Teblig
Maliye Bakanligindan :
Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig
(Seri No: 1)
1. Giris
Bilindigi üzere, 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayili Kanunla degisik “Üst yöneticiler” baslikli 11 inci maddesinin birinci fikrasinda;
“Bakanliklarda müstesar, diger kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye baskani üst
yöneticidir. Ancak, Milli Savunma Bakanliginda üst yönetici Bakandir.”
hükmüne yer verilmis, ayni maddenin ikinci fikrasinda üst yöneticilerin 5018 sayili Kanunda belirtilen görev ve
sorumluluklarin yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karsi sorumlu olduklari ve üçüncü fikrasinda ise bu
sorumluluklarinin gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler araciligiyla yerine getirecekleri belirtilmistir.
5018 sayili Kanunun 3 üncü maddesinin (k) bendinde ise “Harcama birimi” kamu idare bütçesinde ödenek tahsis edilen ve
harcama yetkisi bulunan birim olarak tanimlanmistir.
Anilan Kanunun “Kamu Idareleri Bütçeleri” baslikli ikinci kisminin dördüncü bölümünde “Harcama Yapilmasi”na iliskin
esaslar düzenlenmis bulunmaktadir. Bu bölümde yer alan ve 5436 sayili Kanunla degisik “Harcama yetkisi ve yetkilisi” baslikli 31
inci maddesinin birinci fikrasinda;
“Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.”
hükmü ile ayni maddenin dördüncü fikrasinin ilk cümlesinde;
“Genel yönetim kapsamindaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez disi birimler ve görev unvanlari itibariyla
harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birlestirilmesine ve devredilmesine iliskin usul
ve esaslar Maliye Bakanliginca belirlenir.”
hükmü yer almaktadir.
Bu çerçevede, 5018 sayili Kanuna ekli (III) sayili cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç, genel yönetim
kapsamindaki kamu idarelerinde harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde
birlestirilmesine ve devredilmesine iliskin usul ve esaslar asagidaki gibi belirlenmistir.
2. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi
5018 sayili Kanunun 5436 sayili Kanunla degisik 31 inci maddesinin birinci fikrasinda bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir
harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak belirlenmistir. Bu hüküm uyarinca bütçe siniflandirmasi harcama
yetkilisini belirleyen temel unsur olmaktadir.
Bilindigi üzere kamu idare bütçeleri, Maliye Bakanliginca uluslararasi standartlara uyumlu olarak belirlenen analitik bütçe
siniflandirmasina göre hazirlanmaktadir. Analitik bütçe siniflandirmasi; kurumsal siniflandirma, fonksiyonel siniflandirma, finansman
tipi ve ekonomik siniflandirma olmak üzere dört gruptan olusmaktadir.
Kurumsal siniflandirmada dört düzeyli ve sekiz haneli bir kodlama sistemi benimsenmis olup, birinci düzeyde
Cumhurbaskanligi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yüksek yargi organlari ile bakanliklar ve bütçe türleri, ikinci düzeyde birinci
düzeyde tanimlanan yöneticilere karsi dogrudan sorumlu birimler ile bütçe türleri kapsaminda yer alan kurumlar, üçüncü düzeyde ana
hizmet birimleri gibi ikinci düzeye bagli birimler, dördüncü düzeyde ise destek ve lojistik birimler ile politika uygulayici birimler yer
almaktadir.
Buna göre, kurumsal siniflandirmanin üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama
birimlerini, bu birimlerin en üst yöneticileri de harcama yetkililerini ifade etmektedir.
Öte yandan, 5018 sayili Kanunun 5436 sayili Kanunla degisik 31 inci maddesinin ikinci fikrasinda, teskilat yapisi ve personel
durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri
siniflandirilmayan idarelerde harcama yetkisinin, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyecegi kisiler tarafindan; mahallî idarelerde
Içisleri Bakanliginin, diger idarelerde ise Maliye Bakanliginin uygun görüsü üzerine yürütülebilecegi ayrica hüküm altina alinmistir.
2.1. Merkez Teskilati Harcama Yetkilileri
5018 sayili Kanuna ekli (III) sayili cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, merkezi yönetim
kapsamindaki kamu idarelerinin, sosyal güvenlik kurumlarinin ve mahalli idarelerin merkez teskilati harcama yetkilileri görev
unvanlari, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimleri ve hesap verme sorumlulugu açisindan bagli olduklari üst yöneticiler
itibariyla asagidaki gibi belirlenmistir.

2.1.1 Genel Bütçe Kapsamindaki Kamu Idarelerinde Harcama Yetkilileri
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Bütçeyle Ödenek Tahsis Edilen
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Harcama Yetkilisi
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Cumhurbaskanligi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Bakanligi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterligi,
Jandarma Genel Komutanligi, Sahil Güvenlik Komutanligi ve Gelir Idaresi Baskanliginda görev unvanlari itibariyla merkez teskilati
harcama yetkilileri bu idarelerin üst yöneticileri tarafindan belirlenir ve bunlar mali hizmetler birimi ile muhasebe yetkilisine yazili
olarak bildirilir.
Yüksek Mahkemeler ve Sayistay bütçelerinde Heyet, Daire, Kurullar, Cumhuriyet Bassavciligi ile Denetim Birimlerine tahsis
edilen ödeneklerin harcama yetkilisi Genel Sekreterdir.

2.1.2. Özel Bütçeli Idarelerde Harcama Yetkilileri
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Müstakil Daire Baskanligi
Daire Baskanligi
Özel Kalem Müdürlügü
Sivil Savunma Uzmanligi
Savunma Uzmanligi
Hukuk Müsavirligi
Müdürlük
Koordinatörlük

Daire Baskani
Hukuk Müsaviri
Dekan
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Bashekim
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme Idaresi
Baskanliginda görev unvanlari itibariyla merkez teskilati harcama yetkilileri bu idarelerin üst yöneticileri tarafindan belirlenir ve bunlar
mali hizmetler birimi ile muhasebe yetkilisine yazili olarak bildirilir.

2.1.3. Sosyal Güvenlik Kurumlarinda Harcama Yetkilileri
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Müstakil Daire Baskanligi
Savunma Uzmanligi
Hukuk Müsavirligi
Uzmanlik
Kurul Baskanligi
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2.1.4. Mahalli Idarelerde Harcama Yetkilileri
5302 sayili Il Özel Idaresi Kanununun 46 nci maddesinde, il özel idaresi bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama
biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak tanimlanmis, ilçelerde bu yetkinin kaymakam tarafindan kullanilacagi belirtilmistir.
5393 sayili Belediye Kanununun 63 üncü maddesinde, belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst
yöneticisi, 5355 sayili Mahalli Idare Birlikleri Kanunu uyarinca da mahalli idare birliklerinde birlik baskani harcama yetkilisi olarak
tanimlanmistir.
Mahalli idarelerde kurumsal siniflandirmanin üçüncü ve dördüncü düzeyinde ödenek tahsis edilen ana hizmet birimleri ve
yardimci hizmet birimleri ile danisma ve denetim birimlerinin en üst yöneticilerinin harcama yetkilisi olarak belirlenmesi ve yetkisorumluluk tesisinin buna göre yapilmasi gerekmektedir.
Ancak teskilat yapisi ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan ve
bütçelerinde harcama birimleri siniflandirilmayan mahalli idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyecegi
kisiler tarafindan; Içisleri Bakanliginin uygun görüsü üzerine yürütülebilir.
2.2. Merkez Disi Birimlerde Harcama Yetkilileri
5018 sayili Kanunun 22 nci maddesi uyarinca kamu idarelerinin merkez teskilati harcama yetkilileri merkez disi birimlerine
ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler. Ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen merkez disi
birimlerin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.
Merkez disi birimlerde harcama yetkilileri görev unvanlari itibariyla asagidaki gibi belirlenmistir:
Ödenek Gönderme Belgesiyle
Ödenek Gönderilen Birim

Harcama Yetkilisi

Bölge Müdürlükleri veya esdeger birimler

Bölge Müdürü veya esdeger yetkili

Il Müdürlükleri veya esdeger birimler

Il Müdürü veya esdeger yetkili

Ilçe Müdürlükleri veya esdeger birimler

Ilçe Müdürü veya esdeger yetkili

Malmüdürlüklerinde ve ilçe özel idarelerinde harcama yetkilisi kaymakamdir.
Çesitli bakanlik ve kuruluslara bagli; ilkögretim, ortaögretim ve dengi okullar, baskanlik, hastane, dispanser, saglik ocagi,
saglik merkezi, müze ve kütüphaneler, ceza ve tevkif evleri gibi birimlere ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilmesi halinde bu
birimlerin okul müdürü, bashekim, tabip, baskan, müdür gibi unvanlara sahip en üst yöneticileri harcama yetkilisidir.
3. Harcama Yetkisinin Birlestirilmesi
Teskilat yapisinda üst yönetici ile harcama birimleri arasinda yönetim kademesi yer almak sartiyla, bütçeyle ödenek tahsis
edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi harcama türleri itibariyla kismen veya tamamen; merkezi yönetim kapsamindaki kamu
idarelerinde Maliye Bakanliginin, sosyal güvenlik kurumlarinda ilgili bakanligin, mahalli idarelerde ise Içisleri Bakanliginin uygun
görüsü ve üst yöneticinin onayi ile bir üst yönetim kademesinde birlestirilebilir.

Uygun görüs talep yazilarinda, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birlestirilme gerekçesine ayrintili olarak yer
verilir.
Üst yönetici ve yardimcilarina harcama yetkisinin birlestirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemez.
4. Harcama Yetkisinin Devri
Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir sekilde sunulmasini saglamak amaciyla asagida
belirlenen sinirlar dahilinde harcama yetkisini devredebilirler. Buna göre kamu idarelerinin;
- Merkez teskilati harcama yetkilileri bu yetkilerini yardimcilarina, yardimcisi olmayanlar ise hiyerarsik olarak bir alt
kademedeki yöneticilere,
- Merkez disi birimlerinde ise bölge müdürleri veya esdeger yetkililer, il müdürleri veya esdeger yetkililer ile nüfusu 50.000’i
asan ilçelerin ilçe müdürleri veya esdeger yetkililer harcama yetkilerini yardimcilarina,
- Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bagli idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini yardimcilarina, yardimcisi
olmayanlar ise hiyerarsik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,
- Mahalli idare birliklerinde birlik baskani harcama yetkisini birlik genel sekreteri, birlik müdürü veya birim amirlerine,
kismen veya tamamen devredebilirler.
Her bir harcama islemi itibariyla, mal ve hizmet alimlarinda ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasini, yapim islerinde ise birmilyon
Yeni Türk Lirasini asan harcamalara iliskin harcama yetkisi hiçbir sekilde devredilemez.
Harcama yetkisi asagidaki sartlara uygun olarak devredilir:
-

Yetki devri yazili olmak zorundadir.

-

Devredilen yetkinin sinirlari açikça belirlenmis olmalidir.

Merkez teskilatinda harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alinmasi üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve
muhasebe yetkilisine; merkez disi birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazili olarak bildirilmelidir.
Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.
5. Diger Hususlar
Harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalik, geçici görev, disiplin cezasi uygulamasi, görevden uzaklastirma ve benzeri
nedenlerle geçici olarak görevinden ayrilmasi halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kisidir.
Idarelerin teskilat yap isinda yer almayan birimler ile yurtdisi teskilatina tahsis edilen ödeneklerin harcama yetkilileri üst
yöneticiler tarafindan belirlenir ve bunlar mali hizmetler birimi ile muhasebe yetkilisine yazili olarak bildirilir.
Kanunlarin verdigi yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite karariyla yapilan
harcamalarda, harcama yetkisinden dogan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur.
5018 sayili Kanunun 5436 sayili Kanunla degisik 60 inci maddesi uyarinca harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevi ayni
kiside birlesemez. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali islem sürecinde görev alamazlar.
Bu tebligin yayimi tarihinden sonra, teblig kapsaminda yer alan kamu idarelerinin teskilat yapisinin degismesi ile 5018 sayili
Kanun kapsamina yeni idarelerin girmesi hallerinde bu idarelerin harcama yetkilileri, 5018 sayili Kanunun 5436 sayili Kanunla degisik
31 inci maddesi hükümleri ile bütçe siniflandirmasi dikkate alinarak bu teblige uygun olarak belirlenir.
Bu tebligin uygulanmasinda tereddüde düsülen durumlarda Maliye Bakanliginin görüsü alinir.
6. Yürürlük
Bu teblig 1/1/2006 tarihinde yürürlüge girer.
Teblig olunur.

