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…………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

 

İlgi: …….. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 26.05.2022 tarihli ve 

E-59964797- 010.99-3738135 sayılı yazısı 

 

Başkanlığınız bünyesinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam 

edilen personelin hastalık izinlerine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde, “…Belediye ve 

bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, 

ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık 

alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, 

uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik 

personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere 

ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz… 

Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam 

edilenler hakkındaki hükümler uygulanır…” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10 uncu maddesinde, “Resmi tabip raporu ile 

kanıtlanan hastalıklar için yılda ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal 

Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.” 

hükmü yer almaktadır. 

Bu maddede yer alan, “30 günü geçmemek üzere” ibaresi Danıştay Onikinci Dairesinin 

11/3/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiş, Danıştay İdari 

Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile 

onanmıştır. 

Ayrıca, 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet 

Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde, “(1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlarla 

anılan Kanunun ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personel hakkında uygulanır.” 

hükmü yer almaktadır. Burada atıf yapılan 657 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, “Sözleşmeli 

ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.” hükmü yer 

almaktadır. 

Görüleceği üzere, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilen 

personelin hastalık izinlerine ilişkin olarak Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları 

ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin uygulanması 

mümkün bulunmamaktadır. Bu personel hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu uygulanacağı açıktır. 



5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde, “Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık 

kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; 

a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün 

için, 

b) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 

inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle 

iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 

doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü 

gününden başlamak üzere her gün için, 

c) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 

(b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri 

kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan 

gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer 

haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık 

süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için, 

d) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 

(b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri 

kapsamındaki sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı 

çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar 

çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, geçici iş göremezlik 

ödeneği verilir.… 

Geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödeme zamanı ile bu maddenin uygulanmasına 

ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmü 

yer almaktadır. 

12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde sigortalılara verilecek olan istirahatler açıkça 

düzenlenmiştir. 

Bu itibarla, ilgili personelin hastalık izinleri hakkında 5510 sayılı Kanun ve ilgili 

mevzuatı çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                               

                               ….……… 

              Bakan a. 

          Genel Müdür 


