İHTİYAÇ FAZLASI İŞÇİLERİN
NAKLİNE İLİŞKİN REHBER
(6111 SAYILI KANUNUN 166’NCI MADDESİNE GÖRE)
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1-GİRİŞ
25 Şubat 2011 tarih ve 27857 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 166’ncı
maddesinde belediyelerin ve il özel idarelerinin ihtiyaç fazlası işçilerinin nakline
ilişkin hükümler düzenlenmiştir.
Bu madde, 6215 sayılı Kanunun 28’inci maddesiyle
düzenlenerek işçilerinin nakli 1 Ağustos 2011 tarihine ertelenmiştir.

yeniden

6111 sayılı Kanunun 166’ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasının İçişleri
Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde 2011/45 sayılı Genelge ile uygulamaya
ilişkin açıklama yapılmıştır.
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Birlik Tüzüğümüzde yer
alan rehberlik görevimiz çerçevesinde yukarıda belirtilen Kanun ve genelge
hükümleri dikkate alınarak uygulamaya ışık tutmak üzere belediyelerimiz için
uygulama rehberi hazırlanmıştır.

2-DEVREDİLECEK İŞÇİLER
6111 sayılı Kanunun 166’ncı maddesi; il özel idaresi ve belediyelerin
sürekli işçi kadrolarındaki ihtiyaç fazlası işçilerin diğer kurumlara naklini
kapsamaktadır.
İl özel idaresi ve belediyelerin memur ve sözleşmeli personeli ile
geçici iş pozisyonunda çalışan işçileri ihtiyaç veya norm fazlası olsalar
dahi nakledilemezler.
Belediyelere bağlı idarelerin (İSKİ, ASKİ, EGO gibi) ve mahalli
idare birliklerinin ihtiyaç fazlası işçileri 6111 sayılı Kanunun kapsamı
dışındadır.
Özürlü ve eski hükümlü işçiler de bu kapsamda devredilebilir
mi?
Kanun; özürlü ve eski hükümlü ayrımı yapmaksızın “daimi kadroda
bulunan işçiler” ifadesini kullanarak bu işçileri kapsam dışında tutmamıştır.
Dolayısıyla özürlü ve eski hükümlü işçiler de ihtiyaç fazlası olarak
bildirilebilecektir.
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3-İHTİYAÇ FAZLASI İŞÇİLERİN TESPİTİ
6111 sayılı Kanunun 166’ncı maddesi, il özel idaresi ve belediyelerin
ihtiyaç fazlası işçilerini; norm kadro üzeri ve norm kadro dâhilinde ihtiyaç
fazlası işçiler olarak iki kısma ayırmıştır.
Norm kadro sayısı üzerinde işçi istihdamı olan il özel idaresi ve
belediyelerin norm kadro sayısının üzerinde bildirecekleri her sayı norm kadro
üzeri ihtiyaç fazlası işçi sayısıdır.
Örnek 1: D-13 Grubunda bulunan bir belediyenin sürekli işçi norm
kadrosu 100’dür. Bu belediyenin 145 daimi kadrolu işçisi var ise, belediyenin
norm kadro fazlası işçi sayısı 45’tir.
İl özel idareleri ve belediyelerin norm kadro sayısı dâhilinde
bildirecekleri işçi sayısı, norm kadro içi ihtiyaç fazlası işçi sayısıdır.
Örnek 2: D-14 grubunda bulunan bir belediyenin sürekli işçi norm
kadrosu 116’dır. Bu grupta yer alan bir belediyenin 150 işçisi olduğunu ve 50
ihtiyaç fazlası işçi göndermek istediğini düşünelim.
Bu belediyenin ihtiyaç fazlası olarak göndermek istediği 50 işçinin 34’ü
norm kadro fazlası, geri kalan 16’sı ise norm kadro dâhilinde ihtiyaç fazlası işçi
olarak kabul edilir.
Örnek 3: D-16 grubunda bulunan bir belediyenin sürekli işçi norm
kadrosu 157’dir. Bu grupta yer alan bir belediyenin 100 daimi işçisi var ve
ihtiyaç fazlası olarak 40 işçi gönderilmek isteniyorsa, gönderilecek 40 işçinin
tamamı da norm kadro dâhilinde ihtiyaç fazlası işçi kabul edilir.
Norm kadro üzerinde işçi istihdamı olan il özel idaresi ve belediyelerin
bildirecekleri ihtiyaç fazlası işçilerin; norm kadro üzerindeki işçi sayısı kadarı
norm kadro üzeri ihtiyaç fazlası işçi, varsa diğerleri ise norm kadro dâhilinde
ihtiyaç fazlası işçi sayısı olacaktır.
İl özel idaresi ve belediyelerin norm kadro üzeri ve norm kadro
dâhilinde bildirecekleri sayı ihtiyaç fazlası işçi bildirim sayısının toplamını
göstermektedir.
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4-İHTİYAÇ FAZLASI İŞÇİLERİN BİLDİRİMİ VE SÜRESİ
İl özel idaresi ve belediyeler öncelikle ihtiyaç fazlası işçilerini tespit
edeceklerdir.
Tespit edilen ihtiyaç fazlası işçilerden norm kadro üzerinde olanlar için
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 10.08.2011 tarih ve
2011/45 sayılı Genelgesi ekinde yer alan “Örnek-1” bildirim listesi
doldurulacak, vali/belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından tarih
konarak imzalanacaktır.
Tespit edilen ihtiyaç fazlası işçilerden norm kadro dâhilinde olanlar için
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 10.08.2011 tarih ve
2011/45 sayılı Genelgesi ekinde yer alan “Örnek-2” bildirim listesi
doldurulacak, vali/belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından tarih
konarak imzalanacaktır.

İl özel idaresi ve belediyelerin;




Sadece norm kadro üzeri ihtiyaç fazlası işçisi var ise “Örnek-1” nolu
bildirim listesini,
Sadece norm kadro dâhilinde ihtiyaç fazlası işçisi varsa “Örnek-2”
nolu bildirim listesini,
Norm kadro üzeri ve norm kadro dâhilinde ihtiyaç fazlası işçisi var ise
her iki bildirim listesini,

Doldurarak valilikteki komisyona süresi içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.
İşçi Göndermek Zorunlu Mudur?
İl özel idaresi ve belediyelerin sürekli işçi kadroları norm kadro üzerinde
veya belediyeler açısından toplam personel giderleri 5393 sayılı Kanunun
49’uncu maddesinde belirtilen yasal sınırın (%30-40) üzerinde olsa bile
mevcut sürekli işçilere ihtiyaçları var ise (ihtiyaç fazlası olarak
değerlendirmiyorlarsa) işçilerini gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.
İhtiyaç fazlası işçi bildirip bildirmemek tamamen il özel idaresi ve
belediyenin takdirindedir.
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ÖRNEK-1 Norm Kadro Üzeri İhtiyaç Fazlası İşçi Bildirim Listesi
……………………………………….. ÖZEL İDARESİ/BELEDİYESİ
NORM KADRO FAZLASI OLAN İHTİYAÇ FAZLASI İŞÇİLER FORMU

Norm Kadro
Memur:

SIRA
NO

ADI SOYADI

Sürekli İşçi:

KİMLİK NO

Mevcut Kadro
Memur:

SİGORTA
SİCİL NO

Sürekli İşçi:

İŞ
AKDİNDEKİ
ÜNVANI

FİİLEN
YAPTIĞI
İŞ

FİİLEN YAPTIĞI
İŞİ
KAÇ YILDIR
YAPMAKTADIR

ÖĞRENİM
DURUMU

ALDIĞI MESLEKİ
SEMİNER/KURS

HİZMET
SÜRESİ

ÖZEL DURUMU
(MAZERETLERİ)

(Vali/Belediye Başkanı) Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
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ÖRNEK-2 Norm Kadro Dâhili İhtiyaç Fazlası İşçi Bildirim Listesi
……………………………………….. ÖZEL İDARESİ/BELEDİYESİ
NORM KADROSU DÂHİLİNDE OLUP İHTİYAÇ FAZLASI OLAN İŞÇİLER FORMU(*)

Norm Kadro
Memur:

SIRA
NO

ADI SOYADI

Sürekli İşçi:

KİMLİK NO

Mevcut Kadro
Memur:

SİGORTA
SİCİL NO

Sürekli İşçi:

İŞ
AKDİNDEKİ
ÜNVANI

FİİLEN
YAPTIĞI
İŞ

FİİLEN YAPTIĞI
İŞİ
KAÇ YILDIR
YAPMAKTADIR

ÖĞRENİM
DURUMU

ALDIĞI MESLEKİ
SEMİNER/KURS

HİZMET
SÜRESİ

ÖZEL DURUMU
(MAZERETLERİ)

(*) 6111 sayılı Kanunun 166’ncı maddesinin 3’ncü fıkrasına göre 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli
olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterleri değerlendirilerek nakil gerekçesi yazılmalıdır.
(Vali/Belediye Başkanı) Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
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Bildirim süresi ne zaman başlar? Ne zaman sona erer?
Kanun hükmüne göre il özel idaresi ve belediyelerin valiliklerde
oluşturulan komisyonlara ihtiyaç fazlası işçi bildirim süresi 45 gündür.
Bildirim Süresi

Başlangıç
01 Ağustos 2011

45
Gün

Son Tarih
14 Eylül 2011

Komisyona Bildirim

Komisyon sunulan
listeyi inceler

Komisyon çalışmasını 45 gün içerisinde tamamlar.
(29 Ekim 2011 tarihine kadar)

İl özel idaresi ve belediyelerin 45 günlük bildirim süresi valilik ve
komisyonlar tarafından kısaltılamaz. Komisyon, yasal süresi içerisinde yapılan
bildirimleri değerlendirmeye almak zorundadır.
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Daha önce bildirim yaparak işçi devri yapan belediyeler tekrar
bildirim yapabilirler mi?
Kanun, daha önce bildirim yaparak işçi nakleden belediyelerin tekrar
bildirimde bulunamayacağına ilişkin bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle
tekrar bildirim yapılmasına bir engel yoktur.

5- TESPİT VE TAHSİS KOMİSYONU
Tespit ve Tahsis Komisyonu Kimlerden Oluşur?
Komisyon Başkanı

Vali veya vali yardımcısı

Komisyon Üyeleri








İl Emniyet Müdürü
Defterdar
İl Milli Eğitim Müdürü
Türkiye İş Kurumu İl Müdürü,
Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü,
İl Mahalli İdareler Müdürü,
İşçi Devreden İşyerinde Toplu İş Sözleşmesi
Yapmaya Yetkili İşçi Sendikası Temsilcisi.


Tespit ve tahsis komisyonuna mümkünse vali başkanlık edecek,
değilse konu ile ilgili sürecin başından itibaren takip edebilecek ve
sonuçlandıracak bir vali yardımcısını başkan olarak görevlendirecektir.

Tespit komisyonuna katılacak işçi devreden işyerinde toplu iş
sözleşmesi yapmaya yetkili işçi sendikası temsilcisi, sadece toplu iş sözleşmesi
yapmaya yetkili olduğu belediye ve il özel idaresi işçilerinin devrinin tespiti için
yapılan komisyon toplantısına katılacaktır.
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Tespit ve Tahsis Komisyonun Görevleri Nelerdir?
1. İhtiyaç fazlası işçilerin tespitini yapmak.
2. Kendisine bildirilen ihtiyaç fazlası işçiler norm kadro fazlası ise bu durumun
kayıtlara uygunluğunu tespit etmek.
Bu durumda komisyonun takdir
yetkisi bulunmayıp işçilerin kurumlara
nakli zorunludur.

3. Norm kadro dâhilinde olup da ihtiyaç fazlası olarak bildirilen işçileri ise;
 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesindeki oranlar
(…Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl
bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanuna göre belirlenecek
yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın
yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerde bu
oran yüzde kırk olarak uygulanır…),
 Kurumun bütçe dengesi,
 Norm kadrosu,
 Yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği,
 Nüfus kriterleri,
değerlendirilmek suretiyle kurumlara atanmak üzere tespit etmek.
Burada komisyonun takdir yetkisi vardır. Bu takdir yetkisi
sınırsız ve keyfi olmayıp, yasada belirtilen kriterlere
uygunluğun olup olmadığı konusundadır.

 Komisyonun tespit ve tahsis kararları gerekçeli olacak, kurumların
içinin boşaltılması sonucunu doğuracak kararlar alınmayacaktır.

 Norm kadro dâhilinde olup da il özel idaresi ve belediyelerin ihtiyaç
fazlası olarak bildirdiği işçi listelerinden kurumlara devredilecek işçiler
tespit edilirken isteklilere ve mazereti olanlara öncelik verilecektir.
Devredilecek işçi tespit edildikten sonra tahsis yapılırken (kurum ve iş
yeri belirlenirken) de ikamet, çocuklarının okul durumu, sağlık özrü,
çalışıyorsa eşinin iş durumu gibi hususlar dikkate alınacaktır.

Sayfa 10 / 18

6-İHTİYAÇ FAZLASI İŞÇİLERİN ATANACAĞI KURUMLAR
Kurumlar

Şartlar

1- Milli Eğitim Bakanlığı



(taşra teşkilatı)

2- Emniyet Genel Müdürlüğü



(taşra teşkilatı)

3- Mahalli İdareler




boş norm kadro mevcudiyeti
kurumun talebi




kurumun talebi
işçilerin muvafakati

4- İldeki diğer kamu kurum ve
kuruluşları



Kanun hükmüne göre işçi talebinde bulunulması için talepte bulunan
kurumda daha önce veya hâlihazırda işçi kadrosunun bulunması şart
değildir. İşçi kadrosu olsun olmasın tüm kurumlara talepleri
halinde ihtiyaç fazlası işçilerden devir yapılabilecektir.
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7-ATAMA VE KADRO İHDASI

Komisyon tarafından yasal süre içinde
hazırlanan ihtiyaç fazlası işçilere ilişkin liste
valilik makamına sunulur.

Valilerce atama yapılır.

Atamanın kurumlara bildirimi ile birlikte
sürekli işçi kadroları başkaca bir işleme gerek
kalmaksızın ihdas ve tahsis edilmiş sayılır.

Atamanın yapıldığı kurum
atama işlemini 15 gün içinde
tekemmül ettirir.

Atama işlemi yapılan personel en geç 10
gün içinde valilikler tarafından Devlet
Personel Başkanlığı’na bildirilir.

Belediyeler; ataması tekemmül ettirilen işçilere
atama emrini tebliğ eder, aynı gün işçinin ilişiğini
keserek ataması yapılan kuruma bildirir.
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8-İŞE BAŞLAMA SÜRESİ, İŞ AKDİNİN FESHİ VE TAZMİNAT

Ataması tekemmül ettirilen işçiler belediyesine bildirilir.

Atama emri belediyelerce ilgili işçiye tebliğ edilir.

İşçi, tebliğden itibaren 5 iş günü içinde yeni görevine başlamak zorundadır.

5 iş günü içinde yeni görevine başlamayan işçinin ataması iptal edilir ve
atamasının yapıldığı kurumca 4857 sayılı İş Kanununun 17’nci maddesine
göre iş sözleşmesi feshedilir.

İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatlarını Kim Öder?



4857 sayılı İş Kanununun 17’nci maddesine göre fesih halinde;
 Kıdem tazminatı,
 İhbar tazminatı,
işveren tarafından ödenir.



Vali tarafından atama yapıldığında sürekli işçi kadrosu ihdas ve tahsis
işlemi yapılmış sayılır.



Bu sebeple yeni kuruma atandıktan sonra görevine başlamayan
“işçinin tazminat hakları” kadro ihdası gerçekleşip nakil işlemi
tamamlandığı için ataması yapılan kurum tarafından ödenir.
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9-DEVREDİLEN İŞÇİLERİN ALACAKLARI VE HAKLARI




Devre konu işçiler bakımından devir tarihinden önce doğmuş ve devir
tarihinde ödenmesi gereken borçlardan (ücret, ikramiye vb.) devralan
kurum sorumlu tutulamaz. Bu borçların ödenmesinden işçi devreden il
özel idaresi ve belediyeler sorumludur.
İşçinin devir işlemi atamanın tebliği ile başlar ve devir işleminden sonra
doğacak kıdem ve ihbar tazminatı atama yapılacak kurum tarafından
ödenir.

Devredilen İşçilerin Ücret ile Diğer Mali ve Sosyal Hakları
Toplu İş Sözleşmesi Varsa

Yenisi düzenleninceye
kadar devir işleminden
önce tabi oldukları toplu
iş sözleşmesi
hükümlerine göre ödeme
yapılır.

Toplu İş Sözleşmesi Yoksa

2010 yılı Kasım ayında
geçerli olan bireysel iş
sözleşmesi hükümlerine
ödenmeye devam edilir.
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10-İŞÇİ ALIMI KISITI

 İşçi nakleden belediyeler nakil sonrasında oluşan daimi işçi sayısında beş
yıl süreyle artış yapamazlar. Nakil sonrası işçi sayısının norm kadro altına
düşmesi bu kısıtlılığı kaldırmaz.

 Nakil sonrasında oluşan işçi sayısında 5 yıl süreyle artış yapılamaması kısıtı,
işçinin devredildiği tarih ile başlar ve 5 yıl sonraki aynı tarihte sona erer.

 Mahalli İdareler Norm Kadro Yönetmeliğine göre, belediyeler memur norm
kadro sayısının %20’sine kadar geçici işçi çalıştırabilmektedir.

 Kanunda daimi işçi sayısında 5 yıl süreyle artış yapılamayacağı
düzenlendiği için nakilden sonra yukarıda belirtilen yasal sınır içinde
kalmak koşuluyla geçici işçi alımında bir engel bulunmamaktadır.

11-HİZMET ALIMI KISITI

Belediyeler

3 yıl süreyle

Gerçekleşen en son yıl bütçe gideri içinde yer alan hizmet alımı tutarının, 213
sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranında
(2011 YDO %7.7’dir) artırılarak hesaplanacak tutarı aşmayacak şekilde hizmet
alımı için harcama yapabilir.
(Hizmet alımı tutarının hesabında gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın
“03.5- Hizmet Alımları” tertibi gider toplamı esas alınır.)

Hizmetin gerektirdiği hallerde İçişleri Bakanlığından izin alınmak
kaydıyla belirtilen oranın üzerinde hizmet alımı yapılabilecektir.
Nakil sonrasında 3 yıl süreyle hizmet alımındaki kısıtlama
işçinin devredildiği tarihle başlar ve 3 yıl sonraki aynı tarihte sona
erer.
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Hizmet Alımı Giderleri Nelerdir?
03

5

HİZMET ALIMLARI

03

5

1

03

5

1

01

Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri

03

5

1

02

Araştırma v Geliştirme Projeleri

03

5

1

03

Bilgisayar Hizmet Alımları (Yazılım ve Donanım
Hariç)

03

5

1

04

Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet
İhaleleri Dahil)

03

5

1

05

Harita Yapım ve Alım Giderleri

03

5

1

06

Enformasyon ve Raporlama Giderleri

03

5

1

07

Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri

03

5

1

90

Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

Örnek - Hizmet Alımı Hesabı
A belediyesi 50 ihtiyaç fazlası işçiyi diğer kurumlara göndermiş ve 2010 yılı
bütçesinin 03-5 tertibi hizmet alımı gideri 1.000 TL ise 2011 yılında en fazla
1.077 TL hizmet alımı yapabilecektir. Bu tutarı aşan harcamalarda İçişleri
Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir.
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12-6111 SAYILI KANUN
MADDE 166- (1) İl özel idarelerinin sürekli işçi kadrolarında çalışan
ihtiyaç fazlası işçiler, Karayolları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki
sürekli işçi kadrolarına, belediyelerin (bağlı kuruluşları hariç) sürekli işçi
kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet
Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadroları ile sürekli işçi
norm kadro dâhilinde olmak üzere ihtiyacı bulunan mahalli idarelere atanır.
(2) İhtiyaç fazlası işçilerin tespitini yapmak üzere vali veya
görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü,
defterdar, il milli eğitim müdürü, Türkiye İş Kurumu il müdürü, Karayolları
Genel Müdürlüğü bölge müdürü, il mahalli idareler müdürü ve işçi devreden
işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili işçi sendikası temsilcisinden
oluşan bir komisyon kurulur.
(3) Tespitin yapılmasına esas işçilerin listesi; birinci fıkrada belirtilen
mahalli idareler tarafından 1/8/2011 tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde
gerekçesi ile birlikte komisyona sunulur. İhtiyaç fazlası olarak bildirilen
işçilerden norm kadro fazlası olanlar komisyon tarafından birinci fıkrada
belirtilen kurumlara atanmak üzere tespit edilir. Mahalli idarelerin norm
kadrosu dâhilinde olup da ihtiyaç fazlası olarak bildirilen işçiler ise, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi,
norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterleri
değerlendirilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen kurumlara atanmak üzere
tespit edilir. İldeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepte bulunması
halinde, özelleştirme programında bulunan kuruluşlar hariç olmak üzere işçinin
muvafakatı alınmak kaydıyla bu idarelerde sürekli işçi statüsünde istihdam
edilmek üzere atama işlemi yapılabilir. Komisyon çalışmasını kırkbeş gün içinde
tamamlar. Bu listelerin tespitinden sonra valilerce atama yapılır. (1)
(4) Bu madde kapsamında valilikler tarafından atama işleminin kamu
kurum ve kuruluşlarına bildirim yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi kadroları,
diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek
kalmaksızın ihdas ve tahsis edilmiş sayılır. İlgili kurumlar sürekli işçi
kadrolarına yapılan atama işlemini onbeş gün içinde tekemmül ettirerek
sonuçlandırır. Atama işlemi yapılan personel ilgili valilikler tarafından en geç on
gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
(5) Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama
emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine
başlamak zorundadırlar. Bu süre içinde yeni kurumunda işe başlamayan
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işçilerin atamaları iptal edilerek 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun
17 nci maddesine göre iş sözleşmeleri sona erdirilir.
(6) Devredilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş
sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir
işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş
sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2010 yılı Kasım ayında geçerli olan
bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir. Devre konu işçiler
bakımından devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi
gereken borçlardan devralan kurum sorumlu tutulamaz. Kıdem tazminatına
ilişkin hükümler saklıdır.
(7) Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerin nakil
sonrasında oluşan işçi sayısında beş yıl süreyle artış yapılamaz.
(8) Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerce üç yıl
süreyle, gerçekleşen en son yıl bütçe gideri içinde yer alan hizmet alımı
tutarının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme
oranında artırılarak hesaplanacak tutarı aşmayacak şekilde hizmet alımı için
harcama yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak harcamaların hizmet gereklerine
dayalı olarak belirlenen sınırdan fazla yapılmasının gerekmesi halinde İçişleri
Bakanlığından izin alınması zorunludur.
(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak gerekli görülmesi
halinde, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet
Personel Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların görüşünü alarak uygulamayı
yönlendirmeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye İçişleri Bakanlığı
yetkilidir.
(1) 29/3/2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bu
Kanunun yayımından itibaren” ibaresi “1/8/2011 tarihinden itibaren” şeklinde değiştirilmiş ve
metne işlenmiştir.
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