
Özet: Belediyeler arasında geçici görevlendirme yapılıp yapılamayacağı hakkında. 
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DAĞITIM YERLERİNE 
 

İlgi : a) ………. Belediyesinin ………. tarihli ve ………. sayılı yazınız. 

b) ……….. Valiliğinin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ………. tarihli ve ………. sayılı 

yazısı. 

 

 03.05.2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumlar 

Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde, 29.02.2020 tarihli ve 31054 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelikle yapılan değişiklikle belediyelerin bu Yönetmelik kapsamında kurumlar arası geçici 

görevlendirme yapma imkanının kalmadığı belirtilerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 

inci maddesine göre belediyeler arasında geçici görevlendirme yapılıp yapılamayacağına ilişkin ilgi (b) 

yazı eki ilgi (a) yazınız incelenmiştir. 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme başlıklı 

Ek 8 inci maddesinde; 
 Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:  
a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun 

görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun 
bulunması şarttır.  

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların 
mevzuatına uymakla yükümlüdür. 

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik 
görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu 
memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder. 

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen 
güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre 
bir katına kadar uzatılabilir. 

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır. 
f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır. 
Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle 

ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.” hükmü yer 

almaktadır. 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kanunda belirtilen şartların sağlanması 

halinde, belediyeler arasında 657 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesine göre kurumlar arası geçici süreli 

görevlendirme yapılabileceği değerlendirilmekte olup, görevlendirme usulüne ilişkin Devlet Personel 

Başkanlığının 07.10.2016 tarihli ve 5975 sayılı örnek görüş yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerini rica ederim.     

  Bakan a. 

                             Genel Müdür 

 

  
DAĞITIM  

Gereği:       Bilgi: 

……………… Belediye Başkanlığına    ………. Valiliğine 
 


