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

   b) 28.04.2018 tarihli ve E.9483 sayılı yazı. 

 

……….  Belediyesi şirketine yeni alınacak personelde, herhangi bir sosyal güvenlik 

kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak 

şartlarının aranması ile en son çalıştığı idare veya idare şirketinde iş sözleşmelerinden dolayı 

375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında şirketten 

herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağına dair feragat ve sulh 

sözleşmesi istenmesine ilişkin ilgi (a) yazınız ve ekleri incelenmiştir. 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi 

Gazetede, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı 

Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya 

Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve 

Esaslar da 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Diğer taraftan, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesiyle 

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 20 nci maddeye 

istinaden düzenlenen İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi 

Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin 

Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar 28.04.2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 24 üncü maddesinde; “İl özel 

idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare 

birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, 

belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat 

hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 

yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar; 

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) 

numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almaya hak kazanmamış olmak, 

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra 

takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak, 

ç)   En son çalıştığı idare veya şirket ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt 

işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar 

karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından 
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feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak 

beyan etmek, 

kaydıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde hizmet alım 

sözleşmesini yapan idareye veya şirkete, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi 

statüsünde çalıştırılmak üzere yazılı olarak başvurabilirler…” hükmü, 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı 

Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya 

Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve 

Esasların 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında; "Kapsama giren işçilerin madde ile tanınan 

sürekli işçi kadrolarına geçiş hakkından yararlanabilmesi için aşağıdaki nitelikleri de 

taşımaları gerekir: 

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) 

numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almaya hak kazanmamış olmak, 

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra 

takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak, 

ç)   En son çalıştığı idare veya şirket ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt 

işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar 

karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından 

feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak 

beyan etmek,” hükmü, 

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

İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin 

Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Şirketlerde işe alınacaklarda; 

1) 5/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve 

Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde 

Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2) 18 yaşını tamamlamış olmak, 

3) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak, 

4) Askerlik durumu itibarıyla; 

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

c) Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 

veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

5) 22/5/2003 tarihti ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

6) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 

7) İlgili idarelerce ihtiyaç duyulması halinde belirlenecek işin niteliğine uygun özel 

şartları taşımak, 

şartlar aranır." hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri incelendiğinde; 696 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 

eklenen Geçici 24 üncü madde hükümleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel 

Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin 

Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin 

Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin, personel 
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çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan personelin, yerel 

yönetim şirketlerine işçi statüsünde geçirilmesinde aranan şartları düzenlediği, dolayısıyla 

yerel yönetim şirketlerine yeni işçi alımlarında bu şartların aranmayacağı, söz konusu 

şirketlere yeni işçi alımlarının “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların 

Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin 

Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar” da belirtilen şartlara ve 81 İl Valiliğine gönderilen 

ilgi (b) yazıda belirtilen hususlara uyularak yapılması gerekmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

Bakan a. 

Genel Müdür  
 


