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       DÜZCE VALĠLĠĞĠ 

      (Ġl Özel Ġdaresine) 

 

Ġlgi : 5/11/2008 tarihli ve 4899 sayılı yazınız. 

          

Ġlgi yazınızda; 6831 sayılı Orman Kanununun 17 inci maddesi uyarınca, orman 

arazisinin  bedelsiz kullanımı izin talebi, KÖYDES Projesi kapsamında yürütülen hizmetlerde 

ĠçiĢleri Bakanı adına valilerin yetkili kılındığını, Ġl Özel Ġdaresi kaynakları ile KÖYDES 

Projesi kapsamı dıĢında yürütülen hizmetlerde orman alanlarından geçiĢlerde irtifak hakkı için 

çeĢitli sorunların yaĢandığı, KÖYDES Projesi için tanınan bedelsiz kullanım izin hakkının 

diğer il programlarında kullanılmasının mümkün olup olmadığı sorulmaktadır.                                

5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 6 ncı maddesine 5793 sayılı Kanunla eklenen 

ikinci fıkra, “Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluĢları; yapım, bakım ve onarım iĢleri, 

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 iliĢkin 

yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluĢlarının görev alanına giren diğer 

yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine 

aktarmak suretiyle gerçekleĢtirebilir. Aktarma iĢlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu 

ödenekler tahsis amacı dıĢında kullanılamaz. ĠĢ, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara 

göre sonuçlandırılır. Ġl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi 

bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare 

kuruluĢları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleĢtirilecek yatırımlar, birinci fıkrada 

öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.” 

hükmü gereğince, il özel idarelerine merkezi idare kuruluĢlarına ait yapım, bakım ve onarım 

iĢleri ile merkezi idare tarafından kaynak aktarılarak yürütülen yatırım ve hizmetleri 

gerçekleĢtirme görevi verilmiĢtir. 

 Belirtilen bu düzenleme gereğince, ilgi yazıda belirtilen içmesuyu gibi yatırım ve 

hizmetlerin 6831 sayılı Kanunun  17 nci maddesinde düzenlenen, Devletçe yapılan yatırım ve 

hizmet kapsamında değerlendirilmesi hususunda, gerekli Kanuni düzenlemeler Maliye 

Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı nezdinde baĢlatılmıĢtır. 

Bilgilerinize rica ederim. 

                                                                                                                

                                                                                                           Ercan TOPACA                   

                       Vali 
                      Bakan a. 

                               Genel Müdür  

 

 

 

 

 
 


