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MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel k, düzenley c ve denetley c kurumlar har ç olmak üzere, genel yönet m kapsamındak kamu
dareler n n malî h zmetler b r mler nde çalıştırılacak malî h zmetler uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yet şt r lmeler
ve yeterl k sınavları le çalışma usul ve esaslarını bel rlemek amacıyla düzenlenm şt r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, 10/12/2003 tar hl ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet m ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddes le
14/7/1965 tar hl ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Bakanlık: Mal ye Bakanlığını,
b) İdare: Düzenley c ve denetley c kurumlar har ç olmak üzere genel yönet m kapsamındak kamu dareler n ,
c) Malî h zmetler b r m : Stratej gel şt rme başkanlıkları ve stratej gel şt rme da re başkanlıkları le stratej gel şt rme ve malî
h zmetlere l şk n h zmetler n yer ne get r ld ğ müdürlükler , bu b r mler n kurulmadığı darelerde bu dareler n mevcut yapılarında malî
h zmetler n yürüten b r m , mahall darelerde se lg l mevzuatında yer alan hükümler çerçeves nde kurulacak b r mler ,
ç) Özel yarışma sınavı: Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) Bakanlıkça bel rlenen yeterl puanı alanların katılacağı yazılı
ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavı,
d) Uzman: Malî H zmetler Uzmanını,
e) Uzman yardımcısı: Malî H zmetler Uzman Yardımcısını,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Malî H zmetler Uzmanlığı Mesleğ ne G r ş
Uzman yardımcılığına g r ş
MADDE 4 – (1) Malî h zmetler uzmanlığı mesleğ ne özel yarışma sınavı sonucunda uzman yardımcısı olarak g r l r.
(2) Alınacak uzman yardımcılarının sayısı, dareler n kadro ve poz syon durumları le talepler ne göre Bakanlık tarafından
bel rlen r.
Özel yarışma sınavı ve başvuru şartları
MADDE 5 – (1) Özel yarışma sınavının yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınav şekl nde yapılmasına Bakanlık tarafından
karar ver l r. Özel yarışma sınavının sadece sözlü sınavdan oluşmasına karar ver lmes hal nde bu Yönetmel ğ n yazılı sınava l şk n
hükümler uygulanmaz.
(2) Özel yarışma sınavının yazılı bölümü çoktan seçmel test usulüne göre Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez (ÖSYM)
tarafından yapılır.
(3) Özel yarışma sınavının şekl , tar h ve yer , başvuru şartları, son başvuru tar h , sınav konuları, atama yapılacak kadro ve
poz syon sayısının dareler t barıyla dağılımı, sınava kaç k ş n n çağrılacağı le d ğer hususlar Bakanlık tarafından sınav tar h nden en
az 60 gün önce Türk ye genel nde yayımlanan t rajı en yüksek lk beş gazeten n en az b r nde yayımlanır, Bakanlık lan panolarında
asılmak ve elektron k ortamda yayımlanmak suret yle duyurulur. Son başvuru tar h le sınav tar h arasında en az 30 günlük süre
bırakılır.
(4) Özel yarışma sınavına, KPSS’den Bakanlık tarafından bel rlenen puan türünden landa bel rt len asgar puanı almış adaylar
çağırılır. Yazılı sınava çağırılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro ve poz syon sayısının 20 katından; yalnızca sözlü sınav yapılması
hâl nde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro ve poz syon sayısının dört katından fazla olamaz. Merkez sınav
puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradak aday le eş t puana sah p d ğer adaylar da
sınava çağrılır.
(5) Adayların özel yarışma sınavına katılab lmeler ç n aşağıda bel rt len şartları da taşımaları gerek r.
a) 14/7/1965 tar hl ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nc maddes n n b r nc fıkrasının (A) bend nde bel rt len genel
şartları taşımak.
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b) En az dört yıllık l sans eğ t m veren hukuk, s yasal b lg ler, kt sat, şletme, kt sad ve dar b l mler fakülteler nden veya bunlara
denkl ğ Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len yurt ç veya yurt dışındak öğret m kurumlarından mezun olmak.
c) Sınavın yapıldığı tar hte 35 yaşını doldurmamış olmak.
(6) Yazılı sınava başvuruda stenecek b lg ve belgeler, başvuru sırasında adaylardan alınacak sınav bedel , sınav yerler ,
soruların konulara göre dağılımı, sınavın yürütülmes nde gözet lecek hususlar, sınavın tar h ve süres , kazananların bel rlenmes ,
terc hler ve yerleşt rmeye l şk n hususlar, sınav ve yerleşt rme sonuçlarının Bakanlığa, darelere ve adaylara b ld r lmes ve açıklanması
le d ğer hususlar Bakanlık le ÖSYM arasında yapılacak protokolde bel rlen r.
Yazılı sınav konuları ve değerlend rme
MADDE 6 – (1) Yazılı sınav soruları aşağıda bel rt len konu gruplarını kapsayacak şek lde hazırlanır.
a) Mal ye:
1) Kamu Mal yes (Kamu Gel rler , Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),
2) Mal ye Pol t kası,
3) Türk Verg S stem n n Genel Esasları.
b) Hukuk:
1) Anayasa Hukuku,
2) İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdar Yargı),
3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
4) Borçlar Hukuku,
5) Meden Hukuk (A le Hukuku har ç),
6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).
c) İkt sat:
1) Makro İkt sat ve M kro İkt sat,
2) Uluslararası İkt sat,
3) Uluslararası Ekonom k İl şk ler ve Kuruluşlar.
ç) Muhasebe:
1) Genel Muhasebe,
2) Malî Anal z ve Raporlama.
(2) Yazılı sınav sonuçları, (a) ve (b) konu grupları ç n yüzde 30’ar, (c) ve (ç) konu grupları ç n yüzde 20’şer oranlarında
ağırlıklandırılarak yüz (100) tam puan üzer nden değerlend r l r.
(3) Yazılı sınav sonucunda yetm ş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak g r ş sınavı duyurusunda
bel rt len kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava g rme hakkını kazanır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradak aday le eş t
puana sah p d ğer adaylar da sözlü sınava çağrılır.
Sözlü sınav ve değerlend rme
MADDE 7 – (1) Sözlü sınav Bakanlık tarafından yapılır. Sözlü sınavın yer , günü ve saat le sınava katılacakların l stes Bakanlık
lan panolarında asılmak ve elektron k ortamda yayımlanmak suret yle duyurulur.
(2) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına l şk n b lg düzey ,
b) B r konuyu kavrayıp özetleme, fade yeteneğ ve muhakeme gücü,
c) L yakat , tems l kab l yet , davranış ve tepk ler n n mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüven , kna kab l yet ve nandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) B l msel ve teknoloj k gel şmelere açıklığı,
yönler nden değerlend r lerek, ayrı ayrı puan ver lmek suret yle gerçekleşt r l r.
(3) Adaylar, kom syon tarafından k nc fıkranın (a) bend ç n ell (50) puan, (b) lâ (e) bentler nde yazılı özell kler n her b r ç n
onar (10) puan üzer nden değerlend r l r ve ver len puanlar ayrı ayrı tutanağa geç r l r. Bunun dışında sözlü sınav le lg l herhang b r
kayıt s stem kullanılmaz.
(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak ç n, kom syon başkan ve üyeler n n yüz (100) tam puan üzer nden verd kler puanların
ar tmet k ortalamasının en az yetm ş (70) olması şarttır.
(5) Sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suret yle Bakanlık lan panolarında asılmak
ve elektron k ortamda yayımlanmak suret yle duyurulur.
Sözlü sınav kom syonu
MADDE 8 – (1) Sınav kom syonu Bakanlıktan alınacak onayla bel rlen r.
(2) Sınav kom syonu, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü veya görevlend receğ genel müdür yardımcısının başkanlığında
Bakanlıktan en az da re başkanı düzey nde b r üye le dareler n stratej gel şt rme başkanlıkları ve stratej gel şt rme da re başkanlıkları
arasından bel rlenecek en az da re başkanı düzey nde üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Aynı şek lde b rer yedek üye
bel rlen r. Bakanlık tarafından gerekl görülmes hal nde b rden fazla sınav kom syonu kurulab l r.
(3) Sınav kom syonu üye tam sayısı le toplanır.
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(4) Sınav kom syonu başkan ve üyeler n n; eşler n n, üçüncü dereceye kadar (bu derece dah l) kan ve k nc dereceye kadar (bu
derece dah l) kayın hısımlarının veya evlat ed n lm ş çocuklarının sınava katılması hal nde, bunların başkanlık veya üyel kler sona
erd r l r ve bunların yer ne yedek üyeler arasından görevlend rme yapılır.
Sınav sonucunun değerlend r lmes ve yerleşt rme
MADDE 9 – (1) Özel yarışma sınavının yazılı ve sözlü sınavlardan oluşması hal nde özel yarışma sınavı puanı, yazılı ve sözlü
sınavda başarılı olan adayların, bu sınavlarda aldıkları puanının ar tmet k ortalamasıdır.
(2) Özel yarışma sınavının yalnızca sözlü sınavdan oluşması hal nde se özel yarışma sınavı puanı, adayın KPSS puanı le sözlü
sınavının ar tmet k ortalamasıdır.
(3) ÖSYM, özel yarışma sınav puanı en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sırasını tesp t eder. Özel yarışma sınav
puanının eş tl ğ hal nde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, bunların da eş t olması hal nde KPSS puanı yüksek olan adaya; özel
yarışma sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması hal nde se KPSS puanı yüksek olan adaya öncel k ver l r. Bu şek lde öncel k alan
adayların yazılı sınav puanı ve/veya KPSS puanı l stede ayrıca göster l r.
(4) Adaylar özel yarışma sınavındak başarı sıraları ve yaptıkları terc hlere göre ÖSYM tarafından darelere yerleşt r l rler.
(5) Özel yarışma sınavında başarılı olup herhang b r dareye yerleşt r lemeyen adaylar arasından, yerleşt rme yapılamayan boş
kadro veya poz syonlara, dördüncü fıkrada bel rt len esaslara göre Bakanlık tarafından ÖSYM’ye, yerleşt rme sonuçlarının açıklandığı
tar hten t baren üç ay çer s nde ek yerleşt rme yaptırılab l r.
Sınav sonuçlarına t raz
MADDE 10 – (1) Adaylar gerekçeler n bel rtmek suret yle sınav sonuçlarına yazılı olarak t raz edeb l rler.
(2) Yazılı sınav sonucuna t razlar ÖSYM’ye yapılır ve buna l şk n hususlar ÖSYM tarafından bel rlen r.
(3) Sözlü sınav sonucuna l şk n t razlar se sınav sonuçlarının açıklanmasından t baren en geç 5 ş günü ç nde Bakanlığa
yapılır. Sözlü sınav sonuçlarına t razlar, sınav kom syonu tarafından en geç 5 ş günü ç nde değerlend r l r ve sonucu yazılı olarak
lg l ye b ld r l r.
Uzman yardımcılığına atama
MADDE 11 – (1) ÖSYM tarafından lg l darelere yerleşt r lenlerden, yerleşt rme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklandığı
tar hten t baren 10 ş günü çer s nde aşağıda bel rt len belgelerle b rl kte yerleşt r ld kler darelere başvuranlar, malî h zmetler uzman
yardımcısı olarak atanırlar. Bu süre çer s nde başvurmayanların atama şlem yapılmaz.
(2) Atama taleb n çeren d lekçe ek nde dareye ver lecek belgeler aşağıda bel rt lm şt r.
a) T.C. k ml k numarası yazılı beyanı.
b)Yükseköğren m d plomasının veya çıkış belges n n atamayı yapacak dare tarafından onaylanmış örneğ .
c) Mal b ld r m .
ç) Altı adet ves kalık fotoğraf.
(3) Atama taleb n çeren d lekçede lg l n n; mesleğe g r şe engel adl s c l kaydının bulunmadığına, görev yapmasına engel b r
hal n olmadığına ve erkek adaylar ç n askerl k durumuna da r yazılı beyanına da yer ver l r.
(4) İdareler, adayların başvuru tar h nden t baren en geç üç ay ç nde atama şlemler n tamamlamak ve yapılan atamaları toplu
olarak Bakanlığa b ld rmek zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yet şt r lmes ve Yeterl k Sınavı
Uzman yardımcılarının yet şt r lmes
MADDE 12 – (1) Uzman yardımcılarının yet şt r lmeler nde k ş sel çaba ve çalışmaları esas olmakla b rl kte, dareler n malî
h zmetler b r m ve Bakanlık tarafından hazırlanacak yet şt rme programları çerçeves nde en y b ç mde yet şt r lmeler ne özen göster l r.
(2) Uzman yardımcıları h zmet ç eğ t m, meslek eğ t m ve uzmanlık tez olmak üzere üç aşamalı b r yet şt rme programına tab
tutulur.
(3) Uzman yardımcılarının yet şt r lmes nde;
a) İlg l mevzuat ve uygulaması le görev alanlarına g ren d ğer konularda ht sas sah b olmalarını sağlamak,
b) Araştırma, nceleme, anal z ve çözüm üretme yetenekler n gel şt rmek,
c) Mesleğ n gerekt rd ğ n tel kler n gel ş p yerleşmes n sağlamak,
amaçları güdülür.
(4) Uzman yardımcılarının uzmanların gözet m nde yet şt r lmeler ne özen göster l r.
(5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu le 21/2/1983 tar hl ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday
Memurların Yet şt r lmeler ne İl şk n Genel Yönetmel k hükümler saklıdır.
H zmet ç eğ t m
MADDE 13 – (1) H zmet ç eğ t m, uzman yardımcılarının görev yaptıkları dareler tarafından ver l r.
(2) Bu eğ t m, uzman yardımcılarının göreve başladıkları tar hten t baren 6 ay ç nde ve 120 saatten az olmamak üzere görev
alanlarıyla lg l konularda mevzuatın öğret lmes ve uygulamanın göster lmes n kapsayacak şek lde dareler n hazırlayacakları eğ t m
programı çerçeves nde gerçekleşt r l r.
Meslek eğ t m
MADDE 14 – (1) Meslek eğ t m, 120 saatten az olmamak üzere 17 nc maddede bel rt len konularda Bakanlık tarafından ver l r.
(2) İdareler, Bakanlık tarafından düzenlenecek meslek eğ t m programlarına uzman yardımcılarının katılımını sağlamakla
yükümlüdür. Eğ t me alınan uzman yardımcıları eğ t m süres nce görevl sayılırlar.
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Uzmanlık tez
MADDE 15 – (1) Uzman yardımcılarına; aylıksız z nler ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat zn süreler har ç olmak
üzere, on altı aylık f l h zmet süres n tak p eden otuz gün ç nde malî h zmetler b r m nce görev alanı le lg l konularda b r tez konusu
ver l r.
(2) Tez, tez danışmanının rehberl ğ nde, uzman yardımcısının görüş ve değerlend rmeler le öner ler n çerecek şek lde b l msel
esaslara uygun olarak hazırlanır.
(3) Malî h zmetler b r m yönet c s , dareden b r malî h zmetler uzmanını tez danışmanı olarak görevlend r r.
(4) Uzmanlık tez , en geç y rm altı aylık f l h zmet süres sonunda tez jür s ne ver l r. Tez jür s malî h zmetler b r m yönet c s n n
başkanlığında, darede görevl k malî h zmetler uzmanından oluşacak şek lde üst yönet c tarafından bel rlen r. Malî h zmetler b r m nde
uzman bulunmadığı durumlarda d ğer dareler n malî h zmetler b r mler n n uzmanları arasından tez danışmanı ve tez jür s üyes
görevlend r l r. Tez jür s b r ay çer s nde tez değerlend rerek uzman yardımcısını tez savunmasına çağırır.
(5) Tez n süres çer s nde ver lmemes veya başarısız kabul ed lmes hal nde, tezde tesp t ed len eks kl kler gerekçeler yle b rl kte
yazılı olarak b ld r l r ve uzman yardımcılarına tez n vermes veya düzeltmes ç n dört ay lave süre ver l r. Bu süre çer s nde tesl m
ed len tez, jür üyeler tarafından b r aylık süre çer s nde değerlend r lerek uzman yardımcısı tez savunmasına çağrılır. İlave süre
sonunda tezler n vermeyenler le k nc defa verd kler tezler başarısız olarak değerlend r len uzman yardımcıları yeterl k sınavına
alınmaz.
(6) Tez savunması sonucunda, jür üyeler nce yüz (100) tam puan üzer nden ayrı ayrı not ver l r. Bu notların ortalaması tez notunu
oluşturur ve durum b r tutanakla tesp t ed l r. Tez n başarılı kabul ed lmes ç n tez notunun en az yetm ş (70) puan olması zorunludur.
(7) Kabul ed len tezler n ve değerlend rme sonuçlarının b r örneğ 10 şgünü ç nde Bakanlığa gönder l r.
Yeterl k sınavı
MADDE 16 – (1) Tez kabul ed len uzman yardımcısı, atandığı darede en az üç yıl f len çalışması kaydıyla yeterl k sınavına
g rmeye hak kazanır. Aylıksız z nler le toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat z nler bu süreye dah l ed lmez.
(2) Yeterl k sınavı, 8 nc maddeye göre oluşturulacak sınav kom syonu tarafından yazılı usulde yapılır.
(3) Yeterl k sınavının yapılacağı yer ve tar h, sınava g recek uzman yardımcılarına tebl ğ ed lmek üzere dareler ne k ay önceden
yazılı olarak b ld r l r.
(4) Üç yıllık f l h zmet süres n doldurmamaları neden yle yapılacak yeterl k sınavına katılamayan uzman yardımcıları b r sonrak
yeterl k sınavına alınırlar.
Yeterl k sınav konuları
MADDE 17 – (1) Yeterl k sınavı aşağıda bel rt len konulardan yapılır.
a) B r nc grup;
1) 5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanunu le bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat,
2) Merkez Yönet m Bütçe Kanunu ve uygulaması,
b) İk nc grup;
1) İhale kanunları ve lg l mevzuat,
2) 10/2/1954 tar hl ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve lg l mevzuat,
3) Personel kanunları ve lg l mevzuat,
4) 3/12/2010 tar hl ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,
5) 31/5/2006 tar hl ve 5510 sayılı Sosyal S gortalar ve Genel Sağlık S gortası Kanunu.
Yeterl k sınav puanı
MADDE 18 – (1) Yeterl k sınavı, 17 nc maddede bel rt len b r nc grup konular ç n altmış (60) puan, k nc grup konular ç n kırk
(40) puan olmak üzere yüz (100) tam puan üzer nden değerlend r l r.
(2) Yeterl k sınavında başarılı sayılab lmek ç n her b r konu grubundan en az ell (50) puan alınması, yeterl k sınav puanının se
en az yetm ş (70) olması gerek r.
(3) Yeterl k sınavında başarılı olanlar Bakanlık lan panolarında asılmak ve elektron k ortamda yayımlanmak suret yle duyurulur
ve dareler ne yazılı olarak b ld r l r.
Ek sınav hakkı
MADDE 19 – (1) Yeterl k sınavında başarılı olamayanlar veya sınava g rmeye hak kazandığı halde geçerl mazeret olmaksızın
sınav hakkını kullanmayanlara, yeterl k sınavından t baren; geçerl mazeret ne st naden sınava katılamayanlara mazeretler n n sona
ermes nden t baren, b r yıl ç nde k nc kez sınav hakkı ver l r.
Uzmanlığa atanma
MADDE 20 – (1) Yeterl k sınavında başarılı olanların Malî H zmetler Uzmanı kadro/poz syonlarına atanab lmeler , uzman
yardımcılığı dönem nde alınmış olmak kaydıyla, Kamu Personel Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (KPDS) asgar (C)
düzey nde veya d l yeterl ğ bakımından buna denkl ğ kabul ed len ve uluslararası geçerl l ğ bulunan başka b r belgeye sah p olma
şartına bağlıdır.
Uzman yardımcısı unvanının sona ermes
MADDE 21 – (1) Uzman yardımcılarından;
a) Ver len lave süre ç nde tezler n sunmayan veya k nc defa hazırladıkları tezler de kabul ed lmeyenler,
b) İk nc yeterl k sınavında da başarı gösteremeyen veya k nc sınav hakkını kullanmayanlar,
c) Yeterl k sınavından t baren en geç k yıl ç nde yabancı d l yeterl ğ şartını yer ne get rmeyenler,
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dareler nde durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara veya poz syonlara atanırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Çalışma Usûl ve Esasları
Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları
MADDE 22 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları aşağıda bel rt len görevler yürütürler.
a) 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddes nde sayılan görevlere l şk n olarak kend ler ne ver len ş ve şlemler yapmak.
b) 22/12/2005 tar hl ve 5436 sayılı Kanunun 15 nc maddes nde sayılan görevlere l şk n olarak kend ler ne ver len ş ve şlemler
yapmak.
c) Kanun, tüzük, yönetmel k ve yönergelerle malî h zmetler b r mler ne ver len görevlerden kend ler ne ver len d ğer ş ve şlemler
yapmak.
ç) Görevler yle lg l mevzuatın uygulanmasına l şk n görüş ve öner ler n b ld rmek.
d) Görev alanlarıyla lg l araştırma, nceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.
e) İdareler tarafından yapılacak eğ t m programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.
f) Am rler tarafından ver len benzer görevler yapmak.
(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının b lg ve tecrübeler n n gel şt r lmes ne katkıda bulunur.
(3) Uzman ve uzman yardımcıları kend ler ne ver len görevler mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve
eks ks z yer ne get rmekten sorumludurlar.
Uzman ve uzman yardımcılarının görev esasları
MADDE 23 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, malî h zmetler b r m dışında çalıştırılamaz. Uzman ve uzman yardımcılarına
Yönetmel kte bel rt len görevler dışında görev ver lemez.
(2) İdareler n, uzman ve uzman yardımcılarını malî h zmetler b r m n n tüm fonks yonlarında b lg ve deney m elde etmeler n
sağlamak üzere dengel b r şek lde görevlend rmeler esastır.
Meslek yeterl l k ve özen
MADDE 24 – (1) Uzmanlar, görevler n n gerekt rd ğ meslek yeterl l ğ gel şt rmek zorundadır.
(2) İdareler, uzmanların çalışma stekler n artırmak, meslek yönden gel şmeler n ve yen l kler zlemeler n sağlamak ç n gerekl
tedb rler alır.
(3) Uzmanlar, dareler tarafından bel rlenecek programlar çerçeves nde staj ve araştırma yapmak, yabancı d l b lg ler n lerletmek,
meslek b lg ve görgüler n artırmak amacıyla genel hükümlere göre yurtdışına gönder leb l rler.
Uzmanların eğ t m
MADDE 25 – (1) Uzmanlar, meslek yeterl l kler n n sürekl l ğ n ve gel şt r lmes n sağlamak üzere, her üç yılda dareler tarafından
100 saatten, Bakanlık tarafından se 60 saatten az olmamak üzere düzenlenecek programlar dah l nde eğ t me tab tutulurlar.
(2) Uzmanların eğ t m programlarına katılımlarını sağlamak üzere dareler tarafından gerekl tedb rler alınır.
(3) Uzmanların üst görevlere atanmalarında katıldıkları eğ t mler ve aldıkları sert f kalar da d kkate alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Kar yer dışı uzman atanamaması
MADDE 26 – (1) Uzman ve uzman yardımcılığı kadro veya poz syonlarına Yönetmel k hükümler dışında atama yapılamaz.
Sözleşmel ve şç statüsündek uzman ve uzman yardımcıları
MADDE 27 – (1) İdarelerde teşk lat kanunları ve d ğer lg l mevzuat hükümler çerçeves nde sözleşmel personel veya şç
statüsünde st hdam ed lecek uzman ve uzman yardımcıları bu Yönetmel k hükümler ne tab olup bunlarla mzalanacak sözleşmelere bu
Yönetmel k hükümler n n uygulanacağına da r özel hüküm konulur.
Kurumlar arası naklen geç ş
MADDE 28 – (1) Uzman yardımcıları, uzman yardımcılığı dönem nde, başka b r daren n aynı unvanlı kadrolarına naklen
atanamazlar.
(2) Uzman olarak lk kez atandıkları darede 657 sayılı Kanuna tab olarak en az üç yıl süreyle görev yapanlar, kend ler n n steğ
ve dareler n n muvafakat yle başka b r daren n aynı unvanlı kadrolarına naklen atanab l rler.
Uzmanlığa yen den atanma
MADDE 29 – (1) Uzmanlık kadro veya poz syonunda çalışırken bu kadro veya poz syondan ayrılıp, genel yönet m kapsamındak
kamu dareler n n başka kadro veya poz syonlarında görev alanlardan yen den uzmanlık kadro veya poz syonuna atanmak steyenler,
durumlarına uygun boş kadro veya poz syon bulunması hal nde dareler n aynı statüdek uzmanlık kadro veya poz syonuna atanab l rler.
(2) Göreve başladıkları darede uzmanlığa atandıktan sonra üç yıllık sürey doldurmayan malî h zmetler uzmanları sadece
ayrıldıkları darelere yen den atanma taleb nde bulunab l rler.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 30 – (1) Özel yarışma sınavında başarılı olan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesp t ed lenler n sınavları
geçers z sayılır. Ataması yapılmış olanların ataması ptal ed l r. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesp t ed lenler h çb r hak taleb nde
bulunamazlar ve ayrıca haklarında şlem yapılmak üzere Cumhur yet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Bakanlığa b lg verme
MADDE 31 – (1) İdareler, Bakanlık tarafından talep ed lmes hal nde uzman ve uzman yardımcılarının atama, eğ t m, meslek
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yeterl k, nak l ve ayrılmalara l şk n her türlü b lg ve belgey göndermekle yükümlüdür.
Yetk
MADDE 32 – (1) Bakanlık, bu Yönetmel k kapsamındak eğ t mler n programlanması ve uygulanmasına, uzman yardımcılarının
eğ t mlerdek başarı düzeyler n n ölçülmes ne, uzmanlık tez n n hazırlanması, sunumu ve değerlend r lmes le d ğer hususlarda
tereddütler g dermeye ve uygulamaya yön vermek amacıyla düzenleme yapmaya yetk l d r.
Yönetmel kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmel kte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu le 18/3/2002 tar hl ve
2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le yürürlüğe g ren Kamu Görevler ne İlk Defa Atanacaklar İç n Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmel k hükümler uygulanır.
Doğrudan uzmanlığa atananlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5436 sayılı Kanunun geç c 2 nc maddes le 5018 sayılı Kanunun geç c 17 nc maddes ne göre malî
h zmetler uzmanlığı kadrolarına atananlar hakkında da bu Yönetmel ğ n lg l hükümler uygulanır.
Mevcut uzman yardımcılarının durumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel ğ n yayımlandığı tar hte darelerde görev yapmakta olan Malî H zmetler Uzman
Yardımcılarının yeterl k sınavları le uzmanlık kadro ve poz syonlarına atanmaları 25/8/2007 tar hl ve 26624 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Malî H zmetler Uzmanlığı Yönetmel ğ hükümler ne tab d r.
(2) Ancak söz konusu uzman yardımcıları hakkında bu Yönetmel ğ n 17 ve 19 uncu maddeler uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel k
MADDE 34 – (1) 25/8/2007 tar hl ve 26624 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Malî H zmetler Uzmanlığı Yönetmel ğ
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Mal ye Bakanı yürütür.

Sayfa
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