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Not: Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde sözleşmeli personel olarak çalışanların 657 sayılı 

Kanunun 92. maddesi çerçevesinde açıktan atanamayacağı hakkında 

T.C. 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: E-53773008-622.02-4045189                    01/07/2022 

Konu: Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde 

Sözleşmeli Personel Olarak Çalışanların 

657 s. Kanunun 92. Maddesi Çerçevesinde 

Açıktan Atanamayacağı                  

 

………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

 

İlgi: 23.06.2022 tarihli ve 46492889-900-466 sayılı yazı. 

 

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde 1998 tarihinde göreve başlamış ve halen 

Başkanlığınızda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine tabi sözleşmeli ekonomist olarak 

görev yapan bir personelin açıktan atamasının yapılıp yapılamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 92 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında, 

“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. 

Diğer taraftan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde, “a) Teşebbüs 

ve bağlı ortaklıklarda hizmetler memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür. 

b) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, devlet tarafından tahsis edilen kamu sermayesinin karlı, 

verimli ve ekonominin kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasında bulunduğu teşkilat, hiyerarşik 

kademe ve görev unvanı itibariyle kuruluşunun karlılık ve verimliliğini doğrudan doğruya 

etkileyebilecek  karar  alma,  alınan  kararları uygulatma ve uygulamayı denetleme yetkisi verilmiş 

asli ve sürekli görevler genel idare esaslarına göre yürütülür. Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel 

idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevleri; genel müdür, genel müdür 

yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube 

müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer 

personel eliyle gördürülür. Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler 

dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 

c) (b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare 

esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki 

esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir. 

(Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personel olarak geçecektir.) Sözleşmeli 

personel işin niteliğine göre yılın veya günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı da 

istihdam edilebilir…” hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca, 15/10/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk 

Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun geçici 1 inci 

maddesinde, “31.12.2002 tarihinden sonra özel hukuk hükümlerine tâbi olmayan personel 

çalıştırılamaz. Yeniden yapılandırma sürecinde bankaların yönetim kurullarınca gerek özel hukuk 

hükümlerine göre çalıştırılmak üzere kendisine sözleşme teklif edilen ancak özel hukuk hükümlerine 

göre çalışmayı kabul etmeyen gerekse özel hukuk hükümlerine göre çalışması uygun görülmeyip 

sözleşme imzalanmayan personel, bankaların yönetim kurullarınca Devlet Personel Başkanlığına 

bildirilir…” hükmü yer almaktadır. 
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Bu itibarla, ilgilinin 1998-2001 tarihleri arasında 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel 

olarak, 2017 tarihine kadar ise özel hukuk hükümlerine göre çalıştığı ve 399 sayılı KHK'ya 

tabi sözleşmeli personelin kadroyla ilişkisi bulunmaması hususları dikkate alındığında, adı geçen 

personelin 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi çerçevesinde açıktan atanmasının mümkün olmadığı 

değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                    ………….. 

                   Bakan a. 

                         Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

 


