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Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, Giderin
gerçekleştirilmesi" başlıklı 33 üncü maddesinde;
"Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve
esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya
komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir.
Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen
ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle
tamamlanır.
Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya
hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için
gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.
Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle
yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve
işlemlerden sorumludurlar.
Giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri; kamu borç
yönetimine ilişkin olanlarda Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla,
merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığınca, mahallî idareler için
Ġçişleri Bakanlığınca, sosyal güvenlik kurumları için de bağlı veya ilgili oldukları bakanlıklar
tarafından, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmeliklerle
belirlenir."
hükümleri yer almakta olup,
Buna göre, harcama sürecinde görevli ve sorumlu olanlar Kamu idaresinin ilgili
harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileridir.
Bu kapsamda, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden
maaş işlemlerini yürüten Kamu idarelerinin, maaş işlem sürecinde görevli ve sorumlu olan
Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin KPHYS üzerinden yapılan maaş işlem
sürecine elektronik ortamda dahil edilebilmesi için “Gerçekleştirme Görevlisi Kullanıcısı”
ile “Harcama Yetkilisi Kullanıcısı” rolleri tanımlanmıştır. Ekim – 2017 maaş döneminden
itibaren harcama birimlerinde gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi için
“Gerçekleştirme Görevlisi Kullanıcısı” ile “Harcama Yetkilisi Kullanıcısı” rollerine gerekli
tanımlamaların yapılarak; maaş raporları, maaş kontrol dökümleri ile personelin aylık
bordrolarını KPHYS üzerinden detaylı kontrol, inceleme imkanı getirilmiştir.

Bilgilerini ve birimlerde görevli olan Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama
Yetkilisinin sisteme en kısa sürede tanımlanması için ilgili harcama birimlerinin konu
hakkında bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
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