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....... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

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

Belediyenizde,  personel  çalıştırtılmasına  dayalı  hizmet  alım  sözleşmesi  kapsamında  çalışmakta
iken  375  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  ek  20  ve  geçici  24  üncü maddesi  kapsamında  işçi
statüsünde  istihdam edilen  bir  personelin,  Sıfır Atık Yönetmeliği  kapsamında  çevre mühendisi  olarak
görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği  üzere,  03.07.2005  tarihli  ve  5393  sayılı Belediye Kanununun  14  ünü maddesinin  (a)
beninde, "İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve

 zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik;çevre sağlığı, temizlik ve katı atık;
defin  ve  mezarlıklar;  ağaçlandırma,  park  ve  yeşil  alanlar;  konut;  kültür  ve  sanat,  turizm  ve  tanıtım,
gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları  (Bu Kanunun 75  inci maddesinin son fıkrası,
belediyeler,  il  özel  idareleri,  bağlı  kuruluşları  ve  bunların  üyesi  oldukları  birlikler  ile  ortağı  oldukları
Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her
derecedeki  okul  binalarının  yapım,  bakım  ve  onarımı  ile  tefrişinde  uygulanmaz.);  sosyal  hizmet  ve
yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya
yaptırır…" hükmü yer almaktadır.

Diğer  taraftan,  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

 ile 62 nci maddesinin maddesindeki limit ve şartlar birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara
 doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasıtabi olmaksızın

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…" hükmü
yer almaktadır.

Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise,
"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
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…" hükmü  yer  almakta  olup;  yukarıda  yerçalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir
verilen mezkur ek 20 nci maddesinde belirtilen istisna gereğince burada sayılan hizmet kalemlerine bağlı
olmaksızın diğer hizmetler içinde personel istihdamı yapılabilecektir.

09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 2 nci maddesinde çevre görevlisi, "Bu Kanun
ve  Kanuna  göre  yürürlüğe  konulan  düzenlemeler  uyarınca  çevre  mühendislerini,  mevcut  çevre
görevlilerini  ve  Bakanlıkça  usul  ve  esasları  ilgili  Yönetmelikle  belirlenen  görevli"  şeklinde
tanımlanmıştır.

12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesinin  değişik  üçüncü  fıkrasında  ise,  "Sıfır  atık  yönetim  sisteminin  kurulması  ve  sistemin
sürdürülebilirliğinin  sağlanması  amacıyla EK-1'de  tanımlanan uygulama  takviminde belirtilen,  sisteme
geçişlerin  tamamlanması  için;  il  belediyeleri  ile  50.000 üzeri  nüfusa  sahip mahalli  idarelerde  en  az  2
çevre mühendisi veya çevre görevlisi, 20.000-50.000 arasında nüfusa sahip mahalli  idarelerde en az 1
çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur. 20.000'den az nüfusa sahip mahalli idarelerde çevre
mühendisi  veya  çevre  görevlisi  bulundurulur  ve/veya  çevre  danışmanlık  hizmeti  alınır. Mahalli  idare
birliklerinde ve il özel idarelerinde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur." hükmüne
yer verilmiştir.

İlgi  yazıda  da  belirtildiği  üzere,  çevre mühendisi  olarak  görevlendirilecek  personelin  statüsüne
ilişkin bir belirleme yapılmamıştır.

Yukarıda  yer  verilen  mevzuat  hükümlerinin  birlikte  değerlendirilmesi  neticesinde,
Başkanlığınızda 375 sayılı KHK'nın ek 20 nci maddesine  tabi  işçi  statüsünde görev yapan personelin,
çevre mühendisi olarak görevlendirilebileceği değerlendirilmektedir.

Rica ederim.
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