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Konu : İşçi statüsüne geçirilmeyenlere ödenecek
kıdem ve ihbar tazminatı

... BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

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

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesi uyarınca hizmet alımı olarak
çalışan personelin sürekli işçi statüsüne geçirilmesi amacıyla yapılan sınavda başarısız olanlara kıdem ve
ihbar tazminatı ödenip ödenmeyeceği hususuna ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği  üzere,  27.06.1989  tarihli  ve  375  sayılı  Kanun  Hükminde  Kararnamenin  geçici  24.
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  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    Başvuranların  şartları  taşıyıp  taşımadıklarının  tespiti,  bu  tespitebaşvurabilirler.
itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya
sözlü  ya  da  uygulamalı  sınava  alınması,  sınav  sonuçlarına  itirazların  karara  bağlanması  ve  sınavda

  süreç  bu maddenin  yürürlüğe  girdiği  tarihtenbaşarılı olanların işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin
itibaren  doksan  gün  içinde  sonuçlandırılır.  Sınavlarda  başarılı  olanlar,  varsa  bu  fıkranın  (c)  bendinde
öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat
ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek, bu fıkranın (ç) bendinde öngörülen sulh
sözleşmesini  ibraz  etmek  ve  aynı  fıkrada  öngörülen  şartları  taşımaya  devam  etmek  kaydıyla,  sınav
sonuçlarının  kesinleşmesini  müteakip,  ek  20  nci  madde  kapsamındaki  şirketlerinde  işçi  statüsünde
topluca işe başlatılır. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik,
yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Bu fıkra kapsamında feragat edilen
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davalara veya takiplere ilişkin yargılama ve takip giderleri davacı veya takip eden üzerinde bırakılır ve
taraflar  lehine vekalet ücretine hükmolunmaz, hükmedilenler  tahsil edilmez ve bu maddenin yürürlüğe
girdiği  tarihe  kadar  tahsil  edilenler  ise  iade  edilmez.  Bu  fıkra  kapsamında  yapılacak  sulh
sözleşmelerinden damga vergisi alınmaz…" hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü  üzere,  mezkur  maddede  işçi  pozisyonuna  geçmek  için  başvuru  yapmayanlar  ile
başvuru  yapmakla  birlikte  sınavda  başarılı  olamayanlar  için  bir  belirleme  yapılmamıştır.  Bu  hususun
4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çözümlenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 4857 sayılı  İş Kanununun 112 inci maddesinde, "…4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu  İhale  Kanununun  62  nci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (e)  bendi  kapsamında  alt  işverenler
tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları;

a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya
kuruluşuna  ait  işyerlerinde  çalışmış  olanların  bu  şekilde  çalışmış  oldukları  sürelere  ilişkin  kıdem
tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma
süreleri esas alınarak tespit olunur. Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri 1475
sayılı  İş  Kanununun  14  üncü maddesine  göre  kıdem  tazminatı  ödenmesini  gerektirecek  şekilde  sona
ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından,

b)  Aynı  alt  işveren  tarafından  ve  aynı  iş  sözleşmesi  çerçevesinde  farklı  kamu  kurum  veya
kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine
göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı Kanunun 62 nci
maddesinin  birinci  fıkrasının  (e)  bendi  kapsamında  farklı  kamu  kurum ve  kuruluşuna  ait  işyerlerinde
geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından,
işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir…" hükmü yer almaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 120. maddesi ile mülga 1475 sayılı İş Kanununun kıdem tazminatına
ilişkin  14.  maddesi  yürürlükte  bırakılmış,  geçici  1.  maddesinde  ise  diğer  mevzuatta  1475  sayılı  İş
Kanununa  yapılan  atıfların  bu Kanuna  yapılmış  sayılacağı,  bu Kanunun  120. maddesi  ile  yürürlükte
bırakılan  1475  sayılı  İş  Kanunu'nun  14.  maddesinin  birinci  fıkrasının  1.  ve  2.  bendi  ile  onbirinci
fıkrasında,  anılan  Kanunun  16,17  ve  26.  maddesine  yapılan  atıfların  bu  Kanunun  24,  25  ve  32.
maddelerine yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır.

25.08.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde ise, "Bu Kanuna tabi işçilerin
hizmet akitlerinin:

1.  İşveren  tarafından  bu Kanunun  17  nci maddesinin  II  numaralı  bendinde  gösterilen  sebepler
dışında,

2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,
3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle,
4.  Bağlı  bulundukları  kanunla  veya  Cumhurbaşkanlığı  kararnamesiyle  kurulu  kurum  veya

sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
5. (Ek: 25/8/1999 - 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici
81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün
sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

Feshedilmesi  veya  kadının  evlendiği  tarihten  itibaren  bir  yıl  içerisinde  kendi  arzusu  ile  sona
erdirmesi  veya  işçinin  ölümü  sebebiyle  son  bulması  hallerinde  işçinin  işe  başladığı  tarihten  itibaren
hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem
tazminatı  ödenir.  Bir  yıldan  artan  süreler  için  de  aynı  oran  üzerinden  ödeme  yapılır…"  hükmü  yer
almakta olup; kıdem tazminatına ilişkin hususlar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.
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Ayrıca, 08/02/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu
İhale  Kanununa  Göre  İhale  Edilen  Personel  Çalıştırılmasına  Dayalı  Hizmet  Alımları  Kapsamında
İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 1. maddesinde ise,
"Bu Yönetmeliğin  amacı,  4/1/2002  tarihli  ve  4734  sayılı Kamu  İhale Kanununun  62  nci maddesinin
birinci  fıkrasının  (e)  bendi  uyarınca  yapılan  ihaleler  kapsamında,  alt  işverenler  tarafından  çalıştırılan
işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde; kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin
hesaplanması,  alt  işveren  ile  alt  işveren  işçisinden  istenecek  belgeler,  merkezi yönetim kapsamı
dışındaki kamu kurum veya kuruluşları arasındaki hizmet sürelerine tekabül eden tutarların

hükmü  yertahsil ve ödeme işlemleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir."
almaktadır.

Bu  itibarla,  375  sayılı  KHK'nın  geçici  24  üncü maddesi  uyarınca  hizmet  alımı  olarak  çalışan
personelin sürekli işçi statüsüne geçirilmesi amacıyla yapılan sınavda başarısız olanların kıdem ve ihbar
tazminatı hususunda 4857 sayılı Kanunun 112. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkartılan mezkur
Yönetmelik çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Rica ederim.
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