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Ziraat Bankası Teftiş Kurulunda müfettiş olarak görev yapan ve müdür olarak emekliye 

ayrıldığı belirtilen personelin, Belediyenize müfettiş olarak açıktan atanmasına ilişkin görüş 

talep eden ilgi yazınız 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. 

(Mülga ikinci fıkra: 29/11/1984 – KHK-243/56 md.) 

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...” hükmüne, 

"Emeklilerin yeniden hizmete alınması" başlıklı 93 üncü maddesinde, "T.C. Emekli 

Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü 

maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı 

nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş 

kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler." hükmüne yer verilmek suretiyle 

emekli olan veya istifa eden memurun belirli nitelikleri taşımak kaydıyla kurumlarda boş kadro 

bulunması halinde yeniden memuriyete atanabileceklerine cevaz verilmektedir. 

Diğer taraftan, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin birinci 

fıkrasında, "Cumhurbaşkanı tarafından (…) atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük 

Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının 

öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak 

atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık 

aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, 

kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların 

kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz" 

hükmü ile ikinci fıkrasında "Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık 

aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, 

döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından 

kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile 



özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi 

teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin 

%50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya 

görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar." hükmüne yer verilmiş olup emekli olan 

memurların yeniden atanabileceği kamu kurum ve kuruluşları belirtilmiştir. 

Öte yandan, …………. Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Yönetmeliğinin "Kuruldan Nakil veya İstifa Etmek Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar 

Kabulleri" başlıklı 44 üncü maddesinde "Kuruldan istifa etmek suretiyle veya naklen atamayla 

ayrılan Müfettişlerin Kurula tekrar kabulleri Başkanlık Makamının iznine bağlıdır. Bu şekilde 

ayrıldıktan sonra tekrar Kurula dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar." 

hükmüne yer verilmiş olup anılan Yönetmelikte Teftiş Kurulu dışından naklen veya emeklilik 

sonrası yeniden memuriyete atananlarla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmaktadır. 

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; mezkûr Yönetmelikte emeklilik sonrası 

yeniden müfettişliğe geçiş ile ilgili herhangi bir hükmün bulunmadığı dikkate alındığında, söz 

konusu personelin müfettiş kadrosuna emeklilik sonrası yeniden atanmasının mümkün 

olmadığı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 
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Bakan a. 

Genel Müdür 

 


