
 

 

ÖZET: Çekilme talebinde bulunan memurun bu talebinden vazgeçmesi durumunda 

yapılacak işlem hk.(1.10.1998- 15 sayılı bülten, 31. sayfa) 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çekilme talebinde bulunup görevine devam 

etmek suretiyle sonucunu bekleyenler ile çekilme onayını beklemeden görev, yerini 

terkedenlerin çekilme taleplerinden vazgeçmeleri halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak 

tereddütlerinizi ifade eden ilgi yazınız incelenmiştir. 

Memuriyetten çekilmeyi düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 üncü 

maddesinde; "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle 

memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen 

mazereti olmaksızın görevin terkedilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi 

halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.  

Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin 

kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya 

yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. 

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi 

değildirler." hükmü yer almaktadır.Aynı Kanunun 92 nci maddesi, memurluktan çekilenler 

veya bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlardan memuriyete dönmek isteyenlerin yeniden 

atanmalarının esas ve usullerini düzenlemiştir.Çekilen veya çekilmiş sayılanların yeniden 

atanmalarında bekleme süreleri öngören 97 nci madde ise; "Memurlardan mali ve cezai 

sorumlulukları saklı kalmak üzere; 

A) 94 ncü maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay 

geçmeden, 

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan 

görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden, 

C) 95 nci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden, 

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiç bir surette, Devlet memurluğuna 

alınmazlar." hükmünü getirmiştir. 

Mezkur hükümlerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere çekilme isteğinde bulunmak 

memurun bir hakkı olup, zamanım saptamakta bu hakkı kullananın isteğine bağlıdır. Ancak 

çekilme işleminin hüküm ifade edebilmesi için memurun tek taraflı irade beyanı yeterli 

olmamakta, yerine atanan kimsenin gelmesi veya çekilme isteğinin kabulü gerekmekte, bir ay 

içinde yerine atanan kimsenin gelmemesi ya da bir vekil atanmaması halinde üstüne haber 

vermek suretiyle memuriyeti sona ermektedir. 

94 üncü madde hükmü uyarınca çekilme talebinde bulunarak görevine devam eden 

personel ile çekilme talebi ile birlikte görevi terk eden fakat on gün içerisinde göreve dönen 

personelden çekilme talepleri idarece onaylanarak tebliğ edilenlerin memuriyet sıfatları sona 

ereceğinden genel hükümlere göre memuriyete atanmaları, çekilme onayları tebliğ 

edilmeyenlerin ise idarenin uygun görmesi halinde çekilme onayı geri alınmak sureliyle 

görevlerine devam etmeleri mümkün bulunmaktadır. Çekilme talebi ile birlikte görevi terk 

eden ve talepleri hakkında işlem yapılmadan on gün içerisinde göreve dönerek taleplerinde 

sarfınazar edenlerin Devlet memurluğu sıfatlarının devam etmesi nedeniyle çekilme istemler 

hakkında işlem tesis edilmesi uygun bulunmamaktadır. Ancak söz konusu personel hakkında 

görevden ayrı kaldığı süreler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesin 

göre disiplin kovuşturması yapılabileceği, bu süre zarfında memuriyet sıfatının devam etmesi 

nedeniyle de mali haklarının ödenmesi gerektiği, mütalaa edilmektedir. 

Diğer taraftan, ilgili işlemlerden hatalı idari işleme dayanarak gerçekleştirilmiş olanların 

idare tarafından yapılacak yeni bir işlemle düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır. 

 

 


