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“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.’’

5302 Sayılı İl  Özel İdaresi Kanununun 6 ncı Maddesinde:

A- İl Özel İdarelerine Ödenek Aktarmaya İlişkin Mevzuat
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“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.”

A- İl Özel İdarelerine Ödenek Aktarmaya İlişkin Mevzuat

5302 Sayılı İl  Özel İdaresi Kanununun 6 ncı Maddesinde:
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“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 ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak

üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.” denilmektedir.

A- İl Özel İdarelerine Ödenek Aktarmaya İlişkin Mevzuat

5302 Sayılı İl  Özel İdaresi Kanununun 6 ncı Maddesinde:
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Ödenek Takip Sistemi (ÖTS)

B- Ödenek Takip Sistemi

Başkanlığımız sgb.saglik.gov.tr sitesinden veya sgbodenektakip.saglik.gov.tr
kısayolundan erişim sağlanabilir.

Tanımlı kullanıcılar sisteme 
Sağlık e-posta Kullanıcısı
(Ör: adınız.soyadınız)
ile giriş yapması 
gerekmektedir.

https://sgb.saglik.gov.tr/web-uygulamalari
https://sgbodenektakip.saglik.gov.tr/Giris.aspx
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Ödenek Takip Sistemi (ÖTS)

C- Harcama Veri Girişi
İl Özel İdarelerinden alınan Sağlık Bakanlığı ödeneklerinin harcama bilgileri sistem 

üzerindeki “Harcama Giriş Ekranı’’ sayfasındaki ilgili harcama kalemine girilerek kaydedilir.
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Ödenek Takip Sistemi (ÖTS)

(06) Sermaye Giderleri
Sermaye Giderleri:

• Sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için

yapılan ve Devlet mal varlığını artıran ödemelerdir.

• Ayrıca, taşınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz

temizleme işleri de bu kapsamda değerlendirilecektir.

• Bu ödemeler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde

olmalıdır ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun olmalıdır.

D- Harcama Kalemleri
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Ödenek Takip Sistemi (ÖTS)

(06.1) Mamul Mal Alımları
• Kullanıma hazır mallardan bedeli her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek limitin

üstünde kalan cari nitelikli olmayanları kapsayacaktır.

• Bu bölümde yer alan makine, teçhizat, taşıt vb. için bakım-onarımın dışında

makine-teçhizatın teknik özelliklerini artırmaya, geliştirmeye yönelik olarak

kullanılacak olan yedek parça alımları III. ve IV. düzeyde takip edilir.

D- Harcama Kalemleri
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Ödenek Takip Sistemi (ÖTS)

(06.4) Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması
 Arazi,

 arsa,

 Bina

ve benzeri taşınmaz malların kamulaştırılması veya satın alınması, satın alma, ayni

hak tesisi işlemlerine ilişkin giderler ile geçici işgalin gerektirdiği giderlere ilişkin

ödemeler takip edilir.

D- Harcama Kalemleri
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Ödenek Takip Sistemi (ÖTS)

(06.5) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Kurumun ihtiyacı olan bir hizmet binasının, gerekli malzemeler piyasadan temin
edilmesi ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere yapılan
ödemeler ile gayrimenkul üretiminin üçüncü şahıslara ihale suretiyle yapılan işler
için müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılır..

D- Harcama Kalemleri
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Ödenek Takip Sistemi (ÖTS)

(06.6) Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

• Menkul malların sermaye bölümüne dahil olacak nitelikteki bakım-onarımının
kurumun bizzat kendisi tarafından, gerekli malzemeler piyasadan temin edilerek ve
kurum personelinin teknik bilgisinden ve işgücünden vb. kapasiteden faydalanmak
suretiyle yapılması halinde; bakım-onarım sürecinde kullanılan yedek parçalar,
hammaddeler, ara mallar, bu malların taşıma giderleri, üretim sürecinde kullanılan
enerji bedelleri ve mamul malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve
kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler ile menkul malların
bakım-onarımının üçüncü şahıslara ihalesi suretiyle bu işler için müteahhide
yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılır..

D- Harcama Kalemleri
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Ödenek Takip Sistemi (ÖTS)

D- Harcama Kalemleri

(06.7) Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri*

• Gayrimenkullerin sermaye bölümüne dâhil olacak nitelikteki bakım-onarımının
kurumun bizzat kendisi tarafından, gerekli malzemeler piyasadan temin edilerek ve
kurum personelinin teknik bilgisinden ve işgücünden vb. kapasiteden faydalanmak
suretiyle (örneğin hizmet binasının çatısının bakım-onarımının) yapılması
durumunda; üretim sürecinde kullanılan hammaddeler, ara mallar, bu malların
taşıma giderleri, kullanılan enerji bedelleri ve mamul malların alım giderleri ile
projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler ile
gayrimenkullerin bakım-onarımının (gayrimenkulün mütemmimi olan asansörlerin
büyük bakım-onarımları dâhil) üçüncü şahıslara ihale edilerek yaptırılması halinde
müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılır..
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Ödenek Takip Sistemi (ÖTS)

E- Ödenek Aktarım Kalemleri

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
(15.01.47.00) 06.4 – 06.5 – 06.7

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
(15.01.00.62) 07.3… 06.1 – 06.6

Strateji Geliştirme Başkanlığı
(15.01.00.62) 07.4… 06.1 – 06.6 – 06.7
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Ödenek Takip Sistemi (ÖTS)

F- İl Raporu

İl Sağlık Müdürlüğü kullanıcıları ihtiyaç duymaları halinde “Ödenek Durum’’
sayfasındaki Excele Aktar butonuna tıklayarak rapor elde edebilir.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Ödenek Takip Sistemi (ÖTS)

F- İl Raporu Nasıl Alınır?

İl Sağlık Müdürlüğü kullanıcıları ihtiyaç duymaları halinde “Ödenek Durum’’ sayfasındaki
PDF veya Excele Aktar butonlarına tıklayarak harcama kalemi ve birimler ayrımıyla rapor
elde ederek kullanabilir.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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G- Sık Sorulan Sorular

A- İl Özel İdarelerine Ödenek Aktarmaya İlişkin Mevzuat

Soru: İl Özel İdaresine Yatırım Giderleri İçin Aktardığımız Ödeneği İl Özel İdaresi

Cari Gider Kalemine Kaydetmiş Ne Yapmalıyım?

Soru: İl Özel İdaresine aktarılan ödeneği başka projede kullanmak istiyoruz ne

yapmalıyız?

Soru: İl Özel İdaresine aktarılan ödeneği başka proje de kullanmak istiyoruz ne

yapmalıyız?

Soru: Şifremi unuttum ne yapmalıyım?
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3152 Sayılı Kanun; Madde 28/A: Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde
kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması,
izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin
koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada
yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve
protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik
edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak kamu
tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
kurulmuştur.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

H- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına İlişkin Mevzuat
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3152 Sayılı Kanun; Madde 28/A: Bakanlıklar ve diğer merkezi idare
kuruluşları, illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve
yardım işlerini bu Başkanlık aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı yapılacak
kaynak transferlerinin hangi aşamada ne surette avans veya tahakkuk suretiyle
yapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın sağlanması yöntemi, avans karşılığı
ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ile bu kapsamdaki diğer
esas ve usuller İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken
belirlenir. Bu madde kapsamında Başkanlık aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin
ödenekler, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenir, bu
ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz.
Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl
bütçesine devren ödenek kaydedilir.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

H- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı na İlişkin Mevzuat
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Recep KARA
Mali Hizmetler Uzmanı

recep.kara@saglik.gov.tr

yatirim.koordinasyon@saglik.gov.tr
butçe@saglik.gov.tr

Üniversiteler Mh. 6001. Cd. No:3 Kat:3 Bilkent-Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 573 70 50
Tel: 0 312 573 71 64

TEŞEKKÜRLER
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