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Not: Arife günü nakdi kumanya yardımı yapılıp yapılamayacağı hakkında  

T.C. 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: E-53773008-622.02-4016213                    01/07/2022 

Konu: Arife Günü Nakdi Kumanya  

Yardımı Yapılması                  

 

………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

 

İlgi: ………. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 28.06.2022 tarihli ve E-

86607140-622.02-4013198 sayılı yazısı. 

 

8/4/2022 tarihli ve 31803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek 

Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde arife günü 

nakdi kumanya yardımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesinde, “Memurların 

haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. 

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. 

Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara 

dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak 

suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. 

Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi 

ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.” hükmü ile 100 üncü maddesinde ise, “Günlük 

çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine 

göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tesbit olunur…” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci 

maddesinde, “Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 

Temmuz günü genel tatil günleridir. 

A) Resmi bayram günleri şunlardır: 

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. 

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür. 

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır. 

B) Dini bayramlar şunlardır: 

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür. 

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür. 

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve 

Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir. 

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 

Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde 

müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır. 

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki 

hükümler saklıdır. 

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.” hükmü ile 3 üncü maddesinde, “A) 

Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00'ten 

itibaren başlar. 
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B) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı 

Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlardaki hafta tatili ile ilgili 

hükümler saklıdır. 

C) Yemek, içmek, giyinmek gibi zaruri ihtiyaçların giderilmesi için alışveriş yapılan dükkan ve 

mağazalar hakkında Hafta Tatili Kanununun Cumartesi günüyle ilgili hükümleri uygulanmaz.” 

hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Zabıta 

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde, “(1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak 

üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı 

olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde 657 sayılı Kanunun 101 inci 

maddesine göre belediye zabıta teşkilatı birim amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit 

olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır. 

(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 

48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının 

haftalık olağan çalışma saatleri en fazla 48 saat olacak şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az 

olan zabıta teşkilatlarında 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Hizmetin 

sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi 

göz önünde bulundurularak ayrıca haftada iki gün izin verilebilir.” hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye İtfaiye 

Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde, "(1) İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 

saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin 

aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde 24 saat iş 48 saat istirahat şeklindedir. Ancak zorunlu 

hallerde çalışma şekli belediye tarafından belirlenebilir. 

(2) Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır. 

(3) İhtiyaç duyulması halinde itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine göre önceden rızaları alınmak kaydıyla çalıştırılan işçilere fazla çalışma ücreti ödenir.” 

hükmü yer almaktadır. 

6.Dönem Toplu Sözleşme ile yerel yönetimler hizmet koluna giren kamu kurum ve 

kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinden aşağıda sayılanlar yiyecek yardımı kapsamında 

nakdi kumanya yardımından yararlandırılabileceklerdir: 

- Öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine 

devam eden itfaiye ve zabıta teşkilatı personeli, 

- Kurulan yemek servislerinden kurum dışında fiilen yerine getirilen görevler sebebiyle 

yararlanma imkânı olmayanlar. 

- Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre yeterli personel olmaması veya 

uygun yer bulunmaması nedeniyle yemek servisi olmayanlar. 

Ancak, 2429 sayılı Kanunda yer alan “Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür” hükmü 

gereğince mevzuat gereğince  “kesintisiz ve 24 saat esasına göre hizmet yürüten personel 

dışındakiler” izinli sayılmaktadır. 

Bu itibarla, 

- Öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine 

devam eden itfaiye ve zabıta teşkilatı personelinden arife günü mesaide bulunanlara Devlet Memurları 

Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

nakdi kumanya yardımı yapılabileceği, 

- 5393 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan “belediye teşkilâtının en üst amiri olarak 

belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.” hükmü gereğince 

belediye başkanı için mesai mefhumu düşünülemeyeceğinden, mezkûr Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde nakdi kumanya yardımı yapılabileceği, 
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- Arife günü kurum dışında fiilen yerine getirilen görevler sebebiyle mesai saati uzayan 

personelin bulunması halinde bunlarında yukarıda yer verilen şekilde yararlanabileceği, 

- Diğer personelin ise kanuni izinli olduklarından bu haktan yararlanamayacağı, 

Değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                    ………….. 

                   Bakan a. 

                         Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

 


