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……….. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

 

İlgi: a) Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 06.08.2021 tarihli ve 

473801 sayılı yazısı. 

b) 03.08.2021 tarihli ve 63825 sayılı yazınız. 

 

İlgi yazılar ile bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerince görevlendirilen avans 

mutemetlerine yapılan ön ödemelerin Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:55)’ne göre yapıldığı, mutemetlere 

yapılan ön ödemelerin mutemetlerin banka veya maaş hesabına havale edildiği belirtilerek 

yapılan uygulamanın değerlendirilmesi konusunda Bakanlığımız görüşü talep edilmiştir. 

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Ön ödeme” 

başlıklı 35 inci maddesinde “Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı 

tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin 

tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi 

açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe 

kanununda gösterilir. 

… 

Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili 

kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe 

yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. Süresi içerisinde mahsup edilmeyen 

avanslar hakkında 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ön ödeme şekilleri, devir ve mahsup 

işlemleri, yapılacak ön ödemelerin idareler ve gider türleri itibarıyla miktarı ve oranlarının 

belirlenmesi, zorunlu hallerde yapılacak harcamalar için ön ödemenin tutarı ve mahsup 

süresi, mutemetlerin görevlendirilmesi ve diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar 

Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Diğer kamu idarelerinde ön 

ödemeye ilişkin usul ve esaslar bu madde hükümleri dikkate alınmak suretiyle ilgili 

mevzuatlarında düzenlenir. 

…” hükmü, 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Bütçe sistemi” başlıklı 65 inci maddesinde “Belediye 

bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığının görüşü alınarak 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmü, 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü 

maddesinin (v) bendinde “Ön ödeme: İlgili mevzuatında öngörülen hallerde avans veya kredi 

şeklinde yapılan ödemeyi,” hükmü,  

“16 Ön ödemeler” başlıklı 123 üncü maddesinde “(1) Bu hesap grubu, bütçe içi veya 

bütçe dışı olarak veyahut emanet niteliğindeki hesaplardan verilen ön ödeme niteliğindeki her 

türlü avans, kredi ve akreditifler ile mahsup dönemine aktarılan avans ve kredilerin izlenmesi 

için kullanılır. 

 

(2) Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 

ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması 



 

beklenilemeyecek ivedi giderler ve her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenecek 

tutarların altında kalan giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme 

yapılabilir. 

(3) Ön ödemeler ile ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5018 

sayılı Kanunun 35 inci maddesinde belirtilen yönetmelik hükümleri uygulanır. 

…” hükmü, 

Söz konusu Yönetmeliğin 160 iş avans ve kredileri hesabını düzenleyen “Hesabın 

Niteliği” başlıklı 124 üncü maddesinde “(1) Bu hesap, kurumca mevzuatı gereğince bütçedeki 

ödeneğine dayanılarak verilen iş avans ve kredilerinin izlenmesi için kullanılır.” hükmü, 

“Hesaba ilişkin işlemler” başlıklı 125 inci maddesinde “(1) İş avans ve kredileri 

hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

… 

c) Kredi işlemleri 

1) Mutemetler için tespit olunan avans sınırlarını aşan giderler için, yeterli ödeneği 

bulunmak koşulu ile dairesinin göstereceği lüzum üzerine mutemetler adına herhangi bir 

banka veya muhasebe birimi nezdinde kredi açtırılabilir. Açılacak krediler için dairesince 

düzenlenecek “muhasebe işlem fişi” ne; yapılacak hizmetin niteliği, açılması istenilen kredinin 

tutarı, bütçe tertibi, hangi banka nezdinde ve kimin adına açılacağına ilişkin açıklamalar ile 

mutemedin tatbik imzasını gösterir dairesince onaylı iki adet (Değişik ibare: RG-1/8/2021-

31555) imza beyanı bağlanarak muhasebe yetkilisine verilir. İşin niteliğine, toplu veya 

ayrıntılı oluşuna göre mutemede imza karşılığında yeteri kadar kredi ödeme emri (Örnek-

54) verilir. Verilen kredi ödeme emrinin yaprak sayısı ile numaraları, nezdinde kredi açılan 

bankaya bildirilir ve mutemedin (Değişik ibare: RG-1/8/2021-31555) imza beyanlarından 

biri gönderilir. Kredi ödeme emirleri, mal alındıkça veya hizmet gördürüldükçe mutemetlerce 

düzenlenir. Birinci parçası parasını almak üzere alacaklıya verilir; ikinci parçası tahakkuk 

belgelerine bağlanır. Dipkoçanı olan üçüncü parça ise sonradan mahsup belgeleriyle birlikte 

muhasebe yetkilisine verilir. Adına kredi açılan mutemet, krediden kendi adına kredi ödeme 

emri düzenleyip para alamaz. Bu husus muhasebe yetkilisince, nezdinde kredi açılan bankaya 

bir yazı ile bildirilir. Devlet Malzeme Ofisinden veya diğer kamu kuruluşlarından yapılacak 

satın almalar için açılacak kredilerde para, gönderme emri ile doğrudan ilgili kuruluşun 

hesabına aktarılacağından kredi ödeme emri kullanılmaz. Açılan kredi tutarının harcanmayan 

kısmının, kurum hesabına aktarılması mal veya hizmet satın alınan ilgili kuruluşa bildirilir. 

ç) Kredilerin mahsubu 

1) Adına kredi açılan mutemet, harcanan paralara ait mahsup belgelerini bağlı 

bulunduğu tahakkuk birimine teslim eder. Dairesince tahakkuk işlemleri tamamlanarak 

mahsup belgeleri ödeme emri belgesi ekinde muhasebe birimine verilir ve kredinin mahsubu 

sağlanır. Her mutemet, adına açılan krediden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri 

kredinin açıldığı tarihten itibaren en çok üç ay içinde, ancak her halde yılsonunda muhasebe 

yetkilisine vermekle yükümlüdür. Mutemet, işin tamamlanmasından sonra üç aylık sürenin 

bitimini beklemeksizin kredi artığını, düzenleyeceği kredi ödeme emri ile bankaya yatırmak 

zorundadır. Kamu kuruluşlarından yapılacak alımlar için açılan kredilerin harcanmayan 

kısmının hesaba aktarılması, dairesince mal veya hizmetin alındığı ilgili kuruluşa bildirilir. 

Açılan krediler üç ay içerisinde mahsup edilmediği takdirde, durum ilgili daireye bildirilerek 

harcanan paralara ait belgeler ve artan para geri istenir. Mali yılın son günlerinde 

mutemetlerce verilen belgelerin incelenmesi yılsonuna kadar bitirilemediği takdirde, kredi 

artığı mahsup döneminde kapatılmak üzere ertesi yıla devredilir. Malın teslim alındığı veya 

hizmetin gördürüldüğü, ancak belgelerin mahsup döneminde verileceği, dairesince mali yılın 

sonuna kadar muhasebe yetkiline bildirilen krediler için de aynı şekilde işlem yapılır. 

…” hükmü, 

“Hesabın işleyişi” başlıklı 126 ncı maddesinde “(1) İş avans ve kredileri hesabına ilişkin 

borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 



 

a) Borç 

1) Mutemetlere verilen avanslar bu hesaba borç, ödenmesi gereken tutar 100-Kasa 

Hesabı veya 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

2) Mutemetler adına muhasebe birimi veya banka nezdinde açılan krediler bu hesaba 

borç, ilgisine göre 333-Emanetler Hesabına, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 

Hesabına alacak kaydedilir. 

…” hükmü yer almaktadır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 35 inci maddesine dayanılarak 

hazırlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar”  başlıklı 4 üncü 

maddesinde “… 

Ön ödeme: İlgili mevzuatında öngörülen hallerde kesin ödeme öncesi avans veya kredi 

şeklinde yapılan ödemeyi, 

Mutemet: Harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve kendisine 

verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda 

harcama yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe 

yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan harcama yetkilisi mutemedini; 

Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında misyon şeflerini; diğer bakanlık ve kamu idarelerinin 

yurtdışı teşkilatlarında müşavir ve ataşeleri, 

ifade eder.” hükmü, 

“Ön ödeme şekilleri ve uygulaması” başlıklı 5 inci maddesinde “Ön ödeme, harcama 

yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; ilgili kanunlarında 

öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya 

zorunlu giderler için avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle yapılabilir. Verilecek 

avansın üst sınırları yılları merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir. 

Avans, işi yapacak, mal veya hizmeti sağlayacak olan kişi veya kuruluşa ödenmek üzere, 

doğrudan mutemede verilir. Yurtdışı teşkilatının ihtiyaçları için verilen avanslar mutemetler 

adına mahallindeki banka hesaplarına transfer edilir. Bir mutemede verilecek avans, toplamı 

bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre belirlenen tutarı aşmamak koşuluyla bütçenin çeşitli 

tertiplerinden olabilir. 

İlgili kanunlarına göre, görevlilere yolluk ve diğer giderleri karşılığı ödenecek avanslar 

kendilerine veya şahsi mutemetlerine verilebilir. 

Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, 

yüklenicilere teminat karşılığında bütçe dışı avans verilebilir. İlgili kanunların bütçe dışı avans 

ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır. 

Kredi, mutemetler adına banka veya aynı idareye hizmet veren muhasebe birimi 

nezdinde açtırılabilir. Mutemetlerin imza örneği, nezdinde kredi açılan banka veya 

muhasebe birimine gönderilir. 

Ön ödemeler hangi iş için verilmiş ise yalnızca o işte kullanılır. 

Mutemetler avans almadan harcama yapamaz ve kamu idaresi adına harcama yapmak 

üzere muhasebe biriminin veznesi veya banka hesabından başka hiçbir yerden, hiçbir nam ile 

para alamazlar.” hükmü, 

“Açılan kredilerin ilgililere ödenmesi” başlıklı 8 inci maddesinde “Nezdinde mutemet 

adına kredi açılan banka veya muhasebe birimi, mutemedin vereceği kredi ödeme 

talimatında gösterilen yere veya alacaklıya doğrudan ödeme yapar. 

Mutemet tarafından, nezdinde kredi açılan banka veya muhasebe birimine hitaben; 

a) Kredi banka nezdinde açılmış ise hesap numarası, muhasebe birimi nezdinde 

açılmış ise muhasebe biriminin adı, 

b) Ödemenin yapılacağı kişinin adı (tüzel kişilerde unvanı), vergi kimlik numarası ve 

varsa banka hesap numarası, 

c) Ödenecek tutar, 

d) Mutemedin adı, soyadı, unvanı, dairesi ve düzenlenme tarihi, 



 

bilgilerini içeren bir kredi ödeme talimatı düzenlenir ve imzalanarak hak sahibine 

verilir. 

İhale mevzuatı çerçevesinde mal ve hizmet alımı gerçekleştirilecek kamu idarelerinden 

Bakanlıkça belirlenenlere yapılacak ön ödemelerde kredi tutarı, doğrudan ilgili kamu 

idaresinin banka hesabına aktarılabilir.” hükmü, 

“Mutemet görevlendirilmesi” başlıklı 9 uncu maddesinde “Kamu idarelerinin bütçesinde 

kendisine ödenek tahsis edilen her bir merkez harcama birimi için yalnızca bir mutemet 

görevlendirilir. Ödenek gönderme belgesiyle ödenek verilen harcama yetkilileri ise kendilerine 

bağlı her bir birim için birer mutemet görevlendirebilir. Bir bütün oluşturan, ancak ayrı ayrı 

yerlerde bulunan askeri birimler ile kurumların her biri için ayrı mutemet görevlendirilebilir. 

Ayrıca, zorunluluk bulunması ve harcama yetkilisi onayında belirtilmesi koşuluyla; 

a) Taşıtların akaryakıt, yağ, bakım, onarım ve işletme giderleri, 

b) Bir bütün oluşturmakla birlikte, alınacak mal veya yapılacak işle ilgili olarak ayrı 

yerlerde sonuçlandırılması gereken vergi, resim, harç ödeme yükümlülükleri ile yükleme, 

boşaltma ve gümrük işlemleri gibi özellik arz eden işlere ilişkin giderler, 

için birden fazla mutemet görevlendirilebilir. 

Mutemetlerin ilk görevlendirilmelerinde ve değiştirilmeleri halinde adı, soyadı, görev 

unvanı, T.C. kimlik veya vergi kimlik numarası ve imza örneği harcama yetkilisi tarafından 

bir yazı ile muhasebe birimine bildirilir.” hükmü,  

Ön Ödeme Usul ve Esaslarını düzenleyen 55 Sıra No’lu Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Genel Tebliğinin “Ön ödeme uygulaması” başlıklı 5 inci maddesinde “(1) Ön ödeme, harcama 

yetkilisi mutemetlerine avans verilmesi ile 8/12/2016 tarihli ve 29912 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde belirtilen kamu sermayeli banka, Posta ve 

Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) veya muhasebe birimi nezdinde kredi açılması suretiyle 

yapılabilir. 
(2) Harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans sınırları, gider türleri ve idareler 

itibarıyla her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel 

Tebliği ile belirlenir. 

(3) Avans nakit olarak doğrudan harcama yetkilisi mutemedine verilebileceği gibi 

mutemedin veya kamu idaresinin bu iş için açmış olduğu ve yetkilendirdiği mutemedin 

kullanabileceği banka hesabına da aktarılabilir. İdarelerin yurt dışı teşkilatının ihtiyaçları 

için verilen avanslar mutemetler adına mahallindeki banka hesaplarına transfer edilir. 

(4) Harcama yetkilisi tarafından kredi şeklinde ön ödeme yapılması uygun görülen 

giderler ile avans sınırlarını aşan giderler için banka, PTT veya muhasebe birimi nezdinde 

kredi açılabilir. Kredi mutemede nakden verilmez veya mutemedin şahsi hesabına 

aktarılmaz. 

(5) Harcama yetkilisi mutemedince, mal veya hizmet satın alınan kişi veya kuruluşa 

ödeme yapılmak üzere, adına kredi açılan banka, PTT veya muhasebe birimine hitaben Kredi 

Ödeme Talimatı (EK-1) düzenlenir. Banka, PTT veya muhasebe birimince, kredi ödeme 

talimatında belirtilen tutar hak sahibine ödenir. 

(6) Mal ve hizmet alımı gerçekleştirilecek kamu idarelerinden EK-2’de yer alan 

kuruluşlara yapılacak ön ödemelerde ise kredi tutarı doğrudan ilgili kuruluşun banka 

hesabına aktarılır. EK-2’de yer almamakla birlikte, ilgili kurum ve kuruluşun mevzuatında 

ödemenin peşin yapılacağına dair hüküm bulunması halinde kredi tutarının doğrudan ilgili 

kuruluşun banka hesabına aktarılması hususunda Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

(7) Mahkeme harç ve giderleri ile askerlik hizmetini yerine getirmesi gereken 

yükümlülerin sevki sırasındaki iaşe bedeli ve taşıma giderlerinin ödenmesi için kredi açılabilir. 

Açılan krediden kamu idaresi ile banka veya PTT arasında yapılan protokol hükümlerine göre 

hak sahiplerine yapılacak ödemelerde kredi ödeme talimatı düzenlenmez.” hükmü 

bulunmaktadır. 



 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinde, 5018 sayılı Kanun’un 

35 inci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde ön ödemeler ile ilgili 

olarak, harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla meri 

mevzuatta öngörülen haller ile ivedi veya zorunlu giderler için harcama talimatı düzenlenerek 

avans verilmek veya mutemetler için tespit olunan avans sınırlarını aşan giderler için, yeterli 

ödeneği bulunmak koşulu ile idarenin göstereceği lüzum üzerine mutemetler adına herhangi bir 

banka veya muhasebe birimi nezdinde kredi açılması ve malın veya hizmetin teslim alınması 

ile birlikte mutemedin mal veya hizmetin alındığı kişi veya kuruluşa ödeme yapılması için, 

adına kredi açılan banka veya muhasebe birimine hitaben kredi ödeme emrinin (Örnek-54) 

düzenlemesi ve nihayetinde bankanın veya muhasebe biriminin kredi ödeme talimatına uygun 

bir şekilde hak sahibine ödeme yapması gerektiği, ön ödemeler ile ilgili olarak Mahalli İdareler 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde 5018 sayılı Kanunun 35 inci 

maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

 

            

          Bakan a.  

      Genel Müdür 

 

 

 


