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Başkanlığınızda 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli olarak 

istihdam edilecek personele ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde, “…Belediye ve 

bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, 

ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık 

alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, 

uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik 

personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere 

ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas 

edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır…Bu personel hakkında bu 

Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler 

uygulanır…” hükmü yer almaktadır 

Diğer taraftan, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe 

konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12 nci maddesinde, “Sözleşmeli 

olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı 

Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt 

bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir…” hükmü yer almaktadır. 

Mezkûr Esasların atıf yaptığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin beşinci alt bendinde, “Türk Ceza Kanununun 53 

üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl 

veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı 

suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmamak.” hükmüne yer verilmiştir. 

Ayrıca, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 

Kanununun; 

"Amaç ve kapsam" başlıklı 1 inci maddesinde, "Bu Kanun, güvenlik soruşturması ve 

arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeleri, 

kimler hakkında yapılacağını, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğunu, bu 

bilgilerin ne şekilde kullanılacağını, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağını, 

Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve çalışma usul, esaslarını, veri güvenliği ile verilerin 

saklanma ve silinme sürelerini düzenlemektedir." hükmü, 

"Arşiv araştırması" başlıklı 4 üncü maddesinde, “(1) Arşiv araştırması; 

a) Kişinin adli sicil kaydının, 



b) Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından hâlen aranıp aranmadığının, 

c) Kişi hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, 

ç) Kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin onüçüncü 

fıkraları kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan 

soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, 

d) Hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası 

olup olmadığının, mevcut kayıtlardan tespit edilmesidir.” hükmü, 

"Değerlendirme Komisyonu" başlıklı 7 nci maddesinde, “(1) Yaptırılan güvenlik 

soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla 

Değerlendirme Komisyonu kurulur. Değerlendirme Komisyonu; Cumhurbaşkanlığında İdari 

İşler Başkanının görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığında genel sekreter yardımcısının, bakanlıklarda bakan yardımcısının, diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarında en üst yöneticinin görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin, 

üniversitelerde rektör yardımcısının, valiliklerde vali yardımcısının başkanlığında, 

teftiş/denetim, personel ve hukuk birimleri ile uygun görülecek diğer birimlerden birer üyenin 

katılımıyla başkan dahil en az beş kişiden ve tek sayıda olacak şekilde oluşturulur. Milli 

güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam edilecekler 

hakkındaki değerlendirme, ilgili bakanlık ya da kamu kurumları bünyesindeki Değerlendirme 

Komisyonunca yapılır. 

(2) Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak 

yorum içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli 

birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilir. 

(3) Değerlendirme Komisyonu kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli 

değerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili amire sunar. Mahkemeler tarafından 

istenildiğinde bu bilgiler sunulur.” hükmü bulunmaktadır. 

Görüldüğü üzere, 7315 sayılı Kanun ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 

tanımlanmış, arşiv araştırması/güvenlik soruşturmasında tespit edilecek hususlar ayrıntılı 

düzenlenmiş, bu işlemlerin hangi birimler tarafından yapılacağı sayılmış, elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi amacıyla kurulacak Değerlendirme Kurulunun teşkili belirlenmiş, kişisel 

verilerin güvenliği gibi kurumların bu işlemleri yaparken uyacakları hususlar tereddüde mahal 

vermeyecek şekilde açıklanmıştır. 

Bu itibarla, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması neticesinde elde edilecek 

bilgilerin Değerlendirme Komisyonu tarafından nesnel ve gerekçeli değerlendirmeye tabi 

tutularak yazılı olarak atamaya yetkili amire sunulması, bu değerlendirme neticesinde 

personelin istihdam edilip edilemeyeceği kararının atamaya yetkili amir tarafından verilmesi 

gerekmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

………… 

Bakan a. 
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