
 
 
 

Sayı : 34232371-841.01.01-E.185476 02/03/2018
Konu : İl Özel İdarelerine Ödenek Aktarma

 

BAKANLIK MAKAMINA
 

Bakanlığımız  2018  Yılı  Yatırım  Programında  yer  alan  projelere  ilişkin  ödenekler
Bakanlığımız tarafından İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine gönderilmektedir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında " 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 alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle:
6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel
idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje
için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında
değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya

" hükmü yerilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.....
almaktadır.

2018 Yılı Yatırım Programında yer alan ve aşağıda belirtilen proje listeleri, 15/01/2018 tarih
ve 30302 sayılı Resmi Gazete (Mükerrer)'de yayımlanmıştır.
Sektör Kültür Sektörü
Proje No Proje Adı
1995H040070 Muhtelif Etüd Proje İşleri

1976H040130-001 Kültür Merkezi, Kütüphane, Müze ve Diğer İnşaatlar (Kültür Merkezi
Yapımı)

2009H040050 Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi
2016H040700 Yeni Kültür Tesisi Konsepti ve Kapasite Geliştirme Projesi

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
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2018H040280 Muhtelif İşler
Sektör Turizm Sektörü
Proje No Proje Adı
2018F000370 Hizmet Binası Bakım ve Onarımı
2018F000420 Fiziki Plan, ÇED ve Etüd Proje Yapımı
2018F000680 Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi
2018F000400 Kış Turizmi Altyapı Uygulamaları
2018F000380 Termal Turizm Altyapı  Uygulamaları
2018F000660 Frig Yolları
2018F000670 Termal Kür Merkezleri
Sektör DKH-Sosyal İçme Suyu
Proje No Proje Adı
2018K050500 İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı Yapımı

Bu  itibarla,  21.01.34.00-08.2.0.00-1  faaliyetinde  yer  alan  06/1,  06/3,  06/4,  06/5,  06/7
harcama kaleminden ve 21.01.34.00-04.7.3.00-1 faaliyetinde yer alan 06/4, 06/7 ve 07/1 harcama
kaleminden İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne bu güne kadar gönderilen ve gönderilecek olan
ödeneklerin 6360 sayılı Kanun ile belirlenen Büyükşehir Belediyelerinin yapılandırıldığı iller hariç
olmak  üzere  İl  Özel  İdaresine  aktarılması  ve  ihalesi  kamu  kurum  ve  kuruluşlarınca  yapılacak
işlerde kullandırılması hususunu "OLUR" larınıza arz ederim.

 

   
Kudret ARSLAN
Genel Müdür

 
Uygun görüşle arz ederim.

02/03/2018

H. Ziya TAŞKENT
Müsteşar Yardımcısı V.

   

 
OLUR

02/03/2018

Ömer ARISOY
Bakan a.
Müsteşar
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