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Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun “Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan 

memurların hak ve yükümlülüğü” başlıklı 141 inci maddesinde; 

“Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan 

tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler 

bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. 

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş 

olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe 

ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst 

dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.” 

ifadesine yer verilmek suretiyle, görevden uzaklaştırılan memurlara, bu süre içinde 

aylıklarının üçte ikisinin ödeneceği ve bu kişilerin Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan 

faydalanmaya devam edecekleri hüküm altına alınmıştır. 

Öte yandan, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun “Görevden uzaklaştırılanların 

hakları” başlıklı 79 uncu maddesinde; 

“Görevden uzaklaştırılanlara aylık ve ödeneklerinin üçte ikisi; görevi ile ilgili olsun veya 

olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlara bu süreler içinde aylık ve 

ödeneklerinin yarısı verilir. Bunlar, bu Kanunda yer alan diğer sosyal hak ve yardımlardan 

yararlanmaya devam ederler. 

Tutuklanan, gözaltına alınan veya görevden uzaklaştırılanlardan haklarında 79 uncu 

maddenin birinci fıkrası ile 80 inci madde uyarınca işlem yapılanlar, görevlerine iade veya başka bir 

göreve atanmakla beraber kesilmiş olan aylık ve ödeneklerini alırlar ve görevden uzak kaldıkları 

süreler kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerinde değerlendirilir. Ancak 80 inci maddenin (e) 

bendinde belirtilen mahkûmiyetleri ertelenmeyenlere, kesilmiş olan aylık ve ödenekleri ödenmez ve 

infaz edilen hükümlülük süreleri kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerinde değerlendirilmez." 

Hükümleri uyarınca, 15/07/2016 tarihinden sonra görevden uzaklaştırılan personelin o aya 

ait peşin ödenen aylıkları ve SGK prim kesintileri ile ilgili sorun yaşandığı harcama birimleri ile 

muhasebe birimlerinden alınan çağrı ve e-postalardan anlaşılmaktadır. 

Bu hususta, duyuru ekinde yer alan Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğünün 25/07/2016 tarihli ve 64314391-110.01.10.02-[546-275]-6492 sayılı yazısı ile 

Sosyal Güvenlik Kurumunun 27.07.2016 tarihli ve "5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin 

Birinci Fıkrasının (C) Bendine Tabi Sigortalılardan Açığa Alınan veya Görevine Son Verilenler 

Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Duyurusu" na göre işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir. 

        Bilgilerini ve ilgili harcama birimlerinin konu hakkında bilgilendirilmesi hususunda gereğini 

rica ederim.  
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