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Sayı : 32992892-E...............
Konu : Sözleşmeli personel

10/04/2017

................ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
İlgi

:................. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının
......... tarih ve .................sayılı yazısı.

İlgi yazı ile .......... Adliyesinde sözleşmeli zabıt kâtibi olarak görev yapan
.......................'ın doğum nedeniyle ücretsiz izin kullanma talebinde bulunmuş olması nedeniyle,
doğum izninin bitiminde ücretsiz izin hakkı bulunup bulunmadığı hususunda tereddüt hasıl
olduğu belirtilerek, konuyla ilgili Genel Müdürlüğümüz görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.
06/06/1978 tarih ve 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı ek 1 inci maddesinin 1 inci
fıkrasında;
"Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin
pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete
alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;
a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,
b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden
itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden
itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte
bulunması, gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri
istihdam ederler." hükmü yer almaktadır.
Anılan mevzuat hükmü ve ilgilinin durumu birlikte değerlendirildiğinde; sözleşmeli
personelin doğum sonrası ücretsiz izin hakkının bulunmadığı, söz konusu personele doğum
nedeniyle hizmet sözleşmesini fesih hakkı tanındığı, bu sebeple adı geçenin hizmet
sözleşmesinin doğum nedeniyle feshedebileceği, iş sonu tazminat almamış olması ve doğum
izninin bitiminden itibaren en geç 1 yıl içerisinde yeniden istihdam talebinde bulunması halinde
yeniden istihdamının mümkün olacağı mütalaa edilmektedir.
Bilgilerinize rica ederim.
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ile erişebilirsiniz.

