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EKLENEN KISIMLAR
1. Ünite 1- 8. Sayfada yer alan Anayasal Düzenlemeler başlığının altına şu 

başlık ve paragraf eklenmiştir.
Devlet Memurları Kanunu
DMK ‘ nın 4. maddesine göre “ Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, devlet ve diğer kamu 

tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa 

ile görevlendirenler, bu kanunun uygulanmasında, memur sayılır”. Bu hüküm ile kanun ko-

yucu, daha önce devlet sektörü ve kamu hizmetlerinde baremli, barem dışı, daimi hizmet-

li, geçici hizmetli, bütçenin R, S cetvellerinden ücretli, teknik personel, çok geniş ölçüler-

de istisnai mevkilerde istihdam gibi farklı istihdam şekilleri ve bunun sakıncalarını gider-

mek için tek istihdam şekline yönelmek istemiştir. Memurlar, tek istihdam şekli ile kaste-

dilen kamu personelidir.

2. Ünite 1-9. Sayfada Kamu Personel Kategorileri ve Memurların Konumu 
başlığına 2. Paragraf olarak şu paragraf eklenmiştir.
DMK’ ya eklenen 10/09/2014- 6552/ 66 ile eklenen ek paragrafa göre, özelleştirme uygula-

maları nedeniyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/ 11/ 1994 ta-

rihli ve 4046 sayılı kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulun-

mayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanınca-

ya kadar istihdam edilebilirler. Bu kapsamda istihdam edilecek kişilerin sayısı, çalışma şart-

ları ve ödenecek ücretler ile diğer konular Bakanlar Kurulunca belirlenir.

3. Ünite 2-21. Sayfada yer alan Kayırma Sistemi ve Liyakat Sistemi Arasında-
ki Farklar başlığının üstüne şu başlık ve paragraf eklenmiştir.
Anayasa ve Personel Kanunlarındaki İlke ve Uygulamalar
1982 anayasası, DMK ve 399 sayılı KHK’ de liyakat sistemiyle ilgili ilkeler bulunmaktadır. 

Buna göre her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir ve hizmete alınmada, göre-

vin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez.

399 sayılı KHK’ nin, kendisine tabi personelin hizmet şartlarına, statülerine, hak, yüküm-

lülük ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde getirdiği temel ilkeler 

şunlardır:

 ● İşin gerektirdiği nitelikleri haiz elemanların işe alınması

 ● Elemanların işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi

 ● Elemanların verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı maliyet bilinci içerisinde çalıştırılması

 ● Elemanların, çalıştığı kuruluşta göreve devamını özendirecek bir özlük hakları sistemi-

nin gerçekleştirilmesi

 ● Elemanların, yaratıcılığı, girişimciliği, başarı ve çabasının maddi ve manevi olarak de-

ğerlendirilmesinin teşviki

4. Ünite 2-21. Sayfada yer alan DMK de Düzenlenen Kariyer İlkesi başlığının 
birinci cümlesinin devamına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
DMK’ de devlet memurlarına sınıfl arı içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağ-

lanır.

5. Ünite 3- 30. Sayfada yer alan Genel Koşullar başlığındaki 7. Maddenin de-
vamına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.
(DMK md. 48/A- 7‘ de yer alan “vücut veya” ile “vücut sakatlığı ile özürlü” ibareleri 21/4/2015 

tarihli ve 5335 sayılı kanunun 29. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)



Aktif  Öğreten  Fasiküller 13

6. Ünite 3- 31. Sayfada yer alan Adaylığın Sona Ermesi başlığından sonra aşa-
ğıdaki başlık ve paragraf eklenmiştir.
Adaylığın Sona Ermesinin Hükümleri
Adaylık süresi içinde aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış 

olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkisi olan amirin onayı ile ilişkileri kesilir. 

İlişiği kesilen kişiler ilgili kurumlarca hemen Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

657 sayılı kanunun 57. maddesinin 1. fıkrasının “ Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış 

olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir” şek-

lindeki 1. cümlesi AYM tarafından, Anayasanın 2. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle ip-

tal edilmiştir.

7. Ünite 3- 32. Sayfada yer alan vekaleten atama başlığının sonuna cümle ek-
lenmiştir.
Açıktan vekil olarak atananlara 1 yılda 20 günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için 2 

gün senelik izin verilir.

8. Ünite 4-44. Sayfadaki İzin Hakkı başlığındaki izinlere 5. İzin türü eklenmiştir.
 ● Mazeret izni

Memurlara, en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalan-

ması durumunda hastalık raporuna dayalı olarak ana ya da babadan yalnızca biri tarafın-

dan kullanılması kaydıyla 1 yıl içinde toptan ya da bölümler halinde 10 güne kadar maze-

ret izni verilebilir.

9. Ünite 4-44. Sayfada yer alan Şikayet ve Dava Hakkı başlığına birinci cümle-
den sonra ekleme yapılmıştır.
Hakim ve savcıların mali ve sosyal haklarına ve sicillerine ilişkin hususlarla, müfettiş hal ka-

ğıtlarına karşı açacakları ve idare mahkemelerinin görevine giren davalarda yetkili mahke-

me, hakim ya da savcının görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu böl-

ge idare mahkemesine en yakın bölge idare mahkemesinin olduğu yer idare mahkemesidir.

10. Ünite 4-46. Sayfada yer alan Doğum Yardımı Ödeneği başlığından sonra 
yeni yardım türleri ve haklar eklenmiştir.
Ölüm Yardımı Ödeneği
Devlet memurlarından, memur olmayan eşi ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu 

ölenlere en yüksek devlet memuru aylığı ( ek gösterge dahil) tutarında ölüm yardığımı öde-

neği verilir ve bu yardım borç için haczedilemez.

Tedavi Yardımı
Devlet memurları ve eşlerinin ya da bakmakla yükümlü oldukları ana baba ve çocuklarının 

hastalanmaları durumunda, evlerinde, resmi ya da özel sağlık kurumlarında ayakta ya da 

yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır. Yurt içinde tedavi edilemeyen devlet memurları 

yurt dışına gönderilir ve yol ve tedavi masrafl arı kurumlarınca ödenir.

Memurlardan vekil olarak atananlar, kadrosu kaldırılanlar, aylıksız izinli olanlardan yalnız-

ca DMK md 72 ‘ ye göre izinli olanlar ve görevden uzaklaştırılanlar da tedavi yardımından 

faydalanır.
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Cenaze Giderleri
Devlet memurlarının ölümü durumunda cenaze giderleri kurumlarınca karşılanır.

Giyecek Yardımı
Hudut ve sahiller genel müdürlüğünde ve teknik hizmetler sınıfında ve arazide çalışan me-

murlara belli şartlarda giyecek yardımı yapılır.

Yiyecek Yardımı
Haftada 40 saati geçmeyen görevlerdeki memurlara para değil, doğrudan öğle yemeği ve-

rilir. 24 saat devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara 3 öğüne kadar yemek ve-

rilebilmektedir. Cezaevleri ve ıslah evlerinde çalışanlar adalet bakanının izniyle bu yerlerde 

ücretsiz yemek yiyebilirler.

Uygulamayı İsteme Hakkı
DMK m. 17’ ye göre devlet memurlarının, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayımlanan 

tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendi-

leri hakkında aynen uygulanmasını isteme hakkı vardır.

Çekilme ( İstifa ) Hakkı
Devlet memurları DMK m. 20’ ye göre memurluktan çekilebilirler. Fakat bu hak yazılı olarak 

kullanılmalıdır ve idarenin kabulüne bağlı değildir. Aday memurken istifa edenler yalnızca 

ayrıldıkları kuruma dönebilirler.

11. Ünite 4- 47. Sayfada yer alan Hizmet İçi Eğitim başlığından önce yeni baş-
lık ve içerik eklenmiştir.
Kurumların Memurlarını Hizmet İçinde Yetiştirme Esasları
Devlet memurlarına uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından 

ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülür.

Eğitimin Yürütülmesi
 ● Yönetime bağlı meslek okulları

 ● Kurumsal düzeyde eğitim: Kurumların eğitim birimleri ya da eğitim merkezleri tara-

fından yapılır.

 ● Kurumlar arası eğitim: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü bu konuya örnek 

bir kamu kurumu niteliğindedir.

 ● Yurt dışında eğitim

12. Ünite 5-56. Sayfada yer alan Düşünce ve İfade Özgürlüğü başlığından önce 
yeni bir başlık eklenmiştir.
Memurun Sosyal Yaşamı

Memur vakarı olarak adlandırılan anlayış ve kurallar bütünü, memuriyet statüsünde olanla-

rı giyinişinden davranışlarına kadar bir takım sosyal sınırlamalara tabi tutar.

13. Ünite 6-78. Sayfada yer alan Memurlar İçin Konan Yasaklar başlığından 
önce yeni bir başlık ve içerik eklenmiştir.
Sendika Kurma Ve Üye Olma, Toplu Görüşme ve Toplu Sözleşme Hakkı

2010’ da yapılan Anayasa değişikliği ile 53. maddeye “ memurlar ve diğer kamu görevlile-

ri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.” fıkrası eklenmiştir. 4688 sayılı kanun, Kamu 

Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu olarak değiştirilmiştir. İlgili sendika ve üst 

kuruluşların işçiler gibi toplu sözleşme hakkı yoktur. Yetkili kamu görevlileri sendikaları ve 

Kamu İşveren Kurumu arasında yapılan toplu sözleşme sonucunda anlaşma sağlanamazsa 

Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulur.
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14. Ünite 6-78. Sayfada Yer Alan Memurlar İçin Konan Yasaklar başlığındaki 6. 
Maddenin devamına ekleme yapılmıştır.
1136 sayılı Avukatlar Kanununda ( md. 14) yapılan değişiklikle getirilen “ Emeklilik ya da is-

tifa gibi nedenlerle görevlerinden ayrılan adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcılarının son 

5 yıl içinde hizmet gördükleri mahkeme ya da dairelerin yargı çerçevesinde, görevden ayrıl-

ma tarihinden itibaren 2 yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır. “ hükmü Anayasa Mahke-

mesi tarafından iptal edilmiştir.

15. Ünite 6-78. Sayfada yer alan Memurlar İçin Konan Yasaklar başlığındaki 6. 
Maddeden sonra yeni bir madde eklenmiştir.

 ● Memurlar, mesleki faaliyette ya da serbest mesleki icrasında bulunmak için ofis, büro, 

muayenehane gibi yerler açamaz, meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde ya da 

vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkın-

ma ve tüketim kooperatifl eri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanun-

la kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ve 

özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışında yer alır.

16. Ünite 7- 89. Sayfadaki Ek Gösterge, Taban Aylığı, Kıdem Aylığı başlığından 
sonra yeni bir başlık ve içerik eklenmiştir.
Yan Ödemeler, Zam ve Tazminatlar
İş güçlüğü zammı, iş riski zammı, eleman temininde güçlük zammı, mali sorumluluk zam-

mı, özel hizmet tazminatı, eğitim ve öğretim tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, ya-

bancı dil tazminatı, lojman tazminatı gibi ödemeleri ifade eder.

Niteliği ve çalışma koşulları açısından güç işlerde çalışan memurlara ödenen para iş güçlü-

ğü zammını, yaşam ve sağlık için tehlike arz eden işlerde çalışan memurlara ödenen para 

ise iş riski zammını ifade eder.

Sağlanmasında, görevde tutulmasında veya belli yerlerde çalıştırılmasında güçlük bulunan 

görevliler için verilen para eleman teminindeki güçlük zammı olarak adlandırılır.

Mali sorumluluk tazminatı, Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlara, vezne açı-

sından malen sorumlu veznedarlara ve diğer görevlilere ödenir.

Özel hizmet tazminatı, kurumların üst yönetim görevlerinde bulunan devlet memurlarına, 

yaptıkları görevin önemi, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, eği-

tim düzeyi gibi konular esas alınarak DMK ‘ deki en yüksek devlet memuru aylığının brüt tu-

tarının belli oranında yapılan ödemeyi ifade eder. Bu oranlar Bakanlar Kurulu tarafından 

saptanır.

Ek ödemeler arasında ödül de yer alır. Emniyet mensupları ile gümrük mensupları ve eği-

tim öğretim hizmetleri mensuplarından ödüllendirilecek personel sayısı, kurumun yılbaşın-

daki serbest kadro mevcudunun binde 20’ sinden diğer memurlar için de binde 10’ undan 

fazla olamaz.

17. Ünite 7- 90. Sayfada yer alan Yer Değiştirme Suretiyle Atama başlığından 
önce yeni bir başlık ve içerik eklenmiştir.
Hizmet Bölgeleri ve Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri
Türkiye’ nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım koşulları bakımından benzerlik ve yakın-

lık gösteren illeri gruplandırılarak, gelişmişlik sırasına göre altı hizmet bölgesine ayrılmıştır. 

Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ve en az iki yıl olmak üzere hizmet bölgelerindeki zo-

runlu çalışma süreleri kamu kurum ve kuruluşları tarafından tespit edilir.
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18. Ünite 7- 90. Sayfada yer alan Yer Değiştirme Suretiyle Atama başlığından 
sonra yeni bir başlıklar ve içerikler eklenmiştir.
Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri
Yer değiştirme ile yapılan atamalar her senenin Haziran- Eylül döneminde yapılır. İş mevsi-

mi bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart- Ekim aylarında yapılır. Sağlık Bakanlığı kadro-

larında istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin 

atamaları her yılın Ocak ayı ile Haziran- Eylül döneminde gerçekleştirilir.

Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarda Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar
Yer değiştirme suretiyle atamalar, devlet memurlarının dengeli bir biçimde dağılımını sağ-

lamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleriyle boş kadro du-

rumu göz önünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plana göre yapılır.

Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler
1. Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler: Haklarında adli ya da idari bir 

soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görül-

müş olan memurun zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme sure-

tiyle atanma dönemi beklenmeksizin ataması yapılabilir.

2. Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

 ● Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği

 ● Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği

 ● Can güvenliği mazeretine bağlı yer değişikliği

 ● Nakilde çocukların öğrenim durumu: DMK md. 72’ de nakil sırasında memurun öğ-

renim gören çocukları yönünden herhangi bir düzenleme yoktur.

Not: Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle 

atamalar, atanma dönemlerine tabi bulunmamaktadır.

Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamayacağı Hizmet Yerleri
Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürleri, emni-

yet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdü-

rü, nüfus ve vatandaşlık müdürü, nüfus müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında 

görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü, ve bunların yardımcıları ile koruma ve gü-

venlik hizmetlerini yürüten personel aşağıda belirtilen yerlere atanamaz:

 ● Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçeler

 ● Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl süreyle devamlı olarak ikamet ettiği ya da 

hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il ve ilçeler.

Zorunlu Çalışma Süresinin Doldurulması
Memurun hizmet bölgesinde zorunlu çalışma sürensi doldurmasına rağmen atanacağı böl-

gede kadro olmaması sebebiyle atamanın yapılamaması durumunda bulunduğu hizmet 

bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler ( 1. Bölge hariç) bir üst bölgede-

ki zorunlu çalışma süresinden indirilir.

Atamalarda Hizmet Bölgesi
İlk kez devlet memurluğuna asaleten atananların, bir sınıftan başka bir sınıfa geçen me-

murların bir kurumdan başka bir kuruma naklen atanan memurların, tekrar memurluğa 

dönmek isteyenlerin hangi hizmet bölgesinde göreve başlayacakları kurumları tarafından 

belirlenir.
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Yurt dışında bir göreve atanan memurun yurda dönmesi durumunda, yurt dışında geçiri-

len süreler 1. Bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan süreler ise bir alt bölge hiz-

metinden sayılır.

Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler
Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler:

 ● 657 sayılı kanunun 102., 103. Ve 104. maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 

105. maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının 6 ayı geçmeyen kısmı

 ● Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun ya da olmasın herhangi bir suçtan tu-

tuklanan ya da gözaltına alınan memurların 657 sayılı kanunun 143. maddesinde sayı-

lan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı

 ● Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri

 ● Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı

Not: Başka yerdeki bir görevin memura vekaleten gördürülmesi durumunda bu sürelerin 

tamamı, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ve yılda toplam 90 günü aşan ge-

çici görev süreleri geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılmayacak süreler:

 ● Aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler

 ● Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen memurların yurt dışında geçirdiği süreler

 ● 657 sayılı kanunun 105. maddesine göre verilen izinlerin 6 ayı aşan kısmı

19. Ünite 7-91. Sayfadaki Kamu Personeli Bilgi Sistemi başlığından sonra yeni 
başlıklar ve içerikler eklenmiştir.
Kadronun Kaldırılması

 ● Kadrosu kaldırılmış olsa bile memurun hak ve yükümlülükleri devam eder.

 ● Kadrosu kaldırılmış memurların eski sınıfl arındaki derecelerine eşit bir göreve atanma-

ları mecburidir.

 ● Kadro kaldırılması nedeniyle açıkta kalan memurlar varken bunların sınıf ve derecele-

rinde boşalacak kadrolara başkaları atanamaz.

 ● Kadrosu kaldırılan memurlar en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uy-

gun bir kadroya atanırlar.

 ● Kurumlarında atama imkanı bulunmayan memurlar, 6 ay içinde başka bir kurumdaki 

kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Personel Başarı Değerlendirmesi
Sicil kavramı: Memurların başarı derecelerinin ölçülmesi amacıyla her türlü durumlarının 

işlendiği dosyaya sicil denir. Sicil, resmi vesikaların kaydedildiği kütüktür. Sicil uygulaması, 

son yasal düzenlemelerle kaldırılmıştır.

Personel Başarı Değerlemesinde Farklı Yaklaşımlar
Geleneksel başarı değerleme yöntemleri:

 ● Sübjektif ölçütlere dayalıdır.

 ● Baskı, korku, cezalandırma ve denetim amacı vardır.

 ● Daha çok kişiliğe önem verir.

 ● Gizliliği esas alır.
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Çağdaş personel başarı değerlemesi yöntemleri:
 ● Örgütün amaçlarıyla çalışanların kişisel amaçları arasında var olduğu iddia edilen do-

ğal çelişkiyi gidermeyi amaçlar.

 ● Kişiyle örgütü bütünleştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

20. Ünite 8- 105. Sayfadaki Zamanaşımı başlığından önce yeni başlıklar ve içe-
rikler eklenmiştir.
DİSİPLİN YAPTIRIMINA KARAR VERİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
Disiplin Yaptırımına Karar Verilmemesi Gereken Durumlar
Memurun disiplin fiilini işlediği sırada zihinsel sorunları bulunduğu tespit edilirse işlediği fi-

ilden dolayı sorumlu tutulmamalıdır. Hiyerarşik amirin emrine uyma disiplin fiilleri açısın-

dan hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmelidir. Polis memurunun kaçmaya çalışan 

bir suç failini durdurmak için cop kullanması ya da başka bir kişiye silahla ateş etmekte olan 

kişinin fiilini engellemek için ateş edip yaralaması durumunda görevin ifası sebebiyle disip-

lin yaptırımı uygulanmamalıdır.

Disipliner Yaptırımı Hafifl etebilecek Durumlar
Geçmiş hizmetlerinde çalışmaları olumlu olan ve ödül ya da başarı belgesi alan memurlar 

için verilecek yaptırım kararlarında bir derece hafif olanı uygulanabilir. Sicil uygulaması var 

ise memurun geçmiş sicillerinin en az iyi derecede olması gereklidir.

Haksız tahrik durumunda bir alt disiplin yaptırımının uygulanması mümkündür. TCK’ ye göre 

haksız bir fiilin meydana getirdiği öfke ya da şiddetli üzüntünün etkisi altında suç işleyen ki-

şiye daha az ceza verilir.

21. Ünite 8-105. Sayfadaki Zamanaşımı başılığından sonra yeni başlıklar ve 
içerikler eklenmiştir.
Disiplin Yaptırımlarının Aff ı
20/06/2006 da memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin cezalarının aff edilmesini ön-

gören tasarı TBMM genel kurulunda kabul edilmiş ve yasalaşmıştır.

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, yüz kızartıcı ya da şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ya 

da istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fe-

sat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları nedeniyle görevleriyle sürekli olarak ili-

şik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları, 2802 sayılı hakimler ve savcılar kanununa 

göre verilen yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezaları, emniyet hizmetleri sınıfına dahil 

personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları af kap-

samının dışında bırakılmıştır.

Disiplin cezalarının aff ı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal bakımdan her-

hangi bir istemde bulunma hakkı vermez.

Danıştay, ilgilinin disiplin suçunu işlediğinin hiçbir şüpheye yer vermeyecek biçimde kesin 

olarak ortaya konmasını istemektedir.

Karar Süresi ve Kararda Bulunması Gereken Hususlar
Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı 

günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Disiplin soruşturmasıyla ilgili soruşturma raporunda ve bu rapora dayalı olarak alınan karar-

larda bulunması gereken hususlar şunlardır:

 ● Hakkında soruşturma yapılan kişinin kimlik, görev ve adres bilgileri

 ● Fiilin işlendiği tarih ve idarenin olayı öğrendiği tarih ve soruşturmaya başlama tarihi

 ● Meydana gelen olayın özeti
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 ● Soruşturma çerçevesinde toplanan deliller ve bu delillerin özeti

 ● Sanığın sicil dosyası inceleme özeti

 ● Disiplin soruşturmasında sanığa usulüne uygun savunma hakkının tanınıp tanınmadı-

ğı ve bu hakkın kullanılıp kullanılmadığı

 ● Delillerin tartışılması

 ● Failin işlediği fiil ve uygulanacak yaptırım

 ● Ağırlatıcı ve hafifl etici sebeplerin uygulanabilirliği

 ● Varılan nihai sonuç

Disiplin Yaptırımlarının Uygulanması
Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve hemen uygulanır. Aylıktan 

kesme cezası cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Aylıktan kesme ceza-

sı ile tecziye edilenler 5 sene, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 

10 sene boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü 

kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına düzenleyici ve denetleyici 

kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamaz.

22. Ünite 8- 106. Sayfadaki görevden uzaklaştırma başlığından sonra yeni 
başlıklar ve içerikler eklenmiştir.
Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Uygulanacağı Haller

 ● Disiplin soruşturması nedeniyle uygulama

 ● Memuriyet ve görevle ilgili olmayan bir suç nedeniyle uygulama

Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılarak Görevine Başlamasının Sağlanması 
Gereken Memurlar

 ● Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler

 ● Yargılamanın men’ ine veya beraatına karar verilenler

 ● Hükümden önce haklarındaki kovuşturma af ile kaldırılanlar

 ● Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak 

bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler

23. Ünite 9- 118. Sayfada yer alan Memurun Kişisel Kusuru ve Bunun Hizmet 
Kusurundan Ayırdedilmesi başlığına yeni bir son paragraf eklenmiştir.
2014 tarihli ve 6526 sayılı kanun ile değiştirilen 4. fıkra ile kamu görevlisinin yargı kararla-

rını süresi içinde uygulamaması halinde dava kamu görevlisi aleyhine değil idarenin adı-

na açılır.

24. Ünite 9- 119. Sayfadaki Kamu Görevlisine Rücu başlığından sonra yeni bir 
başlık ve içerik eklenmiştir.
Zararın Tazmini İle İlgili Düzenlemeler
Memurlar, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek, devlet malını korumak ve her an 

hizmete hazır bir durumda bulundurmak için gerekli önlemleri almakla görevli ve sorumlu-

dur. Memurlar bu görev ve sorumlulukların yerine getirilmemesi nedeniyle doğan zararla-

rı tazminle mükelleftir. Fakat Sayıştay’ a karşı sorumlu olanların yükümlülükleri ve zararla-

rı tazmin usul ve esaslarının “ Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi Ve Mik-

tarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönet-

melik” e tabi olmayacağı belirtilmiştir.

6100 sayılı yeni Hukuk Mahkemeleri Kanununa göre “ Her türlü idari eylem ve işlemler ile 

idarenin sorumlu olduğu diğer nedenlerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen ya da ta-

mamen yitirilmesine veya kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine iliş-

kin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar.”
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  YANLIŞ
25. Ünite 5-56. Sayfada Devlet Memurlarının İkametgahı başlığının ilk cümle-

si değiştirilmiştir.
Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme 

merkezlerinde ikamet etmeleri esastır.

  DOĞRU 
25. Ünite 5-56. Sayfada Devlet Memurlarının İkametgahı başlığının ilk cümle-

si değiştirilmiştir.
DMK ek madde 20 ‘ de yer alan “ Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet bi-

rimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hu-

dutları içinde) ikamet etmeleri esastır.” hükmü 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı kanunun 

117. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle devlet memurlarının görev mahal-

linde ikamet etme mecburiyeti yoktur.


