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GENELGE
(SıraNo:2013/
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 60 ıncı maddesi, 639 sayılı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 15 inci maddesi, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez
Teşkilatı Görev Yönerge'sinin 61 inci maddesinde, Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri
arasında "Mali Kanunlar ve diğer ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye
ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak" yer
almaktadır.
Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme
Yükümlülüğü başlıklı 27 inci maddesinde de;
"Madde 27 — Strateji geliştirme birimleri, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin
olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti
sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla malî yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli
bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, strateji geliştirme birimleri
tarafından oluşturulur ve izlenir.
Harcama birimleri, malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda strateji geliştirme
birimleri tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir.
Malî konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili
idarelerin görüşü de alınarak, strateji geliştirme birimleri tarafından uygulamaya açıklık
getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirme yapılabilir." denilmektedir.
Bakanlık taşra birimlerinin idari bağlılıkları "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Birimlerinin İdari Bağlılıklarının Düzenlenmesi Hakkında
Yönerge"si ile düzenlenmiştir.
Bu bağlamda, Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerince Başkanlığımızdan mali
konularda uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla görüş taleplerinde aşağıdaki
hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
1. Bakanlığımız birimlerinde mali konularla ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına
ilişkin tereddüt edilen hususlarda görüşler Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından verilmesi,
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2. Bakanlığımız taşra birimlerince ihtiyaç duyulan görüş talebi yazılarının konunun ilgili
olduğu ya da taşra biriminin bağlı olduğu merkez birimi aracılığı ile Strateji Geliştirme
Başkanlığına gönderilmesi,
3. Aynı konuya ilişkin Bakanlığın farklı birimlerine ayrı ayrı görüş sorulmaması, gerek
görülmesi halinde Bakanlık diğer birimlerinin görüşüne Strateji Geliştirme Başkanlığı
tarafından başvurulması,
4. Strateji
Geliştirme
Başkanlığından
görüş
talep
edilmeden
önce
http://www.tarim.gov.tr/SGB/Sayfalar/Anasayfa.aspx adresinde bilgi ve dokümanların
içerisindeki "iç kontrol ve ön mali kontrol" bölümünde yer alan Başkanlık tarafından konu
ile ilgili daha önceden verilmiş görüşlerin incelenmesi,
5. Görüş talep edilirken konunun detaylı bir şekilde belirtilmesi ve ilgili dokümanların
(dilekçe, mahkeme kararı vb.) görüş yazısına eklenmesi,
6. Görüş taleplerinin öncelikle Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından incelenmesi
gerektiğinden, Bakanlık birimlerinin diğer kurum ve kuruluşlarından mali konularla ilgili
doğrudan görüş talep etmemeleri, taleplerini Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirmeleri,
Hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.
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