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İlgi: 21.04.2021 tarihli ve E-11398579-903.07-15875 sayılı yazınız. 

 

Başkanlığınızda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 ve geçici 24 üncü 

maddesi çerçevesinde işçi statüsünde istihdam edilen personelin taşınır kayıt yetkilisi olarak 

görevlendirilmelerinin mümkün olup olmadığına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20. maddesinde, “İl özel 

idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, 

personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı 

ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı 

mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu 

amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir…” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 18.1.2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır 

Mal Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, “…n) Taşınır kayıt yetkilisi: Taşınırları teslim alan, 

sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim 

eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve 

cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol 

yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,…” hükmü, 

6 ncı maddesinde, “(1) Taşınır kayıt yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya 

çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule 

uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Dış 

temsilciliklerde taşınır kayıt yetkilileri misyon şefleri tarafından görevlendirilir. Taşınır 

işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt yetkilisi 

görevlendirilebilir. Kamu idarelerince ihtiyaç duyulması halinde birden fazla harcama 

biriminin taşınır kayıtları harcama birimleri itibarıyla ayrı ayrı tutulmak kaydıyla, bir taşınır 

kayıt yetkilisi tarafından yürütülebilir… 

(4) Taşınır kayıt yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve 

niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma 

verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. 

b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, 

özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf 

malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini 

önlemek. 



c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve 

cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide 

görevlisine göndermek. 

ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. 

d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı 

korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. 

e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları 

harcama yetkilisine bildirmek. 

f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari 

stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. 

g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, 

sayımlarını yapmak ve yaptırmak. 

ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak. 

h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine 

sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek. 

ı) Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp 

ve noksanlıklardan sorumlu olmak. 

i) Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak.” hükmü yer 

almaktadır. 

03.12.2009 tarihli ve 27421 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği 

Genel Tebliğinin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Harcama birimine ait taşınır kayıtlarının 

tutulmasını sağlamaktan harcama yetkilileri sorumlu, kayıtları usulüne uygun olarak tutmaktan 

ise taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri görevli ve sorumludur. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 

birinci fıkrasında, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin, harcama yetkililerince, memuriyet veya 

çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini Yönetmelikte belirtilen usule 

uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirileceği’’, 

3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında ise; “Buna göre kamu idarelerinde görevlendirilen 

taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin de kefalete bağlanarak aylık ve ücretlerinden 2489 sayılı 

Kanunun değişik 2 nci maddesinde belirtilen tutarda kefalet aidatı kesilmesi ve Kefalet Sandığı 

hesabına gönderilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır. 

İlgi yazıda belirtilen Kamu İhale Kurumunun 18.07.2018 tarihli ve 2018/DK.D-187 

sayılı kararı statü ya da kadroya geçişi sağlanan personelin, ihale ve sözleşme sürecinde 

oluşturulacak komisyonlarda ve teşkilatlarda görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine ilişkin 

olup “arızi ve geçici süreli” bir hizmete mütealliktir. 

Halbuki mülga Devlet Personel Başkanlığının 20.06.2018 tarihli ve 31292642-E.4276 

sayılı görüş yazısında, “işçi statüsünde olanların memur kadrolarına vekalet etmesinin mümkün 

olmaması, memurlar tarafından görülmesi gereken ve memur gibi istihdam edilmiş olmak 

anlamına gelecek iş ve işlemlerin işçilere yaptırılması, resmi yazışmalarda sorumluluk taşımak 

niteliğinde olana imza ve paraf yetkisinin işçiler tarafından kullanılmasının genel olarak hukuka 

aykırı olacağı değerlendirilmekte olup, diğer taraftan da belediyelerde mezkur yönetmelik 

kapsamındaki istihdam edilen personel tarafından yürütülmesi öngörülen hizmetlere ilişkin 

olarak imza ve paraf yetkisinin. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 

üncü maddesi kapsamında belediye şirketinde işçi statüsünde geçirilen alt işveren çalışanlarına 

belediyenin asli personeli olmadıkları da dikkate alındığında verilmesinin mümkün 

bulunmadığı” belirtilmiştir. 

5393 sayılı Belediye Kanunun 14 üncü maddesinde, belediye, mahallî müşterek nitelikte 

olmak şartıyla yapacağı ve/veya yaptırabileceği hizmetler açıkça belirtilmiştir. Personel 

çalıştırmaya dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında yapılan istihdam gerekse 696 sayılı 

KHK’dan sonra uygulamaya geçirilen işçi statüsünde personel istihdamı, belediye şirketleri 

bazı mahallî müşterek kamu hizmetlerinin belediye teşkilatı dışında daha esnek ve verimli 



biçimde sunulması amacıyla getirilmiştir. Ancak bu durum, mahallî müşterek nitelikte olmak 

şartıyla yapacağı ve/veya yaptırabileceği asli ve sürekli hizmetleri görmek amacıyla destek 

personeli olarak çalıştırılmaları ötesine geçemeyecektir. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, taşınır kayıt yetkililerinin 

uhdesine bulunduğu görevlerin bir kısmını “imza” karşılığı yapmak zorunda olduğu, işçi 

statüsünde veya işçi kadrosunda bulunanlara imza yetkisi verilemeyeceğine ilişkin 

Bakanlığımızca da iştirak edilen görüşün olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, 

Başkanlığınızda 375 sayılı KHK’nın ek 20 nci maddesine tabi işçi statüsünde istihdam edilen 

personelin taşınır kayıt yetkilisi olarak görevlendirilmelerinin mümkün olmadığı 

değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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