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Konu :Geçici işçinin işe iadesi

.... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi : .. tarihli ve ... sayılı yazı.

1994-2004 tarihleri arasında geçici işçi olarak çalışmakta iken işten çıkarılan Özniyet TURAN'ın
tekrar  işe  iade edilme  talebinde bulunduğundan bahisle,  işe  iadesinin mümkün olup olmadığına  ilişkin
ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kamu Kurum Ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 inci maddesinde,
"a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli  idareler, (III) sayılı cetvelde yer
alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar 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 kuruluşlarına,

b) (Değişik: 3/2/2012-2012/3180 K.) İştirakler hariç olmak üzere, kamu iktisadî  teşebbüsleri ve
bağlı  ortaklıkları  ile  müesseseleri  ve  4046  sayılı  Özelleştirme  Uygulamaları  Hakkında  Kanun
çerçevesinde  özelleştirme  kapsamında  veya  programında  bulunan  kuruluşlardan  sermayesinin  yüzde
ellisinden fazlası kamuya ait olanlara,

c) İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile
bağlı kuruluşları, müessese ve işletmelerine,

ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,
sürekli veya geçici işçi alımını kapsar…" hükmü,

5  inci  maddesinde,  "(1)  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  açık  iş  taleplerinin  karşılanması  için
gönderilecek listelerde Kurum tarafından aşağıda sayılanlara öncelik hakkı tanınır:

…
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya

4857  sayılı  İş Kanununun  25  inci maddesinin  birinci  fıkrasının  (II)  numaralı  bendi  gereğince  hizmet
akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler…" hükmü,

6 ncı maddesinde; "(1) Kamu kurum ve kuruluşları işçi ihtiyaçlarını, iş kolu, meslek pozisyonu,
öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar gibi ayrıntılarla yazılı veya elektronik ortamda Kurumdan
talep etmek ve 8  inci madde hükümleri  saklı  kalmak üzere Kurum  tarafından gönderilenler  arasından
karşılamak zorundadır.

(2)  Kurum  tarafından  yapılan  inceleme  sonucunda  mevzuata  uygun  olmadığına  karar  verilen
talepler, kamu kurum ve kuruluşuna iade edilerek düzeltildikten sonra ilan edilir.
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(3)  Kariyer  meslek  işçi  talepleri  ulusal  düzeyde  verilir.  Diğer  işçi  taleplerinin  hangi  düzeyde
karşılanacağı kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir.

(4) Kamu  kurum ve  kuruluşları,  işçi  taleplerini  işçi  alımını  yapacakları  yerdeki Çalışma  ve  İş
Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verir. Ancak aynı anda birden fazla ilde işçi alımı yapacak
kamu kurum ve kuruluşları işçi taleplerini bölge veya merkez teşkilatının bulunduğu yerdeki Çalışma ve
İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verir.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe düzeyinde verilen işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde
il  düzeyinde  veya  ulusal  düzeyde;  il  düzeyinde  verilen  işçi  taleplerinin  karşılanamaması  halinde  ise
ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir. Teşkilat yapıları veya faaliyetleri bölge düzeyinde olan kamu
kurum ve kuruluşlarının  ilçe düzeyinde verilen  işçi  taleplerinin karşılanamaması halinde  il veya bölge
düzeyinde  ya  da  ulusal  düzeyde;  il  düzeyinde  verilen  işçi  taleplerinin  karşılanamaması  halinde  bölge
düzeyinde  veya  ulusal  düzeyde;  bölge  düzeyinde  verilen  işçi  taleplerinin  karşılanamaması  halinde  ise
ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir." hükmüne yer verilmiştir

Diğer taraftan, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
Belediye  ve  Bağlı  Kuruluşları  ile  Mahalli  İdare  Birlikleri  Norm  Kadro  İlke  ve  Standartlarına  Dair
Yönetmeliğin Geçici işçiler başlıklı 24 üncü maddesinde; "(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..." hükmü yer
almaktadır.

Ayrıca,  28.04.2018  tarihli  ve  30405  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  09.04.2018  tarihli  ve
2018/11608  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  eki  "İl Özel  İdareleri, Belediyeler  ve Bağlı Kuruluşları  ile
Bunların  Üyesi  Olduğu  Mahalli  İdare  Birliklerinin  Personel  Çalıştırılmasına  Dayalı  Hizmetlerinin
Gördürülmesine  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar"ın 1  inci maddesinde,  "Bu Usul ve Esasların
amacı; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesi kapsamındaki
şirketlerde işçilerin işe alımı, işçilere ilişkin personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin
üst sınırları, ilk defa alınacak işçilere ilişkin belirlenecek ölçütleri esas alarak yıllık sınırlamaları ve bu
kapsamdaki  alımlar  ile  harcamaları  izlemeye  ilişkin  usul  ve  esasları  belirlemektir."  hükmü  yer
almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde,
- Geçici veya sürekli olarak çalışmakta iken istifa edenlerin tekrar göreve iade edilmesi şeklinde

bir düzenleme bulunmadığı,
-  İlgilinin Başkanlığınızda  sürekli  işçi  kadrosunda  istihdamının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde mümkün
bulunduğu,

- Belediye ve Bağlı Kuruluşları  ile Mahalli  İdare Birlikleri Norm Kadro  İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmeliği çerçevesinde geçici işçi olarak istihdamının ise bir mali yılda 5 ay 29 günü geçmemek
üzere belediyenizin takdirinde olduğu,

-  İl  Özel  İdareleri,  Belediyeler  ve  Bağlı Kuruluşları  ile  Bunların Üyesi Olduğu Mahalli  İdare
Birliklerinin  Personel  Çalıştırılmasına  Dayalı  Hizmetlerinin  Gördürülmesine  İlişkin  Usul  ve  Esaslar
Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde işçi olarak istihdamının da yapılabileceği,

değerlendirilmektedir.
Rica ederim.
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