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……… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: 17.08.2021 tarihli ve 1025126 sayılı yazınız.  

 

İlgi yazı ile analitik bütçe sınıflandırmasına göre memur, sözleşmeli personel ve kadrolu 

işçi giderlerinin 01- Personel Giderleri ve 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 

Giderleri bütçe kalemlerinde giderleştirildiği, daha önce taşeron firmalarda çalışan 696 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile belediye şirketi bünyesine geçirilen personel giderlerinin ise 

03.05-Hizmet Alımları sınıflandırması altında 03.05.09.90-Diğer Hizmet Alımları, 

03.05.01.08-Temizlik Hizmeti Alımları ve 03.05.01.09-Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 

kalemlerinde gösterildiği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine personel gider 

tertiplerinden diğer tertiplere aktarma yapılamayacağı, ancak personel ödeneklerine ilişkin 

tertipler arasında aktarma yapılabileceği hükümleri doğrultusunda 01- Personel Giderleri ve 02-

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertipleri ile 03.05-Hizmet Alımları bütçe 

tertipleri arasında aktarma yapılıp yapılamayacağı hakkında Bakanlığımız görüşü talep 

edilmiştir. 

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Kapsam” 

başlıklı 2 nci maddesinin “Bu Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal 

güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin malî yönetim ve kontrolünü kapsar. 

…” hükmü, 

“Ödenek aktarmaları” başlıklı 21 inci maddesinde “Merkezî yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılır. Ancak, harcamalarda 

tasarrufu sağlamak, dengeli ve etkili bir bütçe politikasını gerçekleştirmek üzere genel bütçe 

ödeneklerinin yüzde onunu geçmemek kaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve 

esaslar merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenir. 

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin 

yüzde yirmisine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Ancak, ihtiyaç 

halinde yüzde yirmiyi aşan ödenek aktarma işlemlerini kurum bütçesinin başlangıç ödenekleri 

toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere yapmaya Cumhurbaşkanlığı, yılı yatırım 

programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması halinde 

değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamını yapmaya ise 

ilgili idareler yetkilidir. 

Kamu idarelerinin bütçeleri içinde; personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış 

tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplere ödenek 

aktarılamaz. Ancak, yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde 

değişiklik yapılması halinde, aktarma yapılan tertiplerden diğer tertiplere ödenek 

aktarılabilir.” hükmü,  



Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Ekonomik sınıflandırma” başlıklı 

10 uncu maddesinde “(1) Ekonomik sınıflandırma, kurumların faaliyetlerinin ekonomik ve mali 

anlamda çeşitlerini gösteren bir sınıflandırmadır. 

(2) Ekonomik sınıflandırma dört düzeyden oluşur, birinci düzeyi iki haneli, iki ve üçüncü 

düzeyi tek haneli, dördüncü düzeyi ise iki haneli rakamla kodlanır. 

(3) Birinci düzey ekonomik kodlar şunlardır: 

1 Personel Giderleri 

2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

4 Faiz Giderleri 

5 Cari Transferler 

6 Sermaye Giderleri 

7 Sermaye Transferleri 

8 Borç Verme 

9 Yedek Ödenekler 

(4) Kurumlar, Maliye Bakanlığınca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 

belirlenen dört düzey ekonomik kodlardan sadece ihtiyaç duydukları kodları kullanırlar.” 

hükmü, 

“Aktarma” başlıklı 36 ncı maddesinde “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde 

bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek 

ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. 

(2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis 

kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, 

bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst 

yöneticinin onayı ile yapılır. Ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyleri 

bütçeleşme düzeyi olmadığından, bunlar arasında aktarma onayına gerek yoktur. 

(3) Büyükşehir ilçe belediyelerinde; aktarmalarla ilgili meclis kararları bütçe ile ilgili 

meclis kararları gibi kesinleşir ve yürürlüğe girer. 

(4) Bağlı idarelerde kendi özel mevzuat hükümleri saklı olmakla birlikte; 

a) Personel giderleri tertiplerinden, 

b) Aktarma yapılmış tertiplerden, 

c) Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, 

ç) Projeye bağlı yatırım tertiplerinden, 

d) İlgili mevzuatında aktarma yapılmaması öngörülen tertiplerden, 

aktarma yapılamaz. 

(5) Projeye dayalı iş, fiziksel olarak yüzde yüz gerçekleşmişse, bu projeyle ilgili artan 

ödenek diğer tertiplere aktarılabilir. Personel ödeneklerine ilişkin tertipler arasında aktarma 

yapılabilir.” hükmü, 

Bakanlığımızın Bütçe Hazırlama Rehberi konulu 06.07.2021 tarihli ve 1270218 sayılı 

yazıları ekinde yer alan Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehberde “… 

01- PERSONEL GİDERLERİ 

Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya 

hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan 

ödemeleri kapsayacaktır. 

Ayni nitelikteki ödemeler “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ne, idarelerin işveren 

sıfatıyla sosyal güvenlik kurumlarına ödediği primler ise “Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet 

Primi Giderleri” bölümüne dâhil edilecektir. 

Personel giderlerinin ikinci düzeyinde personel mevzuatına göre çalıştırılanların 

istihdam çeşitleri ile çalıştırılma veya hizmetinden yararlanma yöntemleri esas alınarak; 



memurlar, sözleşmeli personel, işçiler, geçici süreli çalışanlar ve diğer personel olarak beş 

grupta sınıflandırılmıştır. Üçüncü düzey, ödeme türlerine göre sınıflandırılmıştır.  

… 

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

… 

02.1 MEMURLAR 

… 

02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

… 

02.3 İŞÇİLER 

… 

02.4 GEÇİCİ PERSONEL 

… 

02.5 DİĞER PERSONEL 

… 

 

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 

… 

03.5.1.08 Temizlik Hizmet Alım Giderleri: Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel 

tarafından yerine getirilmesi gereken hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi 

işlerinin ilgili mevzuatına göre 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, doğrudan doğruya veya dolaylı 

olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait şirketlere 

gördürülmesi halinde, bunlara ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir. 

03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri: Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve 

bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı güvenlik ve 

koruma hizmetlerini ilgili mevzuatına göre 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, doğrudan doğruya 

veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait 

şirketlere gördürülmesi halinde bunlara ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir. 

03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları:  

Kadrolu doktoru ve veteriner hekimi olmayan yerlerde vizite ücretleri, 

Özel kanunları uyarınca ödenecek avukatlık ücretleri, 

Özel kanunları gereğince ödenecek fahri konsolosluklar aidat ve giderleri, 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 24 üncü maddesinde belirtilen 

iş ve hizmetler dışında kalan hususlarla ilgili olan haber alma giderleri, 

Hazineye intikal eden değerlerin, intikalle ilgili kanunlarınca ödenmesi gerekli olduğu 

halde diğer harcama kalemlerinden karşılanmayan giderleri, 

Hükümet uygulamalarının tanıtılması amacıyla hazırlattırılan radyo ve televizyon 

programlarının hazırlatılma ve yayınlanması için gerekli her nevi giderler, 

Tıbbi atıklar ile zararlı atıkların bertarafı ile ilgili olarak yapılacak ödemeler, 

Fikri haklar kapsamı dışında kalan tercüme işleri için yapılacak ödemeler, 

Dış kuruluşlarca yerel personele teamüle göre yapılacak ücret dışı ödemeler 

ile hizmetin gerektirdiği hallerde zaman ve yer aciliyeti dolayısıyla mahallen temin 

olunan; 

Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorunluluk duyulan çevirmen, 

mihmandar, sunucu ve yardımcılarının ücret, bedel veya hak edişleri ve benzeri ödemeleri,  



Sportif oyunlarla, okullarda yürütülen eğitsel kol faaliyetlerinde (müzik, resim, maket, 

dans vb.) görev alan kadro dışı sivil eğitmen ücretleri ile yarışmaların yapılacağı yerlerin 

yönetim ve işletmelerinde kullanılacak personele bu müsabakalar için ödenen ücret, bedel ve 

hak edişler, 

Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlar ile yarışmalar ve bunların 

hazırlık çalışmalarına ve kamplarına katılacak hakem, antrenör, masör, doktor, gözlemci, saha 

komiseri ve yöneticiler ile bunların yardımcılarının, sporcuların, işçilerin ilgili Bakanlar 

Kurulu Kararına göre ödenecek hak edişleri ve benzeri ödemeler, 

Devlet sınır işaretleri giderleri,  

Baca, foseptik temizliği, elektrik ve su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat kırma, 

ekmek pişirme, kalaylama, yatak atma, çayır biçme ücretleri ile mera, bağ, bahçe, meyvelik, 

zeytinlik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli hizmet alımları, 

Yapım-onarım işinden bağımsız olarak gerçekleştirilen yıkım işleriyle ilgili olarak 

yapılan ödemeler, 

Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer hizmet alımları 

bu bölüme kaydedilecektir.” hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci 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. 

…  

Bu madde kapsamındaki şirketlerde işçilerin işe alımı, işçilere ilişkin personel 

giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırları, ilk defa alınacak işçilere ilişkin 

belirlenecek ölçütleri esas alarak yıllık sınırlamaları ve bu kapsamdaki alımlar ile harcamaları 

izlemeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.” hükmü yer almakta 

olup söz konusu hüküm çerçevesinde “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları İle 

Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı 

Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar” 28/04/2018 tarihli ve  30405 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Söz konusu Usul ve Esasların “Amaç ve kapsam” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Usul 

ve Esasların amaçlı, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci 

maddesi kapsamındaki şirketlerde işçilerin işe alımı, işçilere ilişkin personel giderlerinin 

toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırları, ilk defa alınacak işçilere ilişkin belirlenecek 

ölçütleri esas alarak yıllık sınırlamaları ve bu kapsamdaki alımlar ile harcamaları izlemeye 

ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.” hükmü, 

“Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “(1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında; 

a) Destek personeli: İşçiler ve yöneticiler dışında kalan şirket personelini, 

b) İdare: Şirketin sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya veya dolaylı 

olarak, birlikte veya ayrı ayrı sahip olan il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile 

bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerini, 

c) İşçi: Şirketlerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında idareye 

hizmet sunmak üzere iş sözleşmesine dayalı olarak çalışan kişiyi, 

ç) Şirket: İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idareleri ve 

belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 

birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketi, 

d) Şirket personeli: Yöneticiler, işçiler ve destek personelini, 



… hükmü, 

“Personel Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Payına İlişkin Üst Sınır” başlıklı 5 

inci maddesinde “(1) İdarelerin, şirket personeli de dahil yıllık toplam personel giderleri, 

idarenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit 

ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunacak miktarın yüzde kırkını 

aşamaz. Bu oran büyükşehir belediyelerinde yüzde otuz olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık 

ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz 

konusu oranlan aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların 

altına ininceye kadar idare şirketlerine yeni personel alımı yapılamaz. 

… ‘ hükmü, 

“Hizmetlerin gördürülmesi” başlıklı 6 ncı maddesinde “(1) İl özel idareleri, belediyeler 

ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına 

dayalı hizmetlerini 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, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya 

da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait şirketlere gördürebilir. 

(2) Belediye veya bağlı kuruluşlarından birinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip 

olduğu şirketlerden; aynı belediye veya bağlı kuruluşları tarafından da ortaklık oranlarına 

bakılmaksızın doğrudan hizmet alımı yapılması mümkündür. 

(3) Bu kapsamda yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin bedelinin 

tespitinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin 

hükümlerine uyulması zorunludur. Bu Usul ve Esaslarda düzenlenmeyen hususlarda Hizmet 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve ilgili diğer 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

(4) Bu kapsamdaki hizmet alımlarında taraflar arasında sözleşme imzalanması 

zorunludur.” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının 

(e) bendi “1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu 

idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra 

teşkilatları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli 

idare birlikleri, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, 

belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler; merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, 

kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il 

müdürlüğü, mahalli idare ve şirket bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan 

liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden personel çalıştırılmasına dayalı 

hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamaz ve buna imkân 

sağlayan diğer mevzuat hükümleri uygulanmaz. 

2) Bu bendin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; bu Kanun 

ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale 

dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, 

yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol 

giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin 

hizmet alımlarını ifade eder. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl 

boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin 

tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, 

sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı 

hizmet alımı olarak kabul edilir. Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı 

hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden 



yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır. Danışmanlık hizmetleri, hastane 

bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez. 

...” hükmünü taşımaktadır.  

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinde; 696 sayılı KHK 

kapsamında personel çalıştırılmasına ilişkin il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve 

bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından 

fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerden doğrudan hizmet alımı 

kapsamında yapılan hizmet karşılığı ödemelerin; 03.5.1.08 Temizlik Hizmet Alım Giderleri, 

03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri ve 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları bütçe 

tertiplerinde giderleştirileceği, 

Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı ile Bakanlığımızca 

müştereken hazırlanan mahalli idareler hesap planı ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği ve Analitik Bütçe Hazırlama Rehberinde 01-Personel Giderlerini; 01.1 Memurlar, 

01.2 Sözleşmeli Personel, 01.3 İşçiler, 01.4 Geçici Personel, 01.5 Diğer Personel Giderlerinin, 

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini; 02.1 Memurlar, 02.2 Sözleşmeli 

Personel, 02.3 İşçiler, 02.4 Geçici Personel, 02.5 Diğer Personel Giderlerinin oluşturduğu,  

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Analitik Bütçe Hazırlama 

Rehberinde tanımlanan 01-Personel Giderlerinin kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile 

bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı 

olarak nakden yapılan ödemeleri içerdiği, belediyenin doğrudan alım yoluyla il özel idareleri, 

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

ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait 

şirketlerden personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet alımı suretiyle yaptığı giderlerin 01- 

Personel Giderleri içerisinde yer almadığı, 

5018 sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek 

ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplere ödenek aktarma yapılamayacağı, 

Sonuç olarak personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet alımı suretiyle yapılan giderlerin 

ekonomik sınıflandırmanın 01- Personel Giderleri kapsamında değerlendirilmesinin mümkün 

olmadığı, dolayısıyla 01- Personel Giderleri, 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 

Giderleri ile 03.5.1.08 Temizlik Hizmet Alım Giderleri, 03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım 

Giderleri ve 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları bütçe tertipleri arasında aktarma yapılamayacağı 

değerlendirilmektedir.  

Bilgilerini rica ederim.  

 

            

            

                 Bakan a. 

             Genel Müdür 

 


