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İlgi: 13.08.2014 tarihli ve 20356022-840/935 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile Bakanlığımız birimlerince veya Müdürlüğünüz aracılığı ile çeşitli 
nedenlerle İl Özel İdarelerine aktarılan ödeneklerin, harcama yetkilisi veya gerçekleştirme 
görevlisinin ikisinin veya birisinin Müdürlüğünüzden mi yoksa özel idarenin ilgili 
birimlerinden mi olması gerektiği konularında tereddüde düşüldüğü bildirilerek Başkanlığımız 
görüşü talep edilmektedir. 

 
Bilindiği üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel İdaresinin Görev ve 

Sorumlulukları başlıklı 6’ıncı  maddesinde “ İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak 
şartıyla; 

a) Gençlik ve spor, Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan 
Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, 
erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi 
verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kuranlarının arsa temini, 
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il 
sınırları içinde, 

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma... ; orman 
köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye 
sınırları dışında, 

Yapmakla görevli ve yetkilidir. 
 
Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet 

ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, 
turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile 
bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi 
bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle 
gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı 
dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl 
özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek 
aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından 
aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alam 
sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir...” hükmü yer almaktadır. 

Yine aynı yasanın Harcama Yetkilisi başlıklı 46’ıncı maddesinde “ İl özel idaresi 
bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. 
İlçelerde bu yetki kaymakam tarafından kullanılır.” şeklinde hüküm bulunmaktadır. 

İl özel idareleri bütçesine aktarılarak valinin yetki ve sorumluluğunda harcanması 
öngörülen ödenekler ile ilgili harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve ihale yetkilisinin 
kimler olacağı ile ihaleden yasaklama kararını verecek idare, ilan giderlerinin hangi kurum 
bütçesinden karşılanacağı, hak ediş raporlarını onaylayacak makamın ne şekilde belirleneceği 
ve söz konusu alımların ön mali kontrol işlemlerinin hangi birim tarafından yapılacağına ilişkin 
tereddütleri gidermek üzere, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce 
hazırlanan 15/07/2008 tarih ve B050MAH0740003/18983/40415 sayılı genelge ile gerekli 
açıklamalar yapılmış olup, bahis konusu genelgede “İl özel idaresi bütçelerine aktarılan bu 



ödeneklerin aktarıldığı birimlerin en üst yöneticileri harcama yetkilisi ve harcama yetkililerinin 
yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın yöneticiler gerçekleştirme 
görevlisidir” denilmektedir. 

 
Söz konusu genelgede açıkça belirtildiği üzere il özel idaresi bütçelerine ödenek 

göndermek suretiyle aktarılan ödeneklerin kullanımında; il özel idare bütçelerinde bu 
ödeneklerin tahsis edildiği birimlerin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Yatırım ve 
İnşaat Müdürlüğü vb) en üst yöneticilerinin harcama yetkilisi ve harcama yetkililerinin 
yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın yöneticilerin gerçekleştirme görevlisi 
olması gerektiği düşünülmektedir. 

 




