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….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 05.10.2021 tarihli ve 1071192 sayılı yazınız.  

 

İlgi yazı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında analitik 

bütçe sınıflandırmasına ilişkin rehber dikkate alındığında personel giderlerine ilişkin 01.5.1.90 

Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler kodu için yapılan açıklamada; “Yukarıda sayılan 

gruplara girmeyen diğer personele yapılacak ödemeler ile ilgili mevzuatı uyarınca, erbaş ve 

erlere ödenen operasyon tazminatları ve erbaş, er ve askeri öğrencilere verilen ödül ve 

ikramiyeler bu bölüme gider kaydedilecektir.” ifadesinin yer aldığının görüldüğü, buna göre 

696 sayılı KHK ile idareniz tarafından kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kendilerinden 

personele dayalı hizmet alımı yaptığınız belediye şirketi personeline yapılacak ödemelerde 

01.5.1.90 Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler bütçe kodunun kullanılmasının uygun olup 

olmadığı konusunda Bakanlığımız görüşü talep edilmiştir. 

Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Norm kadro ve personel istihdamı” 

başlıklı 49 uncu maddesinde “Norm kadro ilke ve standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı 

kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla 

belirlenir. 

… 

Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı 

sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan 

belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde 

beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu 

oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına 

ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın 

aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak 

kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları 

zamanında ve öncelikle ödenir. 

…” hükmü, 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir belediyesi teşkilâtı” başlıklı 

21 inci maddesinde “Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak 

genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. 
…” hükmü, 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu’nun 21 ve 28 inci maddeleri ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 17 ve 

22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2 nci 

maddesinde “(1) Bu Yönetmelik belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediye ve il özel 

idarelerinin üye oldukları mahalli idare birliklerinde istihdam edilen memur, sözleşmeli 

personel, sürekli işçi ve geçici iş pozisyonlarında çalıştırılanları kapsar. 



(2) Mahalli İdare Birliklerinde, Avrupa Birliği destekli programlar veya bu programlarla 

ilgili projelerin yürütülmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu ile ilgili her türlü 

çalışmada ihtiyaç duyulan personel bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.” hükmü, 

“Kadroların tespiti” başlıklı 9 uncu maddesinde “(Değişik: RG-12/9/2010-27697) (1) Bu 

Yönetmeliğe ekli cetvellerde alt gruplar için unvan ve sayı itibarıyla tespit edilenler dışında 

kadro kullanılamaz. Ayrıca Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 ve Ek-3’de unvan, personel 

grubu ve sayı itibarıyla alt gruplar için belirlenen memur ve sürekli işçi kadro toplamı 

aşılamaz. Ancak, memur ve sürekli işçi kadro sayıları, tespit edilen memur ve işçi kadro 

sayısından daha az sayıda belirlenebilir.” hükmü, 

“Kadro ihdası” başlıklı 10 uncu maddesinde “(1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadroları bu Yönetmeliğe uygun 

olarak meclisler tarafından ihdas edilir. Memur kadrolarının ihdası için Yönetmeliğin ekinde 

yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden 

(I) sayılı cetvel, sürekli işçi kadrolarının ihdası için ise (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak 

doldurularak ihdas gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur. Kadroların iptalinde de aynı usul 

uygulanır. Kadroların ihdas, iptal ve değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (IV) ve (VII) 

sayılı cetveller düzenlenir.” hükmü, 

“Sürekli işçi kadroları” başlıklı 13 üncü maddesinde “(1) Sürekli işçi kadrolarının norm 

kadro standardı, Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvelinin ilgili bölümünde gösterilmiştir. 

Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve mahalli idare birlikleri kendi alt grupları için tespit edilen 

sayıyı aşamaz. 

(2) Sürekli işçi kadrolarını, Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinden (II) Sayılı Belediye ve Belediye 

Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri İşçi Kadro Kütüğünde belirtilen unvanlardan 

olmak şartıyla başka unvanlı işçi kadroları ile değiştirmeye ve boş sürekli işçi kadrolarını iptal 

etmeye meclis yetkilidir. Bu değişikliklerde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (VI) sayılı cetvel kullanılacaktır. 

Ancak, dolu kadrolarda personelin mali ve hukuki haklarında kayba neden olacak unvan 

değişikliği yapılamaz.” hükmü, 

“Kadroların kullanımı” başlıklı 14 üncü maddesinde “(1) Belediye ve mahalli idare 

birlikleri, bu Yönetmeliğe uygun olarak ihdas edilecek kadro ve pozisyonların kullanımında, 

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasını göz önünde 

bulundurmak zorundadırlar.” hükmü, 

“Sözleşmeli personel” başlıklı 21 inci maddesinde “(1) Belediye ve bağlı kuruluşlarında, 

norm kadroya uygun olarak 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında 

sayılan unvanlardaki personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. 

(2) Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama 

yapılamaz. Bu madde hükümlerine göre çalıştırılacak personel için (Değişik ibare: RG-

23/5/2019-30782) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından unvanlar itibarıyla getirilecek 

sınırlamalara uyulur. 

(3) Bu personel hakkında, 5393 sayılı Kanunda düzenlenmeyen hususlarda vize şartı 

aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 

istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri 

sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına (Mülga ibare: RG-

10/4/2014-28968) (…) gönderilir. 

(4) Mahalli idare birliklerinde ise 5355 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası 

hükümlerine göre işlem yapılır.” 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 yer almaktadır. 

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.  

01.1 MEMURLAR 

Personel mevzuatına göre bir kadroya dayalı olarak istihdam edilenlerin kadroları için 

öngörülen aylık ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Ayrıca mevzuatı gereğince Sosyal 

Güvenlik Kurumuna ödenmek üzere memurun ücretinden kesilecek prim ve kesenekler de 

buraya dâhil edilecektir.  

… 

01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

Çeşitli personel mevzuatına göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlere yapılan 

ödemeler III. düzeyde detaylandırılmış olup IV. düzeyde ise istihdam edildikleri mevzuata göre 

bir ayrıma gidilmiştir. 

… 

01.3 İŞÇİLER 

İş Kanunu kapsamına giren işlerde kadrolu veya 30 iş gününden fazla çalıştırılan 

sürekli ve geçici işçilere İş Kanunu ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince 

mevzuata uygun olmak kaydıyla yapılan ücret niteliğindeki ödemeler bu bölümde 

sınıflandırılmıştır 

… 

 01.4 GEÇİCİ PERSONEL 



Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi veya geçici olarak memur, sözleşmeli veya işçi 

statüsünde çalışmamakla birlikte kamu hizmetlerinin yürütülmesinde geçici olarak (bir yıldan 

az süreli) veya mevsimlik olarak kendilerinden faydalanılan kişilere (vizesiz geçici işçiler, aday 

çırak, çırak ve stajyer öğrenciler, usta öğreticiler, kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, ders ücreti 

karşılığında görevlendirilenler ve diğer geçici süreli çalışanlar) yapılan ödemeler bu bölüme 

dâhil edilecektir. 

… 

 01.5 DİĞER PERSONEL  

Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi veya geçici olarak memur, sözleşmeli veya işçi 

statüsünde çalışmamakla birlikte kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kendilerinden 

faydalanılan (muhtar, güvenlik korucusu gibi) kişilere çeşitli adlar altında yapılan ödemeler 

ile yurtiçinde veya yurtdışında okutulan yerli öğrencilere ödenen harçlıklar gibi ödemeler bu 

bölümde sınıflandırılacaktır. 

… 

01.5.1.90 Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler: Yukarıda sayılan gruplara 

girmeyen diğer personele yapılacak ödemeler ile ilgili mevzuatı uyarınca, erbaş ve erlere 

ödenen operasyon tazminatları ve erbaş, er ve askeri öğrencilere verilen ödül ve ikramiyeler 

bu bölüme gider kaydedilecektir. 

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

Emeklilik sigortasına ilişkin; 

Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri ile 

kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren 

tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri,  

Ders ücreti karşılığında görevlendirilmiş memur olmayan kişilere ilişkin işveren 

payları, 

Usta öğreticiler için ödenecek primler, 

Aday çırak, çırak ve öğrenciler için ödenecek primler, 

Cezaevleri iç hizmetlerinde çalıştırılan hükümlüler için ödenecek primler, 

Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, 

Mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik 

sigortası primleri, 

Sağlık sigortası primleri 

giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 

Personelden kesilen primler ise, önceden olduğu gibi personel giderlerine dâhil 

edilecektir. 

İşveren sıfatıyla ödenecek sigorta prim ödemeleri, 1. düzeyde “02- Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” altında, 2. düzeyde istihdam türüne göre 

detaylandırıldıktan sonra 3. düzeyde “6-Sosyal Güvenlik Kurumuna” kodu ile 4. düzeyde 

“01- Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri” ekonomik kodunda yer alacaktır.  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirtilen prime 

esas kazanç ve sağlık primine ilişkin işveren hissesine ait oran üzerinden hesaplanacak 

ödenekler, 1. düzeyde “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” altında, 2. 

düzeyde istihdam türüne göre detaylandırdıktan sonra 3. düzeyde “6-Sosyal Güvenlik 

Kurumuna” kodu ile 4. düzeyde “02- Sağlık Primi Ödemeleri” ekonomik kodunda yer 

alacaktır. 

5510 sayılı Kanun gereğince, genel sağlık sigortası kapsamında olmayan ancak ilgili 

mevzuatı gereğince tedavi ve ilaç giderleri kurumları tarafından karşılanması gerekenlerin 

giderleri ise “03.9- Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik kodunda yer alacaktır.  

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: 

… 

Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer hizmet alımları 

bu bölüme kaydedilecektir.” hükmü bulunmaktadır. 

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 dâhil 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;  

1.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 norm kadro ilkeleri çerçevesinde 

bordroya dayalı olarak personele ödenen ücretlerin 01-Personel Giderleri adı altında 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 ise 02.1 Memurlar, 

02.2 Sözleşmeli Personel, 02.3 İşçiler, 02.4 Geçici Personel, 02.5 Diğer Personel Giderlerinin 

oluşturduğu,  

2. 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 bu iş karşılığı olarak faturaya dayalı şirkete 

yapılan 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, 

3. 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, 01.05 Diğer Personel Giderlerinin ise kamu kurum 

ve kuruluşlarında daimi veya geçici olarak memur, sözleşmeli veya işçi statüsünde 

çalışmamakla birlikte kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kendilerinden faydalanılan (muhtar, 

güvenlik korucusu gibi) kişilere çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ile yurtiçinde veya 

yurtdışında okutulan yerli öğrencilere ödenen harçlıklar gibi ödemeleri kapsadığı, 

Sonuç olarak personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet alımı suretiyle yapılan giderlerin 

ekonomik sınıflandırmanın 01- Personel Giderleri kapsamında değerlendirilmesinin mümkün 

olmadığı, bu amaçla yapılan ödemelerin türüne göre 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 

tertiplerinden giderleştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

Bilgilerini rica ederim.  

                Bakan a. 

             Genel Müdür 


