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……….  BELEDİYESİNE 

 

 

İlgi  :  ……….   tarihli ve …….. sayılı yazınız. 

 

Belediyenizin yetki ve sorumluluğu altında bulunan hizmet binası, park, tesis, şantiye 

ve benzeri hizmet alanlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması işlerinin yine belediyenize 

ait ………… Belediyesi İnşaat Temizlik İşleri Organizasyon Hizmetleri Limited Şirketine 

gördürüldüğü, bu kapsamda doğrudan hizmet alımı sözleşmesi yapılarak özel güvenlik 

personelinin istihdam edildiği, bu hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ile personelin sevk 

ve idaresinden sorumlu olmak üzere özel güvenlik müdürü de istihdam edildiği; ancak özel 

güvenlik müdürünün bu hizmetlerin yürütülmesinin yanında şirketin insan kaynakları ve eğitim 

müdürlüğü görevini de yürüttüğü, her iki görevin birlikte yürütülmesinin özel güvenlik 

hizmetlerinde zaafiyete ve aksamaya neden olduğu belirtilerek; özel güvenlik müdürü olarak 

istihdam edilen personelin bu işin yanında şirketin faaliyet alanındaki diğer bir işte çalıştırılması 

hususundaki tereddüte ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” 

başlıklı 62 nci maddesinin (e) bendinde; 

 “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 
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yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.    3) Kurum, hizmet alımının personel 

çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı 

hususunda (2) numaralı alt bentte sayılan kriterleri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak 

suretiyle usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir...” hükmü, 

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 şirketlerin koruma ve güvenlik hizmeti alanındaki 

faaliyetlerinde 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 

hükümleri uygulanır. Ancak;  

a) Bu şirketlerin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması 

zorunluluğu yoktur. Şirketler bu kapsamdaki faaliyetlerini ayrı bir bölüm hâlinde yürütür.  

b) Şirketlerde özel güvenlik alanında istihdam edilen özel güvenlik görevlisi sayısının 

on kişiyi geçmemesi hâlinde özel güvenlik bölümü yöneticisinde en az lise mezunu olma şartı 

aranır. Kanunda belirtilen özel güvenlik temel eğitim şartı sadece bu bölümde görevli olan 

yöneticiler hakkında aranır.  

c) Bu şirketler 5188 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen ruhsat harcından 

muaftır. 

ç) Bu şirketler kendi kurumları dışındaki özel ve kamu kurumlarına özel güvenlik 

hizmeti veremezler.  

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.” hükmüne yer 

verilmiştir.  

Öte yandan, 28.04.2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli 

İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin 

Usul ve Esasların “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…” hükmüne yer verilmiştir. 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerini birlikte değerlendirilmesinde;  
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İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare 

birlikleri bütçelerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılamadığı ancak, bu 

idarelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerini sermayesinin yarısından fazlasına sahip 

oldukları şirketlerine gördürebildikleri, koruma ve güvenlik hizmetlerinin de bu kapsamda 

bulunduğu, şirketlerin koruma ve güvenlik hizmeti alanındaki faaliyetlerinde ve özel güvenlik 

personeli istihdamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerinin 

uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, idarelerin şirketlerinden personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapabilmesi için ihale konusu işte çalıştırılacak personel 

sayısının ihale dokümanında belirlenmesi ve istihdam edilecek personelin çalışma saatlerinin 

tamamının idare için kullanılması gerekmektedir.  

Belediyeniz koruma ve güvenlik hizmetlerinin yine belediyenize ait …….. Limited 

Şirketine gördürülebileceği, doğrudan hizmet alımı sözleşmesi yapılarak ihale dokümanında 

belirlenen sayıda özel güvenlik personeli ve özel güvenlik yöneticisi istihdam edilebileceği, 

ancak bu personelin istihdamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda 

belirlenen şartların aranması gerektiği; mevzuat gereği bu personelin çalışma saatlerinin 

tamamının belediyeniz için kullanılmasının amir hüküm olduğu değerlendirildiğinde gerek özel 

güvenlik personelinin gerekse özel güvenlik yöneticisinin çalışma saatleri içerisinde şirketin 

faaliyet alanındaki diğer bir işte çalıştırılmasının mevzuata aykırı olacağı, ayrıca, mevzuata 

aykırı olarak yapılan iş ve işlemlerden dolayı ilgililer hakkında idari ve mali sorumluluk 

doğabileceği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
 

 

 

     Bakan a. 

   Yerel Yönetimler Genel Müdürü  

 
 


