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TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığından:
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA

DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA
OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA MAHALLİ İDARE
ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 VE GEÇİCİ 24 ÜNCÜ

MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR
USUL VE ESASLAR

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 20/11/2017 tar�hl� ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 127 nc�

maddes�yle 27/6/1989 tar�hl� ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geç�c� 23 ve geç�c� 24 üncü
maddeler�nde bel�rt�len kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tar�hl� ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve d�ğer
mevzuat hükümler� uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmeler� kapsamında yüklen�c�ler
tarafından çalıştırılanların sürekl� �şç� kadrolarına veya mahall� �dare ş�rketler�nde �şç� statüsüne geç�r�lmes�ne �l�şk�n
usul ve esasların bel�rlenmes�, uygulamada ortaya çıkab�lecek tereddütler�n g�der�lmes� ve kurumlar arasında
uygulama b�rl�ğ�n�n sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 127 nc� maddes�yle 375

sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geç�c� 25 �nc� maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Geç�c� 23 üncü Madden�n Uygulanmasına İl�şk�n Usul ve Esaslar

Kurum ve bütçeler �t�barıyla kapsamın bel�rlenmes�
MADDE 3 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geç�c� 23 üncü madde �le tanınan sürekl�

�şç� kadrolarına geç�r�lme hakkından yararlanılab�lmes� �ç�n;
a) 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununa ekl� (I), (II), (III) ve (IV)

sayılı cetvellerde yer alan kamu �dareler� (MİT Müsteşarlığı har�ç) �le bunlara bağlı döner sermayel� kuruluşların, 696
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek (I) sayılı l�stede yer
alan �dareler�n merkez ve taşra teşk�latlarında personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmeler� kapsamında
yüklen�c�ler tarafından çalıştırılması,

b) (a) bend�nde sayılan �dareler�n personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmeler�ne �l�şk�n
ödemeler�n�n; merkez� yönet�m bütçes�nden, sosyal güvenl�k kurumu bütçes�nden, fon ve kefalet sandığı bütçes�nden,
yatırım �zleme ve koord�nasyon başkanlığı bütçes�nden, gençl�k h�zmetler� ve spor �l müdürlüğü bütçes�nden, döner
sermaye bütçes�nden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekl� (I) sayılı l�stede yer alan d�ğer �dareler �ç�n
kend� bütçeler�nden karşılanmış olması,

gerek�r.
(2) İdareler�n yurtdışı teşk�latlarına yönel�k personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmeler� bu

kapsamda değerlend�r�lmez.
(3) Sosyal tes�s gel�rler� g�b� yukarıda bel�rt�len bütçeler dışındak� kaynaklardan karşılanan 4734 sayılı Kanun

ve d�ğer mevzuattak� hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmeler� uygulamanın
kapsamı dışında tutulur.

(4) Kapatılan Tütün ve Alkol P�yasası Düzenleme Kurumu �le Şeker Kurumunda personel çalıştırılmasına
dayalı h�zmet alım sözleşmeler� kapsamında çalıştırılanlar hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
bu Usul ve Esaslar uygulanır.

H�zmet alımı sözleşmes� açısından kapsamın bel�rlenmes�
MADDE 4 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geç�c� 23 üncü madde �le tanınan sürekl�

�şç� kadrolarına geç�r�lme hakkından yararlanılab�lmes� �ç�n personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmes�n�n
anılan madden�n onuncu fıkrasında tanımlanan personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmes� olması gerek�r.

(2) B�r sözleşmen�n personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmes� olarak kabul ed�leb�lmes� �ç�n;
a) 4734 sayılı Kanun ve d�ğer mevzuattak� hükümler uyarınca �hale konusu �şte çalıştırılacak personel

sayısının �hale dokümanında bel�rlenm�ş olması,
b) Bu personel�n çalışma saatler�n�n tamamının �dare �ç�n kullanılması,
c) Yaklaşık mal�yet�n en az %70'l�k kısmının asgar� �şç�l�k mal�yet� �le varsa ayn� yemek ve yol g�derler� dah�l

�şç�l�k g�der�nden oluşması,
ç) Yıl boyunca devam eden ve n�tel�ğ� gereğ� sürekl�l�k arz eden �şlere �l�şk�n h�zmet alımı n�tel�ğ�nde olması,
şartlarının b�rl�kte gerçekleşmes� gerek�r.
(3) H�zmet alım sözleşmes� kapsamında n�tel�ğ� b�rb�r�nden farklı h�zmet türler�n�n bulunması hal�nde,

personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden her b�r h�zmet türü �ç�n ayrı ayrı değerlend�rme yapılır.
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Örneğ�n, b�r h�zmet alımında malzemel� yemek ve tem�zl�k �ş�n�n b�rl�kte �hale ed�lmes� durumunda, malzemel� yemek
ve tem�zl�k �şler� b�r�nc� fıkradak� kr�terler bakımından ayrı ayrı değerlend�r�l�r.

(4) Danışmanlık h�zmetler�, hastane b�lg� yönet�m s�stem� h�zmetler� ve çağrı merkez� h�zmetler�ne �l�şk�n
alımlar personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımı olarak kabul ed�lmez.

(5) Sürekl� �şç� kadrolarına geç�r�lmede dayanak alınan �halen�n, geç�c� 23 üncü maddedek� düzenlemeler �le
bu Usul ve Esaslar çerçeves�nde personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımı olup olmadığının bel�rlenmes�ne �l�şk�n
görev, yetk� ve sorumluluk �darelere a�tt�r. 

(6) İk�nc� fıkranın (a) bend�nde yer alan “d�ğer mevzuattak� hükümler” �bares�nden; kapsamda yer alan
�dareler�n bel�rlenen bütçelerden, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddes� ve d�ğer kanunlarla 4734 sayılı Kanundan
�st�sna tutulan düzenlemeler kapsamında gerçekleşt�rd�ğ� personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımları anlaşılır.

 (7) Kapsamdak� �dareler�n bel�rlenen bütçelerden, 4734 sayılı Kanun ve d�ğer mevzuattak� hükümler uyarınca
doğrudan tem�n yoluyla yapılan personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmeler� de bu Usul ve Esaslar
kapsamında değerlend�r�l�r.

(8) İk�nc� fıkranın (c) bend�nde yer alan %70 oranı yaklaşık mal�yet üzer�nden hesaplanır, sözleşmen�n
uygulanması aşamasında �ş artışı, �ş eks�l�ş� ve f�yat farkı g�b� uygulamalardan kaynaklanan artış ve eks�l�şler bu
hesaplamada d�kkate alınmaz.

Hak sah�pl�ğ� açısından kapsamın bel�rlenmes�
MADDE 5 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geç�c� 23 üncü madde �le tanınan sürekl�

�şç� kadrolarına geç�r�lme hakkından yararlanılab�lmes� �ç�n bu Usul ve Esasların 3 ve 4 üncü maddeler�nde bel�rt�len
�dareler�n söz konusu bütçeler�nden karşılanan personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmeler� kapsamında
4/12/2017 tar�h� �t�barıyla çalışıyor olmak gerek�r.

(2) Kapsama g�ren �şç�ler�n madde �le tanınan sürekl� �şç� kadrolarına geç�ş hakkından yararlanab�lmes� �ç�n
aşağıdak� n�tel�kler� de taşımaları gerek�r:

a) 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 �nc� maddes�n�n (A) bend�n�n (1), (4), (5),
(6), (7) ve (8) numaralı alt bentler�nde bel�rt�len şartları taşımak,

b) Herhang� b�r sosyal güvenl�k kurumundan emekl�l�k, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış
olmak,

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına �l�şk�n olarak �darelere karşı açtıkları davalardan ve/veya �cra tak�pler�nden
feragat edeceğ�ne da�r �dareye yazılı beyanda bulunmak,

ç) En son çalıştığı �dare �le daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt �şveren �şç�s� olarak çalıştığı �ş
sözleşmeler�nden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geç�c� 23 üncü madde �le tanınan haklar
karşılığında �darelerden herhang� b�r hak ve alacak taleb�nde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ett�ğ�ne da�r
yazılı b�r sulh sözleşmes� yapmayı kabul ett�ğ�n� �dareye yazılı olarak beyan etmek.

(3) Personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmeler� kapsamında bulunmakla b�rl�kte 4/12/2017
tar�h�nde doğum (doğum önces� ve sonrası ücretl� veya ücrets�z kanun� �z�nler dah�l) veya sağlık kurulu raporuyla
belgelend�r�len sağlık sorunları nedenler�yle �ş sözleşmeler� askıda olanlar veya anılan tar�h �t�barıyla askerde
bulunanlar da başvuru hakkından yararlandırılır. Bu durumdak�ler �ç�n başvuru ve geç�ş süreler�, askerl�k veya askı
süres�n�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren başlar.

(4) Sürekl� �şç� kadrolarına geç�r�lme sürec�, düzenlemen�n kapsamında olmakla b�rl�kte bu sürec�n tamamında
veya herhang� b�r aşamasında askerde bulunanlar �ç�n askerl�k süres�n�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren başlar veya
kaldığı yerden devam eder ve bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümlere göre �darelerce tamamlanır.

Sürekl� �şç� kadrosuna geç�r�lme sürec�
MADDE 6 – (1) Kapsama g�ren kamu �dareler�nde sürec�n sağlıklı �şlet�leb�lmes� ve öngörülen sürelerde

�şlemler�n tamamlanab�lmes� açısından mutlak olmamak, süreçler arasında geç�şkenl�k olab�leceğ�n� kabul etmek ve
�dareler açısından yol göster�c� mah�yette olmak kaydıyla aşağıdak� takv�me benzer b�r çalışma per�yodu bel�rlen�r.
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Başvuruda �stenen belgeler, başvuru şekl�
MADDE 7 – (1) Kapsamda olanlardan �stekl�ler, Ek-1 sayılı başvuru formunu eks�ks�z doldurarak örnek-1

d�lekçey� de eklemek suret�yle 11/1/2018 tar�h� mesa� b�t�m�ne kadar �dares�n�n personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet
alım sözleşmes�n�n yapıldığı b�r�m�ne, sürekl� �şç� kadrolarında �st�hdam ed�lmek üzere yazılı olarak başvurur.
Başvuru elden yapılır. Bel�rt�len süre �ç�nde yapılmayan başvurular d�kkate alınmaz.

(2)  Başvuru sah�pler� herhang� b�r sosyal güvenl�k kurumundan emekl�l�k, yaşlılık veya malullük aylığı
almaya hak kazanmadıklarına da�r beyanda bulunur ve s�gortalılık başlangıç tar�h� kadınlar �ç�n 23/5/1998, erkekler
�ç�n 23/5/1994 ve önces� olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, s�gortalılık başlangıç
tar�h� bu tar�hlerden sonra olanlardan �se kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar �le engell�l�ğ�
neden�yle verg� �nd�r�m�nden yararlananlardan s�gortalılık başlangıç tar�h� 6/8/2003 ve önces� olanlar başvuru
sırasında herhang� b�r sosyal güvenl�k kurumundan emekl�l�k, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak
kazanmadıklarına da�r belgey� sürekl� �şç� kadrosuna geç�r�lmeden önce �dareye �braz eder. S�gortalılık başlangıç
tar�h�; www.turk�ye.gov.tr adres� üzer�nden alınacak SGK Tesc�l ve H�zmet Dökümü belges� esas alınarak tesp�t
ed�leb�l�r.

(3) Başvuru sah�pler� hakkında 12/1/2018 tar�h�nde 14/2/2000 tar�hl� ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenl�k Soruşturması ve Arş�v Araştırması Yönetmel�ğ�ne uygun olarak başvuru
sırasında �lg�l� Yönetmel�k ek�ndek� form doldurulmak suret�yle arş�v araştırması yapılması Bakanlıklar ve merkez�
Ankara’da bulunan �dareler�n merkez teşk�latları �ç�n Emn�yet Genel Müdürlüğünden, d�ğer �dareler �le taşra
teşk�latları �ç�n �se �l val�l�kler�nden topluca �sten�r. Arş�v araştırması yapılacak �lg�l�n�n �kametgâh adres�n�n
bulunduğu val�l�k esas alınır. İlg�l� merc�lerden �nt�kal eden arş�v araştırması sonucunda elde ed�len b�lg�ler�n
değerlend�r�lmes� tesp�t kom�syonunca yapılır.

Tesp�t kom�syonu
MADDE 8 – (1) Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tesp�t� �le bu tesp�te �l�şk�n �t�razların karara

bağlanması amacıyla kapsamdak� �dareler�n bünyes�nde, duyulacak �ht�yaca göre, bakanlık merkez teşk�latlarında
�lg�l� bakanın, d�ğer �dareler�n merkez teşk�latlarında üst yönet�c�n�n, taşra teşk�latı �l kuruluşlarında val�n�n, taşra
teşk�latı bölge müdürlükler�nde �se bölge müdürünün onayı �le merkez teşk�latlarında üst yönet�c�n�n yardımcısının,
ün�vers�telerde genel sekreter�n, taşra teşk�latlarında bölge veya �l müdürünün başkanlığında en az üç k�ş�den oluşan
tesp�t kom�syonları teşk�l ed�l�r. Aynı usulle �k� yedek üye de bel�rlen�r. Gerekmes� hal�nde �lg�l� bakanın onayı �le
farklı düzey ve şek�lde tesp�t kom�syonları oluşturulab�l�r.

(2) Tesp�t kom�syonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu �le karar alır.
(3) Tesp�t kom�syonu üyeler� kend�ler�n�n, boşanmış olsalar dah� eşler�n�n, �k�nc� dereceye kadar (bu derece

dâh�l) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdak� başvurularında görev alamazlar.
(4) Tesp�t kom�syonunun çalışmaları �ç�n aralarında �dareler�n yetk�l� Elektron�k Kamu Alımları Platformu

(EKAP) kullanıcılarının da bulunduğu yeterl� sayıda personel görevlend�r�l�r.
İnceleme kr�terler�
MADDE 9 – (1) Başvuruları alan b�r�mler, başvuruları derhal tesp�t kom�syonuna �nt�kal ett�r�r. Tesp�t

kom�syonu başvuruları ön �nceleme ve esas �nceleme olmak üzere �k� aşamada �nceler.
(2) Ön �ncelemede, başvuru formunun tam ve eks�ks�z şek�lde doldurulup doldurulmadığı, yapılan beyanların

aranılan şartlara uygun olup olmadığı, usule �l�şk�n şek�l şartlarına uyulup uyulmadığı �ncelen�r. 
(3) Esas �ncelemede, yetk�l� EKAP kullanıcısı tarafından alt�sveren.gov.tr �nternet sayfasına g�r�lerek;
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a) İşç�n�n �st�hdam ed�ld�ğ� sözleşmen�n kanun hükmünde kararname kapsamında personel alımına dayalı
h�zmet alımı sözleşmes� olup olmadığı hususu Kamu İhale Kurumu kayıtlarından kontrol ed�l�r. Ayrıca �dare
kayıtlarından da tey�t ed�l�r.

b) İşç�n�n bu personel alımına dayalı h�zmet sözleşmes� kapsamında o �şyer�nde 4/12/2017 tar�h� �t�barıyla
çalışıp çalışmadığı hususu Sosyal Güvenl�k Kurumu kayıtlarından kontrol ed�l�r.                                                        

Ancak alt�sveren.gov.tr �nternet sayfasında yer almayan h�zmet alım �haleler�n�n, personel çalıştırılmasına
dayalı h�zmet alımı �le d�ğer h�zmet alımlarının b�rl�kte yapıldığı h�zmet alım �haleler�n�n personel çalıştırılmasına
dayalı olup olmadığı hususu �darelerce değerlend�r�l�r. Bu durumda, 4/12/2017 tar�h� �t�barıyla çalışan �şç� l�stes�,
alt�sveren.gov.tr �nternet sayfasına �şyer� s�c�l numarası g�r�lmek suret�yle kontrol ed�l�r. İşç�n�n bu tar�h �t�barıyla bu
�şyer�nde çalıştığının tesp�t ed�lmes� hal�nde h�zmet alımı suret�yle personel çalıştırılması tanımına uygun �st�hdam
ed�l�p ed�lmed�ğ� değerlend�r�lerek karar ver�l�r. Tereddüt olması hal�nde tesp�t kom�syonu tarafından söz konusu
h�zmet alımının, bu Usul ve Esaslarda bel�rt�len personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımı olup olmadığı detaylı
olarak �ncelen�p araştırılır, personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımı olduğunun bel�rlenmes� hal�nde gerekçeler�
tutanak altına alınır.

(4) Üçüncü fıkranın (b) bend�ne �l�şk�n olarak Sosyal Güvenl�k Kurumuna yasal süres� dışında ver�len belgeler
bu tesp�tte d�kkate alınmaz. Ayrıca, �dareler�nce 4/12/2017 tar�h� �t�barıyla çalıştırılmakta olduğu tesp�t ed�lenlerden,
hakkında bu tar�hten sonra �şten ayrılış b�ld�rges� ver�lenler de bentte aranan çalışma şartını sağlıyor kabul ed�l�r.

(5) Tesp�t kom�syonu, bütün başvuruların b�tmes� beklenmeks�z�n �nceleme �şlem�ne başlar ve �lg�l�ler
hakkında ön �nceleme ve esas �ncelemey� öngörülen süre �çer�s�nde sonuçlandırır.

(6) Bu madde kapsamında yapılan �şlemler kayıt altına alınarak ayrıca çıktıları �lg�l� �dare tarafından muhafaza
ed�l�r.

İlan
MADDE 10 – (1) İnceleme net�ces�nde şartları taşıdığı ve taşımadığı tesp�t ed�lenler�n �s�mler�, çalıştıkları

teşk�lat ve/veya b�r�m�n de bel�rt�lmes� suret�yle müracaat ett�kler� b�r�mlerce/�darece �lan (�nternet veya kurumca
bel�rlenecek şek�lde) ed�l�r ve bunlar yüklen�c�ye b�ld�r�l�r. Bu şek�lde yapılan �lan tebl�ğ yer�ne geçer. Başvuru
sah�pler�ne ayrıca tebl�gat yapılmaz. 

(2) İnceleme net�ces�nde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesp�t ed�lenler�n başvuruları geçers�z sayılır ve
sınava alınmazlar. Bunlar h�çb�r hak talep edemez ve kasıtlı olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar
hakkında Cumhur�yet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Tesp�t kom�syonu kararına �t�raz ve süres�
MADDE 11 – (1) Tesp�t kom�syonu kararına göre sınava g�rme hakkı elde edemeyenler, �lan tar�h�nden

�t�baren öngörülen süre �çer�s�nde gerekçes�n� de bel�rtmek suret�yle yazılı olarak �t�razda bulunab�l�r.
(2) İt�razlar derhal �ncelemey� yapan tesp�t kom�syonuna �nt�kal ett�r�l�r. Talep, kom�syonca değerlend�r�lerek

öngörülen süre �çer�s�nde karara bağlanır ve sonuç �lg�l�s�ne yazılı şek�lde tebl�ğ ed�l�r. İt�raz üzer�ne tesp�t
kom�syonunca ver�len kararlar kes�nd�r.

N�ha� olarak sınava g�rmeye hak kazananların bel�rlenmes�
MADDE 12 – (1) İt�raz ed�lmemes� ya da �t�raz üzer�ne karar ver�lmes� durumlarında sınava g�rmeye hak

kazananlara a�t l�ste kes�nleş�r.
Sınav kurulunun teşk�l�
MADDE 13 – (1) Hak sah�b� �şç�ler�n sürekl� �şç� kadrosuna geç�r�lmes�ne �l�şk�n sınavın gerçekleşt�r�lmes�,

sınav sonuçlarının değerlend�r�lmes� ve �t�razların �ncelenerek karara bağlanması amacıyla kapsamdak� �dareler�n
bünyes�nde, duyulacak �ht�yaca göre bakanlık merkez teşk�latlarında �lg�l� bakanın, d�ğer �dareler�n merkez
teşk�latlarında üst yönet�c�n�n, taşra teşk�latı �l kuruluşlarında val�n�n, taşra teşk�latı bölge müdürlükler�nde �se bölge
müdürünün onayı �le merkez teşk�latında üst yönet�c� yardımcısının, ün�vers�telerde genel sekreter yardımcısının, taşra
teşk�latlarında bölge veya �l müdürü yardımcısının başkanlığında en az üç k�ş�den oluşan sınav kurulu teşk�l ed�l�r.
Aynı usulle �k� yedek üye de bel�rlen�r. Gerekmes� hal�nde �lg�l� bakanın onayı �le farklı düzey ve şek�lde sınav
kurulları oluşturulab�l�r.

(2) Sınav kurulu üyeler� kend�ler�n�n, boşanmış olsalar dah� eşler�n�n, �k�nc� dereceye kadar (bu derece dâh�l)
kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdak� başvurularında görev alamazlar.

(3) Sınava �l�şk�n sekretarya �şler� �lg�l� �daren�n �nsan kaynakları b�r�m�nce yürütülür.
Sınavın gerçekleşt�r�lmes� ve �lanı
MADDE 14 – (1) Hak sah�b� �şç�ler�n sürekl� �şç� kadrosuna geç�r�lmes�ne �l�şk�n sınav; yalnızca yazılı,

yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şek�lde yapılab�leceğ� g�b� yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şek�llerde de
yapılab�l�r. Uygulanacak sınav yöntem� bakanlıklarda bakan, d�ğer �darelerde �lg�l� �daren�n üst yönet�c�s� tarafından
bel�rlen�r. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar d�kkate alınarak farklı �şlerde çalışanlara farklı yöntemde
sınav uygulanab�lmes� mümkündür.

(2) Sınavların yer�, günü ve saat�ne �l�şk�n b�lg�ler �lg�l� �daren�n �nternet sayfasında �lan ed�l�r. Yapılan �lan
tebl�ğ hükmüne geçer, �lg�l�lere ayrıca tebl�gat yapılmaz. 

(3) Sınav soruları çalışanların �şt�gal ett�ğ� konulardan seç�l�r. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz puan
üzer�nden değerlend�r�l�r ve tutanağa geç�r�l�r. Sınavda başarılı sayılmak �ç�n en az ell� puan almak şarttır. Sözlü
ve/veya uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geç�r�l�r.

 (4) Sınavın yazılı ve sözlü sınav şekl�nde yapılması hal�nde, adayın sürekl� �şç� kadrosuna geç�r�leb�lmes� �ç�n
yazılı sınavdan en az ell� puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şarttır.

 (5) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resm� �nternet adres�nde �lan ed�l�r.
İlan tebl�gat yer�ne geçer, �lg�l�lere ayrıca tebl�gat yapılmaz.
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(6) Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların �şt�gal ett�kler� görevlerle �lg�l� konularda, yürütmekle yükümlü
oldukları vaz�felerdek� yetk�nl�kler�n� ölçmeye yönel�k ve eğ�t�m düzeyler�ne uygun olarak sınav kurulu tarafından
hazırlanır.

Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 15 – (1) Sınavlarda başarılı olamayanlar, �lan tar�h�nden �t�baren öngörülen süre �çer�s�nde

gerekçes�n� de bel�rtmek suret�yle yazılı olarak �t�razda bulunab�l�r.
(2) İt�razlar derhal �lg�l� sınav kuruluna �nt�kal ett�r�l�r. Talep, kurulca değerlend�r�lerek öngörülen süre

�çer�s�nde karara bağlanır ve sonuç �lg�l�s�ne yazılı şek�lde tebl�ğ ed�l�r. İt�raz üzer�ne ver�len kararlar kes�nd�r.
İşç� kadrosuna geç�r�lme
MADDE 16 – (1) Sınavlarda başarılı olanlar;
a) 4734 sayılı Kanun ve d�ğer mevzuattak� hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım

sözleşmeler� kapsamında yüklen�c�ler tarafından çalıştırılmalarına �l�şk�n olarak �darelere karşı açtıkları davalardan
feragat ett�kler�ne da�r örnek-2’de yer alan d�lekçen�n �lg�l� Mahkemes�ne sunulması üzer�ne, mahkemece k�ml�k
tesp�t� yapıldığını ve bu feragat d�lekçes�n�n davacı tarafından mahkemeler� dosyasına sunulduğunu göster�r �lg�l�
mahkeme şerh�n� taşıyan belge veya feragat beyanını �çer�r mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat
neden�yle davanın redd�ne da�r kararın onaylı örneğ�n�, ve/veya �cra tak�pler�nden feragat ett�kler�ne da�r örnek-3’te
yer alan d�lekçen�n �lg�l� İcra Müdürlüğüne sunulması üzer�ne, İcra Müdürlüğünce k�ml�k tesp�t� yapılarak, feragat
d�lekçes�n�n tak�p dosyasına sunulduğunu gösteren belgen�n aslı veya onaylı suret� veya feragat neden�yle �cra tak�p
dosyasının �şlemden kaldırıldığına da�r İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suret�n� �dareye �braz etmek,

b) En son çalıştığı �dare �le daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt �şveren �şç�s� olarak çalıştığı �ş
sözleşmeler�nden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geç�c� 23 üncü madde �le tanınan haklar
karşılığında �darelerden herhang� b�r hak ve alacak taleb�nde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ett�ğ�ne da�r
örnek-4’te yer alan sulh sözleşmes�n� �dareye �braz etmek,

c) Öngörülen şartları taşımaya devam etmek,
kaydıyla sınav sonuçlarının kes�nleşmes�n� müteak�p, her b�r sözleşme �t�barıyla, yüklen�c�n�n haked�şler�n�n

ödend�ğ� bütçe, teşk�lat ve b�r�m/yerleş�m yer� adına v�ze ed�lm�ş sayılan sürekl� �şç� kadrolarına her b�r �darede
atamaya yetk�l� am�r�n onayıyla topluca geç�r�l�r.

(2) Bu şek�lde sürekl� �şç� kadrosuna geç�r�lenler�n �st�hdam süres� h�çb�r şek�lde emekl�l�k, yaşlılık ve
malullük aylığını kazanma tar�h�n� geçemez.

(3) Sürekl� �şç� kadrosuna geç�r�lenlerden şartları taşımadığı tesp�t ed�lenler�n herhang� b�r tazm�nat
ödenmeks�z�n �st�hdamına son ver�l�r. Yanıltıcı b�lg� ve belge sunmak suret�yle bu madde hükümler�nden yararlandığı
tesp�t ed�lenlere �st�hdam süres�nce yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahs�l ed�l�r. Şartları taşımayanları geç�c�
23 üncü madde hükmünden yararlandıranların sorumlulukları saklıdır.

Belgeler�n saklanması
MADDE 17 – (1) Atama sürec�ne �l�şk�n belgeler �le kapsama dah�l �darelerde personel çalıştırılmasına dayalı

h�zmet alım sözleşmeler� kapsamında çalıştıkları dönemlere �l�şk�n b�lg� ve belgeler �şç� kadrolarına atananların her
b�r� �ç�n açılacak özlük ve s�c�l dosyasında saklanır.

Kadroların �hdası, v�zes�, �ptal� ve b�ld�r�m�
MADDE 18 – (1) Sürekl� �şç� kadrolarına geç�r�lecekler�n kadroları, yüklen�c�n�n haked�şler�n�n ödend�ğ�

bütçe (ün�vers�telerde g�derler� öz gel�rlerden karşılananlar aynı şek�lde bu öz gel�rlerden karşılanmak kaydıyla),
teşk�lat ve b�r�m/yerleş�m yer� adına başka b�r �şleme gerek kalmaksızın geç�ş �şlem�n�n yapıldığı tar�h �t�barıyla
sürekl� �şç� unvanı �le �hdas ed�lm�ş sayılır.

(2) İhdas ed�len kadrolar �lg�l� �darelerce aded�, bütçe ve teşk�latı �le b�r�m�/yerleş�m yer� bel�rt�lmek suret�yle
geç�ş �şlemler�n�n yapıldığı tar�hten �t�baren �k� ay �ç�nde Devlet Personel Başkanlığı ve Mal�ye Bakanlığına b�ld�r�l�r.

(3) Sözleşmeler� askıya alınanlar �le askerde bulunanların kadroları har�ç olmak üzere bu şek�lde �hdas ed�lm�ş
sayılan sürekl� �şç� kadroları, herhang� b�r sebeple boşalması hal�nde h�çb�r �şleme gerek kalmaksızın �ptal ed�lm�ş
sayılır ve buna �l�şk�n b�lg�ler 15 gün �çer�s�nde DPB E-Uygulama üzer�nden b�ld�r�l�r.

Geç�c� �şç� poz�syonlarına geç�ş
MADDE 19 – (1) Bu Usul ve Esasların 3 üncü maddes�nde bel�rt�len �dareler�n aynı maddede bel�rt�len

bütçeler�nden karşılanan ve personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımının “yıl boyunca devam etme şartı” har�ç
d�ğer tüm şartlarını taşıyan h�zmet alım sözleşmeler�nden; 4/12/2017 tar�h� �t�barıyla devam edenlerden bu tar�h
�t�barıyla çalışanlar �le 2017 yılı �çer�s�nde 4/12/2017 tar�h�nden önce sona erm�ş olanlarda sözleşmen�n süres�n�n sona
erd�ğ� tar�hte çalışmış olanlar, bu Usul ve Esasların 5 �nc� maddes�nde aranan şartları taşımaları ve en son h�zmet alım
sözleşmeler�nde öngörülen dönem ve çalışma süreler�yle sınırlı olmak kaydıyla, geç�c� �şç� poz�syonlarında �st�hdam
ed�lmek üzere başvurab�l�rler.

(2) Sürekl� �şç� kadrolarına atanacaklarda aranan şartlara ve bunların geç�ş sürec�ne �l�şk�n hükümler geç�c� �şç�
olarak �st�hdam ed�lmek üzere başvuranlar hakkında da aynen uygulanır.

(3) Geç�c� �şç� olarak �st�hdam ed�lecek personel; en son h�zmet alım sözleşmeler�nde öngörülen dönem ve
çalışma süreler�n� aşmamak kaydıyla, 5620 sayılı Kanunun 3 üncü maddes� hükümler� çerçeves�nde �st�hdam ed�lmeye
devam olunur. Sözleşmeler� askıya alınanlar �le askerde bulunanların poz�syonları har�ç olmak üzere herhang� b�r
sebeple boşalan poz�syonlar �ptal ed�l�r. 

Sağlık Bakanlığındak� kamu özel �şb�rl�ğ� kapsamındak� tes�slere �l�şk�n hükümler
MADDE 20 – (1) 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş B�rl�ğ� Model� �le Tes�s Yaptırılması,

Yen�lenmes� ve H�zmet Alınması �le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılması
Hakkında Kanun hükümler� çerçeves�nde faal�yete geçen tes�slere taşınması neden�yle faal�yetler� sona erd�r�len sağlık
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kurum ve kuruluşlarında, bu kurum ve kuruluşların kapatılma tar�h�nde personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımları
kapsamında çalıştırılmakta olanlardan 4/12/2017 tar�h� �t�barıyla kamu özel �ş b�rl�ğ� model� �le �şlet�len tes�slerde
çalıştırılanlar bu Usul ve Esaslarda sürekl� �şç� kadrolarına geç�r�lme açısından öngörülen şartları taşımaları kaydıyla
aynı hükümlerden yararlandırılarak Sağlık Bakanlığının �lg�l� b�r�mler�nde �hdas ve v�ze ed�lm�ş sayılan sürekl� �şç�
kadrolarına geç�r�l�r.

(2) Bu �şç�ler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarının aynı �l �çer�s�nde �ht�yaç duyulan b�r�mler�nde, aynı �lde
�ht�yaç bulunmaması hal�nde �se �lg�l�n�n taleb� doğrultusunda Bakanlığın uygun gördüğü başka b�r �l�n �ht�yacı olan
b�r�m�ne kadrosuyla b�rl�kte geç�r�leb�l�r.

(3) Sürekl� �şç� kadrolarına geç�r�lenlerden 2/1/2018 tar�h�nden sonra 6428 sayılı Kanun hükümler�
çerçeves�nde faal�yetler� sona erd�r�len sağlık kurum ve kuruluşlarında kapatılma tar�h� �t�barıyla çalışanlar; Sağlık
Bakanlığı ve bağlı kurumlarının aynı �l �çer�s�nde �ht�yaç olan b�r�mler�ne, aynı �lde �ht�yaç bulunmaması hal�nde �se
�lg�l�n�n taleb� doğrultusunda Bakanlığın uygun gördüğü başka b�r �l�n �ht�yacı olan b�r�mler�ne kadrosuyla b�rl�kte
geç�r�leb�l�r.

(4) Bu madde kapsamına g�ren �şç�lerden b�r kısmının ya da tamamının Sağlık Bakanlığınca �ht�yaç fazlası
personel olarak bel�rlenmes� hal�nde;

a) İdareler�n, �ht�yaç fazlası �şç�ler�n bulunduğu �lde veya �lg�l�n�n taleb� doğrultusunda b�r başka �lde bu
kapsamda �şç� �ht�yacının bulunması ve Devlet Personel Başkanlığından yer ve sayı olarak �şç� taleb�nde bulunması,

b) Sağlık Bakanlığınca bu talebe uygun sayıda �ht�yaç fazlası �şç�n�n Devlet Personel Başkanlığına
b�ld�r�lmes�,

kaydıyla �ht�yaç fazlası �şç�ler Devlet Personel Başkanlığı tarafından �ht�yaç taleb�nde bulunan �darelerde
�hdas, tahs�s ve v�ze ed�lm�ş sayılan sürekl� �şç� kadrolarına yerleşt�r�l�r. Sağlık Bakanlığınca, sürekl� �şç� �ht�yacı
bulunan �darelere nakled�lmek üzere Devlet Personel Başkanlığına b�ld�r�lecek �ht�yaç fazlası �şç�ler�n
bel�rlenmes�nde, s�gortalı h�zmet süres� az olan; h�zmet süres�n�n eş�tl�ğ� hal�nde �se yaşı küçük olan �şç�ye öncel�k
ver�l�r.

(5) Bu �şç�ler, yerleşt�r�lme �şlem�n�n kend�ler�ne tebl�ğ�n� �zleyen günden �t�baren beş �ş günü �ç�nde yen�
görev yerler�nde �şe başlamak zorundadır.

(6) Bu madde kapsamındak� �şç�lerden d�ğer �darelere geç�r�lenler 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n
geç�c� 23 üncü maddes� hükümler�ne tab� olmaya devam ederler.

Sürekl� �şç� kadrolarına geç�r�lenler�n ücret� �le d�ğer mal� ve sosyal haklarının bel�rlenmes�
MADDE 21 – (1) Sürekl� �şç� kadrolarına geç�r�lenlerden, geç�ş �şlem� yapılırken mevcut �şyer�n�n g�rd�ğ�

�şkolunda kurulu �şyer�nden b�ld�r�lenler�n ücret� �le d�ğer mal� ve sosyal hakları, bu Usul ve Esasların 3 üncü
maddes�nde bel�rt�len �darelerde geç�şten önce alt �şveren �şç�ler�n� kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara
bağlanan ve süres� en son sona erecek toplu �ş sözleşmes�n�n b�t�m�ne kadar bu toplu �ş sözleşmes�n�n uygulanması
suret�yle oluşan ücret �le d�ğer mal� ve sosyal haklardan fazla olamaz.

(2) Sürekl� �şç� kadrolarına geç�r�lenlerden; geç�şten önce toplu �ş sözleşmes� bulunmadığından kadroya
geç�r�ld�ğ� tar�hte yürürlükte olan b�reysel �ş sözleşmes� hükümler�n�n geçerl� olduğu �şç�ler �le geç�ş �şlem�nden önce
yapılan ve geç�şten sonra yararlanmaya devam ett�ğ� toplu �ş sözleşmes� bulunmakla b�rl�kte bu Usul ve Esasların 3
üncü maddes�nde bel�rt�len �darelerde alt �şveren �şç�ler�n� kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara
bağlanan ve süres� en son sona erecek toplu �ş sözleşmes�n�n b�t�m�nden önce toplu �ş sözleşmes� sona eren �şç�ler�n
ücret� �le d�ğer mal� ve sosyal hakları, bu madde kapsamındak� �darelerde geç�şten önce alt �şveren �şç�ler�n� kapsayan,
Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süres� en son sona erecek toplu �ş sözleşmes�ne göre bel�rlen�r.

(3) Bu Usul ve Esasların 3 üncü maddes�nde bel�rt�len �darelerde; 18/10/2012 tar�hl� ve 6356 sayılı Kanunun
geç�c� 7 nc� maddes�nde bel�rt�len mevcut �şyerler� bakımından anılan Kanuna uygun olarak yetk� başvurusunda
bulunulab�l�r, ancak geç�ş� yapılan �şç�ler �ç�n yen� tesc�l ed�len �şyerler�nde, geç�şten önce alt �şveren �şç�ler�n�
kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süres� en son sona erecek toplu �ş sözleşmes�n�n sona
erme tar�h�nden sonra yetk� başvurusunda bulunulab�l�r.

İdarelerce �ht�yaç duyulan taşınırlar �le tüket�m malzemeler�
MADDE 22 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n geç�c� 23 üncü maddes�ne göre feshed�lm�ş

sayılan veya �ş eks�l�ş� yapılan h�zmet alım sözleşmeler� kapsamında �darelere a�t �ş yerler�nde h�zmetler�n
yürütülmes�nde f��len kullanılmakta olan taşınırlar �le tüket�m malzemeler�nden h�zmet�n sunulab�lmes� �ç�n �ht�yaç
duyulduğu �darece bel�rlenenler�n satın alınmasına veya k�ralanmasına en az üç k�ş�den oluşan kom�syon tarafından
karar ver�l�r. Kom�syonda, malzemen�n n�tel�ğ�ne göre konusunda uzman personel �lg�l� �daren�n harcama
yetk�l�s�/b�r�m yetk�l�s� tarafından görevlend�r�l�r.

(2) 5018 sayılı Kanuna ekl� (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu �dareler�nde oluşturulacak söz konusu
kom�syonlarda b�r Mal�ye Bakanlığı tems�lc�s� bulundurulur. Kom�syonlarda görev yapacak Mal�ye Bakanlığı
tems�lc�ler�, �daren�n bulunduğu �ldek� Defterdarlık tarafından bel�rlen�r. Ayrıca, Mal�ye Bakanlığı tems�lc�s� b�rden
fazla �daren�n �şlemler�nde görevlend�r�leb�l�r.  Gerekl� olması hal�nde �dareler b�rden fazla kom�syon oluşturab�l�r.

(3) Kom�syon tarafından, h�zmetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� taşınırlar �le tüket�m malzemeler�n�n tesp�t�
yapılır. Taşınırlardan kullanılab�l�r olan ve �darece �ht�yaç duyulanların satın alınması ya da k�ralanması hususu
değerlend�r�l�r. Bu çerçevede, tüket�m malzemeler� satın alınab�l�r; taşınırlar �ç�n �se h�zmette geç�c� veya sürekl�
kullanıldığına bakılmaksızın satın alma veya k�ralama yoluna g�d�leb�l�r.

(4)  Tesp�t� yapılan taşınırlar �le tüket�m malzemeler�nden satın alınmasına karar ver�lenler�n kom�syon
tarafından ray�ç değer� bel�rlen�r. Satın alma bedel� h�çb�r şek�lde taşınırlar ve tüket�m malzemeler� �ç�n yüklen�c�n�n
4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu hükümler�ne göre tutulan yasal defter ve kayıtlarında yer alan kayıtlı
değer�nden fazla olamaz. Kom�syon, değer tesp�t�nde t�caret odası, sanay� odası, borsa, meslek kuruluşları, �lg�l� d�ğer
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kuruluşlardan veya aynı n�tel�ktek� taşınırı ve tüket�m malzemes�n� satın alan �darelerden veya p�yasa f�yat araştırması
sonuçlarından yararlanab�l�r.

(5) Satın alınan taşınırlar, kom�syonca bel�rlenecek bedele �st�naden �lg�l� f�rmadan alınacak faturaya göre
taşınır �şlem f�ş� düzenlenerek �daren�n kayıtlarına alınır. K�ralanacak taşınırlar �darece tak�p ed�l�r.

Ödenek aktarma �şlemler�
MADDE 23 – (1) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 127 nc� maddes�yle 375 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnameye eklenen hükümler neden�yle merkez� yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�n�n bütçeler�
�çer�s�nde yapılması gereken ödenek aktarma �şlemler�nde; aktarma yapılacak tert�b�n başlangıç ödeneğ�n�n %20's�n�
geçmeyen ödenek aktarma �şlemler� �lg�l� �darelerce, �ht�yaç olması hal�nde %20'y� aşan ödenek aktarma �şlemler� �se
Mal�ye Bakanlığınca sonuçlandırılır.

(2) 7066 sayılı 2018 yılı Merkez� Yönet�m Bütçe Kanununun 8 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında, �şç�lere
yapılan personel g�der� mah�yet�ndek� ödemeler�n bütçeleşt�r�ld�ğ� (01.3) ve (02.3) ekonom�k kodlu tert�plere �l�şk�n
yapılacak ödenek aktarmaları toplu �ş sözleşmeler�nden doğacak yükümlülükler, �hbar ve kıdem tazm�natı ödemeler�,
asgar� ücret ve s�gorta pr�m artışı neden�yle meydana gelecek ödenek �ht�yaçları �le söz konusu ekonom�k kodlu
tert�pler�n kend� aralarında yapılacak bütçe �şlemler�yle sınırlandırılmıştır. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n
127 nc� maddes� �le 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen hükümler neden�yle 2018 yılı merkez�
yönet�m bütçes�nde personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımları kapsamında bütçelenen ödenekler�n (01.3) ve
(02.3) ekonom�k kodlu tert�plere aktarılmasında ve �ht�yaç olması hal�nde yapılacak ödenek eklemeler�nde anılan
Bütçe Kanununun 8 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len sınırlamalar uygulanmaz.

(3) 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununun 21 �nc� maddes�nde Mal�ye Bakanlığınca
yapılacak kurum �ç� aktarma �şlemler� �lg�l� kurumun başlangıç ödenekler� toplamının %20’s� �le sınırlandırılmıştır.
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 127 nc� maddes� �le 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen
hükümler neden�yle Mal�ye Bakanlığınca yapılacak ödenek aktarma �şlemler� anılan sınır �çer�s�nde değerlend�r�lmez.

Feshed�len sözleşmeler neden�yle ödenecek tazm�natlar
MADDE 24 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n geç�c� 23 üncü maddes�n�n yed�nc� fıkrası,

tamamen personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımı n�tel�ğ� taşıyan sözleşmeler�n, sürekl� �şç� kadrosuna geç�ş
neden�yle feshed�lmes� hal�nde yüklen�c�lere ödenecek tazm�nat tutarının hesabına �l�şk�n hükümler� �çer�r. Buna göre;

a) Söz konusu fıkraya göre feshed�lm�ş sayılan sözleşmelerde, yapılan �ş tutarının sözleşme bedel�n�n % 80’�n�
aşan personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımlarında herhang� b�r tazm�nat ödenmez.

b) F�yat farkları sözleşme bedel�n�n hesabında d�kkate alınmaz.
c) Geç�ş �şlem�n�n yapıldığı tar�hten önce yapılan �ş artışı ve �ş eks�l�şler� sonucunda ortaya çıkan bedel,

sözleşme bedel� olarak d�kkate alınır.
ç) Hesaplanacak tazm�nat dışında yüklen�c�ye bu kapsamda başka b�r ödeme yapılmaz.
d) Anılan fıkranın uygulanmasına �l�şk�n örnek aşağıda yer almaktadır.
Örnek: Sözleşme bedel� 100.000 Türk L�rası olan personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımının sürekl� �şç�

kadrolarına geç�ş �şlem�n�n yapıldığı tar�h �t�barıyla % 30’u tamamlanmıştır. İş artışı ve �ş eks�l�ş� bulunmamaktadır.
Ödenecek tazm�nat aşağıdak� şek�lde hesaplanır.

Ödenecek tazm�nat tutarı:  [(Sözleşme bedel� x 0,80) - Tamamlanan �ş tutarı] x 0,05
Ödenecek tazm�nat tutarı:  [(100.000 x 0,80) - 30.000] x 0,05 = 2.500 Türk L�rası
(2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n geç�c� 23 üncü maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasında, aynı �hale

sözleşmes� kapsamında hem personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımı hem de personel çalıştırılmasına dayalı
olmayan h�zmet alımının bulunması hal�nde sürekl� �şç� kadrolarına geç�ş �şlem�n�n yapıldığı tar�h �t�barıyla personel
çalıştırılmasına dayalı olan kısımlar �ç�n �ş eks�l�ş� yapılmış sayılacağı düzenlenm�şt�r. Buna göre:

a) Bu sözleşmelerde, geç�ş �şlem�n�n yapıldığı tar�h �t�barıyla kalan �ş kısmı �çer�s�nde personel çalıştırılmasına
dayalı olmayan tutar hesaplanır. Hesaplanan tutara, geç�ş �şlem�n�n yapıldığı tar�he kadar gerçekleşt�r�len �ş tutarının
eklenmes� �le bulunacak toplam tutarın, sözleşme bedel�n�n %80'�n� aşmaması hal�nde yüklen�c�ye, personel
çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımların tamamlanacağı tar�h �t�barıyla yapılacak tazm�nat ödemes� aşağıdak�
örnekte göster�ld�ğ� şek�lde gerçekleşt�r�l�r.

b) F�yat farkları sözleşme bedel�n�n hesabında d�kkate alınmaz.
c)  Geç�ş �şlem�n�n yapıldığı tar�hten önce yapılan �ş artışı ve �ş eks�l�şler� sonucunda ortaya çıkan bedel,

sözleşme bedel� olarak d�kkate alınır.
ç) Bu fıkraya göre hesaplanacak tazm�nat dışında yüklen�c�ye bu kapsamda başka b�r ödeme yapılmaz.
d) Bu kapsamda tazm�nat ödenmes� �ç�n personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısmın sona ermes� beklen�r.
Örnek: Malzemel� yemek ve tem�zl�k �şler�n�n b�r arada alındığı b�r sözleşmede personel çalıştırılmasına

dayalı h�zmet alımı n�tel�ğ� taşıyan tem�zl�k �ş�ne �l�şk�n kısım 60.000 Türk L�rası, personel çalıştırılmasına dayalı
olmayan malzemel� yemek �ş�ne �l�şk�n kısım �se 40.000 Türk L�rası ve toplam sözleşme bedel� 100.000 Türk L�rası
olan sözleşmen�n sürekl� �şç� kadrolarına geç�ş �şlem�n�n yapıldığı tar�h �t�barıyla % 20’s� tamamlanmıştır. % 20’s�
gerçekleşen �ş tutarının 14.000 Türk L�rasının personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımdan, 6.000 Türk L�rasının �se
personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımdan kaynaklandığı tesp�t ed�lm�şt�r.

Ödenecek tazm�nat tutarı:  [(Sözleşme bedel� x 0,80) - (Yapılan toplam �ş tutarı + Yapılacak personel
çalıştırılmasına dayalı olmayan �ş tutarı)] x 0,05

Yapılan toplam �ş tutarı: (100.000 x 0,20) = 20.000 Türk L�rası
Yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı olmayan �ş tutarı: (40.000 - 6.000) = 34.000 Türk L�rası
Ödenecek tazm�nat tutarı:  [(100.000 x 0,80) - (20.000 + 34.000)] x 0,05 = 26.000 x 0,05 = 1.300 Türk L�rası
Feshed�lm�ş sayılan sözleşmeler�n tasf�yes�
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MADDE 25 – (1) Tamamen personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmeler� geç�ş tar�h� �t�barıyla
feshed�lm�ş sayılır ve tasf�ye sürec� hemen başlatılır. Tasf�ye sürec�nde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen geç�c� 23 üncü madden�n dokuzuncu fıkrası hükümler� uygulanır.

Sürec� devam eden �haleler �le �şe başlanmamış sözleşmeler�n durumu
MADDE 26 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n geç�c� 23 üncü maddes�n�n on beş�nc�

fıkrasında, madde kapsamındak� �şlerde sürec� devam eden �haleler�n �ptal ed�leceğ� hükmü yer aldığından söz konusu
hüküm gereğ�nce anılan madde kapsamındak� �dareler�n 24/12/2017 tar�h� �t�barıyla sözleşmes� �mzalanmamış olan
�haleler� �ptal ed�l�r. Bu kapsamdak� �haleler�n �ptal� �ç�n 4734 sayılı Kanun çerçeves�nde ş�kayet ve �t�razen ş�kayet
başvurularının sonuçlandırılması beklenmez.

(2) İhales� yapılarak 24/12/2017 tar�h� ve bu tar�hten sonra �şe başlayacak şek�lde �mzalanmış sözleşmeler
feshed�lm�ş sayılır ve yüklen�c�lere anılan fıkrada bel�rlenen esaslar çerçeves�nde ödeme gerçekleşt�r�l�r. Fıkrada
öngörülen ödeme dışında yüklen�c�ye bu kapsamda başka b�r ödeme yapılmaz.

Sözleşme süres�n�n sona ermes� neden�yle geç�ş �şlem� tamamlanıncaya kadar �ht�yaçların karşılanması
MADDE 27 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n geç�c� 23 üncü maddes�n�n on beş�nc�

fıkrasında; sürekl� �şç� kadrolarına geç�r�lecekler�n çalıştırılmalarına esas h�zmet alım sözleşmeler�n�n süres�n�n geç�ş
�şlem�n�n yapılmasından önce sona ermes� hal�nde, bunlardan personel çalıştırılmasına dayalı olanlar �le personel
çalıştırılmasına dayalı olan kısımlarının süres�n�n başka b�r �şleme gerek kalmaksızın mevcut sözleşme koşullarına
uygun olarak geç�ş �şlem� yapılıncaya kadar �lg�l� mevzuatı uyarınca uzamış sayılacağı, ancak, mevcut yüklen�c� �le
sözleşmeye devam ed�lememes� hal�nde, geç�ş �şlem�ne kadar k� süreye �l�şk�n �ht�yacın, parasal l�m�t sınırlamasına
tab� olmaksızın 4734 sayılı Kanunun 22 nc� maddes�ne göre doğrudan tem�n suret�yle karşılanacağı hükmü yer
almaktadır. Söz konusu hükme göre;

a) Mevcut sözleşme koşulları çerçeves�nde aynı yüklen�c� �le sözleşme, geç�ş �şlemler�n�n tamamlanmasına
kadar uzamış sayılır.

b) Mevcut yüklen�c� �le sözleşmeye devam ed�lememes� hal�nde geç�ş �şlem�ne kadar k� süreye �l�şk�n �ht�yaç,
parasal l�m�t sınırlamasına tab� olmaksızın 4734 sayılı Kanunun 22 nc� maddes�ne göre doğrudan tem�n suret�yle
karşılanır.  Bu yöntem �le �ht�yacın g�der�lmes� hal�nde, sona eren sözleşme kapsamında çalıştırılan �şç�lerde, �şç�
sayısında, ücret ve poz�syonlarında değ�ş�kl�ğe g�d�lmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geç�c� 24 üncü Madden�n Uygulanmasına İl�şk�n Usul ve Esaslar

Kurum �t�barıyla kapsamın bel�rlenmes�
MADDE 28 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geç�c� 24 üncü madde �le tanınan �şç�

statüsüne geç�r�lme hakkından yararlanılab�lmes� �ç�n; �l özel �dareler�, beled�yeler �le bağlı kuruluşları, �l özel �dareler�
ve beled�yeler�n üyes� olduğu mahall� �dare b�rl�kler�, �l özel �dareler�, beled�yeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan
doğruya veya dolaylı olarak b�rl�kte veya ayrı ayrı sermayes�n�n yarısından fazlasına sah�p olduğu ş�rketlerde 4734
sayılı Kanun ve d�ğer mevzuat hükümler� uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmeler�
kapsamında yüklen�c�ler tarafından çalıştırılması gerekmekted�r.

(2) Bu bölümde geçen �dare veya �daren�n ş�rket� �bares�nden, b�r�nc� fırkada bel�rt�len �dare veya ş�rketler
anlaşılır.

H�zmet alım sözleşmes� açısından kapsamın bel�rlenmes�
MADDE 29 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geç�c� 24 üncü madde �le tanınan �şç�

statüsüne geç�r�lme hakkından yararlanılab�lmes� �ç�n personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmes�n�n bu
Usul ve Esasların 4 üncü maddes�nde bel�rt�len n�tel�kte personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımına �l�şk�n
sözleşme olması gerek�r.

(2) Mahall� �dare veya ş�rketler�n�n bütçeler�nden yapılan, yıl boyunca devam eden, n�tel�ğ� gereğ� sürekl�l�k
arz eden ve haftalık çalışma saatler�n�n tamamının �dare �ç�n kullanıldığı;

a) Park ve bahçe bakım ve onarımı �şler�ne,
b) Çöp toplama �şler�ne,
c) Cadde, sokak, meydan ve benzerler�n�n tem�zl�k �şler�ne,
�l�şk�n alımlar personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımı olarak kabul ed�l�r.
(3) H�zmet alım sözleşmes� kapsamında n�tel�ğ� b�rb�r�nden farklı h�zmet türler�n�n bulunması hal�nde,

personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden her b�r h�zmet türü �ç�n ayrı ayrı değerlend�rme yapılır.
Örneğ�n, b�r h�zmet alımında malzemel� yemek ve tem�zl�k �ş�n�n b�rl�kte �hale ed�lmes� durumunda, malzemel� yemek
ve tem�zl�k �şler� b�r�nc� fıkradak� kr�terler bakımından ayrı ayrı değerlend�r�l�r.

(4) Danışmanlık h�zmetler�, hastane b�lg� yönet�m s�stem� h�zmetler� ve çağrı merkez� h�zmetler�ne �l�şk�n
alımlar personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımı olarak kabul ed�lmez.

(5) İşç� statüsüne geç�r�lmede dayanak alınan �halen�n, geç�c� 23 ve geç�c� 24 üncü maddelerdek� düzenlemeler
�le bu Usul ve Esaslar çerçeves�nde personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımı olup olmadığının bel�rlenmes�ne
�l�şk�n görev, yetk� ve sorumluluk �darelere veya �dareler�n ş�rketler�ne a�tt�r. 

(6) Bu Usul ve Esasların 28 �nc� maddes�nde yer alan “d�ğer mevzuat hükümler�” �bares�nden; kapsamda yer
alan �dareler�n veya �dareler�n ş�rketler�n�n, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddes� ve d�ğer kanunlarla 4734 sayılı
Kanundan �st�sna tutulan düzenlemeler kapsamında gerçekleşt�rd�ğ� personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımları
anlaşılır.

(7) Kapsamdak� �dareler�n veya �dareler�n ş�rketler�n�n, 4734 sayılı Kanun ve d�ğer mevzuat hükümler�
uyarınca doğrudan tem�n yoluyla yapılan personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımları da bu Usul ve Esaslar
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kapsamındadır.
Hak sah�pl�ğ� açısından kapsamın bel�rlenmes�
MADDE 30 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geç�c� 24 üncü madde �le tanınan ve bu

Usul ve Esasların 28 �nc� maddes�nde �fade ed�len ş�rketlerden b�r�nde �şç� statüsüne geç�r�lme hakkından
yararlanılab�lmes� �ç�n �darede veya �daren�n ş�rketler�nde personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmeler�
kapsamında 4/12/2017 tar�h� �t�barıyla çalışıyor olmak gerek�r.

(2) Kapsama g�ren �şç�ler�n, �daren�n ş�rketler�nde �şç� statüsüne geç�ş hakkından yararlanab�lmes� �ç�n
aşağıdak� n�tel�kler� de taşımaları gerek�r:

a) 657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�n�n (A) bend�n�n (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentler�nde
bel�rt�len şartları taşımak,

b) Herhang� b�r sosyal güvenl�k kurumundan emekl�l�k, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış
olmak,

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına �l�şk�n olarak �dareye veya �daren�n ş�rket�ne karşı açtıkları davalardan
ve/veya �cra tak�pler�nden feragat edeceğ�ne da�r �dareye veya �daren�n ş�rket�ne yazılı beyanda bulunmak,

ç) En son çalıştığı �dare veya �daren�n ş�rket� �le daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt �şveren �şç�s�
olarak çalıştığı �ş sözleşmeler�nden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geç�c� 24 üncü madde
�le tanınan haklar karşılığında �dareden veya �daren�n ş�rket�nden herhang� b�r hak ve alacak taleb�nde
bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ett�ğ�ne da�r yazılı b�r sulh sözleşmes� yapmayı kabul ett�ğ�n� �dareye veya
�daren�n ş�rket�ne yazılı olarak beyan etmek.

(3) Personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmeler� kapsamında bulunmakla b�rl�kte 4/12/2017
tar�h�nde doğum (doğum önces� ve sonrası ücretl� veya ücrets�z kanun� �z�nler dah�l) veya sağlık kurulu raporuyla
belgelend�r�len sağlık sorunları nedenler�yle �ş sözleşmeler� askıda olanlar veya anılan tar�h �t�barıyla askerde
bulunanlar da başvuru hakkından yararlandırılır. Bu durumdak�ler �ç�n başvuru ve geç�ş süreler�, askerl�k veya askı
süres�n�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren başlar.

(4) İşç� statüsüne geç�r�lme sürec�, düzenlemen�n kapsamında olmakla b�rl�kte bu sürec�n tamamında veya
herhang� b�r aşamasında askerde bulunanlar �ç�n askerl�k süres�n�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren başlar veya kaldığı
yerden devam eder ve bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümlere göre �darelerce veya �dareler�n ş�rketler�nce
tamamlanır.

İşç� statüsüne geç�r�lme sürec�
MADDE 31 – (1) Kapsama g�ren �darelerde veya �dareler�n ş�rketler�nde sürec�n sağlıklı �şlet�leb�lmes� ve

kanunda öngörülen sürelerde �şlemler�n tamamlanab�lmes� açısından mutlak olmamak, süreçler arasında geç�şkenl�k
olab�leceğ�n� kabul etmek ve �dareler veya �dareler�n ş�rketler� açısından yol göster�c� mah�yette olmak kaydıyla
aşağıdak� takv�me benzer b�r çalışma per�yodu bel�rlen�r.

Başvuruda �stenen belgeler, başvuru şekl�
MADDE 32 – (1) Kapsamda olanlardan �stekl�ler, Ek-2 sayılı başvuru formunu eks�ks�z doldurarak örnek-1

d�lekçey� de eklemek suret�yle 11/1/2018 tar�h� mesa� b�t�m�ne kadar h�zmet alım sözleşmes�n�n yapıldığı �dareye veya
�daren�n ş�rket�ne, bu n�tel�kte b�r ş�rket bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları b�r ş�rkete �şç� statüsüne
geç�r�lmek üzere yazılı olarak başvurur. Başvuru elden yapılır. Bel�rt�len süre �ç�nde yapılmayan başvurular d�kkate
alınmaz.
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(2)  Başvuru sah�pler� herhang� b�r sosyal güvenl�k kurumundan emekl�l�k, yaşlılık veya malullük aylığı
almaya hak kazanmadıklarına da�r beyanda bulunur ve s�gortalılık başlangıç tar�h� kadınlar �ç�n 23/5/1998, erkekler
�ç�n 23/5/1994 ve önces� olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, s�gortalılık başlangıç
tar�h� bu tar�hlerden sonra olanlardan �se kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar �le engell�l�ğ�
neden�yle verg� �nd�r�m�nden yararlananlardan s�gortalılık başlangıç tar�h� 6/8/2003 ve önces� olanlar başvuru
sırasında herhang� b�r sosyal güvenl�k kurumundan emekl�l�k, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak
kazanmadıklarına da�r belgey� �şç� statüsüne geç�r�lmeden önce �dareye veya �daren�n ş�rket�ne �braz eder. S�gortalılık
başlangıç tar�h�; www.turk�ye.gov.tr adres� üzer�nden alınacak SGK Tesc�l ve H�zmet Dökümü belges� esas alınarak
tesp�t ed�leb�l�r.

(3) Başvuru sah�pler� hakkında 12/1/2018 tar�h�nde 14/2/2000 tar�hl� ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenl�k Soruşturması ve Arş�v Araştırması Yönetmel�ğ�ne uygun olarak başvuru
sırasında �lg�l� Yönetmel�k ek�ndek� form doldurulmak suret�yle arş�v araştırması yapılması �l val�l�kler�nden topluca
�sten�r. Arş�v araştırması yapılacak �lg�l�n�n �kametgâh adres�n�n bulunduğu val�l�k esas alınır. İlg�l� merc�lerden �nt�kal
eden arş�v araştırması sonucunda elde ed�len b�lg�ler�n değerlend�r�lmes� tesp�t kom�syonunca yapılır.

Tesp�t kom�syonu
MADDE 33 – (1) Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tesp�t� amacıyla �daren�n atamaya yetk�l�

am�r�n�n veya �daren�n ş�rket�n�n en üst yönet�c�s�n�n ya da bunların görevlend�receğ� k�ş�n�n başkanlığında, b�r�
val�n�n görevlend�receğ� üye olmak üzere, d�ğer üyeler� atamaya yetk�l� am�r�n ya da �daren�n ş�rket�n�n en üst
yönet�c�s�n�n bel�rled�ğ� en az üç k�ş�den oluşan tesp�t kom�syonu teşk�l ed�l�r. Ayrıca val� tarafından b�r yedek üye,
atamaya yetk�l� am�r veya �daren�n ş�rket�n�n en üst yönet�c�s� tarafından da b�r yedek üye bel�rlen�r.

(2) Tesp�t kom�syonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu �le karar alır.
(3) Tesp�t kom�syonu üyeler� kend�ler�n�n, boşanmış olsalar dah� eşler�n�n, �k�nc� dereceye kadar (bu derece

dâh�l) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdak� başvurularında görev alamazlar.
(4) Tesp�t kom�syonunun çalışmaları �ç�n aralarında �dareler�n yetk�l� Elektron�k Kamu Alımları Platformu

(EKAP) kullanıcılarının da bulunduğu yeterl� sayıda personel görevlend�r�l�r.
İnceleme kr�terler�
MADDE 34 – (1) Başvuruları alan b�r�mler, başvuruları derhal tesp�t kom�syonuna �nt�kal ett�r�r. Tesp�t

kom�syonu başvuruları ön �nceleme ve esas �nceleme olmak üzere �k� aşamada �nceler.
(2) Ön �ncelemede, başvuru formunun tam ve eks�ks�z şek�lde doldurulup doldurulmadığı, yapılan beyanların

aranılan şartlara uygun olup olmadığı ve usule �l�şk�n şek�l şartlarına uyulup uyulmadığı �ncelen�r. 
(3) Esas �ncelemede, yetk�l� EKAP kullanıcısı tarafından alt�sveren.gov.tr �nternet sayfasına g�r�lerek;
a) İşç�n�n �st�hdam ed�ld�ğ� sözleşmen�n kanun hükmünde kararname kapsamında personel alımına dayalı

h�zmet alımı sözleşmes� olup olmadığı hususu Kamu İhale Kurumu kayıtlarından kontrol ed�l�r. Ayrıca �daren�n veya
�daren�n ş�rket�n�n kayıtlarından da tey�t ed�l�r.

b) İşç�n�n bu personel alımına dayalı h�zmet sözleşmes� kapsamında o �şyer�nde 4/12/2017 tar�h� �t�barıyla
çalışıp çalışmadığı hususu Sosyal Güvenl�k Kurumu kayıtlarından kontrol ed�l�r.                                                        

Ancak alt�sveren.gov.tr �nternet sayfasında yer almayan h�zmet alım �haleler�n�n, personel çalıştırılmasına
dayalı h�zmet alımı �le d�ğer h�zmet alımlarının b�rl�kte yapıldığı h�zmet alım �haleler�n�n personel çalıştırılmasına
dayalı olup olmadığı hususu �darece veya �daren�n ş�rket�nce değerlend�r�l�r. Bu durumda, 4/12/2017 tar�h� �t�barıyla
çalışan �şç� l�stes�, alt�sveren.gov.tr �nternet sayfasına �şyer� s�c�l numarası g�r�lmek suret�yle kontrol ed�l�r. İşç�n�n bu
tar�h �t�barıyla bu �şyer�nde çalıştığının tesp�t ed�lmes� hal�nde h�zmet alımı suret�yle personel çalıştırılması tanımına
uygun �st�hdam ed�l�p ed�lmed�ğ� değerlend�r�lerek karar ver�l�r. Tereddüt olması hal�nde tesp�t kom�syonu tarafından
söz konusu h�zmet alımının, bu Usul ve Esaslarda bel�rt�len personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımı olup
olmadığı detaylı olarak �ncelen�p araştırılır, personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımı olduğunun bel�rlenmes�
hal�nde gerekçeler� tutanak altına alınır.

 (4) Üçüncü fıkranın (b) bend�ne �l�şk�n olarak Sosyal Güvenl�k Kurumuna yasal süres� dışında ver�len
belgeler bu tesp�tte d�kkate alınmaz. Ayrıca, �dareler�nce veya ş�rketler�nce 4/12/2017 tar�h� �t�barıyla çalıştırılmakta
olduğu tesp�t ed�lenlerden, hakkında bu tar�hten sonra �şten ayrılış b�ld�rges� ver�lenler de bentte aranan çalışma şartını
sağlıyor kabul ed�l�r.

(5) Tesp�t kom�syonu, bütün başvuruların b�tmes� beklenmeks�z�n �nceleme �şlem�ne başlar ve �lg�l�ler
hakkında ön �nceleme ve esas �ncelemey� öngörülen süre �çer�s�nde sonuçlandırır.

(6) Bu madde kapsamında yapılan �şlemler kayıt altına alınarak ayrıca çıktıları �lg�l� �dare veya �daren�n ş�rket�
tarafından muhafaza ed�l�r.

İlan
MADDE 35 – (1) İnceleme net�ces�nde şartları taşıdığı ve taşımadığı tesp�t ed�lenler�n �s�mler�, çalıştıkları

teşk�lat ve/veya b�r�m�n de bel�rt�lmes� suret�yle müracaat ett�kler� b�r�mlerce/�darece veya �daren�n ş�rket�nce �lan
(�nternette veya �darece/�daren�n ş�rket�nce bel�rlenecek şek�lde) ed�l�r ve bunlar yüklen�c�ye b�ld�r�l�r. Bu şek�lde
yapılan �lan tebl�ğ yer�ne geçer. Başvuru sah�pler�ne ayrıca tebl�gat yapılmaz. 

(2) İnceleme net�ces�nde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesp�t ed�lenler�n başvuruları geçers�z sayılır ve
sınava alınmazlar. Bunlar h�çb�r hak talep edemez ve kasıtlı olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar
hakkında Cumhur�yet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İt�raz kom�syonu ve �t�raz sürec�
MADDE 36 – (1) Val�l�kler bünyes�nde, b�r val� yardımcısının başkanlığında, val�n�n uygun göreceğ� b�r� �lg�l�

�daren�n veya �daren�n ş�rket�n�n tems�lc�s� olmak üzere d�ğer kamu �dareler�n�n tems�lc�ler�nden seç�len en az üç
k�ş�den oluşan �t�raz kom�syonu teşk�l ed�l�r. Ayrıca aynı usulle �k� yedek üye bel�rlen�r.
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(2) Tesp�t kom�syonu kararına göre sınava g�rme hakkı elde edemeyenler, �lan tar�h�nden �t�baren öngörülen
süre �çer�s�nde gerekçes�n� de bel�rtmek suret�yle yazılı olarak �t�raz kom�syonuna başvurab�l�r.

(3) İt�raz kom�syonu üyeler� kend�ler�n�n, boşanmış olsalar dah� eşler�n�n, �k�nc� dereceye kadar (bu derece
dâh�l) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdak� başvurularında görev alamazlar.

(4)  İt�raz kom�syonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu �le karar alır.
(5) İt�razlar derhal �t�raz kom�syonuna �nt�kal ett�r�l�r. Talep, �t�raz kom�syonunca değerlend�r�lerek öngörülen

süre �çer�s�nde karara bağlanır ve sonuç �dareye veya �daren�n ş�rket�ne ve �lg�l�s�ne yazılı şek�lde tebl�ğ ed�l�r. İt�raz
üzer�ne kom�syonca ver�len kararlar kes�nd�r.

N�ha� olarak sınava g�rmeye hak kazananların bel�rlenmes�
MADDE 37 – (1) İt�raz ed�lmemes� ya da �t�raz üzer�ne karar ver�lmes� durumlarında sınava g�rmeye hak

kazananlara a�t l�ste kes�nleş�r.
Sınav kurulunun teşk�l�
MADDE 38 – (1) Hak sah�b� �şç�ler�n �şç� statüsüne geç�r�lmes�ne �l�şk�n sınavın gerçekleşt�r�lmes�, sınav

sonuçlarının değerlend�r�lmes� amacıyla �daren�n atamaya yetk�l� am�r�n�n veya �daren�n ş�rket�n�n en üst yönet�c�s�n�n
ya da bunların görevlend�receğ� k�ş�n�n başkanlığında, b�r� val�n�n görevlend�receğ� üye olmak üzere, d�ğer üyeler�
atamaya yetk�l� am�r veya �daren�n ş�rket�n�n en üst yönet�c�s�n�n bel�rled�ğ� b�r başkan ve dört üyeden oluşan sınav
kurulu teşk�l ed�l�r. Atamaya yetk�l� am�r veya �daren�n ş�rket�n�n en üst yönet�c�s� tarafından bel�rlenen üyelerden
b�r�n�n �nsan kaynakları b�r�m tems�lc�s� olması esastır. Ayrıca val� tarafından b�r yedek üye, atamaya yetk�l� am�r
tarafından da b�r yedek üye bel�rlen�r. Asıl üyeler�n herhang� b�r nedenle kurula katılamamaları hâl�nde, yedek üyeler
kurula katılırlar.

(2) Sınav kurulu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu �le karar alır.
(3) Sınav kurulu üyeler� kend�ler�n�n, boşanmış olsalar dah� eşler�n�n, �k�nc� dereceye kadar (bu derece dâh�l)

kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdak� başvurularında görev alamazlar.
(4) Sınava �l�şk�n sekretarya �şler� �lg�l� �daren�n veya �daren�n ş�rket�n�n �nsan kaynakları b�r�m�nce yürütülür.
Sınavın gerçekleşt�r�lmes� ve �lanı
MADDE 39 – (1) Hak sah�b� �şç�ler�n �şç� statüsüne geç�r�lmes�ne �l�şk�n sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü,

yalnızca uygulamalı şek�lde yapılab�leceğ� g�b� yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şek�llerde de yapılab�l�r.
Uygulanacak sınav yöntem� �daren�n atamaya yetk�l� am�r�n�n veya �daren�n ş�rket�n�n en üst yönet�c�s� tarafından
bel�rlen�r. Beden gücüne dayanan �şlerde çalışanlara uygulamalı sınav yapılması esastır. Sınava katılacakların görev
yaptıkları alanlar d�kkate alınarak farklı �şlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanab�lmes� mümkündür.

(2) Sınavların yer�, günü ve saat�ne �l�şk�n b�lg�ler �lg�l� �daren�n veya �daren�n ş�rket�n�n �nternet sayfasında
�lan ed�l�r. Yapılan �lan tebl�ğ hükmüne geçer, �lg�l�lere ayrıca tebl�gat yapılmaz. 

(3) Sınav soruları çalışanların �şt�gal ett�ğ� konulardan seç�l�r. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz puan
üzer�nden değerlend�r�l�r ve tutanağa geç�r�l�r. Sınavda başarılı sayılmak �ç�n en az ell� puan almak şarttır. Sözlü
ve/veya uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geç�r�l�r.

(4) Sınavın yazılı ve sözlü sınav şekl�nde yapılması hal�nde, adayın �şç� statüsüne geç�r�leb�lmes� �ç�n yazılı
sınavdan en az ell� puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şarttır.

 (5) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından �daren�n veya �daren�n ş�rket�n�n �nternet
sayfasında �lan ed�l�r. İlan tebl�gat yer�ne geçer, �lg�l�lere ayrıca tebl�gat yapılmaz.

(6) Sınavlarda sorulacak sorular, val�l�kler tarafından çalışanların �şt�gal ett�kler� görevlerle �lg�l� konularda,
yürütmekle yükümlü oldukları vaz�felerdek� yetk�nl�kler�n� ölçmeye yönel�k ve eğ�t�m düzeyler�ne uygun olarak
hazırlanıp sınav kurullarına gönder�len sorular �çer�s�nden seç�l�r.

Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 40 – (1) Val�l�kler bünyes�nde, b�r val� yardımcısının başkanlığında, val�n�n uygun göreceğ� b�r� �lg�l�

�daren�n veya �daren�n ş�rket�n�n tems�lc�s� olmak üzere d�ğer kamu �dareler�n�n tems�lc�ler�nden seç�len beş üyeden
oluşan sınav �t�raz kom�syonu teşk�l ed�l�r. Ayrıca aynı usulle �k� yedek üye bel�rlen�r. 

(2) Sınavlarda başarılı olamayanlar, sonuçların �daren�n veya �daren�n ş�rket�n�n �nternet sayfasında �lanı
tar�h�nden �t�baren öngörülen süre �çer�s�nde gerekçes�n� de bel�rtmek suret�yle yazılı olarak �t�razda bulunab�l�r.

(3) İt�razlar derhal sınav �t�raz kom�syonuna �nt�kal ett�r�l�r. İt�raz, kom�syonca değerlend�r�lerek öngörülen
süre �çer�s�nde karara bağlanır ve sonuç �dareye veya �daren�n ş�rket�ne ve �lg�l�s�ne yazılı şek�lde tebl�ğ ed�l�r. İt�raz
üzer�ne ver�len kararlar kes�nd�r.

(4) İt�raz kom�syonu üyeler� kend�ler�n�n, boşanmış olsalar dah� eşler�n�n, �k�nc� dereceye kadar (bu derece
dâh�l) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdak� başvurularında görev alamazlar. 

(5) İt�raz kom�syonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu �le karar alır.
İşç� statüsüne geç�r�lme
MADDE 41 – (1) Sınavlarda başarılı olanlar;
a) 4734 sayılı Kanun ve d�ğer mevzuattak� hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım

sözleşmeler� kapsamında yüklen�c�ler tarafından çalıştırılmalarına �l�şk�n olarak �dareye veya �daren�n ş�rket�ne karşı
açtıkları davalardan feragat ett�kler�ne da�r örnek-2’de yer alan d�lekçen�n �lg�l� Mahkemes�ne sunulması üzer�ne,
mahkemece k�ml�k tesp�t� yapıldığını ve bu feragat d�lekçes�n�n davacı tarafından mahkemeler� dosyasına
sunulduğunu göster�r �lg�l� mahkeme şerh�n� taşıyan belge veya feragat beyanını �çer�r mahkemece onaylanmış
duruşma tutanağı veya feragat neden�yle davanın redd�ne da�r kararın onaylı örneğ�n�, ve/veya �cra tak�pler�nden
feragat ett�kler�ne da�r örnek-3’te yer alan d�lekçen�n �lg�l� İcra Müdürlüğüne sunulması üzer�ne, İcra Müdürlüğünce
k�ml�k tesp�t� yapılarak, feragat d�lekçes�n�n tak�p dosyasına sunulduğunu gösteren belgen�n aslı veya onaylı suret�
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veya feragat neden�yle �cra tak�p dosyasının �şlemden kaldırıldığına da�r İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı
suret�n� �dareye veya �daren�n ş�rket�ne �braz etmek,

b) En son çalıştığı �dare veya �daren�n ş�rket� �le daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt �şveren �şç�s�
olarak çalıştığı �ş sözleşmeler�nden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geç�c� 23 üncü madde
�le tanınan haklar karşılığında �dareden veya �daren�n ş�rket�nden herhang� b�r hak ve alacak taleb�nde
bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ett�ğ�ne da�r örnek-4’te yer alan sulh sözleşmes�n� �dareye veya �daren�n
ş�rket�ne �braz etmek,

c) Öngörülen şartları taşımaya devam etmek,
kaydıyla sınav sonuçlarının kes�nleşmes�n� müteak�p �dare bünyes�nde personel çalıştırmasına dayalı h�zmet

alımı kapsamında çalışanlar bu Usul ve Esasların 28 �nc� maddes�nde �fade ed�len �daren�n ş�rketler�nden b�r�nde, bu
n�tel�kte ş�rket bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kurulacak �daren�n ş�rket�nde, ş�rketler bünyes�nde personel
çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımı kapsamında çalışanlar �se çalıştığı �daren�n ş�rket�nde en üst yönet�c�n�n onayı �le
topluca �şe başlatılır.

(2) Bu şek�lde �şç� statüsüne geç�r�lenler�n �st�hdam süres� h�çb�r şek�lde emekl�l�k, yaşlılık ve malullük
aylığını kazanma tar�h�n� geçemez.

(3) İşç� statüsüne geç�r�lenlerden şartları taşımadığı tesp�t ed�lenler�n herhang� b�r tazm�nat ödenmeks�z�n
�st�hdamına son ver�l�r. Yanıltıcı b�lg� ve belge sunmak suret�yle bu madde hükümler�nden yararlandığı tesp�t
ed�lenlere �st�hdam süres�nce yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahs�l ed�l�r. Şartları taşımayanları geç�c� 24
üncü madde hükmünden yararlandıranların sorumlulukları saklıdır.

Belgeler�n saklanması
MADDE 42 – (1) Geç�ş sürec�ne �l�şk�n belgeler �le kapsama dah�l �darelerde veya �dareler�n ş�rketler�nde

personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmeler� kapsamında çalıştıkları dönemlere �l�şk�n b�lg� ve belgeler
�şç� statüsüne geç�r�lenler�n her b�r� �ç�n açılacak özlük ve s�c�l dosyasında saklanır.

İht�yaç duyulan taşınırlar �le tüket�m malzemeler�
MADDE 43 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n geç�c� 24 üncü maddes�ne göre feshed�lm�ş

sayılan veya �ş eks�l�ş� yapılan h�zmet alım sözleşmeler� kapsamında �darelere veya �dareler�n ş�rketler�ne a�t �ş
yerler�nde h�zmetler�n yürütülmes�nde f��len kullanılmakta olan taşınırlar �le tüket�m malzemeler�nden h�zmet�n
sunulab�lmes� �ç�n �ht�yaç duyulduğu �darece veya �daren�n ş�rket�nce bel�rlenenler�n satın alınmasına veya
k�ralanmasına en az üç k�ş�den oluşan kom�syon tarafından karar ver�l�r. Kom�syonda, malzemen�n n�tel�ğ�ne göre
konusunda uzman personel �lg�l� �daren�n veya �daren�n ş�rket�n�n harcama yetk�l�s�/b�r�m yetk�l�s� tarafından
görevlend�r�l�r. Gerekl� olması hal�nde �dareler veya �dareler�n ş�rketler� b�rden fazla kom�syon oluşturab�l�r.

(2) Kom�syon tarafından, h�zmetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� taşınırlar �le tüket�m malzemeler�n�n tesp�t�
yapılır. Taşınırlardan kullanılab�l�r olan ve �darece veya �daren�n ş�rket�nce �ht�yaç duyulanların satın alınması ya da
k�ralanması hususu değerlend�r�l�r. Bu çerçevede, tüket�m malzemeler� satın alınab�l�r; taşınırlar �ç�n �se h�zmette
geç�c� veya sürekl� kullanıldığına bakılmaksızın satın alma veya k�ralama yoluna g�d�leb�l�r.

(3) Tesp�t� yapılan taşınırlar �le tüket�m malzemeler�nden satın alınmasına karar ver�lenler�n kom�syon
tarafından ray�ç değer� bel�rlen�r. Satın alma bedel� h�çb�r şek�lde taşınırlar ve tüket�m malzemeler� �ç�n yüklen�c�n�n
4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu hükümler�ne göre tutulan yasal defter ve kayıtlarında yer alan kayıtlı
değer�nden fazla olamaz. Kom�syon, değer tesp�t�nde t�caret odası, sanay� odası, borsa, meslek kuruluşları, �lg�l� d�ğer
kuruluşlardan veya aynı n�tel�ktek� taşınırı ve tüket�m malzemes�n� satın alan �darelerden veya p�yasa f�yat araştırması
sonuçlarından yararlanab�l�r.

(4) Satın alınan taşınırlar, kom�syonca bel�rlenecek bedele �st�naden �lg�l� f�rmadan alınacak faturaya göre
belges� düzenlenerek �daren�n veya �daren�n ş�rket�n�n kayıtlarına alınır. K�ralanacak taşınırlar �darece veya ş�rketçe
tak�p ed�l�r.

Ş�rketlerde �şç� statüsünde geç�c� �st�hdam
MADDE 44 – (1) Bu Usul ve Esasların 28 �nc� maddes�nde bel�rt�len �dareler�n veya �dareler�n ş�rketler�n�n

personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımının yıl boyunca devam etme şartı har�ç d�ğer tüm şartlarını taşıyan h�zmet
alım sözleşmeler�nden; 4/12/2017 tar�h� �t�barıyla devam edenlerde bu tar�h �t�barıyla çalışanlar �le 2017 yılı �çer�s�nde
4/12/2017 tar�h�nden önce sona erm�ş olanlarda sözleşmen�n süres�n�n sona erd�ğ� tar�hte çalışmış olanlar, bu Usul ve
Esasların 30 uncu maddes�nde aranan şartları taşımaları ve en son h�zmet alım sözleşmeler�nde öngörülen dönem ve
çalışma süreler�yle sınırlı olmak kaydıyla, �daren�n ş�rketler�nde �şç� statüsünde geç�c� olarak �st�hdam ed�lmek üzere
başvurab�l�rler.

(2) İşç� statüsüne geç�r�lecekler �ç�n aranan şartlar ve bunların geç�ş sürec�ne �l�şk�n hükümler �daren�n
ş�rketler�nde �şç� statüsünde geç�c� olarak �st�hdam ed�lmek üzere başvuranlar hakkında da aynen uygulanır.

(3) İdaren�n ş�rketler�nde �şç� statüsünde geç�c� olarak �st�hdam ed�lecek personel; en son h�zmet alım
sözleşmeler�nde öngörülen dönem ve çalışma süreler�n� aşmamak kaydıyla �st�hdam ed�lmeye devam olunur.

Feshed�len sözleşmeler neden�yle ödenecek tazm�nat ve ödemeler
MADDE 45 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n geç�c� 24 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasıyla atıf

yapılan geç�c� 23 üncü madden�n yed�nc� fıkrası, tamamen personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımı n�tel�ğ� taşıyan
sözleşmeler�n, �şç� statüsüne geç�ş neden�yle feshed�lmes� hal�nde yüklen�c�lere ödenecek tazm�nat tutarının hesabına
�l�şk�n hükümler� �çer�r. Buna göre;

a) Söz konusu fıkraya göre feshed�lm�ş sayılan sözleşmelerde, yapılan �ş tutarının sözleşme bedel�n�n % 80’�n�
aşan personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımlarında herhang� b�r tazm�nat ödenmez.

b) F�yat farkları sözleşme bedel�n�n hesabında d�kkate alınmaz.
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c)  Geç�ş �şlem�n�n yapıldığı tar�hten önce yapılan �ş artışı ve �ş eks�l�şler� sonucunda ortaya çıkan bedel,
sözleşme bedel� olarak d�kkate alınır.

ç) Hesaplanacak tazm�nat dışında yüklen�c�ye bu kapsamda başka b�r ödeme yapılmaz.
d) Anılan fıkranın uygulanmasına �l�şk�n örnek aşağıda yer almaktadır.
Örnek: Sözleşme bedel� 100.000 Türk L�rası olan personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alımının �şç�

statüsüne geç�ş �şlem�n�n yapıldığı tar�h �t�barıyla % 30’u tamamlanmıştır. İş artışı ve �ş eks�l�ş� bulunmamaktadır.
Ödenecek tazm�nat aşağıdak� şek�lde hesaplanır.

Ödenecek tazm�nat tutarı:  [(Sözleşme bedel� x 0,80)- Tamamlanan �ş tutarı] x 0,05
Ödenecek tazm�nat tutarı:  [(100.000 x 0,80)- 30.000] x 0,05= 2.500 Türk L�rası
(2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n geç�c� 24 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasıyla atıf yapılan geç�c�

23 üncü maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasında, aynı �hale sözleşmes� kapsamında hem personel çalıştırılmasına dayalı
h�zmet alımı hem de personel çalıştırılmasına dayalı olmayan h�zmet alımının bulunması hal�nde �şç� statüsüne geç�ş
�şlem�n�n yapıldığı tar�h �t�barıyla personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlar �ç�n �ş eks�l�ş� yapılmış sayılacağı
düzenlenm�şt�r. Buna göre:

a) Bu sözleşmelerde, geç�ş �şlem�n�n yapıldığı tar�h �t�barıyla kalan �ş kısmı �çer�s�nde personel çalıştırılmasına
dayalı olmayan tutar hesaplanır. Hesaplanan tutara, geç�ş �şlem�n�n yapıldığı tar�he kadar gerçekleşt�r�len �ş tutarının
eklenmes� �le bulunacak toplam tutarın, sözleşme bedel�n�n %80'�n� aşmaması hal�nde yüklen�c�ye, personel
çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımların tamamlanacağı tar�h �t�barıyla yapılacak tazm�nat ödemes� aşağıdak�
örnekte göster�ld�ğ� şek�lde gerçekleşt�r�l�r.

b) F�yat farkları sözleşme bedel�n�n hesabında d�kkate alınmaz.
c)  Geç�ş �şlem�n�n yapıldığı tar�hten önce yapılan �ş artışı ve �ş eks�l�şler� sonucunda ortaya çıkan bedel,

sözleşme bedel� olarak d�kkate alınır.
ç) Bu fıkraya göre hesaplanacak tazm�nat dışında yüklen�c�ye bu kapsamda başka b�r ödeme yapılmaz.
d) Bu kapsamda tazm�nat ödenmes� �ç�n personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısmın sona ermes� beklen�r.
Örnek: Malzemel� yemek ve tem�zl�k �şler�n�n b�r arada alındığı b�r sözleşmede personel çalıştırılmasına

dayalı h�zmet alımı n�tel�ğ� taşıyan tem�zl�k �ş�ne �l�şk�n kısım 60.000 Türk L�rası, personel çalıştırılmasına dayalı
olmayan malzemel� yemek �ş�ne �l�şk�n kısım �se 40.000 Türk L�rası ve toplam sözleşme bedel� 100.000 Türk L�rası
olan sözleşmen�n �şç� statüsüne geç�ş �şlem�n�n yapıldığı tar�h �t�barıyla % 20’s� tamamlanmıştır. % 20’s� gerçekleşen
�ş tutarının 14.000 Türk L�rasının personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımdan, 6.000 Türk L�rasının �se personel
çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımdan kaynaklandığı tesp�t ed�lm�şt�r.

Ödenecek tazm�nat tutarı:  [(Sözleşme bedel� x 0,80) - (Yapılan toplam �ş tutarı + Yapılacak personel
çalıştırılmasına dayalı olmayan �ş tutarı)] x 0,05

Yapılan toplam �ş tutarı: (100.000 x 0,20) = 20.000 Türk L�rası
Yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı olmayan �ş tutarı: (40.000 - 6.000) = 34.000 Türk L�rası
Ödenecek tazm�nat tutarı:  [(100.000 x 0,80)- (20.000 + 34.000)] x 0,05= 26.000 x 0,05 = 1.300 Türk L�rası
Feshed�lm�ş sayılan sözleşmeler�n tasf�yes�
MADDE 46 – (1) Tamamen personel çalıştırılmasına dayalı h�zmet alım sözleşmeler� geç�ş tar�h� �t�barıyla

feshed�lm�ş sayılır ve tasf�ye sürec� hemen başlatılır. Tasf�ye sürec�nde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n
geç�c� 24 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasının atıf yaptığı geç�c� 23 üncü madden�n dokuzuncu fıkrası hükümler�
uygulanır.

Sürec� devam eden �haleler �le �şe başlanmamış sözleşmeler�n durumu
MADDE 47 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n geç�c� 24 üncü maddes� kapsamındak� �dareler

veya �dareler�n ş�rketler� �ç�n de kıyasen uygulanması öngörülen geç�c� 23 üncü madden�n on beş�nc� fıkrasına göre,
madde kapsamındak� �şlerde sürec� devam eden �haleler�n �ptal ed�leceğ� hükmü yer aldığından söz konusu hüküm
gereğ�nce �dareler�n veya �dareler�n ş�rketler�n�n 24/12/2017 tar�h� �t�barıyla sözleşmes� �mzalanmamış olan �haleler�
�ptal ed�l�r. Bu kapsamdak� �haleler�n �ptal� �ç�n 4734 sayılı Kanun çerçeves�nde ş�kayet ve �t�razen ş�kayet
başvurularının sonuçlandırılması beklenmez.

(2) İhales� yapılarak 24/12/2017 tar�h� ve bu tar�hten sonra �şe başlayacak şek�lde �mzalanmış sözleşmeler
feshed�lm�ş sayılacak ve yüklen�c�lere anılan fıkrada bel�rlenen esaslar çerçeves�nde ödeme gerçekleşt�r�l�r. Fıkrada
öngörülen ödeme dışında yüklen�c�ye bu kapsamda başka b�r ödeme yapılmaz.

Sözleşme süres�n�n sona ermes� neden�yle geç�ş �şlem� tamamlanıncaya kadar �ht�yaçların karşılanması
MADDE 48 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n geç�c� 24 üncü maddes� kapsamındak� �dareler

veya �daren�n ş�rketler� �ç�n de kıyasen uygulanması öngörülen geç�c� 23 üncü madden�n on beş�nc� fıkrasına göre; �şç�
statüsüne geç�r�lecekler�n çalıştırılmalarına esas h�zmet alım sözleşmeler�n�n süres�n�n geç�ş �şlem�n�n yapılmasından
önce sona ermes� hal�nde, bunlardan personel çalıştırılmasına dayalı olanlar �le personel çalıştırılmasına dayalı olan
kısımlarının süres�n�n başka b�r �şleme gerek kalmaksızın mevcut sözleşme koşullarına uygun olarak geç�ş �şlem�
yapılıncaya kadar �lg�l� mevzuatı uyarınca uzamış sayılacağı, ancak, mevcut yüklen�c� �le sözleşmeye devam
ed�lememes� hal�nde, geç�ş �şlem�ne kadar k� süreye �l�şk�n �ht�yacın, parasal l�m�t sınırlamasına tab� olmaksızın 4734
sayılı Kanunun 22 nc� maddes�ne göre doğrudan tem�n suret�yle karşılanacağı hükmü yer almaktadır. Söz konusu
hükme göre;

a) Mevcut sözleşme koşulları çerçeves�nde aynı yüklen�c� �le sözleşme, geç�ş �şlemler�n�n tamamlanmasına
kadar uzamış sayılır.

b) Mevcut yüklen�c� �le sözleşmeye devam ed�lememes� hal�nde geç�ş �şlem�ne kadar k� süreye �l�şk�n �ht�yaç,
parasal l�m�t sınırlamasına tab� olmaksızın 4734 sayılı Kanunun 22 nc� maddes�ne göre doğrudan tem�n suret�yle
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karşılanır.  Bu yöntem �le �ht�yacın g�der�lmes� hal�nde, sona eren sözleşme kapsamında çalıştırılan �şç�lerde, �şç�
sayısında, ücret ve poz�syonlarında değ�ş�kl�ğe g�d�lmez.

İşç� statüsüne geç�r�lenler�n ücret� �le d�ğer mal� ve sosyal haklarının bel�rlenmes�
MADDE 49 – (1) İdareler�n ş�rketler�nde �şç� statüsüne geç�r�lenlerden, geç�ş �şlem� yapılırken mevcut

�şyer�n�n g�rd�ğ� �şkolunda kurulu �şyer�nden b�ld�r�lenler�n ücret� �le d�ğer mal� ve sosyal hakları, geç�c� 24 üncü
madde kapsamındak� ş�rketlerde geç�şten önce alt �şveren �şç�ler�n� kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara
bağlanan ve süres� en son sona erecek toplu �ş sözleşmes�n�n b�t�m�ne kadar bu toplu �ş sözleşmes�n�n uygulanması
suret�yle oluşan ücret �le d�ğer mal� ve sosyal haklardan fazla olamaz.

(2) İdareler�n ş�rketler�nde �şç� statüsüne geç�r�lenlerden; geç�şten önce toplu �ş sözleşmes� bulunmadığından
�şç� statüsüne geç�r�ld�ğ� tar�hte yürürlükte olan b�reysel �ş sözleşmes� hükümler�n�n geçerl� olduğu �şç�ler �le geç�ş
�şlem�nden önce yapılan ve geç�şten sonra yararlanmaya devam ett�ğ� toplu �ş sözleşmes� bulunmakla b�rl�kte geç�c�
24 üncü madde kapsamındak� �daren�n ş�rketler�nde alt �şveren �şç�ler�n� kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından
karara bağlanan ve süres� en son sona erecek toplu �ş sözleşmes�n�n b�t�m�nden önce toplu �ş sözleşmes� sona eren
�şç�ler�n ücret� �le d�ğer mal� ve sosyal hakları, geç�c� 24 üncü madde kapsamındak� �daren�n ş�rketler�nde geç�şten
önce alt �şveren �şç�ler�n� kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süres� en son sona erecek
toplu �ş sözleşmes�ne göre bel�rlen�r.

(3) Geç�c� 24 üncü madde kapsamındak� �daren�n ş�rketler�nde; 6356 sayılı Kanunun geç�c� 7 nc� maddes�nde
bel�rt�len mevcut �şyerler� bakımından anılan Kanuna uygun olarak yetk� başvurusunda bulunulab�l�r, ancak geç�ş�
yapılan �şç�ler �ç�n yen� tesc�l ed�len �şyerler�nde, geç�şten önce alt �şveren �şç�ler�n� kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu
tarafından karara bağlanan ve süres� en son sona erecek toplu �ş sözleşmes�n�n sona erme tar�h�nden sonra yetk�
başvurusunda bulunulab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Sürec�n elektron�k ortamda �zlenmes�
MADDE 50 – (1) İdareler, alt�sveren.gov.tr �nternet sayfasında yer alan s�steme bu usul ve esasların �k�nc� ve

üçüncü bölümüne �l�şk�n başvuru, tesp�t, sınav ve statüye geç�şe a�t ver� g�r�ş� yaparlar.
Tereddütler� g�derecek �dareler�n bel�rlenmes�
MADDE 51 – (1) Uygulamada ortaya çıkab�lecek tereddütler� g�dermek üzere;
a) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n geç�c� 23 üncü maddes�n�n;
1) B�r�nc� fıkrasına �l�şk�n olarak �lg�s�ne göre Mal�ye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı, 
2) İk�nc� fıkrasına �l�şk�n olarak Sosyal Güvenl�k Kurumu,
3) Üçüncü fıkrasına �l�şk�n olarak �lg�s�ne göre Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı ve Devlet Personel

Başkanlığı,
4) Dördüncü ve onaltıncı fıkralarına �l�şk�n olarak �lg�s�ne göre Mal�ye Bakanlığı ve Devlet Personel

Başkanlığı,
5) Beş�nc� fıkrasına �l�şk�n olarak Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı, İç�şler� Bakanlığı ve Sosyal

Güvenl�k Kurumu,
6) Altıncı ve on�k�nc� fıkralarına �l�şk�n olarak Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı,
7) Yed�nc�, sek�z�nc�, dokuzuncu, onuncu, onbeş�nc� ve onyed�nc� fıkralarına �l�şk�n olarak Kamu İhale

Kurumu,
8) Onb�r�nc� ve ondördüncü fıkralarına �l�şk�n olarak Mal�ye Bakanlığı,
9) Onüçüncü fıkrasına �l�şk�n olarak �lg�s�ne göre Mal�ye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Personel

Başkanlığı,
b) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n geç�c� 24 üncü maddes�ne �l�şk�n olarak gerek duyulması

hal�nde �lg�l� kurumların görüşünü alarak İç�şler� Bakanlığı,
görevl� ve yetk�l�d�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Usul ve Esas hükümler� yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Usul ve Esas hükümler�n� Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı, İç�şler� Bakanı ve

Mal�ye Bakanı müştereken yürütür.
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