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İlgi: 16.10.2014 tarihli ve 36674390-840/2876 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile Battalgazi İlçe Halk Kütüphanesinin tek personel ile hizmet verdiği, ödeme 
evraklarının hazırlanmasında ve yıl sonu cetvellerinin düzenlenmesinde sıkıntılar yaşandığı bildirilmekte 
olup; Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Taşınır  Kayıt Kontrol Yetkilisi görevlerinin üçünün 
de mevcut olan tek personel tarafından yerine getirilip getirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü 
talep edilmektedir. 

 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Harcama yetkisi ve yetkilisi” başlıklı 

31’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... 

 
Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine 

ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.” hükmü getirilmiş 
olup, aynı Kanunun ilgili maddesine göre çıkarılan ve 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 

. 
Yine aynı Kanunun 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 
usuller 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 
İçişleri Bakanlığınca, sosyal güvenlik kurumlan için de bağlı veya ilgili oldukları bakanlıklar 
tarafından, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmeliklerle 
belirlenir.” hükmü bulunmaktadır. 



 
31.12.2005 tarihli ve 26040 3’üncü mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İç 

Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların Ön mali kontrol süreci başlıklı 12’inci 
maddesinde “....Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst 
kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri 
belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen 
gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. 
Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine 
“Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek imzalanır.” hükmü bulunmaktadır. 

18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal 
Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 3’üncü maddesinde Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi "Harcama 
yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte 
belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve 
bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan 
görevlileri" şeklinde tanımlanmıştır. 

Sorumluluk başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasında da "Harcama yetkilileri 
taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, 
kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir 
şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabım ilgili mercilere göndermekten 
sorumludur. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 
tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt 
ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir." hükmü bulunmaktadır. 

 
Yukarıda bahsi geçen hükümler birlikte değerlendirildiğinde Battalgazi İlçe Halk 

Kütüphanesinde yeterli sayıda personel bulunmadığından Harcama Yetkilisinin Kaymakam 
olması, Harcama Yetkilisinin de yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst 
kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi 
düzenlemekle görevlendirmesi gerektiğinden; Kütüphane personelinin gerçekleştirme görevlisi 
ve taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilmesinde sakınca bulunmadığı mütalaa 
edilmektedir. 
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