ÖZET: Özel banka sandığından emekli olan kişinin memur kadrosuna atanıp
atanamayacağı hk.(24/06/2016-3857)
2015/2 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre
Bakanlığınıza yerleştirilen adayın, atama işlemlerine esas olmak üzere teslim ettiği evrak ile
özel bir banka sandığından emekli olduğunu beyan ettiğinden bahisle, 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi ile kanunla kurulmuş emekli sandığı niteliği
kazanmış olan söz konusu özel banka sandığının, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi
kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu özel sandıktan emekli maaşı
almakta olan adayın atamasının yapılıp yapılamayacağı hususlarında Başkanlığımız
görüşünün sorulduğu ilgi yazı incelenmiş ayrıca konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığından da görüş istenilmiştir.
Malumları olduğu üzere, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde; "…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." hükmü yer almakta olup, 2015/2 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli
Yerleştirme Tercih Kılavuzunun "Başvuru genel ve Özel Şartları" bölümünde "Başvuru Özel
Şartları" başlığı altında; "6) 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmüne göre herhangi
bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların, genel bütçeye dahil
dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal
güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan tekrar
atanamayacakları öngörüldüğünden, bu niteliği haiz adayların tercihleri arasında bahsi
geçen kurumlara yer vermemesi gerekmektedir. Bu durumda olanların yerleştirilseler dahi
atamaları yapılmayacaktır." bilgisine yer verilmiştir.
Diğer taraftan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının konu ile ilgili 20/05/2016
tarihli ve 51748897/5335 SK. sayılı görüşünde, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine
göre kurulan sandıkların, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen sosyal güvenlik
kurumlarından olduğuna ve bu sandıklar tarafından mensupların yaşlılık riski sebebiyle
ödenmekte olan aylıkların da emeklilik veya yaşlılık aylığı kapsamında bulunduğuna yer
verildiği görülmüştür.
Bu itibarla, söz konusu özel sandığın ve bu sandıktan alınmakta olan emeklilik
maaşının 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında bulunduğu göz önünde
bulundurularak, özel bir sandıktan emekli maaşı almakta iken, ilgili kılavuzunda bulunan
bilgilerin aksi yönünde genel bütçe kapsamında yer alan Bakanlığınıza tercihlerinde yer veren
ve yerleştirilen ilgilinin atamasının yapılamayacağı mütalaa edilmektedir.

