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TEBLİĞ
             Mal�ye Bakanlığından:

HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
SERİ NO: 2

 
             Harcama yetk�l�ler� ve yetk� devr� uygulamasına �l�şk�n olarak aşağıdak� açıklamaların yapılması gerekl�
görülmüştür.
             1. Kamu �dareler� harcama yetk�l�ler�n�n bel�rlenmes�, harcama yetk�s�n�n b�r üst yönet�m kademes�nde
b�rleşt�r�lmes� ve devred�lmes� konusunda 31/12/2005 tar�hl� ve 26040 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan (1) Ser� Numaralı Harcama Yetk�l�ler� Hakkında Genel Tebl�ğde yer alan düzenlemelere uyulacaktır.
Harcama yetk�l�ler�ne �l�şk�n olarak söz konusu Genel Tebl�ğ�n yanı sıra aşağıda yer alan hususlar da d�kkate
alınacaktır.
             a) B�l�nd�ğ� üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddes�nde �hale yetk�l�s�, "İdaren�n �hale ve
harcama yapma yetk� ve sorumluluğuna sah�p k�ş� veya kurulları �le usulüne uygun olarak yetk� devr� yapılmış
görevl�ler�" olarak tanımlanmıştır. D�ğer taraftan, 5018 sayılı Kanunun 31 �nc� maddes�nde harcama yetk�l�s�,
"Bütçeyle ödenek tahs�s ed�len harcama b�r�mler�n�n en üst yönet�c�s�" olarak tanımlanmış bulunmaktadır. Buna göre,
�hale yetk�l�s�n�n �lg�l� mevzuatında özel olarak bel�rlend�ğ� haller dışında, 5018 sayılı Kanunun 31 �nc� maddes�
uyarınca bel�rlenm�ş bulunan harcama yetk�l�ler� aynı zamanda �hale yetk�l�s� olacaktır.
             b) 2006 yılından önce �hale sürec�ne başlanılan ve 2006 yılı �ç�nde tamamlanan �halelere �l�şk�n olarak, �hale
sürec�n� başlatan �hale yetk�l�s� �le �hale sürec�n� tamamlayan �hale yetk�l�s�n�n farklı k�ş�ler olmasının 4734 sayılı
Kanuna aykırı b�r yönü bulunmadığından, 2006 yılında �hale sürec�n� tamamlayacak olan �hale yetk�l�s�,  5018 sayılı
Kanunun 31 �nc� maddes� ve anılan Genel Tebl�ğ uyarınca bel�rlenen harcama yetk�l�s� olacaktır.
             c) 2006 yılından önce başlanmış ve devam eden �halelerde kom�syon üyes� olarak yer alan k�ş� veya k�ş�ler�n
5018 sayılı Kanun ve anılan Genel Tebl�ğ uyarınca harcama yetk�l�s� olarak bel�rlenmes� hal�nde, bu k�ş� veya
k�ş�ler�n �hale kom�syonu üyel�kler�nden çıkarılarak yerler�ne yedek üyelerden görevlend�rme yapılması
gerekmekted�r.
             d) Harcama yetk�l�ler�, �lg�l� mevzuatı uyarınca �hale usuller�yle yapılacak mal ve h�zmet alımları �le yapım
�şler�n�n �hale �şlemler�ne �l�şk�n olarak, �hale yetk�s�yle sınırlı olmak üzere harcama yetk�ler�n�, üst yönet�c�den onay
almak suret�yle, �daren�n destek h�zmetler�n� yürüten b�r�m yönet�c�ler�ne devredeb�l�rler. Bu durumda, �hale onay
belges�n�n düzenlenmes�nden sözleşmen�n �mzalanmasına kadar geçen süreçtek� tüm �hale �şlemler�ne �l�şk�n �hale
yetk�s� destek h�zmetler� b�r�m yönet�c�s� tarafından kullanılacaktır. İş�n yaklaşık mal�yet�n�n bel�rlenmes� ve tekn�k
şartnamen�n hazırlanması g�b� �hale önces� �şlemler�n �lg�l� harcama b�r�m�, destek h�zmetler� b�r�m� veya �daren�n
d�ğer b�r�mler� tarafından hazırlanması mümkün bulunmaktadır.
             Destek h�zmetler� b�r�m�, harcama b�r�mler�n�n �ht�yaçlarını b�rleşt�rmek suret�yle 4734 sayılı Kanun
hükümler� çerçeves�nde karşılayab�l�r. B�rden fazla harcama b�r�m�n�n doğrudan tem�n l�m�t� dah�l�ndek�
�ht�yaçlarının, destek h�zmetler� b�r�m� tarafından b�rleşt�r�lerek �hale usuller�yle karşılanması da mümkün
bulunmaktadır.
             e) İdareler�n �lçe sınırları dah�l�nde bulunan b�r�mler�n�n harcama �şlemler�n� gerçekleşt�recek yeterl� sayıda
personel�n�n bulunmaması neden�yle harcama yetk�l�ler�n�n bel�rlenmes�nde ve harcama �şlemler�n�n yürütülmes�nde
güçlük bulunması haller�nde, söz konusu b�r�mler�n harcama yetk�l�l�ğ� görev� kaymakam, �l müdürü veya bölge
müdürü tarafından yürütüleb�l�r.
             İstanbul �l�nde bulunan Mal�ye Bakanlığına bağlı kurum saymanlıklarının harcamalarında, harcama yetk�l�l�ğ�
görev�, gerekl� görülen hallerde kurum saymanlığının bulunduğu �lçe kaymakamları tarafından yürütüleb�l�r.
             Bu durumda düzenlenecek ödenek gönderme belgeler� �lg�l� kaymakamlığa, �l müdürlüğüne veya bölge
müdürlüğüne gönder�l�r.
             f) İdare bütçeler�nde kurumsal sınıflandırmanın dördüncü düzey�nde taşra teşk�latı �ç�n toplu olarak (61) ve
(62) kodlarında tert�plenm�ş ve herhang� b�r harcama b�r�m� �le �l�şk�lend�r�lmem�ş ödenekler�n merkez dışı b�r�mlere
gönder�lmes�ne yetk�l� merkez teşk�latı harcama yetk�l�ler�, �dareler�n üst yönet�c�ler� tarafından bel�rlenecekt�r.
             D�ğer taraftan, �dareler�n bütçeler�nde bel�rl� b�r harcama b�r�m�ne tahs�s ed�lmem�ş ve toplu olarak
bütçeleşt�r�lm�ş ödenekler�n harcama yetk�l�ler� üst yönet�c� tarafından bel�rlenecekt�r.
             Bu şek�lde bel�rlenen harcama yetk�l�ler� mal� h�zmetler b�r�m�ne ve muhasebe yetk�l�ler�ne b�ld�r�l�r.
             g) Tedav� Yardımına İl�şk�n Uygulama Tebl�ğ� ve Mal�ye Bakanlığı �le Türk Eczacıları B�rl�ğ� arasında
yapılan protokol uyarınca, merkez teşk�latında �darelerle eczaneler arasında yapılacak sözleşmeler, üst yönet�c�den
onay alınarak destek h�zmetler� b�r�m� yönet�c�s� veya yardımcısı tarafından �mzalanab�lecekt�r.
             2. İlg�l� mevzuatı uyarınca, Bakan, üst yönet�c�, yetk�l� kurul, kom�syon ve benzer� yetk�l� k�ş� veya kurulların
önceden �z�n veya onayına tab� tutulmuş olan ve sonucunda mal� �şlem yapılması gereken hallerde, söz konusu �z�n
veya onaylar harcama sürec� başlamadan önce alınacaktır. D�ğer taraftan, �ç kontrol ve ön mal� kontrol alanındak�
gözet�m görev� çerçeves�nde, Bakan ve üst yönet�c�ler, bazı mal� �şlemler�, �şlem sürec�ne başlanılmadan önce ön
�z�nler�ne tab� tutab�l�rler.
             3. 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasında, harcama b�r�mler�n� �lg�lend�ren harcamaların
harcama b�r�mler� tarafından gerçekleşt�r�leceğ�, ancak, harcama yetk�l�l�ğ� görev� uhdes�nde kalmak şartıyla,
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harcama b�r�mler�n�n taleb� ve üst yönet�c�n�n onayıyla d�ğer harcama b�r�mler�ne �l�şk�n mal� �şlemler�n �daren�n
destek h�zmetler�n� yürüten b�r�m� tarafından yapılab�leceğ� hükme bağlanmıştır. Bu hükmün uygulanmasında,
�dareler�n teşk�lat yapılarında destek h�zmetler� �le yardımcı h�zmet b�r�mler� olarak yer alan �dar� ve mal� �şler,
mak�ne-�kmal, satın alma, yapı �şler�, personel g�b� b�r�mler destek h�zmetler� b�r�m� sayılacaktır.
             Buna göre, ayrı ayrı her b�r harcama b�r�m�n� �lg�lend�ren harcamalarda, harcama yetk�l�l�ğ� görev� uhdes�nde
kalmak şartıyla ve harcama b�r�mler�n�n taleb� ve üst yönet�c�n�n onayıyla, harcama b�r�mler�n�n bazı mal�
�şlemler�n�n �dareler�n destek h�zmetler�n� yürüten b�r�mler tarafından yer�ne get�r�lmes� mümkün bulunmaktadır. Bu
�şlemlere �l�şk�n olarak üst yönet�c�den alınacak onay, harcama b�r�mler� tarafından ayrı ayrı alınab�leceğ� g�b�,
harcama b�r�mler�n�n taleb� üzer�ne mal� h�zmetler b�r�m�  (Stratej� Gel�şt�rme Başkanlığı, Stratej� Gel�şt�rme Da�re
Başkanlığı, bu h�zmetler�n yer�ne get�r�ld�ğ� müdürlük veya �dareler�n mevcut yapılarında mal� h�zmetler�n� yürüten
b�r�mler�) tarafından da alınab�l�r.
             Bu şek�lde alınacak onaylarda, ödeme emr� belges�n� düzenleme görev�n�n harcama b�r�m� veya destek
h�zmetler� b�r�m�nden hang�s� tarafından yürütüleceğ� hususu da bel�rt�lecekt�r. Ödeme emr� belges�n� düzenleyecek
gerçekleşt�rme görevl�s�n�n destek h�zmetler� b�r�m�nden olması hal�nde, bu görevl� veya görevl�ler, destek h�zmetler�
b�r�m� yönet�c�s� tarafından kend�s� veya yardımcısı veya bunlara h�yerarş�k olarak en yakın yönet�m kademes�nde
bulunan k�ş� veya k�ş�ler arasından bel�rlenecekt�r.
             Destek h�zmetler� b�r�mler� tarafından d�ğer harcama b�r�mler� adına harcamaların gerçekleşt�r�lmes� hal�nde,
harcama tal�matı/onay belges� destek h�zmetler� b�r�m�ne gönder�lerek mal� �şlemler�n destek h�zmetler� b�r�m�
tarafından yapılması sağlanacaktır. Harcama �şlemler�, üst yönet�c�den alınan onayda bel�rt�len usul ve esaslar
çerçeves�nde tesp�t ed�len ödeme emr� belges�n� düzenlemekle görevl� gerçekleşt�rme görevl�s� tarafından ödeme
emr�ne bağlanarak �mzalanmak üzere �lg�l� b�r�m�n harcama yetk�l�s�ne sunulacaktır.
             D�ğer taraftan, anılan Kanunun 32 nc� maddes�nde, harcama tal�matlarında gerçekleşt�rmeyle görevl� olanlara
�l�şk�n b�lg�lere de yer ver�leceğ� bel�rt�lm�şt�r. Gerçekleşt�rme �şlemler� destek h�zmetler� b�r�m� tarafından yapılan
mal� �şlemlerde, harcama tal�matlarında �ş ve �şlemler�n destek h�zmetler� b�r�m� personel� tarafından yürütüleceğ�n�n
bel�rt�lmes� yeterl� bulunmaktadır. Ancak, �lg�l� mevzuatında b�zzat harcama yetk�l�s� tarafından bel�rlenmes� gereken
hususlarda �lg�l� harcama yetk�l�s�n�n onayı alınacaktır.
             Tebl�ğ olunur.

 


