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………………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi : 26.01.2022 tarihli ve 67463 sayılı yazınız. 

     

Belediyenizde, 5620 sayılı Kanun kapsamında 5 ay 29 gün süre ile istihdam edilen 

geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılıp uzatılamayacağına ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi 

Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Kapsam başlıklı 1 inci maddesinde; 

"(1) Bu Kanun; 

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 

Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve 

(IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli 

kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve 

teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu 

kurum ve kuruluşlarında, 

b) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (iştirakler hariç), 24/11/1994 tarihli 

ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme 

kapsamında veya programında bulunanlardan sermayesinin % 50'sinden fazlası kamuya ait 

kurululşar ile 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile kurulmuş ve 

sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlarda, 

c) İl özel İdareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare 

birlikleri ile müessese ve işletmelrinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan 

şirketler hariç) ve belediyelrin bağlı kuruluşlarında, 

2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında 

toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar..." hükmü ile, 

Geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılması başlıklı 3 üncü maddesinde; "(1) Bu 

Kanunun yayımı tarihinden 1 inci madde kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlarda geçici iş 

pozisyonlarında işçi çalıştırılamaz. 

(2) Ancak mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde 

bir malî yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilir. 

Bu şekilde çalıştırılacak işçiler için her malî yılda; 

a) 1 inci maddenin (a) bendinde belirtilen idarelerce, Maliye Bakanlığından, 

b) 1 inci maddenin (b) bendinde belirtilen kuruluşlarca, Hazine Müsteşarlığının 

(özelleştirme programına alınanlar için Özelleştirme İdaresi Başkanlığının) onayı üzerine 

Devlet Personel Başkanlığından, 

c) Belediyeler ile bunların müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) ve mahallî idare birliklerinde, Belediye ve 

Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmeliğin 24 üncü maddesi çerçevesinde yetkili meclislerinden, 



geçici iş pozisyon vizesi alınması zorunludur. Söz konusu vize işlemi yapılmaksızın 

geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz. İl özel idareleri ile bunların 

müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler 

hariç) bu fıkra hükümlerine göre geçici işçi çalıştırılabilmesine ilişkin usûl ve esaslar İçişleri 

Bakanlığı tarafından belirlenir. 

(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında vizelenen geçici iş pozisyonlarında 

çalışanların çalışma sürelerini, ilgili kurum veya kuruluşların talebi üzerine kurum, kuruluş, 

birim veya pozisyon itibarıyla dört aya kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne 

yer verilmiştir. 

Diğer taraftan, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye 

ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmeliğin Geçici işçiler başlıklı 24 üncü maddesi "(1) Belediyeler ve mahalli idare 

birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro 

standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini 

geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu 

adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında 

sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya 

yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir..." hükmündedir. 

Yukarıdaki mevzuat hükümleri incelendiğinde; 5620 sayılı Kanun kapsamında geçici iş 

pozisyonlarında geçici işçi istihdam edilen kurum ve kuruluşların hangilerinde süre uzatımı 

yapılabileceği hususunda sayma yoluna gidilmiş, belediyeler ise süre uzatımı yapılabilecek 

kurumlar arasında sayılmamıştır. 

Bu itibarla, Belediyenizde 5620 sayılı Kanuna göre 5 ay 29 gün süre ile istihdam edilen 

geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

 

              Bakan a. 

          Genel Müdür 


