda yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçeklesme durumu ile meydana 
gelen sapmalarin nedenlerine, diger performans bilgilerine ve bunlara iliskin degerlendirmelere yer verilir. 
 ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin degerlendirilmesi: Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere 
ulasilabilmesi sürecinde teskilat yapisi, organizasyon yetenegi, teknolojik kapasite gibi unsurlar açisindan içsel bir durum 
degerlendirmesi yapilarak idarenin üstün ve zayif yanlarina yer verilir. 
 d) Öneri ve tedbirler: Faaliyet yili sonuçlari ile genel ekonomik kosullar, bütçe imkânlari ve beklentiler göz önüne 
alinarak, idarenin gelecek yillarda faaliyetlerinde yapmayi planladigi degisiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek 
degisiklikler ile karsilasabilecegi risklere ve bunlara yönelik alinmasi gereken tedbirlere bu bölümde yer verilir.  
 Birim ve idare faaliyet raporlarinin sekli 
 MADDE 19 – (1) Birim ve idare faaliyet raporlari, Ek-1’de yer alan sekle uygun olarak hazirlanir. Birim faaliyet 
raporlarinda sadece harcama birimine iliskin bilgilere yer verilir. Birim faaliyet raporlarinda birim yöneticisinin; idare 
faaliyet raporlarinda ise ilgili bakan ve üst yöneticinin sunus metni yer alir. 
 (2) Idare faaliyet raporlarina, Ek-2 ve Ek-4’te örnekleri yer alan üst yönetici tarafindan imzalanan "Iç Kontrol 
Güvence Beyani" ile mali hizmetler birim yöneticisi tarafindan imzalanan " Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin 
Beyani", birim faaliyet raporlarina ise Ek-3’te örnegi yer alan ve harcama yetkilisi tarafindan imzalanan "Iç 
Kontrol Güvence Beyani" eklenir. 
 (3) Kamu yönetiminde uygulama birligini saglamak ve birim faaliyet raporlarindan hareketle idare faaliyet 
raporlarinin hazirlanmasini kolaylastirmak amaciyla, raporlarda yer almasi gereken diger hususlar ve ekler Bakanlikça 
hazirlanan performans esasli bütçeleme rehberinde belirlenir. 
 

BESINCI BÖLÜM 
Çesitli ve Son Hükümler 

 Faaliyet raporlarinin kamuoyuna açiklanmasi 
 MADDE 20 – (1) Genel faaliyet raporu, mahalli idareler genel faaliyet raporu ve idare faaliyet raporlari 
Yönetmeligin ilgili maddelerinde belirlenmis olan sürelere uyularak basin açiklamasi yapilmak suretiyle kamuoyuna 
duyurulur ve ilgili idarenin internet sayfasinda yayimlanir. Internet sayfasi bulunmayan idareler, faaliyet raporlarina 



kamuoyunun erisimini saglamak üzere gerekli tedbirleri alirlar. 
 Gizlilik gerektiren bilgiler 
 MADDE 21 – (1) Faaliyet raporlarinda milli güvenlik, savunma ve istihbarat hizmetlerine iliskin gizlilik 
gerektiren bilgiler ile devlet sirri ve ticari sir niteligindeki bilgilere ve ülkenin ekonomik çikarlari açisindan gizli kalmasi 
gereken bilgilere yer verilmez. 
 Tereddütlerin giderilmesi 
 MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeligin uygulanmasinda ortaya çikabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli 
düzenlemeleri yapmaya Bakanlik yetkilidir. 
 Ilk faaliyet raporu 
 GEÇICI MADDE 1 – (1) Kamu idareleri bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre ilk faaliyet raporlarini, 
2006 mali yili için hazirlarlar. 
 Performans bilgileri 
 GEÇICI MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarini hazirladiklari yila kadar, faaliyet 
raporlarinin performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere iliskin bilgilere yer verirler. 
 Yürürlük 
 MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girer. 
 Yürütme 
 MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakani yürütür. 
 
 
 
Ek-1: Birim ve Idare Faaliyet Raporlarinin Sekli 

………..YILI 
………….. FAALIYET RAPORU 

BAKAN SUNUSU1[1]  
ÜST YÖNETICI SUNUSU 
IÇINDEKILER 
I- GENEL BILGILER 

A- Misyon ve Vizyon2[2]  
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 
C- Idareye Iliskin Bilgiler 
      1- Fiziksel Yapi 
      2- Örgüt Yapisi 
      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  
      4- Insan Kaynaklari 
      5- Sunulan Hizmetler 
      6- Yönetim ve Iç Kontrol Sistemi 
D- Diger Hususlar 

II- AMAÇ ve HEDEFLER 
A- Idarenin Amaç ve Hedefleri  
B- Temel Politikalar ve Öncelikler  
C- Diger Hususlar 

III- FAALIYETLERE ILISKIN BILGI VE DEGERLENDIRMELER 
A- Mali Bilgiler 
      1- Bütçe Uygulama Sonuçlari  
      2- Temel Mali Tablolara Iliskin Açiklamalar 
      3- Mali Denetim Sonuçlari   
      4- Diger Hususlar  
B- Performans Bilgileri 
      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri  
      2- Performans Sonuçlari Tablosu  
      3- Performans Sonuçlarinin Degerlendirilmesi       
      4- Performans Bilgi Sisteminin Degerlendirilmesi 
      5- Diger Hususlar 

IV- KURUMSAL KABILIYET ve KAPASITENIN DEGERLENDIRILMESI  
           A- Üstünlükler  
           B-  Zayifliklar 
           C- Degerlendirme 
V- ÖNERI VE TEDBIRLER 
EKLER 
 
Ek-2: Üst Yöneticinin Iç Kontrol Güvence Beyani 

                                                 
1[1] “Bakan sunusu”, sadece merkezi yönetim kapsamindaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarinin faaliyet 
raporlarinda yer alir. 
2[2] Kamu idareleri, “misyon ve vizyon” alt bölümüne ilk stratejik planlarini hazirladiklari yildan itibaren yer verirler. 



 
 
 
 
 
 

IÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI3[3] 
 
 
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve dogru oldugunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açiklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmis kaynaklarin, planlanmis amaçlar dogrultusunda ve iyi mali 
yönetim ilkelerine uygun olarak kullanildigini ve iç kontrol sisteminin islemlerin yasallik ve düzenliligine iliskin yeterli 
güvenceyi sagladigini bildiririm.  
 
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip oldugum bilgi ve degerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlari ile Sayistay 
raporlari gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadir.4[4]  
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkinda bilgim olmadigini beyan 
ederim.5[5] (Yer-Tarih) 
 
 
 
 
 

Imza 
Ad-Soyad 
Unvan 

 
 

 
Ek-3: Harcama Yetkilisinin Iç Kontrol Güvence Beyani 
 
 
 
 
 
 

IÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI6[6] 
 
 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve dogru oldugunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açiklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmis kaynaklarin etkili, ekonomik ve 
verimli bir sekilde kullanildigini, görev ve yetki alanim çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 
iliskin islemlerin yasallik ve düzenliligi hususunda yeterli güvenceyi sagladigini ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandigini bildiririm.  

                                                                                                                                                         
3[3] Üst yönetici tarafindan imzalanan iç kontrol güvence beyani idare faaliyet raporuna eklenir. 
4[4]Yil içinde üst yönetici degismisse “benden önceki yönetici/yöneticilerden almis oldugum bilgiler” ibaresi de 
eklenir. 
5[5] Üst yöneticinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanin bu çekincelerle 
birlikte dikkate alinmasi gerektigi belirtilir. 
6[6] Harcama yetkilileri tarafindan imzalanan iç kontrol güvence beyani birim faaliyet raporlarina eklenir. 
7[7] Yil içinde harcama yetkilisi degismisse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almis oldugum 
bilgiler” ibaresi de eklenir. 
8[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanin bu 
çekincelerle birlikte dikkate alinmasi gerektigi belirtilir. 
9[9] Strateji gelistirme baskanliklarinda baskan, strateji gelistirme daire baskanliklarinda daire baskani, strateji gelistirme ve 
malî hizmetlerin yerine getirildigi müdürlüklerde müdür, diger idarelerde idarelerin mali hizmetlerini yürüten birim 
yöneticisi. 



 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldugum bilgi ve degerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlari ile 
Sayistay raporlari gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadir.7[7]  
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkinda bilgim olmadigini beyan 
ederim.8[8] (Yer-Tarih) 
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Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyani 
 
 
 
 
 
 
 

MALI HIZMETLER BIRIM YÖNETICISININ BEYANI 
 
 
 
Mali hizmetler birim yöneticisi9[9] olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuati ile diger mevzuata uygun olarak yürütüldügünü, kamu 
kaynaklarinin etkili, ekonomik ve verimli bir sekilde kullanilmasini temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin isletildigini, 
izlendigini ve gerekli tedbirlerin alinmasi için düsünce ve önerilerimin zamaninda üst yöneticiye raporlandigini beyan 
ederim. 
 
Idaremizin ………. yili Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve dogru 
oldugunu teyit ederim. (Yer-Tarih) 
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