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İlgi: ………..Valiliğinin (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) 06.06.2022 

tarihli ve E-29648304-900-3811932 sayılı yazısı. 

 

……………….. Belediyelerinin ……………. Belediyeler Birliğinin kurucu üyeleri 

olduğu ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi statüsünde bulunan personelin söz konusu Birlikteki 

belediyeler arası nakil talebinde bulunduğu belirtilerek, 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin 

nakil hakkının olup olmadığı hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, alt işveren işçilerinin kamuda istihdamına ilişkin çalışmalar 

tamamlanmış olup 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı 

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname'nin 127 nci maddesiyle, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve 

kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri 

uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler 

tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne 

geçirilmesine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 

Anılan Kanun Hükmünde Kararname'nin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 25 inci maddesinde de, "Geçici 23 üncü ve geçici 24 

üncü maddeler kapsamına giren hususlara ilişkin usul ve esaslar ile bu maddelerin 

uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri giderecek idareler, Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken 

belirlenir." hükmü öngörülmüştür. Bu hükme dayanılarak hazırlanan "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" 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Mezkûr Tebliğde, kurumlar ve hizmet alımı sözleşmesi itibarıyla hak sahipliği açısından 

kapsam, sürekli işçi kadrosuna geçirilme süreci, tespit komisyonu, inceleme kriterleri, ilan, 

tespit komisyonu kararına itiraz ve süresi, sınava girmeye hak kazananların belirlenmesi, 

sınavlara ilişkin hususlar, işçi kadrosuna geçirilme, ücret ve sosyal hakları belirlenmesi ile 

benzeri hususlar düzenlenmiştir. 

Bununla birlikte, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli 

İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 2 nci maddesinde, “Kamu 

kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda görev yapan ve ilgili mevzuatına göre alınan 

sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen işçiler ile ağır 



engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler, 

engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içinde yer değiştirme 

talebinde bulunabilir. 

Bu kapsamdaki talepler kamu kurum ve kuruluşlarının kadro imkânları ve teşkilat 

yapıları dikkate alınarak karşılanır. İşçinin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla 

yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle kurum içinde yer 

değişikliği talep etmesi hâlinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, işçinin ve bu 

fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Engellilik durumu 

devam ettiği sürece kurum ve kuruluşlarca isteği dışında işçinin görev yeri değiştirilmez. 

Engellilik durumu ortadan kalkan işçiler hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır." 

Hükmüne yer verilmiştir. 

Bu çerçevede, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca işlemler yürütülmektedir. Diğer 

taraftan, 4857 sayılı İş Kanununda işçilerin kurum içinde görevlendirilmeleri veya nakli 

konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Bu konuda, yazımız ekinde yer verilen Hazine ve Maliye Bakanlığının 18/9/2012 tarihli 

ve 9939 sayılı örnek görüş yazısında işçilerin çalışmakta oldukları kamu kurum veya 

kuruluşundan başka bir kamu kurum veya kuruluşuna naklen geçişine imkân bulunmadığı 

ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 

Bilgilerini rica ederim. 

                                

                                                            ….……… 

                    Bakan a. 
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