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NOT: Sözleşmeli astsubayın sağlık nedeniyle sözleşmesinin feshi durumunda açıktan 657 sayılı 

Kanuna göre memur kadrolarına atanıp atanamayacağı hakkında 
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Konu: Sözleşmeli Astsubayın Sağlık Nedeniyle 

Sözleşmesinin Feshi Durumunda Açıktan 

Atanıp Atanamayacağı 

 

……….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: 22.02.2023 tarihli ve 18710746-5446 sayılı yazınız. 

 

Sağlık nedeniyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli astsubayın Başkanlığınıza 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 92 nci maddesine göre açıktan atanıp atanamayacağı hususunda görüş talep 

edilen ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurluktan çekilenlerin yeniden 

atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinde, "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi 

istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa 

dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla 

ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci 

madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.  

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, 

boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki 

memuriyetlere atanabilirler. 

..." hükmü yer almaktadır. 

Öte  yandan, 13/6/2001 tarihli  ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek 

Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde, "Bu 

Kanunda geçen; 

a) Ön sözleşme: Türk Silâhlı Kuvvetleri birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli 

subay veya sözleşmeli astsubay adayları arasında; askerî eğitime alınmaları konusunda yapılan ve 

askerî eğitim dönemi başlangıcı ile subaylık veya astsubaylık nasıp onayı tarihine kadar geçecek 

süreyi kapsayan sözleşmeyi, 

b) Sözleşme: Türk Silâhlı Kuvvetleri birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli subay 

ve astsubay adaylarından askerî eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan ve üç yıldan az, 

dokuz yıldan fazla olmamak üzere hizmet yükümlülüğü getiren, örneğine göre hazırlanmış olan yazılı 

bir belgeyi, 

... 

d) Sözleşmeli astsubay adayı: Sözleşmeli astsubay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme 

yapılarak askerî eğitime alınanları, 

... 

f) Sözleşmeli astsubay: Bu Kanunda öngörülen esaslara göre, kendileri ile sözleşme yapılarak 

astsubay nasbedilen; astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş ve astsubay kıdemli 

üstçavuş rütbelerini haiz astsubayları, 

... 

ifade eder." hükmüne yer verilmiş olup, ön sözleşme yapılan sözleşmeli astsubay 

adaylarından  askerî eğitimi başarıyla tamamlayanların üç yıldan az, dokuz yıldan fazla 
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olmamak üzere hizmet  yükümlülüğü getirmek suretiyle yapılan sözleşme ile astsubay naspedilerek 

sözleşmeli astsubay olarak istihdam edilebilecekleri düzenlenmiştir. 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri göz önüne alındığında 2017-2022 yılları arasında 

4678 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli astsubay olarak görev yapan ilgilinin sağlık sebebiyle 

sözleşmesinin  feshedilmiş olmasının 657 sayılı Kanunun 92 nci  maddesi çerçevesinde açıktan 

atanmasına mani olmadığı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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