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YÖNETMELİK

Avrupa B�rl�ğ� Eğ�t�m ve Gençl�k Programları Merkez� Başkanlığından:

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI BÜTÇE VE
MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Avrupa B�rl�ğ� Eğ�t�m ve Gençl�k Programları Merkez�

Başkanlığının (Türk�ye Ulusal Ajansı) gel�r, g�der ve muhasebe usuller� �le d�ğer mal� konulara �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, satın alma �le �lg�l� hususlar har�ç olmak üzere Türk�ye Ulusal Ajansı

bütçes�n�n hazırlanması ve Türk�ye Ulusal Ajansı bütçes� �le program hesaplarının uygulanması, kontrolü, muhasebes�
ve raporlanmasına �l�şk�n usul ve esaslar �le bunlara �l�şk�n görev, yetk� ve sorumlulukları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 15/7/2018 tar�hl� ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı

Bakanlıklara Bağlı İlg�l�, İl�şk�l� Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer Kurum ve Kuruluşların Teşk�latı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 68 �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Ajans: Avrupa B�rl�ğ� Eğ�t�m ve Gençl�k Programları Merkez� Başkanlığını (Türk�ye Ulusal Ajansı),
b) Ajans bütçes�: Ajansın �dar� g�derler�, Program katılım bedeller� ve �lave Program katkılarına �l�şk�n g�derler

�le karşılığı gel�r tahm�nler�n� gösteren ve bunların uygulanmasına �z�n veren belgey�,
c) Avrupa B�rl�ğ� mal� mevzuatı: Avrupa B�rl�ğ� genel bütçes�ne uygulanacak car� döneme �l�şk�n mal�

düzenlemeler�,
ç) Avrupa B�rl�ğ� Başkanı: Dış�şler� Bakanlığının bağlı kuruluşu Avrupa B�rl�ğ� Başkanlığının Başkanını,
d) Bakanlık: Dış�şler� Bakanlığını,
e) Başkan: Ajans Başkanını,
f) Değerlend�rme kom�tes�: Program kurallarına göre uygunluk ve �çer�k değerlend�rmes� yapılan h�be

başvurularının n�ha� değerlend�rmes�n� yapan ve h�be tahs�s tekl�fler�n� Başkan onayına sunan Ajans bünyes�nde
oluşturulmuş kom�tey�,

g) Genel Koord�natör: Bütçe ve F�nansman Koord�natörünün bağlı olduğu Genel Koord�natörünü,
ğ) Genel Koord�natörlük: Bütçe ve F�nansman Koord�natörlüğünün bağlı olduğu Genel Koord�natörlüğü,
h) Gerçekleşt�rme görevl�s�: Harcama yetk�l�s�n�n tal�matı üzer�ne, harcama sürec�nde, her türlü g�der�,

kanıtlayıcı belgeler�ne dayanarak ve usulüne uygun olarak gerçekleşt�rmekten sorumlu yönet�c� ve harcama sürec�nde
yer alan personel�,

ı) Harcama yetk�l�s�: Harcamaların yapılması �le yetk�l� kılınmış Başkan veya yetk�s�n� devrett�ğ� personel�,
�) H�be tahs�s kararı: Değerlend�rme Kom�tes�n�n h�be tahs�s tekl�fler�ne �l�şk�n Başkan onayını,
j) Kom�syon: Avrupa Kom�syonunu,
k) Koord�natör: Bütçe ve F�nansman Koord�natörünü,
l) Koord�natörlük: Bütçe ve F�nansman Koord�natörlüğünü,
m) Muhasebe yetk�l�s�: Muhasebe h�zmetler�n�n yönet�m� �le kayıtların tutulmasından ve yetk�l� merc�lere b�lg�

ver�lmes�nden sorumlu yönet�c�y�,
n) Ödeme/�ade emr� belges� (ÖEB/İEB): Ajans bütçes�nden ve program hesabından yapılacak ödemeler� veya

daha önce yapılan ödemelere �l�şk�n �ade em�rler�n� düzenleyen belgey�,
o) Program: Avrupa B�rl�ğ� �le eğ�t�m, gençl�k ve bunlarla �lg�l� d�ğer alanlarda �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�rmek

amacıyla düzenlenen ve kapsamı uluslararası anlaşma veya sözleşmelerle bel�rlenm�ş olan faal�yetler�,
ö) Program hesabı: Program faal�yetler�n�n yürütüldüğü, �zlend�ğ� ve raporlandığı hesapları,
p) Program h�be anlaşması: Kom�syonca bel�rlenen program dönemler�nde, ülke merkezl� faal�yetler�n ve �dar�

g�derlere yönel�k katkıların yönet�m usuller�n� bel�rleyen, Ajans �le Kom�syon arasındak� mutabakat çerçeves�nde
hükme bağlayan anlaşmayı,

r) Ulusal ajanslar rehber�: Kom�syon tarafından Avrupa B�rl�ğ� Eğ�t�m ve Gençl�k Programlarına �l�şk�n ülke
merkezl� faal�yetler�n yürütülmes�nde ulusal ajansların uyması gereken usul ve esasları �çeren ve Kom�syon �le
�mzalanan program h�be anlaşmalarının ek� olan rehber�,

�fade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Ajans Kaynaklarının Yönet�m� ve Bütçe

F�nansman kaynaklarının yönet�m�
MADDE 5 – (1) Ajans faal�yetler� �ç�n tahs�s ed�len kaynaklar; �kt�sad�l�k, etk�nl�k ve ver�ml�l�k �lkeler�ne

uygun ve hesap ver�leb�l�rl�k esasına göre yönet�l�r.
(2) Ajansın faal�yetler� �ç�n ulusal katkı olarak merkez� yönet�m bütçes�nden, uluslararası katkı olarak Avrupa

B�rl�ğ� fonlarından �dar� g�derlere tahs�s ed�lmek üzere aktarılan kaynaklar �le programların yürütülmes� ve yönet�m�
bu kaynakların gerekler�ne uygun olarak ayrı esas ve usullere tab�d�r. Ajans faal�yetler�ne �l�şk�n mal� �şlemler, ulusal
mevzuat ve Avrupa B�rl�ğ�nden sağlanan h�be kaynaklarının kullanımına yönel�k düzenlemelere, program hesabına
�l�şk�n tüm mal� �şlemler �se program h�be anlaşmaları ve proje sözleşme hükümler�ne göre yürütülür.

Ajans bütçe yapısı
MADDE 6 – (1) Ajans bütçes�, Ajansın �dar� g�derler�, Program katılım bedeller� ve �lave Program katkılarına

�l�şk�n g�derler �le karşılığı gel�r tahm�nler�nden oluşur.
(2) Ajans faal�yetler� �ç�n tahs�s ed�len mal� kaynaklar, kurumsal, �şlevsel ve ekonom�k sonuçların görülmes�n�

sağlayacak, gel�r ve g�derler�n ekonom�k ve mal� anal�z yapılmasına �mkân verecek, hesap ver�leb�l�rl�ğ� ve saydamlığı
tem�n edecek şek�lde f�nansmanın kaynağına göre sınıflandırılır. Harcamalar f�nansman kaynağının tab� olduğu
düzenlemeler çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r. Yabancı kaynağın harcama usul ve esaslarının bel�rlenmed�ğ� hallerde
Ajansın düzenley�c� �şlemler�ne göre uygulama yapılır.

(3) F�nansman kaynağına göre sınıflandırma, f�nansman kaynağının ulusal katkı veya Kom�syon �le eş
f�nansmandan oluşup oluşmama esasına göre yapılır.

(4) Eş f�nansman esasına göre elde ed�len gel�rler, münhasıran program faal�yetler�ne yönel�k g�derler �ç�n
kullanılır.

(5) Ajansın gel�r ve g�der bütçes�, anal�t�k bütçe s�stem�ne paralell�k arz eden f�nansman ve ekonom�k
sınıflandırmaya göre hazırlanır ve uygulanır.

(6) Yabancı paraya endeksl� bütçe gel�r ve g�derler�, bütçede Türk L�rası olarak göster�l�r. B�r sonrak� yıla a�t
bütçe tekl�f� �ç�n tutarların hesaplanmasında �lg�l� yıla a�t yatırım programı hazırlıkları �le �lg�l� Cumhurbaşkanlığı
genelges�nde bel�rlenen kur esas alınır.

Bütçe �lkeler�
MADDE 7 – (1) Ajans bütçes�n�n hazırlanmasında ve uygulanmasında aşağıdak� �lkelere uyulur:
a) Gel�r ve g�der denkl�ğ�n�n sağlanması esastır.
b) Tüm gel�r ve g�derler bütçede gayr� saf� olarak göster�l�r.
c) Gel�r ve g�der tahm�nler� �le uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mal� saydamlık

esas alınır.
ç) Bütçe, yıllık çalışma programlarında yer alan pol�t�ka, hedef ve öncel�klere uygun şek�lde ve fayda-mal�yet

anal�z�ne göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol ed�l�r.
d) Bütçede, bütçey� �lg�lend�rmeyen hususlara yer ver�lmez.
e) Bütçeyle ver�len harcama yetk�s�, �lg�l� mevzuatta düzenlenen görev ve h�zmetler�n yer�ne get�r�lmes�

amacıyla kullanılır.
f) Ödenekler, bel�rl� amaçları gerçekleşt�rmek üzere tahs�s ed�l�r. Tahs�s ed�len ödenekten fazla harcama

yapılamayacağı g�b� ödeneğ� bulunmayan b�r harcama da yapılamaz.
g) Bütçe, görevl�ler�n hesap vereb�lmeler�n� sağlayacak şek�lde uygulanır.
(2) Bütçe, yetk�l� organlarca kabul ed�lmed�kçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.
Bütçe g�derler�
MADDE 8 – (1) Bütçe g�derler� aşağıdak� kalemlerden oluşur:
a) Personel g�derler�.
b) Sosyal güvenl�k kurumlarına Devlet pr�m� g�derler�.
c) Mal ve h�zmet alımı g�derler�.
ç) Fa�z g�derler�.
d) Car� transferler.
e) Sermaye g�derler�.
f) Sermaye transferler�.
g) Borç verme.
Bütçe gel�rler�
MADDE 9 – (1) Bütçe gel�rler� aşağıdak� kalemlerden oluşur:
a) Merkez� yönet�m bütçes� mal� katkısı.
b) Kom�syon mal� katkısı.
c) Fa�z gel�rler�.
ç) Bağış ve yardımlar.
d) Ger� kazanılan gel�rler.
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e) Ret ve �adeler.
f) Tahs�l ed�lmes� gel�r n�tel�ğ�nde olan d�ğer gel�rler.
Bütçen�n hazırlanma sürec�
MADDE 10 – (1) Bütçe tekl�fler�n�n zamanında hazırlanab�lmes� �ç�n tüm h�zmet b�r�mler�, üç yıllık b�r�m

gel�r ve g�der tahm�nler�n� gerekçeler� �le b�rl�kte Mayıs ayının sonuna kadar Koord�natörlüğe b�ld�r�r. G�der tahm�n�
b�ld�r�m�nde, geçm�ş yılın gerçekleşmeler� �le talep ed�len ödenek tutarları harcama kalemler� �t�barıyla göster�l�r,
ayrıca bütçe yılı ve öncek� yıl bütçes� arasında meydana gelen artış ve eks�l�şler gerekçeler� �le b�rl�kte açıklanır.

(2) Koord�natörlük, Ajansın gelecek üç yıla �l�şk�n gel�r ve g�der tahm�nler�n� �çeren çok yıllı bütçe taslağını
hazırlar ve Bakanlık bütçes�ne konacak merkez� yönet�m bütçes� katkı tutarlarını, Orta Vadel� Programın Resmî
Gazete’de yayımlanmasını tak�ben Avrupa B�rl�ğ� Başkanlığına b�ld�r�r.

(3) Bütçe hazırlık sürec�nde esas alınan kur �le yabancı para c�ns�nden g�der�n gerçekleşmes� arasında olumsuz
kur farkı oluşması hal�nde �lave g�der tutarı Avrupa B�rl�ğ� Başkanlığından talep ed�l�r. Olumlu kur farkı net�ces�nde
oluşan �lave gel�r �se b�r sonrak� yıl bütçes�ne devred�l�r.

(4) Koord�natörlük, car� hesap dönem�n�n gerçekleşmeler�n�, �lg�l� b�r�mler�n öner�ler�n� ve bütçe gel�r
kalemler�ndek� değ�ş�kl�kler� de göz önünde bulundurarak bütçe tekl�f�nde gerekl� düzeltmeler� yapar.

(5) Bütçe en geç 31 Aralık tar�h�ne kadar Avrupa B�rl�ğ� Başkanı onayına sunulur. Ajans bütçes�n�n mal�
yılbaşında yürürlüğe g�rmes� �ç�n Avrupa B�rl�ğ� Başkanı onayının alınması gerek�r.

(6) Ajans bütçes� uygulanmak üzere yılı bütçe uygulama tal�matı �le b�rl�kte b�r�mlere gönder�l�r.
Ödenekler�n kullanımı
MADDE 11 – (1) Bütçedek� ödenekler, Ajansça yapılacak nak�t planına göre kullanılır. Personel g�derler�

dışındak� harcama kalemler�n�n ne kadarının ne zaman kullanılacağına, Ajansın gel�r durumunu göz önünde
bulundurarak harcama yetk�l�s� karar ver�r.

(2) Ajans bütçes�nde yer alıp, programlara katılım payı olarak konulan ödeneklerden, h�be anlaşma ve
sözleşmeler� gereğ�nce �lg�l� kurum veya kuruluşun hesabına aktarılacak olan tutarların süres� �çer�s�nde ödenmes� �ç�n
gerekl� tedb�rler alınır.

(3) Programlara �şt�rak ed�lmes� hal�nde, yapılacak ödemeler, bütçe g�der� olarak muhasebeleşt�r�l�r. Program
süres� sonunda Ajans bütçes�ne �ade ed�len tutarlar �se, gel�r olarak muhasebe kayıtlarına yansıtılır.

(4) Bütçede ödeneğ� olmayan b�r harcama yapılamaz ve taahhüde g�r�lemez.
Ödenek aktarımları ve ek ödenek
MADDE 12 – (1) Bütçe kalemler� arasında Başkana ver�lecek aktarma yetk�s�, her yılın bütçes�nde göster�l�r.
(2) Ajans bütçes�nde bel�rl� b�r amaçla konulmuş ödeneğ�n bulunmadığı ya da �lg�l� harcama kalemler�ne

konulmuş ödenekler�n yeterl� olmadığı hallerde Başkan tarafından ek ödenek taleb�nde bulunulur. Ek ödenek tahs�satı
�ç�n Avrupa B�rl�ğ� Başkanı onayının alınması esastır.

Zorunlu g�derlerdek� artışlar
MADDE 13 – (1) Mevzuattak� değ�ş�kl�kler veya düzenlemeler uyarınca Ajans personel�n�n ücretler�, ek

ödemeler�, sosyal yardımları ve d�ğer mal� haklarında meydana gelecek farklılıkların ve yen� yükümlülükler�n,
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Ajans personel�ne ve g�der bütçes�ne yansıtılması �şlem� Başkan onayıyla
yer�ne get�r�l�r.

Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler
MADDE 14 – (1) Yılı bütçes�nde ödeneğ� bulunması kaydıyla satın alma suret�yle ed�n�lmes� ekonom�k

olmayan her türlü mak�ne-teçh�zat, c�haz ve taşıtların k�ralanması veya f�nansal k�ralama suret�yle tem�n�; tem�zl�k,
yemek, personel taşıma h�zmetler�, b�lg�sayar s�stemler�ne yönel�k h�zmetler �le plan, proje, etüt ve müşav�rl�k
h�zmetler�, sürel� ve süres�z yayın alımları, �nternet er�ş�m h�zmetler�, elektr�k ve doğalgaz alımları, süres� üç yılı
geçmemek üzere harcama yetk�l�s�n�n onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye g�r�ş�leb�l�r.

Ödenemeyen g�derler ve emanet hesapları
MADDE 15 – (1) Mal� yıl �ç�nde ödeme emr� belges�ne bağlandığı halde, hak sah�b�n�n talep etmemes� veya

başka nedenlerle ödenemeyen tutarlar, bütçeye g�der yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan öden�r. Ancak
emanet hesaplarına alınmış ve 11/1/2011 tar�hl� ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun genel hükümler� kapsamında
zamanaşımı süres� dolmuş olanlar bütçeye gel�r kayded�l�r. Bu şek�lde gel�r kayded�len tutarlar ger� ödenmez.

Bağış ve d�ğer katkılar
MADDE 16 – (1) Ajansa yapılan nakd� bağışlar, Başkanın uygun görüşü üzer�ne, Ajans bütçes�nde açılacak

b�r tert�be gel�r, harcamalarda kullanılmak üzere açılacak b�r tert�be de ödenek kayded�l�r. Yapılan bağışlar aynı
zamanda belgelend�r�lmek suret�yle muhasebe kayıtlarına alınır.

(2) Ajans faal�yetler�n� desteklemeye yönel�k olarak yapılan ayn� veya nakd� katkılar, katkıyı sağlayan taraf �le
yapılan protokol hükümler� çerçeves�nde yürütülür.

Program hesabı
MADDE 17 – (1) Program hesabı; hukuk� dayanağı, kapsamı, süres�, f�nansmanı, uygulama usul ve esasları

�mzalanan program h�be anlaşması �le oluşur. Her b�r program açılacak ayrı hesapta �zlen�r. Program hesabı, sağlanan
fonun kullanımı, hesabın �şley�ş�, muhasebes� ve raporlanması amacına yönel�kt�r.
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Program hesabı ödeme ve �adeler�
MADDE 18 – (1) Program hesabı kapsamında �k� tür ödemen�n yapılması esastır. Bunlar, h�be konusu

faal�yet�n gerçekleşmes�nden önce yapılan avans n�tel�ğ�ndek� ön ödeme ve faal�yet sonrası �lg�l� raporların
değerlend�r�lmes� net�ces�nde yapılan n�ha� ödemed�r. Ancak program kurallarında veya h�be yararlanıcısı �le yapılan
sözleşmede öngörülmes� hal�nde, yararlanıcıya program kurallarının öngördüğü şartlarda ön ödeme n�tel�ğ�nde ara
ödeme yapılab�l�r.

(2) H�be tahs�s kararı ve sözleşmes� bulunmayan h�beler�n ön ödemes� ve yararlanıcı tarafından sunulması
zorunlu raporları sunulmayan h�beler�n n�ha� ödemes� h�çb�r şek�lde yapılmaz; ön ödeme yapılmış �se ger� alınır.

(3) N�ha� h�be tutarının gerçekleşen ön ödeme tutarından az olması hal�nde aradak� fark yararlanıcıdan tahs�l
ed�l�r.

İlave program katkısı
MADDE 19 – (1) Program anlaşmaları �le sağlanan fonlardan karşılanamayan h�be talepler�, bu amaçla Ajans

bütçes�ne konacak �lave program katkısı ödeneğ� �le karşılanab�l�r. Bu kapsamda sağlanan katkı, �lg�l� program
hesabına �lave ed�l�r ve program hesabının tab� olduğu usul ve esaslara göre yönet�l�r.

(2) Ajans bütçes�nden programlara aktarılan �lave katkı aktarıldığı sırada g�der, harcanmayan kısmın ve fa�z
gel�r�n�n Ajans bütçes�ne �ades� �şlem�nde �se gel�r kayded�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harcama Sürec� ve Ön Mal� Kontrol

Harcama yetk�s� ve sorumluluk
MADDE 20 – (1) Ajans bütçes�nden veya program hesabından harcama yapılab�lmes� �ç�n harcama tal�matı

ver�lmes� gerek�r. Harcama tal�matlarında h�zmet gerekçes�, yapılacak �ş�n konusu ve tutarı, süres�, kullanılab�l�r
ödeneğ�, gerçekleşt�rme usulü �le gerçekleşt�rmeyle görevl� olanlara �l�şk�n b�lg�ler yer alır. Başkan harcama yetk�l�s�
olup, sınırlarını açıkça bel�rtmek kaydıyla harcama yetk�s�n� yazılı olarak b�r�m yönet�c�ler�ne devredeb�l�r. Harcama
yetk�s�n�n devred�lmes�, �darî sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

(2) Harcama yetk�l�s� veya kend�s�ne harcama yetk�s� devred�len b�r�m yönet�c�ler�, verecekler� harcama
tal�matlarının bu Yönetmel�k ve d�ğer düzenlemelere uygun olmasından, ödenekler�n etk�l�, ekonom�k ve ver�ml�
kullanılmasından sorumludur.

G�der�n gerçekleşt�r�lmes� ve gerçekleşt�rme görevl�ler�
MADDE 21 – (1) Bütçeden b�r g�der�n yapılab�lmes� �ç�n bel�rlenm�ş usul ve esaslara uygun olarak �ş�n

yaptırıldığının veya mal veya h�zmet�n alındığının veya gerçekleşt�r�ld�ğ�n�n, görevlend�r�lm�ş k�ş� veya
kom�syonlarca onaylanması ve gerçekleşt�rme belgeler�n�n düzenlenm�ş olması gerek�r. Gerçekleşt�rme görevl�ler�,
harcama tal�matı üzer�ne; �ş�n yaptırılması, mal veya h�zmet�n alınması, tesl�m almaya �l�şk�n �şlemler�n yapılması,
belgelend�r�lmes� ve ödeme �ç�n gerekl� belgeler�n hazırlanması görevler�n� yer�ne get�r�rler. G�derler�n
gerçekleşt�r�lmes�; harcama yetk�l�ler�nce bel�rlenen görevl� tarafından düzenlenen ödeme emr� belges�n�n harcama
yetk�l�s�nce �mzalanması ve tutarın hak sah�b�ne ödenmes�yle tamamlanır.

(2) G�dere konu tutarın hak sah�b�ne ödenmes� �ç�n harcamayı kanıtlayıcı belgeler�n usulüne uygun olarak elde
ed�lmes� ve g�derler�n hesaplanmasından gerçekleşt�rme görevl�ler� sorumludur.

(3) Gerçekleşt�rme görevl�ler�, program hesaplarına �l�şk�n ödeme, �ade ve d�ğer mal� �şlemler �ç�n gerekl�
belgeler�n program anlaşmaları �le bel�rlenen usul ve esaslarda hazırlanması görev�n� yürütürler.

(4) Mal� süreçte gerçekleşt�rme görev�n� yürütmekte �ken harcama yetk�l�s�n�n geç�c� görevlend�rme, �z�n,
rapor ve benzer� gerekçelerle geç�c� olarak Ajans dışında bulunması sebeb�yle kend�s�ne vekâlet eden personel,
vekâlet süres�nce harcama yetk�l�s�d�r. Bu durumda harcamaya konu �şlemler� yürüten kend�s�ne bağlı personel
gerçekleşt�rme görevl�s� olur.

Ön mal� kontrolün kapsamı ve kontrol yetk�s�
MADDE 22 – (1) Ön mal� kontrol; Ajans gel�r, g�der, varlık ve yükümlülükler� �le program h�be anlaşmaları

�le sağlanan fonlara �l�şk�n mal� karar ve �şlemler�n�n, Ajans bütçes�, bütçe tert�b�, kullanılab�l�r ödenek tutarı, program
hesapları, program kuralları ve d�ğer mal� mevzuat hükümler�ne uygunluğu ve kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml�
b�r şek�lde kullanılması yönler�nden yapılan kontroldür.

(2) Ön mal� kontrol, harcamayı gerçekleşt�ren b�r�m tarafından yapılan kontroller �le Koord�natörlük tarafından
yapılan kontrollerden oluşur.

(3) Koord�natörlükte ön mal� kontrol görev�n� yürütenler, kontrolünü gerçekleşt�rd�kler� mal� �şlem sürec�nde
görev alamazlar.

(4) Program h�be anlaşmaları �le sağlanan mal� kaynaklara �l�şk�n �şlemler�n ön mal� kontrolü, �lg�l� program
h�be anlaşmaları ve ekler� �le bel�rlenen kurallar çerçeves�nde düzenlen�r.

(5) Ön mal� kontrole tab� tutulacak mal� karar ve �şlemler tür, tutar veya konu �t�barıyla muhtemel r�skler
gözönüne alınarak Ajans tarafından bel�rlen�r.

Ön mal� kontrolün n�tel�ğ�
MADDE 23 – (1) Ön mal� kontrol sonucunda uygun görüş ver�l�p ver�lmemes�, danışma ve önley�c� n�tel�ğ�

ha�z olup, mal� karar ve �şlemler�n harcama yetk�l�s� tarafından uygulanmasında bağlayıcı değ�ld�r.
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(2) Mal� karar ve �şlemler�n ön mal� kontrole tâb� tutulması ve ön mal� kontrol sonucunda uygun görüş
ver�lm�ş olması, harcama yetk�l�ler� ve gerçekleşt�rme görevl�ler�n�n sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ön mal� kontrol sürec�
MADDE 24 – (1) Ön mal� kontrol harcamayı gerçekleşt�ren b�r�mde süreç kontrolü şekl�nde yapılır. Süreç

kontrolünde, her b�r �şlem daha öncek� �şlemler�n kontrolünü �çerecek şek�lde tasarlanır ve uygulanır. Mal� �şlemler�n
yürütülmes�nde görev alanlar, yapacakları �şlemden öncek� �şlemler� de kontrol ederler. Harcama yetk�l�ler� h�yerarş�k
olarak kend�s�ne en yakın yönet�c�ler� arasından b�r veya daha fazla sayıda gerçekleşt�rme görevl�s�n� ödeme emr�
belges� düzenlemekle görevlend�r�r. Ödeme emr� belges�n� düzenlemekle görevlend�r�len gerçekleşt�rme görevl�ler�,
ödeme emr� belges� ve ek� belgeler üzer�nde ön mal� kontrol yaparlar.

(2) Harcamayı gerçekleşt�ren b�r�m dışında ön mal� kontrole tâb� mal� karar ve �şlemler, kontrol ed�lmek üzere
Koord�natörlüğe gönder�l�r. Görevl� personel tarafından kontrol ed�len �şlemler hakkında görüş yazısı düzenlen�r ve
harcamayı gerçekleşt�ren b�r�me gönder�l�r.

(3) Harcamayı gerçekleşt�ren b�r�mde ve Koord�natörlükte yapılan kontrol sonucunda, mal� karar ve �şlem�n
uygun görülmes� hal�nde, dayanak belgen�n üzer�ne “Kontrol ed�lm�ş ve uygun görülmüştür” şerh� düşülür veya yazılı
görüş düzenlen�r.

(4) Mal� karar ve �şlem�n uygun görülmemes� hal�nde �se nedenler� açıkça bel�rt�len b�r görüş yazısı yazılarak
kontrole tâb� karar ve �şlem belgeler� eklenmek suret�yle �lg�l� b�r�m�ne gönder�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe ve Raporlama

Mal� �şlem ve muhasebe yetk�s�
MADDE 25 – (1) Tahs�latlar, ödemeler, �adeler ve hesaben yapılan tüm mal� �şlemler �le bunların

belgelend�r�lmes�, hesaplara kaydı ve raporlanması muhasebe h�zmetler�d�r.
(2) Koord�natör, muhasebe yetk�l�s� olarak muhasebe h�zmetler�ne �l�şk�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len görevler�n

yürütülmes�nden yetk�l� ve sorumludur. Koord�natör muhasebe h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde yeter� kadar
muhasebe yetk�l� yardımcısı görevlend�r�r.

(3) Muhasebe yetk�l�s� yardımcıları, mal� �şlemlere �l�şk�n kayıtlarının tam, doğru ve usulüne uygun olarak
tutulmasını ve raporlanmasını, bu b�lg�ler�n saydam ve er�ş�leb�l�r olmasını sağlamakla görevl�d�r. Muhasebe yetk�l�s�
yardımcıları koord�natör tarafından ver�len görevler�n zamanında, tam ve doğru olarak yapılmasından sorumludur.

(4) Koord�natör, muhasebe h�zmetler�n�n usulüne uygun olarak yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n� gözetmekle
yükümlüdür.

Görevler ayrılığı
MADDE 26 – (1) Harcama yetk�l�s� ve gerçekleşt�rme görevl�s� �le muhasebe yetk�l�s� görev� aynı k�ş�de

b�rleşemez.
Muhasebe yetk�l�s�n�n kontrol sorumlulukları
MADDE 27 – (1) Muhasebe yetk�l�s� ve yardımcıları, ödemeye �l�şk�n belgeler üzer�nde;
a) Yetk�l�ler�n �mzalarını,
b) Ödemen�n çeş�d�ne göre �lg�l� mevzuatında bel�rlenen belgeler�n tamam olmasını,
c) Madd� hata bulunup bulunmadığını,
ç) Hak sah�b�n�n k�ml�ğ�ne �l�şk�n b�lg�ler�,
kontrol etmekle yükümlüdür.
(2) Muhasebe yetk�l�s�n�n, madd� hataya �l�şk�n sorumlulukları, b�r mal� �şlem�n muhasebeleşt�r�lmes�ne

dayanak teşk�l eden karar, onay, sözleşme, haked�ş raporu, n�ha� rapor, bordro, fatura, alındı ve benzer� belgeler
üzer�nde gel�r, alacak, g�der ya da borç tutarlarında hata olması, oransal veya ar�tmet�k �şlemlerde hata, �lg�l� hesaplara
noksan veya fazla kayded�lmek suret�yle yapılan ödeme ve göndermelerle sınırlıdır.

(3) Belgelerde, alınan mal veya h�zmet ya da yapılan �ş m�ktar veya tutarında veya kullanılan ödeneklerde,
hata veya eks�kl�k bulunması hal�nde durum, muhasebe b�r�m�nce �lg�l� b�r�me �let�l�r, gerekl� düzeltmeler yapıldıktan
sonra ödeme yapılır.

(4) Herhang� b�r nedenle, muhasebe açısından kaydın uygun görülmed�ğ� hususlara �l�şk�n �ht�lafın �lg�l�
b�r�mler arasında çözülememes� hal�nde, harcama yetk�l�s� n�ha� kararını yazılı olarak b�ld�r�r ve �şlem buna göre
gerçekleşt�r�l�r.

Ödemelerde öncel�k sırası
MADDE 28 – (1) Nak�t mevcudunun tüm ödemeler� karşılayamaması hal�nde ödemeler, muhasebe kayıtlarına

alınma sırasına göre gerçekleşt�r�l�r. Ancak bu ödemeler�n yapılması sırasında sırasıyla;
a) Kanunları gereğ�nce ödenmes� gereken verg�, res�m, pr�m, fon kes�nt�s�, pay ve benzer� tutarlara,
b) Tar�feye bağlı ödemelere,
c) İlama bağlı borçlara,
ç) Ödenmemes� hal�nde temerrüt fa�z� doğacak ödemelere,
d) Ödenmes� talep ed�len emanet hesaplardak� tutarlara,
öncel�k ver�l�r.
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Ödemelerde �şlem sırası
MADDE 29 – (1) Her türlü g�der ve h�belere �l�şk�n ödeme ve �ade �şlemler� aşağıda bel�rt�len b�ç�mde yapılır:
a) Harcama yetk�l�s�ne en yakın üst kademe yönet�c�ler� arasından b�r veya daha fazla sayıda gerçekleşt�rme

görevl�s� ödeme/�ade emr� belges�n� düzenler.
b) Gerçekleşt�rme görevl�s�n�n �mzaladığı ödeme/�ade talep belges� harcama yetk�l�s�n�n onayına sunulur.
c) Harcama yetk�l�s� tarafından onaylanarak kes�nleşm�ş olan ödeme emr�, ödenmek, �ade emr� �se �ade yazısı

yazılmak ve �lg�l� muhasebe kaydı yapılmak üzere Koord�natörlüğe gönder�l�r.
ç) ÖEB/İEB ve ek� belgeler üzer�nde; gerçekleşt�rme görevl�s� ve harcama yetk�l�s� �le d�ğer görevl�ler�n

�mzası, ödemeye/�adeye �l�şk�n belgeler�n tam olup olmadığı, hesaplamalarda madd� hata bulunup bulunmadığı ve hak
sah�b�n�n/borçlunun k�ml�ğ�ne �l�şk�n b�lg�ler�n doğruluğu kontrol ed�lerek gerekl� muhasebe �şlem� yapılır ve Banka
Ödeme Emr�/İade B�ld�r�m Yazısı hazırlanır. Eks�k veya hatalı olan talep ve ek� belgeler, düzelt�lmek veya
tamamlanmak üzere, gerekçeler�yle b�rl�kte harcamayı gerçekleşt�ren b�r�me yazılı olarak gönder�l�r. Hata veya
eks�kl�kler� tamamlanarak tekrar muhasebe b�r�m�ne gönder�lenler, en kısa zamanda �ncelenerek muhasebeleşt�r�l�r ve
ödeme/�ade �şlem� gerçekleşt�r�l�r.

d) Banka Ödeme Emr�n�n/İade B�ld�r�m Yazısının muhasebe yetk�l�s� ve Genel Koord�natör tarafından
�mzalanması ve muhatabına gönder�lmes� �le ödeme/�ade sürec� tamamlanmış olur.

Ödeme şekl�
MADDE 30 – (1) Ajans tüm ödeme �şlemler�n� banka hesap transferler� aracılığıyla yapar.
(2) Program hesabına �l�şk�n ödemeler program h�be anlaşmaları �le bel�rlenen para b�r�m� üzer�nden yapılır.

Ajans bütçes�nden yapılan harcamalarda �se harcamanın n�tel�ğ�ne göre Türk L�rası veya yabancı para c�ns�nden
ödeme yapılır.

(3) Türk L�rası hesaplarından yabancı para c�ns�ne dönüştürülerek yabancı para hesaplarına aktarılan
ödemelerde, program h�be anlaşmalarında farklı b�r hüküm bulunmadığı durumda �lg�l� hesabın bulunduğu bankanın
ödeme tar�h�ndek� döv�z satış kuru esas alınır.

Ödemelerde aranacak kanıtlayıcı belgeler
MADDE 31 – (1) Ajans bütçes�nden yapılacak g�derlere �l�şk�n ödemeler�n, ödeme karşılığında alınan fatura

veya fatura yer�ne geçen belgelere dayandırılması esas olup, bunun dışında 31/12/2005 tar�hl� ve 26040 üçüncü
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönet�m Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ� hükümler� kıyasen
uygulanır.

(2) Harcamaya esas teşk�l eden Ajans onayı, şartnameler, sözleşmeler, b�n�ş kartları, görevlend�rme yazıları,
dekont, tal�mat, resmî yazı, vekaletname, senet ve ödemeye �l�şk�n gerekl� d�ğer yasal belgeler de ödeme emr�
belges�ne eklen�r.

(3) Program faal�yetler�ne �l�şk�n ÖEB ve İEB ek�nde bulunması gerekl� belgeler hususunda program
anlaşmaları ve ekler�nde bel�rt�len kurallar uygulanır.

(4) Kanıtlayıcı belgeler g�derlere esas teşk�l eder; ancak bu belgeler�n �çer�ğ�nden ve doğruluğundan muhasebe
yetk�l�s� sorumlu değ�ld�r.

Avans ve kred� �şlemler�
MADDE 32 – (1) Ödeme �şlemler�n�n tamamlanması beklenemeyecek kadar �ved� olan g�derler �ç�n harcama

yetk�l�s�nce bel�rlenen gerçek ya da tüzel k�ş�ye avans ver�leb�l�r. Avanslar mümkün olan en asgar� sev�yede bel�rlen�r.
Avansa �l�şk�n �şlemler ödeneğ�n f�nansman kaynağının tab� olduğu düzenlemeler çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r.

(2) Harcama yetk�l�s� tarafından adına veya hesabına geç�c� olarak para ve d�ğer kıymetler� alma yetk�s�
ver�len mutemetler aldığı avansa �l�şk�n harcama belgeler�n�, en geç avansın alındığı tar�h� �zleyen 45 gün �ç�nde avans
bak�yes�n� bekletmeks�z�n nakden Ajansın �lg�l� hesabına �ade etmek zorundadır. Ancak Ajansın veya Ajans
personel�n�n �şt�rak ett�ğ� fuar, kongre, sem�ner, eğ�t�m ve toplantı g�b� faal�yetlerde herhang� b�r ödemen�n avans
şekl�nde yapılmasının zorunlu olması hal�nde, �lg�l� faal�yet�n b�tt�ğ� tar�h �t�barıyla b�r ay �çer�s�nde avansın
kapatılması gerek�r.

(3) Süres� �ç�nde �ade ed�lmeyen avans bak�yeler� geç�c� akt�f hesaplara alınır ve �lg�l�n�n �lk ücret ve
ödeneğ�nden kes�lerek tahs�l ed�l�r.

(4) Süres�nde mahsup ed�lemeyen avanslara �l�şk�n alacakların yapılacak ödeme, haked�ş veya tem�nattan
karşılanamaması hal�nde yasal tak�bat başlatılır.

(5) B�r �ş �ç�n ver�len avans, yalnız o �ş �ç�n harcanır.
(6) Kamu �dareler�nden alınacak mal ve h�zmetlerde harcama yetk�l�s� tarafından kred� şekl�nde ön ödeme

yapılması uygun görülen g�derler �ç�n kred� açılab�l�r. Bu durumda, kred� tutarı doğrudan �lg�l� kamu �dares�n�n banka
hesabına aktarılır. Kred�ler �lg�l� b�r�m yönet�c�s�n�n taleb� ve harcama yetk�l�s�n�n onayı �le öden�r. Ver�len kred�lere
�l�şk�n harcama belgeler� talep eden b�r�m tarafından en geç 7 ay �çer�s�nde ödeme emr� belges� ek�nde
Koord�natörlüğe tesl�m ed�lerek, kred� bak�yes� Ajansın �lg�l� hesabına �ade ed�l�r. Kred�lere �l�şk�n �şlemler ödeneğ�n
f�nansman kaynağının tab� olduğu düzenlemeler çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r.

(7) Program hesaplarından h�be olarak yapılan ön ödemeler bu madde kapsamı dışındadır.
Kullanılacak defterler ve kayıt düzen�
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MADDE 33 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında aşağıdak� defterler kullanılır:
a) Yevm�ye defter�.
b) Büyük defter.
c) Yardımcı hesap defterler�.
(2) Bu defterler�n tanımı ve �şlev� aşağıdak� şek�lded�r:
a) Yevm�ye defter�: Yevm�ye defter�, kayda geç�r�lmes� gereken �şlemler�n yevm�ye tar�h�, mütesels�l numara

sırasıyla ve maddeler hâl�nde düzenl� olarak yazıldığı defterd�r. Yevm�ye defter�ne açılış kaydı yapıldıktan sonra,
günlük �şlemler muhasebeleşt�rme belgeler�ne dayanılarak kayded�l�r.

b) Büyük defter: Büyük defter, yevm�ye defter�nde kayda geç�r�lm�ş olan �şlemler� usulüne göre hesaplara
dağıtan ve tasn�fl� olarak bu hesaplarda toplayan defterd�r. İşlemler yevm�ye tar�h ve numara sırasına göre yevm�ye
defter�ne kayded�ld�kten sonra, aynı yevm�ye tar�h ve numarası �le her b�r hesap �ç�n açılan büyük defter�n �lg�l�
sayfalarına tasn�fl� olarak kayded�l�r.

c) Yardımcı hesap defterler�: Yardımcı hesap defterler�, hesap planını oluşturan hesaplara a�t b�lg�ler�n ayrıntı
bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerd�r.

Yevm�ye s�stem�, muhasebeleşt�rme belgeler� ve açılış kayıtları
MADDE 34 – (1) Muhasebe �şlemler�, yevm�ye tar�h�, mütesels�l sıra numarasına göre ve maddeler hâl�nde

önce yevm�ye defter�ne kayded�l�r; buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı hesap defterler�ne s�steml� b�r
şek�lde dağıtılır.

(2) Muhasebe �şlemler� tahakkuk esaslı muhasebe s�stem�ne göre gerçekleşt�r�l�r.
(3) Muhasebeleşt�rme belgeler�n�n yevm�ye tar�h ve numarası sütunlarına, gerçekleşen �şlemler�n kayda

geç�r�ld�kler� tar�h �le hesap dönem�n�n başında 1’den başlayıp, hesap dönem�n�n sonuna kadar devam eden b�rer
numara ver�l�r. Yevm�ye defter�, büyük defter ve yardımcı hesap defterler� kayıtlarında bu yevm�ye tar�h ve numaraları
esas alınır.

(4) Gerçekleşen �şlemler muhasebeleşt�rme belgeler�yle �lg�l� hesaplara kayded�l�r. Belge olmadan kayıt
yapılmaz. B�r hesabın borcuna kayded�len tutar mutlaka başka b�r hesap ya da hesapların alacağına kayded�l�r.
Yevm�ye defter�nde her zaman borç-alacak eş�tl�ğ� bulunur.

(5) Ödeme ve �ade emr� belgeler� muhasebeleşt�rme belges� olarak kullanılır. Bunların dışındak� muhasebe
�şlemler�nde yürürlükte olan Merkezî Yönet�m Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ� ek�nde bel�rlenm�ş olan belgelerden,
Program kurallarına ve yürütülen mal� �ş ve �şlemler �le uygun olanlar kullanılır.

(6) Mal� yılın başında, b�r öncek� hesap dönem� kapanış b�lançosu ve d�pnotları esas alınarak açılış b�lançosu
düzenlen�r. Açılış b�lançosuna dayanılarak, açılış yevm�yes�n�n kayıtlarını sağlamak üzere b�lançodak� tutarlar,
düzenlenecek 1 yevm�ye numaralı muhasebe �şlem f�ş�yle �lg�l� hesaplara borç ve alacak kayded�l�r. Açılış kaydına
�l�şk�n muhasebe �şlem f�ş�ne, açılış b�lançosunun b�r nüshası eklen�r. Açılış kaydına esas tutarlar, �lg�l� hesap �ç�n
açılacak büyük defter ve yardımcı hesap defterler�ne aktarıldıktan sonra yılı �şlemler�n�n kaydına başlanır.

Hesap planı
MADDE 35 – (1) Hesap planı, Ajansın bünyes�nde ve �şlemler�ne uygun hesapların b�r s�stem �ç�nde

gruplanmasıyla oluşan cetveld�r.
(2) Ajansta uygulanacak olan hesap planı, 3/12/2014 tar�hl� ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu kararı �le

yürürlüğe konulan Genel Yönet�m Muhasebe Yönetmel�ğ�nde öngörülen hesap planı esas alınarak düzenlen�r. Ancak
Avrupa B�rl�ğ� mevzuatının gerekler� �le Genel Yönet�m Muhasebe Yönetmel�ğ�n�n çel�şmes� hal�nde Avrupa B�rl�ğ�
Kom�syonuna rapor ver�lme zorunluluğu ve Ajansın genel yönet�m kapsamında olmaması neden�yle Avrupa B�rl�ğ�
mal� mevzuatı uygulanır.

(3) Programlara �l�şk�n hesap planı Avrupa B�rl�ğ� mal� mevzuatı ve program h�be anlaşmalarından
kaynaklanan yükümlülüklere uygun b�r şek�lde düzenlen�r. Ajans, program kaynaklarının programlarla �lg�l�
�şlemler�n�, gel�r kaynaklarını ve harcamaları yansıtmak �ç�n yeterl� kayıtları ve hesapları, Kom�syonla �mzalanan
anlaşmalarda öngörülen muhasebe s�stem� ve hesap planına göre düzenleyerek b�lg�sayar ortamında tutar.

Hesap dönem�
MADDE 36 – (1) Ajans bütçes�nde hesap dönem� takv�m yılıdır. Program hesaplarında �se hesap dönem�

program h�be anlaşmasında �lg�l� Program �ç�n açıkça bel�rt�len süred�r. Ancak program hesapları, h�be �adeler�n�n
tamamı �ade alınana veya �lg�l� alacaktan feragat ed�lene kadar açık tutulur.

Mal� �şlemlere �l�şk�n belgeler�n muhafazası
MADDE 37 – (1) Koord�natörlük, kend�s�ne tesl�m ed�len ve muhasebeleşt�r�len belgeler�, bu �şe uygun

arş�vlerde düzgün olarak �lg�l� mevzuatının öngördüğü sürelerde muhafaza etmek ve �stend�ğ�nde �braz etmekle
yükümlüdür.

Kayıt şekl�
MADDE 38 – (1) Ajans bütçes� kayıtları Türk L�rası, program hesaplarının kayıtları �se, Program h�be

anlaşmasında öngörülen para b�r�m� c�ns�nden tutulur.
(2) Muhasebe �şlemler�ne �l�şk�n tüm kayıtlar b�lg�sayar ortamında tutulur.
Mal� raporlar
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MADDE 39 – (1) Ajans bütçes� ve program faal�yetler�ne �l�şk�n program h�be anlaşması veya �lg�l� mevzuatı
gereğ�nce düzenlenmes� zorunlu olan mal� raporlar, Koord�natörlük tarafından hazırlanır ve mevzuatında bel�rlenen
sürelerde �lg�l� merc�lere sunulur.

(2) Program faal�yetler� �le bütçe uygulama sonuçlarının doğru ve güven�l�r şek�lde raporlanması ve �zlemeye
yönel�k araçların gel�şt�r�lmes� amacıyla Koord�natörlükte yönet�m b�lg� s�stemler� kurulması ve �şlet�lmes� amacıyla
gerekl� önlemler alınır.

Kes�n hesap
MADDE 40 – (1) Ajans bütçes�ne �l�şk�n olarak b�lanço ve gel�r tablosunun çıkarılmasından sonra, hesap

dönem�ne �l�şk�n kes�n hesap cetvel�, Koord�natörlük tarafından hazırlanır. Kes�n hesap cetvel�, Başkan tarafından b�r
sonrak� yılın bütçes� �le Avrupa B�rl�ğ� Başkanının onayına sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Amort�sman
MADDE 41 – (1) Ajans tarafından satın alınan taşınmaz mallar, taşıtlar, dem�rbaş, mefruşat, araç-gereç ve

teçh�zat g�b� Kuruma a�t �kt�sad� kıymetler �ç�n her yıl verg� kanunlarında öngörülen usul ve esaslara göre amort�sman
ayrılır.

(2) Kullanılamaz hale gelen, başka kurumlara tahs�s ed�len ve her ne sebeple olursa olsun Ajansın
kayıtlarından çıkarılan amort�smana tab� madd� duran varlıkların muhasebe kayıtlarına yansıtılması �ç�n �lg�l� b�r�m
tarafından yazılı olarak Koord�natörlüğe b�ld�r�lmes� gerek�r.

Banka hesaplarının yönet�m�
MADDE 42 – (1) Ajansın bütün kaynakları bankalar nezd�nde Ajans adına açılan hesaplarda tutulur.
(2) Bankada vades�z hesapta tutulab�lecek para m�ktarı, car� �ht�yaçları karşılayacak ve asgar� düzeyde olacak

şek�lde harcama yetk�l�s� onayı �le bel�rlen�r.
(3) Muhasebe yetk�l�s�, banka mevcudunun yapılacak ödemelere uygunluğunu kontrol eder ve banka hesap

bak�yeler� konusunda harcama yetk�l�s�n� ve Genel Koord�natörü düzenl� aralıklarla b�lg�lend�r�r.
(4) Banka hesabı açılması, kapatılması ve hesaplar arası aktarım �şlemler�, muhasebe yetk�l�s�, Genel

Koord�natör ve harcama yetk�l�s�n�n �mzası �le gerçekleşt�r�l�r.
Ajansın ortak olduğu projeler
MADDE 43 – (1) Ajans, Kom�syon veya Kom�syonun yetk� verd�ğ� kurumlar veya d�ğer kuruluşlar tarafından

gerçekleşt�r�len projelere ortak olab�l�r. Proje f�nansmanına �l�şk�n olarak öngörülen eş f�nansman tutarı kadar Ajans
Bütçes�ne ödenek konur.

(2) Proje kapsamındak� faal�yetler �le projen�n f�nansmanı, bütçes�, süres�, raporlaması ve uygulama esasları
proje anlaşması veya sözleşmes� ve ekler�nde bel�rt�l�r.

Yurt �ç� ve yurt dışı geç�c� görevlend�rmelere �l�şk�n genel esaslar
MADDE 44 – (1) Yurt �ç� ve yurt dışı görevlend�rmelere �l�şk�n gündel�k, yol ve konaklamada 10/2/1954

tar�hl� ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında emsal� personel �ç�n öngörülen harcırah ve tazm�nat tutarları
öden�r.

(2) Ajans tarafından organ�ze ed�len veya mal�yet� Ajans tarafından karşılanan her türlü toplantı veya eğ�t�m
faal�yet� (h�zmet �ç� eğ�t�m dâh�l) kapsamında personel�n geç�c� görevl� olarak organ�zasyona �şt�rak etmes� ve bu
kapsamda katılımcılara sunulan h�zmetlerden faydalanması hal�nde, almış olduğu konaklama h�zmet� karşılığında
gündel�ğ�n�n yarısı oranında kes�nt� yapılır. Bunun dışında harcırahta herhang� b�r kes�nt� yapılmaz.

Katılımcıların seyahat ödemeler�ne �l�şk�n genel esaslar
MADDE 45 – (1) Ajans bütçes�, Program hesabı veya Ajansın dâh�l olduğu d�ğer program ve projeler

kapsamında Ajans veya d�ğer kurumlar tarafından organ�ze ed�len toplantı, eğ�t�m, sem�ner g�b� etk�nl�klere eğ�tmen,
eğ�tmen yardımcısı veya dış uzman olarak görevlend�r�len k�ş�ler�n yanı sıra yararlanıcı olarak �şt�rak eden k�ş�ler�n
seyahatler�ne �l�şk�n usul ve esaslar Ajans tarafından yürürlüğe konulan yönerge çerçeves�nde yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 46 – (1) 6/2/2013 tar�hl� ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa B�rl�ğ� Eğ�t�m ve

Gençl�k Programları Merkez� Başkanlığının Bütçe ve Muhasebe Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Avrupa B�rl�ğ� Eğ�t�m ve Gençl�k Programları Merkez�

Başkanı yürütür.

 
 


