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Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi,
Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre Muhasebe Yetkilisi adayları için sertifika eğitimi düzenlenecektir.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının
Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince, Genel Bütçeli İdarelerde muhasebe yetkilisi olarak
görev yapacak en fazla 500 Muhasebe Yetkilisi adayı için 2017 yılında sertifika eğitim
programı düzenlenecektir.
2. ELEME SINAVI

Sertifika eğitim programına başvuranlardan şartları taşıyıp eğitime kabul edilenlerin
sayısı genel bütçeli idareler için 550 veya daha fazla olması halinde, eğitim programına
alınacak muhasebe yetkilisi adaylarının belirlenmesi amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat
Genel Müdürlüğünce eleme sınavı yapılacaktır. Bu durumda eleme sınavına ilişkin duyuru
sınav tarihinden en az 1 (Bir) ay önce Bakanlık ve Muhasebat Genel Müdürlüğünün internet
sitelerinde ilan edilecektir.
3. EĞĠTĠMĠN SÜRESĠ VE YERĠ

Muhasebe yetkilisi adayları, görevlerinin gerektirdiği mesleki nitelikleri kazanmaları
amacıyla Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen ders konuları esas alınmak suretiyle
Bakanlığımızca tespit edilecek konulardan oluşturulacak programa göre eğitime tabi
tutulacaktır.
Sertifika eğitim programları eğitim imkânları da dikkate alınarak dönemler halinde
düzenlenebilecek ve Bakanlık tarafından sertifika eğitiminin yeri ve tarihi eğitime alınacak
adaylara eğitim programının başlamasından önce bildirilecektir.
4. BAġVURU ESASLARI

Genel bütçeli idareler sertifika eğitim programına katılabilmek için son başvuru tarihi
itibarıyla;
1- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Sekreterliği, Maliye Bakanlığı veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait kadrolarda
bulunmak,
2- En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,
3- Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,
4- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az 4
(Dört) yıl çalışmış olmak,
5- Kapsam ve mahiyeti itibarıyla Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan genel
bütçeli idarelere ilişkin Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı veya
eşiti görevlerden; asıl kadrolu olarak Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü,
Malmüdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Vergi Dairesi
Müdür Yardımcısı, Defterdarlık Uzmanı ile kadrosu ve ataması Bakanlığa ait olan
Sayman kadrosunda bulunmak,
Şartlarını bir arada taşımak ve sertifika eğitim programına bu duyuruda belirtilen
usullere uygun olarak istenilen belgeleri ile birlikte süresinde başvuruda bulunmak.
Ancak, yukarıda sayılan muhasebe yetkilisi veya muhasebe yetkilisi yardımcısı ve
eşiti görevlerde daha önce asıl kadrolu olarak bulunmuĢ olmak Ģartıyla son başvuru
tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Sekreterliği, Maliye Bakanlığı veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait kadrolarda 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi olarak farklı görev unvanlarında bulunanlar da yukarıda sayılan
diğer şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde geçen
sürelerin hesabında; muhasebe müdürlükleri, malmüdürlükleri (muhasebe servisleri),
saymanlık müdürlükleri, kadrosu Maliye Bakanlığına ait döner sermaye saymanlıkları ve
01/01/2006 tarihinden önce Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren bütçe dairesi
başkanlıkları, katma bütçeli idare saymanlıklarında ve vergi dairesi müdürlüklerinde (bağlı
vergi daireleri bulunan malmüdürlüklerinin gelir servisleri dâhil) 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak çalışılan süreler ile genel yönetim kapsamındaki diğer kamu
idarelerinin muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü ve yönetim dönemi hesabının sorumlularca
yasal mevzuatında belirlenen usul ve esaslar ile Sayıştay’a ve yetkili mercilere sunulduğu
birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışılan süreler dikkate
alınacaktır.
5. BAġVURU ġEKLĠ VE SÜRESĠ

Başvurular 01/03/2017 - 28/04/2017 tarihleri arasında http://www.muhasebat.gov.tr
internet adresinde yer alan “Genel Bütçe Sertifika Eğitim Programı BaĢvuru Formu”
kullanılmak suretiyle elektronik ortamda sistemden gerçekleştirilecektir.
Adaylar tarafından elektronik ortamda fotoğraf da eklenmek suretiyle tamamlanan
başvuru işlemine ilişkin sistemden alınacak çıktılar imzalandıktan sonra;
 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Sekreterliğine ait kadrolarda bulunanlar bu idarelerin insan kaynakları birimine,
 Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı kadrolarında bulunan adaylar kadrolarının
bulunduğu birimin personel şubesine,
 Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarında bulunan adaylar görev yaptıkları İl
Defterdarlık Personel Müdürlüklerine,
 Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarında bulunan adaylardan;
 Başkanlık merkezinde görev yapanlar Başkanlık İnsan Kaynakları
Birimine,
 Vergi Dairesi Başkanlığı bulunan illerde Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan
Kaynakları Birimine,
 Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan illerde Defterdarlık Personel
Müdürlüklerine,
 28/04/2017 tarihine kadar teslim edeceklerdir.
6. ĠDARELERCE YAPILACAK ĠġLEMLER

Sertifika başvuru formlarını teslim alan idarelerin personel/insan kaynakları
birimleri sertifika başvuru formunda yer alan ve adaylarca doldurulan bilgileri kontrol ederek
Formun ikinci bölümünde yer alan adayın görevi ve hizmetine ilişkin bilgileri doldurarak
onaylayacaktır.
Başvuru Formlarını Teslim Alan Kurum/Birimlerden;
 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Sekreterliğince teslim alınan Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitim Programı
Başvuru Formu çıktıları ve başvuruda bulunan adaylara ilişkin oluşturulacak EK-1
liste ile başvuruların anılan Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmesine
esas olmak üzere adayların çalıştıkları kadro unvanları ve hizmet birimlerinin
ayrıntılı olarak gösterildiği onaylı hizmet döküm çizelgeleri ve hizmet döküm
çizelgesinde gösterilmeyen görev sürelerine ilişkin vekalet ve görevlendirme
onayları ile söz konusu personelden aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası alanlara ilişkin listenin oluşturularak 05/05/2017 tarihine
kadar Muhasebat Genel Müdürlüğünde olacak şekilde,

 Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı personel birimlerince teslim alınan Muhasebe
Yetkilisi Sertifika Eğitim Programı Başvuru Formu çıktıları EK-1 listeye işlenerek,
05/05/2017 tarihine kadar Muhasebat Genel Müdürlüğünde olacak şekilde,
 İl Defterdarlıklarınca teslim alınan başvuru formlarından;
 İl atamalı Bakanlığımız personeline ait Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitim
Programı Başvuru Formu çıktıları, adayların çalıştıkları kadro unvanları ve
hizmet birimlerinin ayrıntılı olarak gösterildiği onaylı hizmet döküm
çizelgeleri ve hizmet döküm çizelgesinde gösterilmeyen görev sürelerine
ilişkin vekâlet ve görevlendirme onayları ile söz konusu personelden
aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara
ilişkin liste eklenmek suretiyle,
 Merkez atamalı Bakanlığımız personeline ait Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Eğitim Programı Başvuru Formu çıktıları,
 Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarında bulunan adaylara ait Muhasebe
Yetkilisi Sertifika Eğitim Programı Başvuru Formu,
 Vergi Dairesi Başkanlıklarınca teslim alınan Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitim
Programı Başvuru Formu çıktıları,
Başvuru da bulunan adaylara ilişkin oluşturulacak EK-1 listeye işlenerek
Muhasebat Genel Müdürlüğüne yazı ekinde, ayrıca EK-1 listeyi
sertifika@muhasebat.gov.tr e-posta adresine en geç 05/05/2017 tarihine kadar
e-mail olarak göndereceklerdir.
Gelir İdaresi Başkanlığınca; başvuruların anılan Yönetmelik hükümlerine göre
değerlendirilmesine esas olmak üzere adayların çalıştıkları kadro unvanları ve hizmet
birimlerinin ayrıntılı olarak gösterildiği onaylı hizmet döküm çizelgeleri ve hizmet
döküm çizelgesinde gösterilmeyen görev sürelerine ilişkin vekalet ve görevlendirme
onayları ile söz konusu personelden aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası alanlara ilişkin liste oluşturularak 05/05/2017 tarihine kadar
Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
7. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK ĠġLEMLER

Adaylarca elektronik ortamda doldurulan ve idarelerince Maliye Bakanlığı Muhasebat
Genel Müdürlüğüne gönderilen formlar, kişilerin beyanları ve idarelerinin personel/insan
kaynakları birim yetkililerinin onayları ve hizmet döküm çizelgeleri esas alınarak ön
değerlendirmeye tabi tutulacak ve eleme sınavına ve/veya sertifika eğitim programlarına
katılacak adaylar belirlenecektir.
Yapılacak inceleme sonucunda gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve/veya gerekli
şartları taşımadıkları anlaşılanlar, Bakanlıkça eğitim programından çıkarılacak veya
sertifikaları iptal edilecektir. Bu durumda olan adaylar için eleme sınavını kazanmış olmak,
sertifika eğitimini tamamlamış olmak veya sertifika sınavını başarmış olmak herhangi bir
kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
8. DĠGER HUSUSLAR

Sertifika eğitim programını tamamlayan adaylar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğünce belirlenen yer ve tarihte yazılı sınava tabi tutulacaktır. Sınava ilişkin duyuru
Bakanlık internet sitesinden de ayrıca ilan edilecektir.
Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan “Sertifika sınavında başarısız olan adaylar,
eğitim programlarına katılmaksızın takip eden iki sertifika sınavına daha katılabilir.” hükmü
gereğince; 2014 ve/veya 2015-2016 yılında genel bütçeli idareler muhasebe yetkilisi
adaylarına yönelik düzenlenen sertifika eğitimini tamamladığı halde 07 Mart 2015 ve/veya 02
Nisan 2016 tarihlerinde yapılan sertifika sınavlarında başarısız olan adaylar da bu sertifika

eğitimi sonrasında yapılacak sınava katılabileceklerdir. Bu durumda olan adaylar sertifika
eğitimine başvuruda bulunmayarak sınava ilişkin yayınlanacak duyuruya göre işlem
yapacaklardır.
Diğer taraftan genel bütçeli idareler muhasebe yetkilisi sertifika eğitimlerine katılarak
önceki yıllarda yapılan 3 (üç) sertifika sınavına katılmayan veya sınava katılıp da başarısız
olan adaylar anılan Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre sınav haklarını doldurmuş
sayıldığından takip eden sertifika sınavlarına girebilmek için bu sertifika eğitimine başvuruda
bulunmaları ve sertifika eğitimini tamamlamaları gerekmektedir.
Söz konusu eğitim sonrasında yapılacak olan sınavda başarılı olan adaylara genel
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe hizmetlerini yerine getirme yetkisi veren
muhasebe yetkilisi sertifikası verilecektir.
Sertifika eğitimine başvuru işlemini yapanlar, başvuru formunda kendileri tarafından
doldurulan bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Aksi hareket edenlerin idari ve cezai
sorumlulukları saklı kalacaktır.

