ÖZET: Memurun fiilen göreve başlamadan yeniden aylıksız izin veya yıllık izin
kullanıp kullanamayacakları hk. (26/06/2013-8489)
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 inci maddesinde;
“Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar
için yirmi gün, hizmeti onyıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere
gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmü ve 103 üncü maddesinde; “Yıllık
izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım
kullanılabilir.
Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç,
önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer…” hükmü yer almakta olup, mezkur
hükümden de görüleceği üzere yıllık izinlerin kullanımında amirlerin takdir hakkı
bulunmaktadır.
Diğer taraftan, mezkur Kanunun “Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete
gönderilenlerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 79 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında;
“Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamıyanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş
sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış
bulunan bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar.” hükmüne yer almaktadır.
Öte yandan, aynı Kanunun 108 inci maddesinin (D) bendinde; “Özel burs sağlayan ve
bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu
olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle
yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak
görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu
kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin
verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.”
hükmü, (E) bendinde; “Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını
tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak
üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya
genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre
görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev
süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.” hükmü ve (F) bendinde; “Aylıksız izin
süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün
içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret
sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş
sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu bağlamda, gerek mezkur 79 uncu madde gerekse de 108/F maddesi
hükümlerinden de görüleceği üzere memurların bu sürelerin sonunda geçerli bir mazereti
olmadıkça göreve dönmeleri yasal bir zorunluluk haline getirilmiş olup, bu zorunluluk yerine
getirilmeden yeni bir izin hakkı verilmesinin mümkün olamayacaktır. Ayrıca yıllık izinler en
fazla birbirini izleyen iki yıl için kullandırılabildiğinden iki yıl ve üstü ücretsiz izin sonraları
için doğmaması muhtemel izin haklarının önceden bir idari onayla kullandırılmasına imkan
bulunmamaktadır.
Yukarda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
-Yurtdışına yüksek lisans eğitimine gönderilen personelinize eğitime gönderilmeden
önce veya eğitim sırasındayken ücretsiz izin talebinde bulunması halinde eğitim süresinin
bitiminden geçerli olmak üzere ücretsiz izin verilemeyeceği,
-Benzer şekilde yurtiçinde veya yurtdışında ücretsiz izindeyken izin bitim tarihinde
veya iznin kesilmesi suretiyle görevine başlamadan yıllık izin verilemeyeceği,
değerlendirilmektedir.

