ÖZET: Kesintisiz 20 gün boyunca göreve gelmeyen memur hakkında Devlet
memurluğundan çıkarma cezasının uygulanıp uygulanamayacağı hk.(06/05/2016-2804)
Bakanlığınız Kırklareli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü bünyesinde ölçü ve
ayar memuru olarak görev yapmaktayken, herhangi bir mazeret bildirmeksizin, kesintisiz
olarak 20 gün boyunca işe gelmeyerek "müstafi" sayılan personelinize, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 125/E-d maddesi hükmü kapsamında Devlet memurluğundan çıkarma
cezasının uygulanıp uygulanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgide kayıtlı yazınız ve
ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesinin birinci
fıkrasında; "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle
memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen
mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde,
yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." hükmü yer
almaktadır.
Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 125/E-d maddesinde; özürsüz olarak bir yılda toplam
20 gün göreve gelmemek, Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesini gerektiren
hallerden biri olarak hüküm altına alınmıştır.
Bu kapsamda, izinsiz veya Kurum tarafından kabul edilen herhangi bir mazereti
olmaksızın görevini kesintisiz 10 gün terk eden Devlet memuru görevinden çekilmiş
sayılacaktır. Dolayısıyla 10 gün süren kesintisiz terk durumu bir nevi zımni çekilme (istifa)
talebi olarak değerlendirilmelidir.
Diğer taraftan, özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeme durumunda
ise, memur bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılacaktır. Söz
konusu 20 günlük süre kesintili olarak göreve gelmeme durumuna ilişkindir. Ancak göreve
gelmemenin kesintisiz olması durumunda, 10 günden sonra ilgili hakkında "çekilmiş sayılma"
hükümlerine göre işlem yapılması gerekecektir.
Bu çerçevede, açık veya zımni istifa iradesini idareye bildirmek suretiyle
memuriyetten çekilmek, Devlet memurlarına tanınmış kanuni bir hak olup, bu kişilerin tekrar
memur olarak atanabilmeleri de mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, görevini kesintisiz 10 gün
terk eden memur görevinden çekilmiş sayılacağından, 10 uncu günden sonraki devamsızlık,
sonuçları itibariyle daha ağır olan Devlet memurluğundan çıkarma cezasının uygulanmasına
dayanak teşkil etmemektedir.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kesintisiz 20 gün göreve gelmeyen
personeliniz "görevinden çekilmiş" sayılacağından, ilgili hakkında "Devlet memurluğundan
çıkarma" cezası verilemeyeceği mütalaa edilmektedir.

