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TESPİT KOMİSYONU KARARI
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 03.01.2018 tarih ve
32992892-E.29/135 Sayılı yazılarında 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 inci maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde
kararnameye Geçici 23 üncü madde eklenmiş ve 4724 Sayılı Kanun ile diğer mevzuattaki
hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri
kapsamındayükleniciler tarafından, 04.12.2017 tarihi itibariyle, çalıştırılmakta olanların
sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri ön görülmüş olup, söz konusu kanunun maddelerinin
uygulanmasına dair usul ve esaslar 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete de
yayımlandığından, anılan usul ve esasların 8 nci maddesi gereği Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı
İdari İşler Müdürlüğü'ne ve Eleşkirt Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvurular ilgili
idareler tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımızca oluşturulan tespit komusyonuna
sunulmuştur.
1-Tespit komisyonumuza sunulan başvurular üzerinden 9 uncu maddenin 2nci
fıkrasına göre yapılan ön incelemede,
a) Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü'nün 11/01/2018 tarih
ve 2018/1 Muh sayılı yazıları ekindeki Kemal LAÇİN, Rıfat BULUT, Memet ÇETİN, Fesih
İRĞİ Başvuru evrak ve formlarının yapılan incelemesinde herhangi bir eksik ve noksanlığa
rastlanılmadığı,
b) Eleşkirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 08/01/2018 tarih ve 2018/7 Sayılı
yazıları ve ekindeki Ercan GÜNEY'in Başvuru evrak ve formalarının yapılan incelemesinde
herhangi bir eksik ve noksanlığa rastlanılmadığı,
c)Kemal LAÇİN, Rıfat BULUT, Memet ÇETİN, Fesih İRĞİ ve Ercan
GÜNEYtarafından yapılan beyanların aranılan şartlara uygun olduğu,
d) 01/01/2018Tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Usule
ilişkin şekil şartlarına ve esaslarına aynen riayet edildiği görülmüştür.
2- Tespit komisyonumuza sunulan başvurular üzerinde 9 uncu maddenin 2.
Fırkasına göre yapılan esas incelemede;
a) İdarenin tespit komisyonunda görevli EKAP kullanıcısının EKAP üzerinde
yapmış olduğu inceleme ve kayıtların kontrolünde işçilerin istihdam edildiği imzalanan
sözleşmelerin Kanun Hükmünde Kararname kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı
hizmet alımı sözleşmesi olduğu,

B) İşçilerin bu personel hizmet alımına dayalı temizlik hizmet alımı
sözleşmeleri kapmasında ilgili idarelerde 04/12/2017 tarihi itibariyle çalıştıkları Sosyal
Güvenlik Kurumu kayıtları kontrol edilerek tespit edilmiştir.
C) altişveren.gov.tr. İnternet sayfası çıktılarından anlaşılacağı ve idarenin
kayıtları ile ekap kayıtlarından alınan çıktılar karşılaştırıldığında bir birleriyle örtüştüğü tespit
edilmiştir.
24/12/2017 tarihinde çıkarılan 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
uyarınca ilgili sözleşmelerin fesih edildiğinin anlaşıldığı ve komisyonumuzca 04/12/2017
tarihi itibariyle çalışan işçilerin listesi, puantaj bordro ve SGK kayıtları incelenerek hizmet
alımı yapılan işyerlerinde çalıştıkları ve hizmet alımı suretiyle personel çalıştırılması tanımına
uygun olarak temizlik hizmetinde istihdam edildikleri değerlendirilmiştir.
D) 9 uncu maddenin Üçüncü fıkrasının (b) bendine ilişkin olarak, Sosyal
Güvenlik Kurumuna yasal süresi dışında verilen belge bulunmamaktadır.
Tespit komisyonumuz tarafından Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler
Müdürlüğü ve Eleşkirt Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvuruların 9 uncu maddeye
göre yapılan ön önceleme ve esas inceleme neticesinde;
Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli
idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde
kararnamenin geçici 23 vegeçici 24 ncü maddelerinin uygulanmasına dair yayımlanan
01/01/2018 tarihli ve 30288 nolu resmi gazetedeki usul ve esaslara uygun olduğu, işçilerin
süresi içinde yapmış olduğu başvurularında herhangi bir eksikliğin ve noksanlığın
bulunmadığı görülerek Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü'ne başvuru yapan
Kemal LAÇİN, Rıfat BULUT, Memet ÇETİN, Fesih İRĞİ ve Eleşkirt Cumhuriyet
Başsavcılığına Başvuru yapan Ercan GÜNAY'ın BAŞVURULARININ KABULUNE,
Komisyonumuz tarafından hazırlanan işbu Tespit Kararının karar tarihinden
itibaren 20/02/2018 tarihi dahil Ağrı Adliyesi internet sitesinde yayımlanarak ayrıca Ağrı
Adliyesi ve Eleşkirt Adliyesinde bulunan ilan panosuna asılarak ilan edilmesine 21.0223.02/2018 tarihi dahil itirazı kabil olmak üzere komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.
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