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………………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi : 18.10.2021 tarihli ve 20695 sayılı yazınız. 

     

……… Belediyesinde APK Uzmanı olarak çalışmakta iken ……. tarihinde emekli olan, 

bilahare Kurumunuza ……. tarihinde açıktan atanan bir personelin tekrar kendi isteği ile emekli 

olduğundan bahisle, ilgilinin 375 sayılı KHK’da belirtilen tazminatı alıp alamayacağı hususuna 

ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 17 nci maddesinde, “Devlet 

memurları, bu kanun ve diğer mevzuata göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan 

hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.” hükmü, 

18 inci maddesinde, “Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna 

son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” hükmü, 

19 uncu maddesinde ise, “Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar 

içinde, emeklilik hakları vardır.” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 1/D maddesinde, 

“(A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak 

istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan 

ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen 

olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen 

veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş 

ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara, yedek astsubaylara ve bunlardan 

görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi 

tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 

tutarında tazminat ödenir.” hükmü yer almakta olup; bu tazminatın kimlere ödeneceği ile hangi 

hallerde verilemeyeceğine ilişkin hususlar sayma yoluyla belirtilmiştir. 

“Emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son 

verilenlere” hükmünden de bu tazminatın bir kere ile sınırlandırılmadığı anlaşılmaktadır 

Bu itibarla, Başkanlığınızda 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilmekte iken 

“kendi isteği ile emekli olan” ilgiliye bu tazminatın ödenmesi gerekmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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