Yönetmelik
Maliye Bakanligindan:
Devlet Muhasebesi Standartlari Kurulunun Yapisi ve
Çalisma Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik
BIRINCI BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeligin amaci, Devlet Muhasebesi Standartlari Kurulunun yapisini, çalisma usul
ve esaslari ile diger hususlari belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; Kurulun yapisi, çalisma usul ve esaslari ile genel yönetim kapsamindaki
kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartlarinin olusturulmasi, çerçeve hesap plani ile
düzenlenecek raporlarin sekil, süre ve türlerinin belirlenmesi ve yayimlanmasi süreçlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 49 uncu maddesine dayanilarak hazirlanmistir.
Tanimlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlik: Maliye Bakanligini,
b) Üst Yönetici: Bakanliklarda müstesari, Milli Savunma Bakanliginda bakani, diger kamu idarelerinde
en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye baskanini,
c) Kurul: Devlet Muhasebesi Standartlari Kurulunu,
d) Baskan: Kurul Baskanini,
e) Üye: Kurul Üyelerini,
f) Raportör: Standartlarin olusturulmasi konusunda yapilacak çalismalarda görevlendirilen ka mu
muhasebesi alaninda uzman ve deneyimli personeli,
g) Devlet Muhasebesi Standardi: Genel yönetim kapsamindaki kamu idarelerinde uygulanmak üzere, mali
islemlerin muhasebelestirilmesi ve raporlanmasinda izlenecek yöntem ve ilkeleri,
h) Yönetmelik: Bu Yönetmeligi,
ifade eder.
IKINCI BÖLÜM
Kurulun Yapisi, Olusumu, Üyelerin Görevlendirilmeleri ve Görev Süreleri
Kurulun yapisi ve olusumu
Madde 5 — Devlet Muhasebesi Standartlari Kurulu Bakanlik bünyesinde kurulur.
Kurul 9 üyeden olusur. Maliye Bakanligindan üç, Sayistay Baskanligi, Içisleri Bakanligi, Yüksekögretim
Kurulu, Devlet Planlama Teskilati Müstesarligi ve Hazine Müstesarligindan birer; Çalisma ve Sosyal Güvenlik
Bakani tarafindan belirlenecek sosyal güvenlik kurumundan bir üye görevlendirilir.
Üyelerin nitelikleri ve görevlendirilmeleri
Madde 6 — Kurul üyeleri; isletme, iktisat, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, hukuk ve benzeri
dallarda en az dört yillik yüksek ögrenim görmüs, muhasebe ve mali raporlama konularinda mesleki veya
akademik bilgisi ve deneyimi olan ve kurumlarinda muhasebe, raporlama ve mali istatistiklerin olusturulmasi
alanlarinda fiilen uygulama, arastirma, inceleme veya denetim yapmis olan kamu görevlileri arasindan, asagida
belirtildigi sekilde görevlendirilir.
a) Muhasebat Genel Müdürü Kurulun dogal ve sürekli üyesi olup, Maliye Bakanligindan katilacak diger
iki üye, Muhasebat Genel Müdürünün önerisiyle Maliye Bakani,
b) Sayistay Baskanligindan katilacak üye, meslek mensuplari arasindan Sayistay Baskani,
c) Içis leri Bakanligindan katilacak üye, Içisleri Bakani,
d) Yüksekögretim Kurulunca belirlenecek üye, en az doçent seviyesindeki ögretim üyeleri arasindan,
Yüksekögretim Kurulu,
e) Devlet Planlama Teskilati Müstesarligindan katilacak üye, Müstesarin önerisi üzerine bagli oldugu
Bakan,
f) Hazine Müstesarligindan katilacak üye, Müstesarin önerisi üzerine bagli oldugu Bakan,
g) Sosyal güvenlik kurumundan katilacak üye, Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakani,
tarafindan görevlendirilir.
Kurul baskani
Madde 7 — Kurul Baskani Muhasebat Genel Müdürüdür. Kurulun görev alanina giren konulara iliskin
ön çalismalarin yapilmasindan ve Kurulun sekreterya hizmetlerinin yürütülmesinden Baskan sorumludur.
Baskanin toplantiya katilmadigi durumlarda, belirleyecegi üye toplantiya baskanlik eder.

Üyelerin görev süresi
Madde 8 — Baskan disindaki üyelerin görev süresi üç yildir. Ilgili kamu idarelerince, üç yillik görev
süresinin son ayi içinde bir sonraki çalisma döneminde görev yapacak üyeler belirlenerek Kurula bildirilir.
Ölüm, istifa, emeklilik veya diger nedenlerle üyeligi bosalan ya da üyeligi Yönetmelik hükümlerine göre sona
eren üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere otuz gün içinde, 6 nci madde esaslarina göre yeni üye
görevlendirilir ve ayni süre içinde Kurula bildirilir. Bu süre içerisinde görevlendirme olmazsa, Maliye Bakani,
Muhasebat Genel Müdürünün önerisi üzerine Bakanlik personeli arasindan re’sen görevlendirme yapar. Önceki
dönem veya dönemlerde görev yapmis üyeler tekrar görevlendirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Görev, Yetki ve Sorumluluklari
Kurulun görev ve yetkileri
Madde 9 — Kurul, uluslararasi standartlar çerçevesinde ve ilgili idarelerin görüslerini almak suretiyle,
genel yönetim kapsamindaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe sistemi ile ilgili olarak asagida belirtilen
görevleri yapar ve yetkileri kullanir:
a) Muhasebe ve raporlama standartlarini tespit etmek.
b) Çerçeve hesap planini belirlemek.
c) Mali raporlarin seklini, türünü ve düzenlenme sürelerini belirlemek.
d) Kamu idarelerinde muhasebe bilincinin olusturulmasini saglamak üzere, toplanti, konferans,
sempozyum ve seminerler düzenlemek, yayinlar hazirlamak.
e) Standartlari uygulayacak olan kamu idarelerini bilgilendirmek ve yönlendirmek amaciyla düzenleyici
islemleri hazirlamak ve yayimlanmak üzere Bakanliga sunmak.
f) Görevleri ile ilgili konularda arastirma, inceleme ve analiz yapmak, yaptirmak; bu amaçla genel
yönetim kapsamindaki idarelerden gerekli bilgi, belge ve raporlari istemek.
g) Arastirma ve inceleme sonucunda toplanan bilgi ve belgeleri degerlendirmek, analiz etmek ve
standartlari olusturarak karara baglamak.
h) Standartlar konusunda Bakanliga yapilan basvurulari incelemek, degerlendirmek ve karara baglamak.
Üyelerin sorumluluklari
Madde 10 — Üyeler, 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ve Yönetmeligin Kurula
verdigi görevlerin yerine getirilmesi için toplantilara katilmak, çalismalarinda ve kararlarinda uluslararasi
muhasebe standartlari ile genel kabul görmüs muhasebe ilkelerini göz önünde bulundurmak zorundadirlar.
Kanuni mazereti olmaksizin üst üste üç veya bir yilda toplam bes toplantiya katilmadigi Kurulca
belirlenen üyenin üyeligi, herhangi bir isleme gerek kalmaksizin sona erer ve bir daha görevlendirilmez.
Bunlarin yerine 6 ve 7 nci maddede belirtilen usul ve esaslara göre yeni üye görevlendirilir.
Kurul baskani ve üyelerine yapilacak ödemeler
Madde 11 — Kurul baskan ve üyelerine her toplanti günü için 3000 gösterge rakaminin memur aylik
katsayisiyla çarpilmasi sonucu bulunacak tutar üzerinden toplanti ücreti ödenir. Ancak, bir ayda en çok

