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İliniz Kahta İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğunda harcama yetkilisi görevinin, Kütüphane 
sorumlu memuru olan Kütüphaneci unvanlı ………………..tarafından yürütüldüğü, 
Kütüphanede harcama işlemlerini yürütecek personel konusunda herhangi bir güçlük ya da 
personel eksikliği bulunmadığı bildirilmekle birlikte Kahta Mal Müdürlüğü'nün 17.01.2014 
tarihli yazılarında "5018 sayılı Kanun ve 1 ve 2 seri no’lu Harcama Yetkilileri Hakkında 
Genel Tebliğlerde belirtilen hükümler gereğince kütüphane memurluğunuzda başkan ve 
müdür unvanlı yetkili bulunmadığından ve kütüphane memurluğunuzun ilçe sınırları içinde 
bulunmasından dolayı harcama yetkilisi görevinin, İlçe Kaymakamı tarafından yürütülmesi 
gerekmektedir" denilmekte olduğundan Kahta İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğunun 
harcama yetkilisinin tespiti konusunda Başkanlığımız görüşü ilgi yazınız ile talep 
edilmektedir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Harcama yetkisi ve yetkilisi” 
başlıklı 3’ inci maddesi ile “Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst 
yöneticisi harcama yetkilisidir. 

Ancak, teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin 
belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri 
sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği 
kişiler tarafından; mahallî idarelerde İçişleri Bakanlığının, diğer idarelerde ise Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir. 

Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri 
kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk 
kurul, komite veya komisyona ait olur. 

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve 
görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst 
yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye 
Bakanlığınca belirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle 
kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama 
yapabilir.” hükmü getirilmiştir. 

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 4’üncü Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Harcama 
Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğin (Seri No:l) Merkez Dışı Birimlerde Harcama Yetkilileri 
başlıklı 2.2 maddesinde "5018 sayılı Kanunun 2’inci maddesi uyarınca kamu idarelerinin 
merkez teşkilatı harcama yetkilileri merkez dışı birimlerine ödenek gönderme belgesi 
düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler. Ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen 
merkez dışı birimlerin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir... 



Çeşitli bakanlık ve kuruluşlara bağlı; ilköğretim, ortaöğretim ve dengi okullar, başkanlık, 
hastane, dispanser, sağlık ocağı, sağlık merkezi, müze ve kütüphaneler, ceza ve tevkif evleri 
gibi birimlere ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilmesi halinde bu birimlerin okul 
müdürü, başhekim, tabip, başkan, müdür gibi unvanlara sahip en üst yöneticileri harcama 
yetkilisidir." hükmü ile 28/04/2006 tarih ve 26152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 seri 
no’lu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğin 1’inci maddesinin (e) bendinde; 
“İdarelerin ilçe sınırları dahilinde bulunan birimlerinin harcama işlemlerini gerçekleştirecek 
yeterli sayıda personelinin bulunmaması nedeniyle harcama yetkililerinin belirlenmesinde 
ve harcama işlemlerinin yürütülmesinde güçlük bulunması hallerinde, söz konusu birimlerin 
harcama yetkililiği görevi kaymakam, il müdürü veya bölge müdürü tarafından 
yürütülebilir.” hükmü bulunmaktadır. 

Yukarıda bahsi geçen Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğde (Seri No:l) ödenek 
gönderme belgesiyle ödenek gönderilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticisinin harcama 
yetkilisi olacağı, çeşitli bakanlık ve kuruluşlara bağlı; ilköğretim, ortaöğretim ve dengi 
okullar, başkanlık, hastane, dispanser, sağlık ocağı, sağlık merkezi, müze ve kütüphaneler, 
ceza ve tevkif evleri gibi birimlere ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilmesi 
halinde bu birimlerin okul müdürü, başhekim, tabip, başkan, müdür gibi unvanlara sahip en 
üst yöneticilerinin harcama yetkilisi olacağı, Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğde 
(Seri No:2) idarelerin ilçe sınırları dahilinde bulunan birimlerinin harcama işlemlerini 
gerçekleştirecek yeterli sayıda personelinin bulunmaması nedeniyle harcama yetkililerinin 
belirlenmesinde ve harcama işlemlerinin yürütülmesinde güçlük bulunması hallerinde söz 
konusu harcama yetkililiği görevinin Kaymakam tarafından yürütülebileceği hüküm altına 
alınmış olmakla birlikte Kahta İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğunda harcama işlemlerini 
yürütecek personel hakkında herhangi bir güçlük çekilmediği ve personel eksikliği 
bulunmadığı bildirilmesine rağmen Kahta İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğunun 
………………’nın sorumluluğunda görevlerini yürütmekte olduğu; bahsi geçen tebliğdeki 
başkan, müdür gibi unvanlara sahip olunmaması nedeniyle harcama yetkiliğinin Kaymakam 
tarafından yürütülmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 

 




