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Ġlgi   :   05/08/2010 tarih ve 3050 sayılı yazınız. 

  

Ġlgi yazınızda; il özel idaresinin Ġller Bankasından borçlanma yoluyla temin etmiĢ olduğu 

ödenekle, programında olan ve Elazığ Ġli Kalkındırma ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin görev 

alanı dahilinde bulunan köy veya yerleĢim birimlerinin mal, hizmet alımı ve yapımı iĢlerine ait ihale 

iĢlemleri ve hak ediĢ ödeneklerini birlik eliyle Köylere Hizmet Götürme Birliği Ġha1e Yönetmeliği 

hükümlerine göre yapılmak istenildiği, ancak bu iĢler için ayrılan ödeneklerin Ġller Bankasında 

alıkonulduğu birliğin hesabına aktarılmadığı, hak ediĢ ödemelerinin hak ediĢ raporu karĢılığında, Ġller 

Bankasınca yapıldığı belirtilerek, birlik hesabına ödeneği aktarılmamıĢ olan iĢlere ait ihale ve takip 

eden iĢlemlerin birlik eliyle yapılıp yapılmayacağı, bu ihalelerin birlik tarafından yapılması 

durumunda iĢin yüklenicisi tarafından verilmesi gereken, hak ediĢ alacağına esas olan faturanın birlik 

adına mı kesilmesi gerektiği ve verile emrinin birlik tarafından düzenlenip düzenlenmeyeceği 

hususlarında Bakanlığımız görüĢü istenilmektedir.  

5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 64 üncü maddesine göre; il özel idaresi, il genel 

meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaĢmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren 

konularda; diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına ait yapım, bakım, onarım ve taĢıma iĢlerini bedelli veya 

bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluĢlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir, bu amaçla gerekli 

kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iĢ, iĢin yapımını üstlenen kuruluĢun tâbi olduğu mevzuat 

hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

5355 sayılı Mahalli Ġdare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesinin  üçüncü fıkrasında ise; 

“Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluĢları ile il özel idareleri; köye yönelik hizmetlere iliĢkin 

yapım, bakım ve onarım iĢleri, bölünmüĢ yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve 

kanalizasyon yatırımlarını, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet 

götürme birliklerine aktarmak suretiyle gerçekleĢtirebilirler. Aktarma iĢlemi merkezi idare 

kuruluĢlarında ilgili bakanın, il özel idarelerinde valinin onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı 

dıĢında kullanılamaz. Bu takdirde iĢ, birliğin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Köylere 

hizmet götürme birlikleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçelerinden ödenek 

aktarabilirler. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluĢları ile il özel idareleri tarafından aktarılacak 

ödeneklerle gerçekleĢtirilecek yatırımlar, birliğin hizmet ve görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın 

yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.  

Bu hükümler çerçevesinde, il özel idarelerinin ve kamu kuruluĢlarının köye yönelik hizmetleri 

köylere hizmet götürme birlikleri aracılığıyla yaptırabileceği, ancak bu iĢlerin yapımı için ayrılan 

ödeneğin birliğin bütçesine aktarılması gerektiği, ödenek aktarılmaması durumunda iĢin birlikçe ihale 

edilmesinin mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
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