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GENELGE N0:3/2011
KKTC Cumhurbaşkanlığı,
KKTC Meclis Başkanlığı,
KKTC Başbakanlığı,
KKTC Bakanlıklar,
Yerel Yönetimler,
Fonlar,
Özel Yasa ile oluşturulan Kurum ve Kuruluşlar,
Kamu Bankaları,
Döner Sermayeler.
Konu: 2011 mali yılı bütçesinin Biğer Hizmet Alımları kalemlerinden ödenen
istihdam nitelikli harcamalar hk.
İlgi : a) KKTC Başsavcılığının 5.8.2005 ve SAV/SAYI: BUB/2005-2 sayılı
hukuki görüşü.
b)KKTC Başsavcılığının 13.9.2005 ve SAV:26/2005-2 sayılı hukuki
görüşü.
c)KKTC Başsavcılığının 10.2.2006 ve SAV:ETB/2006 sayılı hukuki
görüşü.
d)KKTC Başsavcılığının 13.2.2006 ve SAV/SAYI:BB/2006 sayılı hukuki
görüşü.
e)KKTC Başsavcılığının 18.7.2006 ve SAV.0.00-26/2-06/297 sayılı
hukuki görüşü.
f)Sayıştay Başkanlığının 28.7.2006 tarih ve SAY.0.00-S.0.18.000-06/582
(7607) sayılı ve 1/2006 nolu genelgesi.
g)KKTC Başsavcılığının 17.11.2006 ve SAV.0.00-SB/2-06/1097 sayılı
hukuki görüşü.
Başkanlığımızca yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgi ve belgelerden
bazı bakanlık ve dairelerin Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘Diğer Hizmet Alımları’
kalemlerinden karşılanmak üzere hizmet alımı yönüne gittikleri, ayrıca kendi özel
yasalarında yükümlü oldukları görevlerin hangi istihdam şekilleri ile
yürütülebileceği belirlenmiş olan bazı kuramların da yine aynı türden hizmet alımı
yaptıkları tespit edilmiştir.
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Konuyu “Diğer Hizmet Aiımları” kaleminden yapılabilecek ödemeler yönünden
incelediğimizde; çeşitli Bakanlar Kurulu Kararları ile aylık ücret belirlenmek suretiyle
gerçekleştirilen hizmet alımlarınm bu kalemden yapılması öngörülen hizmet alım
özelliklerini taşımadıkları (Örn. hukukçu, bilgisayar bakım onarım ve teknik hizmet
verme, pazar araştırması vb.hizmetler) ortaya çıkmaktadır. Alımı gerçekleştirilen
hizmetlerin Bütçe Yasalarında öngörülen hizmet alım özelliklerini taşımamaları
yanında, gerek 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası, gerekse diğer Kuruluş Yasaları
uyarınca kamu görevlileri eliyle yürütülmesi öngörülen hizmetleri içerdiği ve bu tür
hizmetlerin nasıl yürütüleceğinin yasalarla kurala bağlandığı açıktır.
İstihdam nitelikli hizmet aiımları daha önceki dönemlerde de gündeme gelmiş
ve bu konuda KKTC Başsavcılığının yukarıda ilgi olarak verilen görüşleri
doğrultusunda, Başkanlığımızca ilgi (f)’deki genelge yayınlanmıştır. İlgi (a)’dan ilgi
(g)’ye sıralanan Başsavcılık görüşlerinde bu tür uygulamaların hukuk dışı uygulamalar
olduğu açıkça belirtilmektedir.
İdarenin uygulamalarına ışık tutması açısından KKTC Başsavcılığınca konu
hakkında verilen hukuki görüşler ilişikte sunulmaktadır.
“Mali sorumluluk” tesisine muhatap olmamak açısından ilgili bütün kurumların
yukarıda ilgi olarak verilen ve ekte sunulan Başsavcılık görüşlerine uygun olarak
hareket etmesi ve gerek gerçek kişiler veya şirketlerden gerçekleştirilen hizmet
alimi arma karşılık yapılan ödemelere son verilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesi ve gereği saygı ile arz ve rica olunur.

OSMAN KORAHAN
Sayıştay Başkanı

EK: İlgi (a),(b),(c),(d),(e) ve (g)’deki Başsavcılık görüşleri.
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