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Önsöz

Sevgili öğrenciler, 

Elinizdeki kitap açık ve uzaktan öğretim tekniğine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Bu yönüyle, bilimsel ve akademik içeriğinin yanı sıra tasarım boyutu bakımından da ortak bir çalış-
manın ürünüdür. Kitabın oluşmasında pek çok kişinin emeği vardır. Emek sahiplerinden bir kısmı-
nın isimlerine ön sayfada yer verilmiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz. Elbette teşekkürü hak edenle-
rin başında ünitelerin yazarı gelmektedir. Editörlüğümüzden gelen ve temelde zaman baskısından 
kaynaklanan taleplerimize karşı büyük bir anlayış gösterdi. Mevzuat değişikliklerinden çok fazla 
etkilenen bir alan olan memur hukukuna ilişkin bir kitabın güncel halde tutulması yoğun bir çabayı 
gerektirmektedir. Kitabın öğrencilerimize ve konuyla ilgilenen herkese yararlı olmasını dileriz.
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Memur Hukuku

GİRİŞ
Memur kavramının, ülkeden ülkeye hatta aynı 

ülkede zamana ve değişen koşullara göre farklı içe-
rik ve şekiller aldığı görülmektedir. Demokratik 
olsun olmasın her ülkede kanun koyucu kendi tari-
hi, kültürel, siyasi ve ekonomik gereklerini dikkate 
alarak memurları da içeren kamu personel rejimini 
belirlemektedir. Dolayısıyla herkesçe kabul edilen 
genel ve ortak bir memur tanımı bulunmamakta-
dır. Yapılan tanımların içeriği ve kapsamı zamanla 
aynı ülkede bile değişebilmekte, hatta aynı ülkede 
aynı zamanda farklı kanunlarda değişik memur ta-
nımları bulunabilmektedir.

POZİTİF NORMLARDAKİ 
GÖRÜNÜM 

Anayasamızda, Devlet Memurları Kanununda 
ve Ceza Kanunlarında memur ve kamu görevlileri-
ne ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.  

Anayasal Düzenlemeler
Memur statüsü ile ilgili esasların anayasa ile 

düzenlenmesinin, yasama organına güvensizliği 
yansıtacağı ve bu çerçevede demokratik inançla 
bağdaşmayacağı ilk bakışta düşünülebilir. Uy-
gulamada bu güvensizliği haklı çıkaracak örnek-
lere de rastlanmıştır. Şayet anayasal düzenleme 
teferruatlı yapılacak olursa, ülkemiz gibi anaya-
saların değiştirilmesinin zor olduğu sistemlerde, 
personel rejimi değişimi yakalamakta güçlük çe-
kebilir. İdare ve dolayısıyla memur hukukunun 
yazılı kaynaklarından olan anayasal düzenleme-
ler incelendiğinde genellikle memur teminatının 
belirli yönlerinin anayasal teminat altına alındığı 
dikkati çekmektedir. Bunun nedeni, anayasaların 
yapıları gereği genellikle ilkeleri belirten, ayrıntı-
ya girmeyen ve bu işi kanunlara bırakan bir yol 
izlemeleridir. Bu sebeple memurların ve kamu 
görevlilerinin tanımlanmaları, çalıştırılma biçim-
leri ve buna bağlı olarak yapılan ayrımlar, anayasa 
dışında kanun koyucunun iradesine bırakılmıştır. 
Ancak 1982 Anayasası’nda memurlarla ilgili dü-
zenlemelere de yer verilmiştir. Anayasanın 128/1. 
maddesinde de, kamu hizmetlerinin gerektirdiği 
asli ve sürekli görevlerin kimler tarafından yerine 
getirileceği hüküm altına alınmıştır.

Devlet Memurları Kanunu
1961 Anayasasının yürürlükte olduğu dönemde 

yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Ka-
nunu (DMK) md. 4/A, “Mevcut kuruluş biçimine 
bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerin-
ce genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli 
kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanu-
nun uygulanmasında memur sayılır...” hükmü ile ka-
nun koyucu, devlet sektörü ve kamu hizmetlerinde 
baremli, baremdışı, daimi hizmetli, geçici hizmetli, 
bütçenin R, S cetvellerinden ücretli, teknik perso-
nel, çok geniş ölçüde istisnai mevkilerde istihdam 
gibi önceki farklı istihdam şekillerinin sakıncalarını 
gidermek için tek istihdam şekline yönelme arzusu-
nu taşımıştır. Tek istihdam şekli ile kastedilen kamu 
personeli, memurlardır. Nitekim sözleşmeli personel 
oldukça kısıtlı bir istihdam şekli olarak öngörülmüş-
tür. Zamanla memur sayılanların kapsamı genişleti-
lerek, DMK md.4/A’ya “...Yukarıdaki tanımlananlar 
dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, 
planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi iş-
lerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır” hük-
mü getirilmiş ve hatta memur kavramı “yardımcı 
hizmetleri” görenleri de kapsamına almak suretiyle 
(DMK md.36/ X) daha da genişletilmiştir.

Anayasa, m.128/1
“Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve 
diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü ol-
dukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği 
asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer 
kamu görevlileri eliyle görülür”

DMK, md.4/A
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Dev-
let ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare 
esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu 
hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanu-
nun uygulanmasında memur sayılır.
Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlar-
da genel politika tespiti, araştırma, planlama, 
programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde 
görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.”
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Ceza Kanunları
Türk Ceza Kanununda kamu görevlisi, Askeri 

Ceza Kanununda da memur kavramı tanımlanmıştır.
 

Türk Ceza Kanunu’nda “Kamu 
Görevlisi” Kavramı

TCK memur değil, kamu görevlisi kavramı üze-
rinde durmuştur (Bkz. md. 6/1 c, 247 vd.). TCK 
md.6/1 c’ye göre kamu görevlisi, kamusal faaliye-
tin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da 
herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici ola-
rak katılan kişidir.

5237 sayılı ceza kanunu ile kamu hizmeti öl-
çütü terk edilmiş, kamusal faaliyetin yürütülme-
sine katılma ölçütü getirilmiştir. Bu bakımdan 
TCK’da özgü suç tipleri sadece memur açısından 
değil tüm kamu görevlileri bakımından düzenlen-
miştir. Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisi ve 
bu arada memurların belirlenmesinde temel ölçüt 
“kamusal faaliyetin yürütülmesine katılma”dır. Ka-
musal faaliyet, kural olarak özel faaliyet dışında 
kalan faaliyetlerdir. Ancak bazen istisnai olarak 
kamusal faaliyetin kamu yararı nedeniyle özel faa-
liyete de sirayeti mümkün olabilir (Örneğin kamu 
yararı nedeniyle sözleşme özgürlüğüne müdaha-
le, özel hayata müdahale gibi). Günümüzde Ceza 
Kanunu anlamında kamu görevlisi kavramının 
eski TCK md. 279 kapsamından daha geniş bir 
anlayışla ele alındığı söylenebilir. Bu durum kişi 
özgürlükleri açısından sakıncalıdır. Çünkü ağırla-

tıcı sebep olan memurlara karşı işlenen suçların 
kapsamı kamu görevlileri ekseninde ve daha geniş 
bir perspektifle ele alınarak düzenlenmiştir. Bu 
yaklaşım kanımızca Anayasada ele alınan kamu 
görevlisi kavramının kapsamından da geniştir. 
Çünkü Anayasa md.128’de diğer kamu görevlisi 
kavramının belirlenmesinde “genel idare esasları-
na” tabi olma, “asli ve sürekli kamu hizmeti gör-
me” kriterleri ortak parantezine alınmıştır. Oysa, 
5237 sayılı TCK’da kamu görevlisi kavramı için 
bu tür kriterlerden söz edilmemiştir. Anayasa hü-
kümlerinin bağlayıcılığı ve normlar hiyerarşisi 
karşısında, TCK hükümlerinde kullanılan “kamu 
görevlisi” kavramının, kapsamı açısından Anaya-
saya uygun olmadığı kanaatindeyiz.

Askeri Ceza Kanununa Göre Memur 
Kavramı

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’na göre “me-
mur”, bir askeri vazifeyi yapmakla yükümlü olan 
kimsedir. Memur, amir ve üstün tarifi anılan Ka-
nun md. 13 de açık bir şekilde yapılmıştır. Söz 
konusu düzenlemede, “1-Bu Kanun’un tatbika-
tında “memur” tabirinden maksat 12. maddede 
yazılı hizmeti ifa ile mükellef olandır. 2-Amir, 
makam ve memuriyet itibariyle emretmek salahi-
yetini haiz kimsedir. 3- Üst tabiri rütbe ve kıdem 
büyüklüğünü gösterir. 4- Herhangi bir suretle ciheti 
askeriyece göz altına alınan yabancı devlet orduları 
mensupları arasında astlık ve üstlük münasebetleri 
cari değildir. Bunlar arasında astlık ve üstlük mü-
nasebetleri salahiyetli komutanlar tarafından husu-
si surette verilen emirle teessüs edebilir” hükmü yer 
almaktadır.

Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisi: 
Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya 
seçilme yoluyla yada herhangi bir surette sü-
rekli, süreli veya geçici olarak katılan kişidir.

dikkat

Askeri Ceza Kanunu’na göre “memur”, 
bir askerî vazifeyi yapmakla yükümlü olan 
kimsedir.
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MEMUR TANIMLAMALARINDAKİ 
ORTAK YÖNLER 

Memur tanımlamalarındaki ortak yönler genel 
idare esaslarına tabi kamu hizmeti, kamu hizmeti-
nin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yürütme, 
istihdam edilen yer, atama işlemi, kadro, aylık tah-
sisi ve hiyerarşi kriterleri çerçevesinde belirlenebilir. 

 
Genel İdare Esaslarına Tabi Kamu 
Hizmeti Kriteri

Kamu hizmeti ile memur arasındaki hukuki 
ilişki ve bağın belirlenmesi, memur tanımının un-
surlarının ortaya konması bakımından önemlidir. 
İngiltere ve ABD kamu idaresinde kamu hizmeti 
düşüncesi esas alınmamıştır. Kamu hizmetinin sü-
rekliliği ilkesi, memuriyetin meslek olarak kabul 
edilmesini ve sürekli olmasını gerektirir. Anayasa-
mızın üçüncü kısım, ikinci bölüm, dördüncü baş-
lığı altında kamu hizmeti görevlileriyle ilgili düzen-
lemelere yer verilmiştir. Bu çerçevede memurun bir 
“kamu hizmeti görevlisi” olduğu kabul edilmiştir. 
Yasama organınca belirlenen kamu hizmetlerin-
den ancak genel idare esaslarına tabi olanlarının 
memurlarca bizzat ifası zorunludur. Kamu hizmeti 
niteliği taşımayan bir faaliyeti yapan kişi memur 
sayılamaz. Bu bakımdan örneğin hizmet ihaleleri 
yoluyla çalıştırılanların memur sayılması mümkün 
değildir. Devletin gözetim ve denetiminde kamu 
hizmeti ifa eden örneğin idari imtiyaz sözleşmesinin 
muhatabı olan imtiyazlı şirketin personeli de kamu 

hizmeti görmekle beraber idare hukuku anlamında 
memur sayılmaz. Genel idare esaslarının ne oldu-
ğu 1961 Anayasası döneminde işçi-memur ayrımı 
sorununun çözümlenmesinde gündeme gelmiştir. 
Anılan kavramın hukukî niteliğine ilişkin hakim 
görüşe göre, genel idare esasları kavramı “... kamu 
yetkisi (otoritesi) kullanılarak hizmet görmeyi ...”, “...
kamu kudretinin kullanılması...”nı ifade eder. Ge-
nel idare esasları; bütçe kuralları, denetim kuralları, 
finansman, kamulaştırma, ceza kesme, kamu ala-
caklarının tahsili yöntemine başvurma, idari işlem 
ve sözleşmeler yapma, genel muhasebe, arttırma, 
eksiltme ve ihale yöntemine başvurma, yönetimin 
malının kamu malı sayılması, amacı, personelinin 
bağlı olduğu farklı hukuki statü gibi kamusal yetki-
ler “genel idare esasları” adını alan hukuksal rejimin 
kapsamına girmektedir.

Anayasa Mahkemesi, genel idare esaslarının ta-
nım ve ögelerinin Anayasa’nın 5, 123, 125, 126, 
128. maddelerindeki “esaslar” sözcüğünde aranma-
sını ve personelin niteliğinin değil hizmetin esas 
alınmasının zorunlu olduğunu vurgulamaktadır. 
Kamu iktisadi teşebbüslerinde genel idare esasla-
rına göre yürütülmekle yükümlü kamu hizmetle-

Belediyelerde çalışan me-
murların Devlet Memurları 
Kanunu’nun kapsamına girip 
girmediğini değerlendirin.

Memurlar ve diğer kamu 
görevlileri ile kamu kesi-
minde özel hukuk kuralları-
na göre istihdam edilen öte-
ki personel, söz gelimi işçiler 
arasında yapılacak ayırımın 
Anayasa Hukuku bakımın-
dan bir önemi var mıdır?

İdare hukuku açısından 
kamu görevlisi kavramının, 
ceza kanunda yer alan kamu 
görevlisi kavramından far-
kını anlatın.

Öğrenme Çıktısı

1 Anayasa’ya, Devlet Memurları Kanunu’na ve Ceza Kanunlarına göre memur kavramını
 tanımlayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Genel İdare Esasları
Kamu yetkisi, kamu kudreti kullanarak 
hizmet görmek.
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rinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler mutlaka 
vardır diyen Anayasa Mahkemesi, bir başka kara-
rında da önemi ve değeri nedeniyle devletin başlıca 
görevleri içindeki hizmetlerin genel idare esaslarına 
göre yürütülen hizmetler olduğunu belirtmekte, 
yine diğer bir kararında da bu görüşünü destekle-
yerek kolluk görevinin genel idare esaslarına tabi 
görevlerden olduğunu vurgulamaktadır.

Uyuşmazlık mahkemesi, genel idare esaslarına 
göre yürütülmesinde zorunluluk olmayan bir kı-
sım kamu hizmetlerinin iş sözleşmesinin konusu-
nu oluşturacağına karar vermiştir.

Memur kavramının belirlenmesinde genişletici 
yorum yapılması, memur teminatının kapsamın-
dan faydalanacak kişilerin artmasına neden ola-
caktır. Kapsamın iyi belirlenmemesi; gerek devlet, 
gerekse üçüncü kişilerin aleyhine bir durum doğu-
rabilir. Diğer taraftan, 1982 Anayasası md.128’den 
hareketle idarenin “memur” ve “diğer kamu görev-
lisi” kategorisi dışında personel çalıştıramayacağı 
sonucuna da kanımızca ulaşılamaz. Çünkü “me-
mur” ve “diğer kamu görevlisi” olarak nitelendirile-
meyecek personelin idarede çalıştırılmasını anayasa 
yasaklamış değildir. Olsa olsa bunlar bakımından 
anayasal korunmadan söz edilemez.

Kamu Hizmetinin Gerektirdiği Asli ve 
Sürekli Görevleri Yürütme Kriteri

Kamu hizmetlerinin genel özelliklerinden birisi 
de “sürekli” olması, yani devamlı ve muntazam gö-
rülmesidir. Sürekliliğin bir yönü “kronolojik” yani 
zaman bakımından devamlılık, diğer yönü ise “içe-
rik ve yoğunluğu”ndaki istikrardır. Kamu hizmetinin 
sürekli ifa edilmesi zorunluluğu esas itibarıyla söz 
konusu hizmeti yapanın da sürekli istihdamını ge-
rektirir. Kamu personelinin klasik, temel kategori-
sini oluşturan ve profesyonel olarak çalışan memur-
lar, idare teşkilatının olmazsa olmaz (sine qua non) 
nitelikteki unsuru olduğu için, Kanun-i Esasi’den 
beri memur statüsüne ilişkin kimi hükümlerin baş-
ta anayasalarda bulunması, onların devlet ve diğer 

kamu tüzel kişileri için asli unsur olduklarının kabul 
edildiği anlamına da gelir. Kamu hizmetinin “sürek-
li” görülmesi zaten kural olduğuna göre bu hususun 
anayasal düzeyde ayrıca ve açıkça belirtilmesine ge-
rek olmadığı şeklinde bir düşünce her zaman isabetli 
olmayabilir. Kuruluş Kanunu ile bir kamu hizmeti 
geçici bir süre için öngörülebilir. Söz gelimi GAP 
İdaresi on beş yıllığına (388 s. KHK md.1) kurul-
muş bir idare olmakla birlikte gerek merkez gerekse 
taşra teşkilatında memur istihdamı öngörülmüştür. 
Memuriyetin meslek olarak kabul edilmesi, memur-
lar için mesleki “güvence” ve “istikrarı” da ifade eder. 
Sürekli görülmesi gereken hizmet vekâlet yolu ile 
devamlı gördürülmemelidir. Bakanlar Kurulunun 
7/10986 sayılı kararı (RG.. T. 28.11.1975, S. 15426) 
ile kurumlardan hangilerinin devlete verilmiş aslî ve 
sürekli bir kamu hizmetini genel idare esaslarına 
göre yürütmekle yükümlü oldukları, hangilerinin 
bu nitelikte bulunmadıkları tespit edilmiştir. Söz 
konusu karar sonrasında hazırlanan işçi- memur 
ayrımı hakkındaki raporda (RG., T. 28.11.1976, 
S. 15777 mükerrer), işçi ve memur sayılacakların 
görev ile ünvanları gösterilmiştir. Hangi görevlerde 
çalışanların memur sayılmaları gerektiğine karar ve-
rilirken, yapılan hizmetin devlet ve diğer kamu tüzel 
kişilerinde geçmesi, asli ve sürekli olması ile genel 
idare esaslarına göre yürütülmesinin esas alınmış, bu 
özellikleri taşımayan görevliler işçi sayılmıştır. Bir 
kamu hizmetinin nüvesini, özünü oluşturan görev-
ler aslidir. Örneğin icra memurunun yaptığı görev 
asli bir görev olarak nitelendirilecek olursa, adliyeyi 
temizleme işini yapan kişinin görevi asli nitelikli ka-
bul edilemeyecektir. Çünkü onun yaptığı görev asıl 
görev dışında yan, tali bir görevdir.

İstihdam Edilen Yer Kriteri
Memurlar, devletin üç temel erkini oluşturan 

yasama, yürütme (ve onun teknik uzantısı olan 
idare ile) yargı erkinde, gerek organik gerekse fonk-
siyonel anlamda idarede istihdam edilmektedir. 
Devlet, il özel idaresi, belediye ve köylerden olu-
şan kamu idareleri ve kamu kurumları dışında hiz-
met gören kişiler örneğin serbest meslek ifa eden 
bir avukat, hekim, mühendis vs. bu kritere göre 
memur sıfatını kazanamaz. Anayasa md. 128/1’de 
istihdam edilecek yer olarak devlet, kamu iktisadi 
teşebbüsü ve diğer kamu tüzel kişilerinden söz edil-
miştir. 399 s. KHK md. 3’te de kamu iktisadi te-
şebbüslerinde memur istihdam edilebileceğine dair 
açık düzenleme bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi, genel idare esaslarını 
belirlerken personelin niteliğinin değil, hiz-
metin esas alınması gerektiği görüşündedir.

dikkat
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Sonuçta, memurlar ancak devlet, kamu iktisadi 
teşebbüsleri ya da diğer kamu tüzel kişilerinde yani 
kısaca kamu tüzel kişilerinde istihdam edilebilir.

Atama İşlemi Kriteri
Memur kavramını belirleyen kriterlerden birisi 

de atama işlemidir. Hiyerarşik anlamda en üst dev-
let memurundan en alt derecedekine kadar bütün 
memurlar atama işlemi ile işbaşına gelir. Atama 
idarenin tek yanlı iradesi ile hukuki sonuç doğuran, 
kurucu, yenilik doğurucu, icrai-idari işlemdir. İdari 
işlemlerin maddi tasnifi bakımından birel-koşul iş-
lem olan atama işlemi ile devlet ve memur arasında-
ki hukuki ilişki kamu hukuku ilişkisi olarak ortaya 
çıkmakta, ne idare ne de memurca değiştirilemeyen 
statüter hukuki durum olarak belirlenmektedir.

Atama işlemi; idari görevlere atama, vekâleten 
atama, emeklilerin yeniden hizmete alınması, me-
murluktan çekilenlerin yeniden atanması, yer de-
ğiştirme suretiyle atama, alt derecelerden atama, 
karşılıklı olarak yer değiştirme (becayiş), kurumla-
rarası atama (memurların bir kurumdan diğerine 
nakilleri), kurum içi naklen atama, istisnai memur-
luklara atama gibi şekillerde de karşımıza çıkabilir. 
Atama kriteri kural olarak memuru, sözleşmeli per-
sonelden ve işçiden ayırt etmeye yarar niteliktedir.

Kadro Kriteri
Kadro, işin niteliği ile önemini, o kadroya öde-

necek aylığın derecesini ve bunun için gerekli olan 
vasıfları tespit eder. Memurların özlük hakları bü-
yük ölçüde kadrolara bağlı olup kadro memurun 
görev, unvan ve aylık derecesini gösterir. Kadrosuz 

devlet memuru çalıştırılamaz. Kadrolar, memur 
güvenliğini iki açıdan ilgilendirir: İlki, kadroların 
kolayca kaldırılması memurun çalışma güvenliğini 
zedeler. İkincisi, kadrosu kaldırılan memura sağ-
lanacak haklarla ilgilidir. Bu şekilde açıkta kalan 
memuru zor duruma düşürecek bir sistem memur 
güvenliğine aykırı düşer. 

Sürekliliği belirleyen hukuki göstergelerden 
birisi de kadrodur. Ancak kadro başka işlevlere de 
sahiptir. Ast-üst arasındaki dikey ilişki ve iç idari 
denetimin bir türünü ifade eden hiyerarşi yetkisi-
nin açıklanmasında da yardımcı kavram olan kadro; 
işin niteliği ile önemini, o kadroya ödenecek aylığın 
derecesini ve bunun için gerekli olan vasıfları tespit 
eder. Ülkemizde memurların kazanılmış hak dere-
celerinin en çok üç derece altındaki kadrolara ata-
nabilmeleri için yazılı rızaları gerekir. Bir de “olağan 
dışı yükselme yöntemi” bulunmaktadır. Kadronun 
amacı, kamu hizmetlerinin en az personelle gördü-
rülerek istihdam fazlalığının önüne geçmektir. 

Kadrosuz devlet memurunun çalıştırılamayaca-
ğına ilişkin hüküm (DMK md. 33/1) emredicidir. 
Bu düzenleme ile kadro memurun sadece ücret 
durumunu belirleyen bir kavram olmaktan çıkmış 
ve görevin tanımlanmasında bir araç hâline gelmiş-
tir. Anayasa Mahkemesi de kadro tahsisinin genel 
idare hizmetlerinin karakteristiğini ve sürekliliğini 
gösterdiğini, bu nedenle genel idare esaslarına göre 
yürütülen kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 
sürekli görevlerde kadronun esas olduğunu vur-
gulamaktadır. Bir kuruluştaki mevcut kadro sayısı 
ile memur sayısı denk olmayabilir ancak memur 
sayısı kadro sayısını aşamaz. Diğer taraftan DMK 
hükümlerine göre intibakı yapılan bir memur için 
kullanılan kadronun memurun emekliye ayrılma-
sı, istifa etmesi, ölümü, başka bir göreve tayini 
veya derece yükseltilmesi gibi sebeplerle boşalması 
hâlinde söz konusu kadro; ilk defa, yeniden, yer 
değiştirme veya derece yükseltilmesi gibi sebepler-
le yapılacak atamalarda kullanılabilir. Memurun 
bünyesinde bulunduğu kadronun kaldırılmasını 
gerektiren durumlar da olabilir. Ancak bu durum 
memuriyeti sona erdirmez.

Memurlar ancak devlet, kamu iktisadi teşeb-
büsleri ya da diğer kamu tüzel kişilerinde is-
tihdam edilebilir.

dikkat

Atama, idarenin tek yanlı iradesi ile hukuki 
sonuçlar doğuran kurucu, yenilik doğurucu, 
icrai idari işlemdir.

dikkat

Kadronun amacı, kamu hizmetlerinin en az 
personelle gördürülerek istihdam fazlalığının 
önüne geçmektir.

dikkat
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Aylık Tahsisi Kriteri
Kadro derecesine uygun olarak memura yapılan 

aylık tahsisi de memuriyet statüsünün belirlenme-
sinde tek başına ayırt edici değil, tamamlayıcı kriter 
olarak nitelendirilebilir. Bir başka deyişle aylık alma 
şeklinde bütçeden maddi meblağ tahsisi memur 
sayılmanın sebebi değil, kadroya tabi olmanın bir 
sonucudur. Bununla birlikte aylık tahsisi memuru, 
kamu kesiminde çalışan sözleşmeli personel ve iş-
çiden ayırt edebilir. Bu sonuncuların aldığı bedele 
“aylık” değil, “ücret” denir. Devlet memurlarına 
ödenen aylığın devlet bütçesinden tahsisi gerekir.

Anayasa’nın 128/2. maddesinde Eylül 2010’da 
yapılan değişiklik ile malî ve sosyal haklara ilişkin 
toplu sözleşme hükümleri saklı tutulmuştur. An-
yasa md. 128/2’de “Memurların ve diğer kamu gö-
revlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, 
hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve di-
ğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve 
sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklı-
dır” hükmü yer almaktadır. 

Hiyerarşi Kriteri
Hiyerarşi, sözlük anlamı ile üst üste sıralanmış ve 

derece ya da basamaklar (silsile-i meratip ya da mera-
tipler silsilesi yani mertebeler, rütbeler dizisi) anlamı-
na gelmektedir. Hukuk düzeninde hiyerarşi belirli bir 
örgüt içerisinde bulunanlar arasındaki derecelenmeyi 
ifade eder. Bu anlamıyla da hukuksal bir kavram ve 
kurumdur. Merkezî sistemde hiyerarşi, devlet idare 
teşkilatında yer alan makam ve memurların aşağıdan 
yukarıya doğru birbirlerine basamak basamak ve de-
rece derece bağlanarak baştaki yetkiliye idari bakım-
dan tabi olması durumudur. Bu düzeni gerçekleştir-
me aracı “hiyerarşi gücü” ya da “hiyerarşi” yetkisidir. 
Üstün asta emir vermesi, yönlendirmesi, ödüllendir-
mesi, disiplin yaptırımı uygulaması hiyerarşik yetki-
lere örnek gösterilebilir. Merkezî idarenin hiyerarşik 
yönden en üst (yüksek) makamı Cumhurbaşkanıdır. 
Bununla birlikte hiyerarşik yetkiyi sadece Cumhur-
başkanı kullanmaz. Hiyerarşi basamaklarını işgal 
eden yüksek memurlar da bu yetki ile donatılır. Hat-
ta aynı dizi içinde yer alan üst dereceli memurlar bir 
bakıma astlarının hiyerarşik amiri sayılır. Bu amirler 
astın işlem ve eylemlerini onaylama, şikâyet üzerine 
veya re’sen değiştirme, düzeltme, uygulanmasını dur-
durma, erteleme, kaldırma, iptal etme gibi yetkilere 
sahiptir. Ancak kural olarak o işlemi yeniden ve astın 
yerine geçerek karar almak suretiyle yapamazlar. Sade-
ce istediği şekilde yapılması yönünde emir verebilirler.

Hiyerarşi, merkezden yönetimin gerçekleşme 
aracı ve yöntemidir. Anayasa md.126’da öngörü-
len yetki genişliği ilkesi ile de dolaylı bir biçimde 
de olsa hiyerarşi öngörülmüştür. Hiyerarşi gücü, 
üstün, emri altındakilerinin işlemleri, eylemleri ve 
memuriyet durumları üzerinde birtakım tasarruflar 
yapmasına imkân verir. Bu yetkiler hiyerarşi ilişki-
sinden doğduğu için olağan ve geneldir. Bunların 
ayrıca yasalarla ve düzenleyici işlemlerle öngörül-
mesine ve verilmesine gerek yoktur. Hiyerarşik şef 
ya da amir yetkilerini her zaman ve kendiliğinden 
kullanabileceği gibi ilgililerin ihbar, şikâyet veya 
talep gibi başvuruları üzerine de kullanabilir ve ba-
zen de kullanmak zorundadır. Ancak hiyerarşi bir 
basamaklar düzeni olduğundan, normal koşullarda 
üst bunları aşmadan ve sıra gözeterek yetkilerini 
kullanmak durumundadır. Hiyerarşi yetkisinin 
kullanılmasındaki tek koşul, amir denilen kamu 
görevlisinin aynı tüzel kişilik içerisinde astüst iliş-
kisi olan bir konumda yer alması ve yasal kuralla-
rın üstü emir verdiği konuda yetki ile genel olarak 
donatmasıdır. Örneğin, aynı bilim dalında görevli 
üniversite öğretim üyeleri arasında ders verme ve 
sınav yapma konusunda hiyerarşi olarak nitelene-
bilecek hiç bir ilişki bulunmamaktadır. Anabilim 
dalı başkanları sadece yönetsel konularda yetkili 
olup bunun dışında kalan bilimsel eğitim ve araş-
tırma, unvanı ne olursa olsun her öğretim üyesinin 
bağımsız biçimde yürüttüğü bir etkinliktir. 

Hiyerarşi başlıca şu yetkileri içerir: 1-İç düzene 
ilişkin karar ve tedbirleri almak, 2-Önceden emir ve 
direktif vermek, genelge, tebliğ, açıklama vb. gön-
dermek suretiyle kanunların ve diğer mevzuatın ne 
yolda uygulanması ve yerine getirilmesi gerektiğini 
nesnel, soyut ve genel biçimde ya da öznel, somut 
ve belirli hâllerde astlara bildirmek. Memurlar görev 
ve ödevlerini kendi görüş ve anlayışlarına göre değil, 
amirlerinin istediği şekilde ve yönde yerine getirmek 
zorundadır. Buna karşı astların itiraz ve dava hakkı 
yoktur. Sadece suç sayılan işlem ve eylemlerden ka-
çınma hakkı vardır. Memurlar gibi ilgililer de men-
faatlerine dokunmayan iç düzen tedbir ve kararları 
ile astlara verilen emir ve direktifleri dava konusu 
yapamaz. 3-Memurların yaptığı işlem ve eylemle-

Hiyerarşi
Belirli bir örgüt içerisinde bulunanlar ara-
sındaki derecelenmeyi ifade eder.
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ri sonradan onaylamak, düzeltmek, değiştirmek, 
yeniden yapmak, kaldırmak ya da iptal etmek, uy-
gulamayı erteletmek veya durdurmak. Üst bunları 
hukuka aykırılık nedeni ile yapabileceği gibi sadece 
yerinde bulmadığından ötürü de gerçekleştirebilir. 
Ancak üst, kanunla açıkça asta verilmiş bir yetkiyi, 
onun yerine doğrudan doğruya kullanarak işlem ve 
eylem yapamaz fakat aynı konuda harekete geçme-
si için emir ve direktif verebilir. Böylece iradesini 
empoze ederek amacına ulaşabilir. Bunların dışında 
istisnai bir durum vardır. O da şayet kanunla asta 
verilen münhasır bir yetki varsa o zaman üst bunu 
denetleyemez. 4-Astlara disiplin yetkisine dayanarak 
disiplin yaptırımı uygulamak veya astları ödüllen-
dirmek. Sorumlu amir sıfatıyla personeli hakkında 
gerekli idari tedbir ve kararları almak. Astların bazı 
hukuka aykırı davranışları işlemesi hâlinde disiplin 
yaptırımı uygulama yetkisi üste tanınmıştır. Bu bir 
ayrıcalıktır. İşlerin görülmesi bakımından önemlidir.

Hiyerarşi yetkisinin kapsamına şunlar girer: 
İç düzene ilişkin karar ve tedbirleri almak; 
önceden emir ve direktif vermek, genelge, 
tebliğ, açıklama vb. göndermek suretiyle 
kanunların ve diğer mevzuatın ne yolda uy-
gulanması ve yerine getirilmesi gerektiğini 
nesnel, soyut ve genel biçimde ya da öznel, 
somut ve belirli hâllerde astlara bildirmek; 
memurların yaptığı işlem ve eylemleri sonra-
dan onaylamak, düzeltmek, değiştirmek, ye-
niden yapmak, kaldırmak ya da iptal etmek, 
uygulamayı erteletmek veya durdurmak; ast-
lara disiplin yetkisine dayanarak disiplin yap-
tırımı uygulamak veya astları ödüllendirmek.

dikkat

Atama işlemi ile memuri-
yet arasındaki ilişkiyi de-
ğerlendirin.

Anayasa m.112/2’de her 
bakanın Başbakana karşı 
sorumlu olduğu ifade edil-
mekte idi. Söz konusu dü-
zenlemenin yürürlükte ol-
duğu dönemde, Başbakanın 
bakanlar üzerinde hiyerarşi 
yetkisine sahip olduğunu 
söyleyebilir miydi?

Genel idare esaslarına tabi 
kamu hizmetinin gerektir-
diği asli ve sürekli görevlerin 
neler olduğunu açıklayın.

Öğrenme Çıktısı

2 Memur tanımlamalarındaki ortak yönleri oluşturan kriterleri açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

KAMU PERSONEL KATEGORİLERİ VE MEMURLARIN KONUMU 
Anayasa koyucu memur dışındaki “diğer kamu görevlisi” adını verdiği kişileri anayasal güvenceye almak 

istemiştir. Genel idare esasları ile asli ve sürekli olma kriterleri dikkate alındığında, memur kavramının 
tipik unsurlarına ortak olan “diğer kamu görevlisi”nden anlaşılması gerekenin ne olduğu konusunda ona 
verilecek anlam ve kapsamın belirlenmesinde bizim de katıldığımız görüşe göre, asli ve sürekli görev ortak 
parantezine alınan ve öncelikle ifade edilen memuriyet esas alınmalı ve “diğer kamu görevlisi” kapsamının 
belirlenmesinde dar yorum yapılmalıdır. Gerçekten, örneğin hâkimler bakımından AY md.128’den ayrı 
olarak, teminata ilişkin AY md.139 ve mesleği düzenleyen AY md.140’da hükümler bulunmaktadır. Anaya-
sa koyucu tarafından mesleğin niteliğinden kaynaklanan farklı hükümler öngörülmüştür. Yine genel idare 
esası içerisinde değerlendirilebilecek ve memuriyet mesleğinde geçerli olan hiyerarşi ilişkisi hâkimlik görevi-
nin ifasında uygulanamaz. Görevin ifası yönüyle memuriyetten farklı olarak hâkimler arasında hiyerarşi bu-
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lunmamaktadır. Tersine hakimlere tavsiye, telkinde 
dahi bulunulamaz (AY md.138/2). Genel idare 
esaslarına tabi olması gereken “diğer kamu görevli-
leri” içerisine hâkimlerin dâhil edilmesi bu yönden 
tartışılabilir. Yine üniversite öğretim elemanları için 
de AY md.130’da mesleğe ilişkin genel esaslar dü-
zenlenmiştir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 
göz atıldığında okutman, araştırma görevlisi, öğre-
tim görevlisi kategorisinde yer alan kamu persone-
linin mesleki yönden memur ve hâkimlerden farklı 
olarak belirli süreli olarak çalıştırılmalarını öngören 
sistem nedeniyle teminatsız bir konumda oldukları 
görülmektedir. Dolayısıyla bunların sürekli görev 
yaptığını kanun koyucu peşinen kabul etmemiştir. 
Anayasa’da zikredilen “diğer kamu görevlisi” olarak 
nitelendirilenler ise sürekli görev yapmaktadırlar. O 
hâlde üniversite öğretim elemanlarından yukarıda 
zikredilen kesimin AY md.128’de öngörülen “diğer 
kamu görevlisi” kategorisinde yer almaması gerekti-
ği sonucuna ulaşmaktayız. Öte yandan Anayasa’nın 
sadece 128. maddesi hükmünden hareketle memur 
ve diğer kamu görevlisi ayrımının yapılamayacağı, 
bunun için kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç bu-
lunduğu da ifade edilmektedir. Bununla birlikte 
anayasal hükümde gerekli düzenleme yapılmadığı 
ve anayasal temel açıklığa kavuşturulmadığı süre-
ce oluşturulabilecek yeni personel kategorilerinde 
tartışmalar yine devam edebilecektir. Bu nedenle 
anılan anayasal hükmün yeniden düzenlenmesinde 
fayda bulunmaktadır.

Sözleşmeli Personel 
Sözleşmeli personel idarenin çok yanlı işlemle-

rinden olan idari hizmet sözleşmesi ile memurlar 
ise tek yanlı bir idari tasarruf olan atama işlemi 
ile istihdam edilmektedirler. Ülkemizde sözleşme-
li personelin tanımı temel olarak 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde şu şekilde 
yapılmaktadır: “Kalkınma planı, yıllık program ve iş 
programlarında yer alan önemli projelerin hazırlan-
ması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart 
olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere 

özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren 
geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve 
usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali 
yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar 
verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri-
dir”. İlgili düzenleme göz önüne alındığında sözleş-
meli personel istihdam edilebilmesi için; (1)“zaruri 
ve istisnai bir hal”in ve (2)“geçici iş”in varlığı şarttır. 
Ancak aynı maddenin ikinci fıkrası bu kurala pek 
çok istisna getirmiştir. Buna göre, örneğin; “(…)
tercümanların; (…) Millî Eğitim Bakanlığında norm 
kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kad-
rolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde 
öğretmenlerin; kadrolu istihdamın mümkün olamadı-
ğı hallerde tabip veya uzman tabiplerin ve bu Kanu-
na tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli 
bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu 
hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.” Bunun ya-
nında özel kanuni düzenlemelerle de pek çok kamu 
hizmetinin sözleşmeli personel eliyle gördürülmesi-
ne izin verilmiştir. Ülkemizde hukuki statüsü daha 
ziyade kanun hükmünde kararname ile düzenlenen 
sözleşmeli personel özellikle sürekli istihdam edil-
me, kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırıl-
ması, sözleşmeli personelin memuriyet kadrolarına 
intibakları gibi uygulamalar karşısında memur kav-
ramına yaklaşmakta ve aralarındaki ayrım sorunu 
daha da belirginleşmekte ve önem kazanmaktadır. 
Fransa’da sözleşmeli personel özellikle haberleşme 
mühendisliği, tıp, özel polis, ekonomi, çevre, turiz-
min belirli alanlarında istihdam edilmektedir. 

İstisnai ve zorunlu durumlarda mesleki bilgi ve 
uzmanlığına ihtiyaç duyulan hâllerde idari sözleş-
me (kural olarak idari hizmet sözleşmesi) ile çalıştırı-
lan sözleşmeli personel zamanla aynı isimle ve fakat 
farklı hukukî esaslara dayalı bir konuma getirilmiş, 
özellikle Devlet Memurları Kanunu ile kamu ik-
tisadi teşebbüslerindeki sözleşmeli personel anla-
yışındaki mesleki güvence ve istihdam sürekliliği 
bakımından ortaya çıkan farklılık kendisini açıkca 
göstermiştir. Anayasa Mahkemesi, 1982 Anayasası 
döneminde verdiği kararlarda KİT’lerdeki sözleş-
meli personelin Anayasa md. 128’in dışında kaldı-
ğını ve AY. md.128’deki “diğer kamu görevlileri”nin 
atamaya tabi personel olduğunu, DMK’den farklı 
olarak KİT’lerdeki sözleşmeli personelin “istisnai” 
değil “asli”, “geçici değil” “sürekli” olduğunu ve bu 
nedenle KİT’lerde amaçlanan sözleşmeli persone-
lin memur ve diğer kamu görevlileri dışında kalan 
işçi de olmayan yeni kendine özgü bir istihdam 
türü olduğunu vurgulamıştır. 

Anayasa koyucu memur dışındaki “diğer 
kamu görevlisi” adını verdiği kişileri anayasal 
güvenceye almak istemiş ve onlarla aynı ge-
nel esaslara tabi tutulmuştur.

dikkat
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Devlet Memurları Kanunu anlamındaki sözleş-
meli personel sürekli kamu hizmeti ifa etmediğine 
göre “diğer kamu görevlisi” kavramına dâhil değildir. 
Oysa kamu iktisadi teşebbüslerindeki sözleşmeli per-
sonel sözleşmelerinin sürekli ve kesintisiz yenilen-
mesinin yanısıra asli ve sürekli görev yapar konuma 
getirildiğinden bir istisna olarak Anayasa’daki “diğer 
kamu görevlisi” kategorisi içerisinde nitelendirilebilir. 
Bunlar dışındaki diğer mevzuatta öngörülen sözleş-
meli personel, DMK anlamındaki sözleşmeli perso-
nel anlayışı ve esasları benimsendiği ve uygulandığı 
müddetçe anayasadaki “diğer kamu görevlisi” olarak 
nitelendirilmemelidir. Kadro karşılığı sözleşmeli 
personel uygulaması genel olarak iki nedenle açık-
lanabilir; ilki, hizmetin uzman personel istihdamını 
gerektirmesi nedeni ile gelişen teknoloji ve yönetim 
teknikleriyle uyumlu çalışabilecek yetenekli kişilerin 
kamu kesiminde istihdam edilerek bu tür personelin 
kalıcılığının sağlanması, diğeri ise kamu kurum ve 
kuruluşlarının daha avantajlı bir ücret rejimine sahip 
olmayı istemeleridir. “Kalıcılık” sözleşmelerin yeni-
lenmesi yoluyla sağlanabilir. Kamu kuruluşlarının 
daha avantajlı bir ücret rejimine sahip olmak istemesi 
ise kavramın dejenere edilmesine bilimsel bir gerekçe 
oluşturmaz. Anayasa Mahkemesi kadro karşılık gös-
terilmek suretiyle sözleşmeli personel istihdamı ko-
nusunda yasama organının aynı görevin sözleşmeli 
personel tarafından da görülmesini uygun görürse 
bu görevde hem memur hem de sözleşmeli perso-
nel çalıştırılabileceğini, bu nedenle ikili çalıştırmayı 
önlemek için “kadro karşılık gösterilmek suretiyle söz-
leşmeli personel çalıştırma” yönteminin uygulandığını 
belirtmiştir. Böylece, memur ve sözleşmeli personeli 
aynı kategoriye tabi tutmak suretiyle söz konusu ayı-
rımı belirleyip vurgulama imkânını elde etmişken, 
konuyu yasama organının takdirine bırakması bizce 
isabetsiz olmuştur. Memurlarca ifası gereken bir hiz-
metin sözleşmeli personel tarafından görülmesinin 
kabulü, mevcut kamu personel sistemi anlayışı ve 
sözleşmeli personelin teknik bilgi ve uzmanlığı ge-
rektiren durumlarda geçici olarak çalıştırılması anla-
yışı ile kanımızca kolayca bağdaştırılamaz. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda be-
lirtilen istihdam türlerinden biri de “geçici perso-
nel” idi. Ancak 696 sayılı Olağanüstü Hal Kanun 
Hükmünde Kararnamesi’nin (RG, T. 24.12.2017, 
S. 30280. İlgili düzenleme 08.03.2018 tarihli ve 
30354 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan 7079 s. Kanun ile aynen kabul edilerek 
yasalaşmıştır.) 17. maddesi ile bu istihdam türü 
kaldırılmıştır. Geçici personel statüsünde olan 
kişilerin sözleşmeli personel olarak istihdamına 
ilişkin düzenleme getirilmiştir. Buna göre; “bir 
yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna 
Cumhurbaşkanınca karar verilen görevlerde sözleş-
me ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında istih-
dam edilebilir”.

Devlet Personel Başkanlığı’nın açıklamasına 
(4/C’li Geçici Personelin 4/B’li Sözleşmeli Perso-
nel Statüsüne Alınmasına Dair Bakanlar Kurulu 
Kararına İlişkin Açıklama, T.C. Devlet Personel 
Başkanlığı, (http://www.dpb.gov.tr)) göre;

02.04.2018 tarihi itibariyle: 
- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığın-

da “Geçici Personel” olarak çalıştırılmakta 
olanlar “Anketör”, 

- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında ve 
özelleştirme uygulamaları sonucu kamu 
kurumlarında “Geçici Personel” olarak ça-
lıştırılmakta olanlardan; lise ve altı öğrenim 
görmüş olanlar “İdari Destek Görevlisi”, 
yükseköğrenim görmüş olanlar ise “İdari 
Büro Görevlisi” unvanlı sözleşmeli personel 
pozisyonlarına geçirilecektir.

Bu kapsamda geçici personel olarak çalıştı-
rılmakta iken sözleşmeli personel pozisyonlarına 
geçirilenlerin mevcut ücretlerine kıyasla % 10 ora-
nında artış yapılacaktır.

“Geçici personel (4C)” statüsünden “Sözleşmeli 
Personel (4B)” statüsüne 02.04.2018 tarihinde ge-
çirilecek olan çalışanlar mevcut görevlerini yürüt-
meye devam edeceklerdir.

Sözleşmeli personel idarenin çok yanlı iş-
lemlerinden olan idari hizmet sözleşmesi ile 
memurlar ise tek yanlı bir idari tasarruf olan 
atama işlemi ile istihdam edilmektedirler.

dikkat
Uyuşmazlık Mahkemesi, sözleşmeli personelle 
yapılan idari sözleşmenin idare tarafından fes-
hinden doğan anlaşmazlığın görüm ve çözümü-
nün idari yargıya ait olacağına karar vermiştir.

dikkat



12

Memur Kavramı, Memurluk Mesleğinin Temel İlkeleri ve Memuriyet Güvencesi

657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 4.  
maddesinin birinci fırkasının (B) bendi kapsamın-
da çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında uygu-
lanan 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ekinde yayımlanan “Sözleşmeli Per-
sonel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”, 21.06.2018 
tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esas-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile de-
ğiştirilmiştir. Mezkur esaslara göre istihdam edilen 
sözleşmeli çalışanların çalışma şartlarında çeşitli 
iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; 1-  
Mevcut İzin Sürelerinde Yapılan Artışlar: - Sözleş-
meli kadın personele verilen süt izni süresi; günde 
1,5 saatten 3 saate çıkarılmıştır. - Sözleşmeli per-
sonele doğum, evlenme ve ölüm hallerinde verilen 
izinlerden; • Doğum halinde verilen izin süresi; 2 
günden 10 güne çıkarılmıştır. • Evlilik veya ölüm 
halinde verilen izin süresi; 3 günden 7 güne çıkarıl-
mıştır. 2-  İlk Defa Düzenlenen İzin Süreleri: - Er-
ken doğum sebebiyle kullanılamayan doğum önce-
si analık izin süresinin, doğum sonrası analık izin 
süresine ilave edilerek kullanılabilmesi, - 10 günü 
geçmemek üzere mazeret izni verilebilmesi,- Evlat 
edinme halinde 8 hafta ücretli izin kullanılabilme-
si, 3 aya kadar refakat izni kullanılabilmesi sağlan-
mıştır. 3- Hamile veya doğum yapan personel ile 
engelli personele, gece nöbeti ve gece vardiyası gö-
revi verilemeyeceği hususu düzenlenmiştir. 4- Bir 
yıl olan doğum sebebiyle yeniden hizmete alınma 
süresi, evlat edinme de dahil edilerek, 2 yıla çıkarıl-
mıştır. Bkz. (http://www.dpb.gov.tr).

Mükellefler
Mükellefler (les requis) kanunun açık hükmüne 

dayalı olarak idarenin zorla, geçici bir süre ve bir gö-
revin yerine getirilmesi için hizmete aldığı kişilerdir 
(Onar, C. II, sh. 1082). Devlet, kural olarak bunla-
ra aylık vermez. Oysa memurlar zorla değil rıza ile 
memuriyet statüsüne girmekte ve mükelleflerden 
farklı olarak geçici değil, sürekli görev ifa edip aylık 
almaktadır. Mükellefiyet bir meslek değildir. Oysa 
memuriyet bir meslektir. Köy Kanunu’nda köylü 
için öngörülen mecburi bazı yükümlülükler, mü-
kellefiyete örnek oluşturmaktadır. Mükellefiyete 
uymamanın cebir unsuru ve cezai bir yaptırımı ol-
duğu hâlde memuriyet statüsüne girmemenin yap-
tırımı söz konusu değildir. Mükellefler geçici ancak 
mecburi görev yapan kamu personeli olmalarına 

karşın, yardımcılar (les auxiliaires) kategorisi içeri-
sinde nitelendirilebilecek olan sözleşmeli personel 
geçici ancak rızai olarak görev yapmaktadır.

Zorunlu Devlet hizmeti ile ilgili olarak sağlık 
çalışanlarına ilişkin düzenlemeler de örnek olarak 
gösterilebilir. 5371 sayılı Yasa ile 3359 sayılı Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanunu’na (RG, T. 15.05.1987, 
S. 19461) eklenen ek 3. maddeyle, tabip ve uzman 
tabip unvanını kazananlara Devlet hizmeti yüküm-
lülüğü getirilmiştir.  

Anılan düzenleme, Anayasa’da belirtilen zorla 
çalıştırma yasağına (m. 18) aykırı olduğu iddiasıyla 
somut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesi 
önüne getirilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin ka-
rarında ise; “herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahip olması karşısında, Ülkenin 
her yöresinde sağlık hizmetlerinden yararlanılabilme-
sini sağlamak amacıyla tabiplerin Devlet hizmeti ile 
yükümlü kılındığı ve niteliği gereği sağlık hizmetle-
rinin yerine getirilmesinde ortaya çıkacak eksiklik ve 
gecikmelerin telafisi olanaksız sonuçlara yol açacağı 
hususları dikkate alındığında, ülke ihtiyaçlarının söz 
konusu Devlet hizmeti yükümlülüğünü zorunlu kıl-
dığı” kabul edilmiş ve tabipler ile uzman tabiplere 
eğitimleri için getirilen vatandaşlık ödevi kapsa-
mındaki Devlet hizmeti yükümlülüğünün tabiple-
rin çalışma özgürlüğünün ölçülülük ilkesine aykırı 
olarak sınırlandırılması olarak nitelendirilemeyece-
ği belirtilmiştir (AY Mah., E. 2006/21, K. 2006/38, 
T. 13.03.2006, RG, T. 11.12.2007, S. 26727).

3359 sayılı Kanun’un ek 4. maddesinin son 
fıkrasına göre, “Devlet hizmeti yükümlülüğü kap-
samındaki personel, bu görevlerini tamamlama-
dan mesleklerini icra edemezler.” Bu düzenlemeye 
ilişkin olarak ise Anayasa Mahkemesi; “tabipler 
ve uzman tabipler için öngörülen Devlet hizmeti 
yükümlülüğünün amacı gözetildiğinde, bu amaca 
ancak, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi ile ula-
şılabileceği açıktır. Bu nedenle yasa koyucu tarafın-
dan bu yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlayıcı 
önlemler alınması doğaldır. Tabip ve uzman tabip-
lerin Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlama-

Mükellef
Kanunun açık hükmüne dayalı olarak ida-
renin zorla, geçici bir süre ve bir görevin ye-
rine getirilmesi için hizmete aldığı kişilerdir.
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dan mesleklerini icra edemeyecekleri yolunda geti-
rilen itiraz konusu kural, bu kapsamda olup Devlet 
hizmeti yükümlülüğünün ülke çapında eksiksiz bir 
şekilde uygulanması amacını gerçekleştirmeye yö-
neliktir.  Bu yönüyle, Anayasaya uygunluk deneti-
minde ‘ölçülülük ilkesi’ bakımından gözetilen, bir 
yasa kuralıyla ulaşılmak istenen amaç ile bu amacı 
gerçekleştirmeye yönelik araç ilişkisi çerçevesinde, ta-
biplerin Devlet hizmeti yükümlülüklerini tamam-
lamadan mesleklerini icra edemeyecekleri yolunda 
getirilen kuralın, bu kuralla ulaşılmak istenen amaç 
için elverişsiz ve gereksiz olduğundan ya da oran-
tısız olduğundan söz” edilemeyeceğine karar ver-
miştir (AY Mah., E. 2007/24, K. 2010/113, T. 
16.12.2010, RG, T. 26.02.2011, S. 27858).

Fahri Ajanlar
Fahri ajanlar (les agents honorofiques) il genel 

meclisi, belediye meclisi üyeleri gibi seçimle ve be-
lirli bir süre kamu hizmetine katılan kimseler olup 
bunlar genellikle rızai olarak ve çoğunlukla seçim-
le işbaşına gelir. Oysa memurlar atama ile işbaşı-
na gelir ve geçici değil, sürekli görev yapar. Fahri 
ajanlar ise ferden idari bir hizmet görmeyip kurul 
olarak görev yaparlar. Bu esnada kamu hukukuna 
tabi olurlar ve bunun dışında iş serbestliklerini ko-
rurlar. Hâlbuki, memurlar kural olarak ikinci bir 
iş yapamadığı gibi kurul olarak değil, ferdi olarak 
hizmet görürler.

Özel Hukuka Tabi Personel İstihdamı
İdare aynı zamanda özel hukuka tabi personel 

de istihdam etmektedir. Memur hukuku sistemi 
bazı ülkelerde az ya da çok iş hukukuna yaklaştı-
rılmıştır. Örneğin ABD, Kanada (Québec hariç), 
İsviçre, Meksika, sosyalist ülkeler gibi. Fransa’da 
ise iş hukuku devlet memurlarına uygulanmamak-
tadır. Hukuk sistemimizde de işçi-memur ayrımı, 
uygulanacak hukukun belirlenmesi bakımından 
önemli ve gereklidir. DMK’nin ilk şeklinde sadece 
“memur”, çok istisnai olarak da “sözleşmeliler”den 
ve yevmiyeli personelden söz edildiği görülmekte-
dir. Devlet Memurları Kanunu md. 36/ VIII ile 
“Yardımcı Hizmetler Sınıfı” nda yer alanların da 
memur olarak nitelendirilmesi yoluyla memur 
kavramının genişletilmesi önemli hukuki tartış-
malara sebep olmuştur (Günümüzde DMK md. 
36/X). “Yardımcılar” kategorisinde olan, asli ve 
sürekli kamu hizmetlerinde çalıştırılmaması gere-
ken bu tür personel, böylelikle bir yönden memur 
teminatına kavuşturulmuş ancak iş hukukundan 
uzaklaştırılmakla işçilerin sahip olduğu grev hak-
kından mahrum kalmışlardır.

Fahri Ajan
İl genel meclisi, belediye meclisi üyeleri 
gibi seçimle ve belirli bir süre için kamu 
hizmetine katılan kimselerdir.

Hakim ve savcıların memur 
statüsünde olup olmadığını 
değerlendirin.

Memurlar ile sözleşmeli 
personel arasındaki farklar 
nelerdir?

Anayasada yer alan “diğer 
kamu görevlisi” kavramının 
kapsamını açıklayın.

Öğrenme Çıktısı

3 Kamu personel kategorilerini ayırt edebilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL 
İLKELERİ

Memurluk mesleğinin temel ilkeleri; sınıflan-
dırma, kariyer ve liyakat ilkesidir (DMK md.3). 
Tarafsızlık (yansızlık) ilkesi, hizmet içi eğitim ilke-
si, adil ve yeterli ücret ilkesi gibi ilkelerden de söz 
edilebilir. Bu ilkeler kitabın bundan sonraki bö-
lümlerinde ayrıntılı olarak açıklandığı için, burada 
yalnızca sınıflandırma, kariyer ve liyakat ilkeleri 
ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Memurların Sınıflandırılması İlkesi
Sınıflandırma, devlet memurlarını görevlerinin 

gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara 
ayırmaktır. Bu ayrım, memurların yürütmekle yü-
kümlü oldukları hizmetler ve bu hizmetler karşılığı 
ödenecek ücretler bakımından önem taşımaktadır. 
Sınıflandırma genel anlamı içinde, hiyerarşik bağ-
lantıları olan hizmet gruplarında birbirinin aynı ve 
benzeri birimlerin bir araya getirilerek ayrıma tabi 
tutulmasıdır. Fertler toplu hâlde çalıştıkları zaman, 
birbirlerine benzer birimler ve bir grup meydana 
getirirler. Devlet hizmetlerinin karışık durumu, 
kadro ve personelin çokluğu sınıflandırma zorun-
luluğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak, sınıflandırma 
sayesinde ussal ve yeterli bir iş bölümü yapılması 
olanaklıdır. Sınıflandırma, hiyerarşik gruplar için-
de nitelikleri birbirine uygun ünitelerin bir araya 
getirilmesidir. Personelin işe alınmasından önce, 
personelin çalıştırılacağı işin sınıflandırılması ve 
derecelendirilmesi ile işin yapılması için gerekli ye-
tenek ve niteliklerin neler olduğunun belirtilmesi 
gerekir. Devlet Memurları Kanunu sınıflandırma-
yı “devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevde 
çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği 
niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktadır” 
şeklinde tarif etmektedir (md.3). Sınıflandırma, 
Devlet Memurları Kanunu’nun getirdiği temel 
kurumlardan biridir. Sınıflandırma sistemi yeni 
doğan gereksinmeler ve değişikliklere göre gelişen 
bir seyir izler.

İdarenin sorumluluğu ve görevleri arttıkça yeni 
sınıflara gereksinme duyulur. Sınıflandırma ya me-
mur ya da görev esas alınarak yapılabilir. Memurun 
esas alındığı sınıflandırma “rütbe sınıflandırması”, 
görev esas alınarak yapılan sınıflandırma ise “kad-
ro sınıflandırması”dır. Devlet memuriyetinde 1965 
yılında getirilmek istenen sistemde rütbe sınıflan-
dırması esasının ağırlık kazandığı söylenebilir. Bu-
nun yanında DMK, kadro sınıflandırmasına da 
kapıyı açık bırakan özel bir yol izlemiştir.

DMK md.36’da öngörülen sınıflar şunlardır; a) 
Genel İdare hizmetleri sınıfı. DMK’nin uygulandı-
ğı kurumlarda yönetim, yürütme, büro ve benzeri 
hizmetleri gören ve diğer sınıflara girmeyenler, b)
Teknik hizmetler sınıfı. Mühendis, mimar, kimya-
ger ve benzeri teknik ve meslek unvanlarına sahip 
mesleki ve teknik elemanlar, c) Sağlık hizmetleri ve 
yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı. Sağlık hizmetle-
rinde mesleki eğitim görerek yetişenlerle bunlara 
yardımcı olanlar, d) Eğitim ve öğretim sınıfı. Bu 
hizmetlerde görevlendirilen öğretmenler, e) Avu-
katlık hizmetleri sınıfı. Baroya kayıtlı ve kurumla-
rını yargı yerlerinde temsil yetkisi olan avukatlar, 
f ) Din hizmetleri sınıfı. Dinî eğitim görmüş ve 
dinî hizmet yapanlar, g) Emniyet hizmetleri sınıfı. 
Emniyet hizmetlerini yürüten polis, komiser, em-
niyet amiri, emniyet müdürü, polis müfettişi gibi 
memurlar, h)Jandarma hizmetleri sınıfı. Jandarma 
Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, 
astsubay ve uzman jandarmalar, ı)Sahil güvenlik 
hizmetleri sınıfı. Sahil Güvenlik Komutanlığı kad-
rolarında bulunan subay ve astsubaylar i)Yardımcı 
hizmetler sınıfı. Her türlü yazı ve dosya dağıtmak, 

Sınıflandırma
Devlet memurlarını görevlerinin gerektir-
diği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara 
ayırmaktır.

Sınıflandırma sistemi yeni doğan gereksin-
meler ve değişikliklere göre gelişen bir seyir 
izler. İdarenin sorumluluğu ve görevleri art-
tıkça yeni sınıflara gereksinme duyulur.

dikkat

DMK’de rütbe sınıflandırması esasına ağırlık 
verilmiştir.

dikkat
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toplamak, iş sahiplerini karşılamak, yol göstermek, 
hizmet yerlerini temiz tutmak, ısıtmak, aydınlat-
mak gibi görevleri yapanlar, j) Mülki idare amirliği 
hizmetleri sınıfı. Vali, kaymakam ve maiyet me-
murları, k) Millî istihbarat hizmetleri sınıfı. Ulusal 
haber alma örgütünde çalışan görevliler. Yasa bu 
sınıfları saptamakla birlikte, her sınıf için verilen 
kadrolarda çalıştırılacaklarda aranacak, öğrenim, 
yabancı dil gibi, özel niteliklerin saptanmasını, 
yasa veya kuruluş yasalarına dayanılarak çıkarılacak 
yönetmeliklere bırakmıştır. Bugün yürürlükte olan 
sınıflandırma sisteminin özellikleri şöyle sıralanabi-
lir: Tüm hizmetler oniki sınıf içinde toplanmıştır. 
Sınıflar yasa ile saptanmıştır. Sınıf, derece ve ta-
nımlamasından vazgeçilmiş; görev ve sorumluluğu 
belirleyen derece, eski barem rejimindeki aylıkla 
yükselme aracı olan derece kavramına dönüştürül-
müştür. Sistemde taban ve tavan göstergeleri kural 
olarak öğrenim süresine göre saptanmıştır. Ancak 
bazı meslekler için, daha yüksek dereceden hizmete 
başlama olanağı tanınmıştır. Memurluğa girmeyi, 
sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi ve görevin 
sona erdirilmesini yetenek esasına dayandıran “li-
yakat” ve gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uy-
gun bir şekilde sınıfı içinde en üst derecelere kadar 
ilerleme imkânı sağlayan sistem “kariyer”dir.

Sınıflandırmanın Türleri
Kadro Sınıflandırması: Her kuruluşun teme-

lini teşkil eden bir kadrosu ve bunu işgal eden me-
murları vardır. Kadro kavramı memur kavramın-
dan ayrıdır. Bir kuruluşun kadro sayısı, memur 
sayısı ile denk olmayabilir, fakat memur sayısı kad-
ro sayısını aşamaz. Kadro memur tarafından tutul-
madan önce de vardır. İşgal eden kimsenin ölüm, 
istifa ve benzeri nedenlerle ayılması hâlinde kadro 
ortadan kalkmaz. Kadro sınıflandırması yöntemi 
Amerika Birleşik Devletlerinde, Kanada, Brezilya 
ve bir ölçüye kadar Rusya’da yürürlüktedir. Kadro 
sınıflandırmasında esas, memurlar değil, kadrola-
rın haiz olduğu yetki ve sorumluluktur. Ücretler 
bu kadrolara göre ve eşit işe eşit ücret ilkesine göre 
belirlenir. Kadrolara açık yarışma usulü ile atama 
yapılır. Kadroların birbirine benzer olanları birer 

sınıf olarak kurulur. Başka kadroya geçmek iste-
yenler, kendilerine uygun yer bulur ve yarışmaya 
girer. İstisnai ve yüksek kadrolarda yeterlik ilkesi 
uygulanmaz.

Rütbe Sınıflandırması: Rütbe sınıflandı-
rılmasında, görevlinin hizmete alınmasının dü-
zenlenmesine ve kariyer sisteminin kurulmasına 
önem verilir. Rütbe sistemi, örgütten çok, görev-
liye dönüktür. Örgütün yönetimi yapısından ba-
ğımsız bir rütbe hiyerarşisi oluşturur. İngiliz per-
sonel rejimi rütbe sınıflandırmasına dayanır ve bu 
sistemin belirgin bir örneğidir. Hindistan, Fransa 
ve Almanya’da etkileri görülen bir sistemdir. Rüt-
be sınıflandırmasında memur hangi işte çalışırsa 
çalışsın, sahip olduğu rütbe, derece esastır. Ödev, 
yetki ve sorumluluğunun azalması veya çoğalması 
ücretini etkilemez. Oysa ki kadro sınıflandırma-
sında memur çalıştığı göreve göre, daha az yetki 
ve sorumluluk taşıyan bir göreve atandığı zaman 
alacağı ücrette de azalma olur. Örneğin, rütbe sı-
nıflandırması sisteminde genel müdürlük sıfatını 
kazanmış bir memurun bir şube müdürlüğü göre-
vini yapması ile aylık derecesinde azalma olmaz. 
Halbuki kadro sınıflandırma sisteminde şube mü-
dürü veya daha alt kademeden birinin genel mü-
dürlüğe veya daha yüksek bir makama atanması 
hâlinde kendisine bulunduğu makamın kadrosu-
na göre ücret verilir.

DMK’de Öngörülen Sınıflar (DMK 
md.36)

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: Kurumlarda 
yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören 
ve DMK ile tespit edilen diğer sınıflara girmeyen 
memurlar genel idare hizmetleri sınıfını teşkil eder. 
Danıştaya göre genel idare hizmetleri sınıfında 
görev yapmakta iken yardımcı hizmetler sınıfına 
yapılan naklen atama hukuka aykırıdır. Dolayısıy-
la örneğin genel idari hizmetler sınıfındaki şoför, 
meslek sınıfı olmayan yardımcı hizmetler sınıfına 
atanamaz.

Sınıflar, yasa ile belirlenmiştir ve tüm hizmet-
ler oniki sınıf içinde toplanmıştır.

dikkat

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
Kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri 
hizmetleri gören ve 657 sayılı Kanun’la tes-
pit edilen diğer sınıflara girmeyen memur-
lar genel idare hizmetleri sınıfını oluşturur.
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Teknik Hizmetler Sınıfı: Meslekleriyle ilgili gö-
revleri fiilen ifa eden ve yürürlükteki hükümlere göre 
yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, 
mimarlık ve mühendislik fakültesi veya bölümle-
rinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, 
yüksek bölge plancısı, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, 
jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistik-
çi, yöneylemci, matematiksel iktisatçı, ekonomici ve 
benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup 
da öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde 
çalışanlar, 3437 ve 9.5.1969 tarih ve 1177 sayılı Ka-
nunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat 
ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekni-
ker, teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, 
en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar 
teknik hizmetler sınıfını oluşturur. (DMK m. 36)

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hiz-
metleri Sınıfı: Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (hay-
van sağlığı dâhil) mesleki eğitim görerek yetişmiş 
olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi 
memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek 
öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, 
hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehas-
sısı, biyolog, psikolog, diyetisyen, sağlık mühendi-
si, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hem-
şire, hemşire yardımcısı, (fizik tedavi, laboratuvar, 
eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yar-
dımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni 
dâhil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru 
ve benzeri sağlık personelini kapsar. Bu sınıfa dâhil 
personel tarafından yerine getirilmesi gereken hiz-
metler, lüzumu hâlinde bedeli döner sermaye ge-
lirlerinden ödenmek kaydıyla Bakanlıkça tespit 
edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması 
yoluyla gördürülebilir. Üniversitelerin ‘aile ekono-
misi ve beslenme’anabilim dalı mezunları “diyetis-
yen” unvanını kullanamaz.

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı: Eğitim 
ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri 
kapsar. Bir örnek vermek gerekirse eğitim fakül-
telerinin psikolojik hizmetler programı mezunları 
“psikolog” unvanını kullanamazlar, ancak “rehber 
öğretmen” unvanını kullanabilirler.

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: Avukatlık hizmet-
leri sınıfı, özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına 
sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercile-
rinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar.

Din Hizmetleri Sınıfı: Din hizmetleri sınıfı, 
özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dinî eğitim 
görmüş olan ve dinî görev yapan memurları kapsar.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı: Bu sınıf, özel ka-
nunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, 
komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet 
müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emni-
yet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış 
emniyet mensubu memurları kapsar.

Jandarma Hizmetleri Sınıfı: Jandarma Genel 
Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay 
ve uzman jandarmaları kapsar.

Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı: Sahil Gü-
venlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay ve 
astsubayları kapsar.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı: Yardımcı hiz-
metler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya 
dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini kar-
şılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temiz-
leme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya 
basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak 
veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hasta-
ların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile 
ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma 
ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yar-
dımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel 
bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere 
ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa 
ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) 
bendinde tanımlananların dışında kalanları kap-
sar. Bu sınıfa dâhil personel tarafından yerine ge-
tirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin 
ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın 
bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmet-
lerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi 
mümkündür.

Teknik Hizmetler Sınıfı
Mühendis, mimar, jeolog, kimyager, ma-
tematikçi, istatistikçi ve benzeri teknik ve 
meslek unvanlarına sahip memurlar.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı
Her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve top-
lamak, iş sahiplerini karşılamak ve yol 
göstermek, temizleme, aydınlatma, ısıtma 
gibi hizmetleri yapanlar.
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Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: Bu sı-
nıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış 
olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda 
çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.

Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfı: Bu sınıf, 
Millî İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teş-
kilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında 
gösterilen veya Cumhurbaşkanınca tespit edilen 
görevleri ifa edenleri kapsar.

Sınıflandırmanın Yarar ve Sakıncaları
Sistemin yararları: memurları niteliklerine 

göre görevlendirme olanağı vardır. Eşit işe eşit 
ücret ilkesi, sınıflandırma sayesinde gerçekleştiri-
lebilir. Herkes çalışmasına, işinin ağırlığına göre 
ücrete hak kazanır. Bu suretle personel moral ba-
kımından da desteklenmiş olur. Kariyer ve yeterlik 
ilkesi iyi bir sınıflandırma ile gerçekleşir. Aslında 
bunlar sınıflandırmanın bir sonucudur. Özel sek-
törde çalışanlarla kamu sektöründe çalışanların sı-
nıflandırma sayesinde karşılaştırılması kolay olur. 
Ücret ödemesinde yaklaşma veya eşitlik sağlana-
bilir. Kadın ve erkeklere aynı ücretlerin ödenme-
sine yardımcı olur. Personelin alınmasında güçlük 
çekilmez. İşin ne olduğu ve bu işi yapacak kim-
selerin niteliklerinin ne olması gerektiği bilinir ve 
buna göre personel alınır. Personel sınıflandırılmış 
olduğu için giderlerin hesaplanması ve bunların 
çeşitli bakanlıklar arasında karşılaştırılması kolay 
olur. Memurların yükselmeleri daha sağlam esas-
lara bağlanır. Aynı ve benzeri iş görenler arasında 
unvan birliği sağlanır. 

Sistemin sakıncaları: Sınıflandırma işi uzun 
zaman alır ve masraflı bir iştir. Sınıflandırmanın 
yeni gereksinme ve değişikliklere uyması gerekir. 
Bu hemen yapılamayacağı için memurlar arasında 
hoşnutsuzluk yaratabilir. Atama ve yer değiştirme-
ler güçleşir. Esneklik azalır. Hizmetler çok iyi ince-
lenmiş olabilir, ancak insan unsuruna yeteri kadar 
önem verilmeyebilir.

Liyakat İlkesi
Liyakat kelimesi, bir işi veya görevi başarıyla ya-

pabilme kabiliyet ve ehliyetini ifade eder. Liyakat, 
bir işe yetenekli kimselerin getirilmesini zorunlu 
kılar. Liyakat sistemi kamu hizmetlerinde ve kamu 
kuruluşlarında görev alacak personele, göreve alın-

mada, ilerleme ve yükselmede, yer değiştirmede 
ve çıkarmalarda tüm hizmet ve şartlarda, ehliyetin 
esas tutulması prensibidir.

Liyakat Sisteminin Temel İlkeleri
Eşitlik prensibi gereği, kamu görevlerine girmek 

her vatandaşın bir vatandaşlık hakkıdır. Bu açıdan 
herkes, siyasi düşünce, dinî inanç, ırk, renk ve cin-
siyet gibi herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın kamu 
hizmetine girme hakkına sahiptir. Sistemi kayırma 
prensibinden ayıran en temel ilke budur.

Ehliyet prensibi, kamu hizmetine alınmada as-
lolanın ehliyet olmasını yani o iş için ehil bir kim-
senin işe alınmasını ifade eder.

Yarışma prensibine göre, kamu hizmetinde ser-
best yarışma esastır. Kamu görevine eleman alın-
ması gerektiği zaman, isteyen herkesin kamu hiz-
metine girebilmesine fırsat verilmesi maksadıyla 
bu hususla ilgili olarak kamuoyuna duyuru yapılır. 
Başvuran adaylar arasından yapılacak yeterlik yarış-
ması sonucu, kamu hizmeti açısından en iyi aday-
ların hizmete alınması imkânı sağlanmış olur.

Liyakat sistemi memurluğu bir kamu görevi 
olarak kabul ettiği için, bütün çalışma hayatını 
kamu hizmetine adayan kişilerin, bunun karşılı-
ğında ihtiyaç duydukları hizmet güvenliğini de te-
minat altına almıştır. Buna da güvenlik prensibi di-
yoruz. Bu açıdan yasalarla belirtilen ağır bir kusuru 
bulunmadıkça devlet memuru memuriyet hakla-
rından mahrum kılınamaz. Burada amaç, kamu 
hizmetinin yürütülmesini teminat altına almaktır.

Liyakat sistemi kamu hizmetlerini yürütmekle 
görevli kişi ve kuruluşlara her türlü eylem ve işlem-
lerinde tarafsız olmalarını emreder. Bu ilkeye de 
tarafsızlık prensibi adı verilmektedir.

Anayasa ve Personel Kanunlarındaki 
İlke ve Uygulamalar

1982 Anayasası, DMK ve 399 sayılı KHK’de 
liyakat sistemine ilişkin ilkeler yer almaktadır. Her 
Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. 
Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği nitelikler-
den başka hiç bir ayrım gözetilemez (AY md.70). 
Görüldüğü üzere Anayasa’da “görevin gerektirdiği 
niteliklerden başka niteliklerin aranmaması” ilkesi 
yer almaktadır. Bu ilke, eşitlik ilkesinin pekiştiril-
mesi ve kamu hizmetlerinin daha iyi yerine geti-
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rilmesini amaçlamaktadır. Bu ilke, işi esas almak-
tadır. Bir anlamda da işe alınacak kişilerin, görevin 
gerektirdiği nitelikleri taşımasını zorunlu hâle ge-
tirmektedir. Görüldüğü üzere anayasamız sonuçta 
liyakat ilkesi ve anlayışını kabul etmiş bulunmak-
tadır. DMK. md. 3’e göre kanunun temel ilkele-
rinden birisi de liyakattır. Anılan yasal hükümde 
liyakat şöyle düzenlenmiştir: Liyakat, “devlet kamu 
hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme 
ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sis-
temine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla 
uygulanmasında devlet memurlarını güvenliğe sahip 
kılmaktır”. Memurluğun bir meslek olarak kabul 
edilmesi, memurların tarafsız olmasını, siyasal par-
tilere girmesinin yasaklanması gibi, bazı koşulların 
sağlanmasını gerektirir. Devlet Memurları Kanunu 
bu alanda gereken hukuksal düzenlemeleri yapmış-
tır. Hukuksal düzenleme ne kadar iyi olursa olsun, 
uygulamada sistem yozlaştırılmaktadır. Siyasal ve 
toplumsal yaşamdaki karışıklıklar, devlet memurla-
rı üzerinde de etkisini göstermekte ve siyasal güçler, 
devlet memurluğunu liyakat sisteminden uzaklaştı-
rarak kayırıcılığa itmektedir.

Kamu iktisadi teşebbüslerinde personel rejimini 
düzenleyen 399 sayılı KHK, kendisine tabi perso-
nelin hizmet şartlarına, statülerine, hak, yüküm-
lülük ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usullerin 
belirlenmesinde bazı temel ilkeler getirmiştir. Bun-
lar; işin gerektirdiği nitelikleri haiz elemanların işe 
alınması, işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi, 
verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı maliyet bilinci 
içerisinde çalıştırılması, çalıştığı kuruluşta göreve 
devamını özendirecek bir özlük hakları sisteminin 
gerçekleştirilmesi, yaratıcılığı, girişimciliği, başa-
rı ve çabasının maddi ve manevi olarak değerlen-
dirilmesinin teşvikidir. Görüldüğü üzere KHK, 
bir yandan liyakat ilkesine önem verirken diğer 
yandan da verimlilik ve kârlılık gibi piyasa şartla-
rında geçerli olan rasyonel ilkeleri de göz önünde 

bulundurmaktadır. Bu ilkeler KİT’lerin ticari ve 
ekonomik esaslara göre piyasada diğer işletmelerle 
rekabet içinde çalışma zorunluluğunda olmasından 
kaynaklanmaktadır.

Kayırma Sistemi ve Liyakat Sistemi 
Arasındaki Farklar

Kayırma sistemi, siyasal yağmacılık sistemi 
olarak da adlandırılmaktadır. Bu sistem, iktidarla 
birlikte, kamu görevlilerinin değiştirilmesini ifade 
eder. İktidara gelen parti kamu görevlerine kendi 
taraftarlarını atar. Bunun gerekçesi, iktidara birlik-
te gelinir, birlikte iktidar olunur ve yine birlikte ik-
tidardan gidilir anlayışıdır. Uygulamada bu sistem, 
memurluğa giriş ve ilerleyişte, hem siyasal kayırma-
nın, hem memuriyetlerin bir savaş ganimeti gibi 
yağmalanmasının, hem siyasal ödüllendirmenin 
hem partizan kadrolar oluşturmanın yolu ve yön-
temi olmuş, bunların teorik bazını teşkil etmiştir 
(Güran, 1980, s. 85).

Liyakat sistemi, siyasal kayırmacılık sisteminin 
uygulamada olumsuz sonuçlar vermesi yüzünden 
ortaya çıkan bir sistemdir. Kayırma sisteminin orta-
ya çıkışından itibaren geçen zaman içinde, devletin 
rolü büyük ölçüde değişmiştir. Devletin geleneksel 
düzenleyici işlevleri, hem hacim yönünden katlana-
rak artmış hem de alan itibarıyla son derece geniş-
lemiş, bunun sonucunda devlet yeni ve büyük so-
rumluluklar üstlenmiştir. Devletin ödevleri arttıkça 
ve karmaşıklaştıkça, danışma ve koordinasyon ih-
tiyacı da önemli hâle gelmiştir. Tüm bu gelişmeler, 
memurları yeni yönetim, koordinasyon ve analiz 
teknikleri kullanmaya mecbur etmektedir. Bu ihti-
yaçlarla ve sorunlarla karşı karşıya kalan ve bunları 
çözümleme sorumluluğunu üzerine alan devlet, “li-
yakat sistemi” üzerine kurulmuş devlet memurluğu 
modelini gerçekleştirmek zorunda kalmıştır.

Kariyer İlkesi
Kariyer, bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca, 

herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak 
ilerlemesi, deneyim ve yetenek kazanmasıdır. Diğer 
bir deyişle kariyer, kamu personelinin haklarını, 
güvencelerini, yükümlülüklerini, güvenliklerini ve 
tüm hizmet koşullarını nesnel kurallarla belirten 
statülere göre çalışarak ve yetişerek, idari hiyerarşide 
yükselerek kamu görevlerini yürütmesidir.

DMK, m.3 Liyakat
Devlet kamu hizmetleri görevlerine gir-
meyi, sınıflar içinde ilerleme ve yüksel-
meyi, görevin sona erdirilmesini liyakat 
sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit 
imkânlarla uygulanmasında Devlet me-
murlarını güvenliğe sahip kılmaktır.
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Kariyer İlkesine Dayalı Sistemin 
Temel Özellikleri

Kariyer ilkesine dayanan sistemde personelin 
belli bir iş kolunda uzmanlaşması göz önünde tu-
tulur. Bir iş kolunda personelin ilerlemesi ve başarı 
kazanması temeldir. Birbirine bağlı iş veya hizmet-
ler topluluğu esas alınmaktadır. Personelin duru-
mu statülerle, yasalarla belirtilir. Uzmanlaşmayı 
sağlamak için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime, 
kıdeme ve çalışma süresine önem verilir. Yeterlik 
ilkesinin göz önünde tutulması, sistemin gelişmesi 
için şarttır. Devamlı ilerleme ve yükselmeye paralel 
bir ücret sistemi uygulanır. Alman Memur Huku-
kunda; kamu hizmetinin niteliğine göre (basit hiz-
metler, orta düzeydeki hizmetler, yüksek hizmetler 
gibi) kariyeri belirleyen koşullar öngörülmüştür. 
Bununla birlikte Avrupa Birliğine üye devletle-
rin kamu idarelerinde istihdam edilmiş olanların 
kamu gücünün kullanımını gerektiren ve devletin 
veya diğer kamu idarelerinin genel menfaatlerinin 
korunmasını konu edinen görevlere yükseltilmeleri 
bakımından vatandaşlık nedeniyle ayrımcılığa tabi 
tutulmaları Birlik hukukuna aykırı değildir (Önüt, 
“Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerdeki 
Memur İstihdamına Etkisi”, s. 246). 

DMK’da Düzenlenen Kariyer İlkesi
Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için 

lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekil-
de sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar iler-
leme imkânı sağlanır (DMK md.3/B). Kariyer sis-
temi, memurların idare karşısında her şeyden önce 
bir statü ile düzenlenen objektif hukuk kurallarına 
bağlı kalmasını gerektirmiştir. Memurların hak ve 
yükümlülüklerinin statülerle düzenlenmesi memu-
ra garanti sağlar.

Kariyer sistemi, hizmet süresine ve liyakata yer 
verir. Kıdeme yer verilmesi, aynı zamanda hiyerar-
şi içinde memura ilerleme imkânını da sağlayacağı 
için psikolojik yönden güç kazandırır. Kariyer sis-
temi aynı zamanda sınıflar içerisinde dereceler ve 
kademeler ve hiyerarşi bağını zorunlu kılar.

Kariyer ilkesinin ön plana çıktığı bir alan da 
“kurumlararası naklen atama” işlemleridir. Me-
murların kurumlararası nakil suretiyle atanmala-
rı için her iki idarenin de iradesi zorunludur. Bu 
noktada memuru istihdam eden idare atama ta-
lebini uygun bulma konusunda takdir yetkisine 
sahiptir. Ancak Danıştay’a göre ilgili idareler bu 
yetkilerini kariyer ilkesine uygun biçimde kul-
lanmalıdırlar. Örneğin; Danıştay’ın önüne gelen 
bir davada davacı Jeoloji Mühendisi unvanına 
sahip olup; Antalya H-Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu’nda infaz ve koruma memuru görevin-
de bulunmaktadır. (A) İl Özel İdaresi emrinde bir 
göreve kurumlararası nakil yoluyla atanma isteği-
ne Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel 
Müdürlüğü, “bulunduğu yerde de personel ihti-
yacı olduğu” gerekçesiyle muvafakat vermemiştir. 
Danıştay ise konu ile ilgili bir kararda; “kamu hiz-
metinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, 
kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimlilik-
lerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek 
oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmaları-
nın kamu yararına uygun düşeceği açıktır” diyerek 
“davalı idarece personel ihtiyacı gerekçe gösterilerek 
muvafakat verilmemiş ise de, Jeoloji Mühendisi olan 
davacının görev yapmak istediği alanın öğrenimi-
ne ve mesleğine uygun olması ve bu meslekte daha 
verimli olabileceği, ayrıca gitmek istediği kurumca 
öğrenimine uygun tarzda yükselebilme olanağının 
da mevcut olduğu hususları göz önüne alındığında 
davacının atanma isteğine muvafakat edilmeme-
sine dair işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı” 
sonucuna varmıştır (D. 5.D., E. 2012/10984, K. 
2013/76, T. 16.01.2013, (www.kazanci.com.tr). 
Aynı yönde bkz. D. 5.D., E. 2007/2196, K., T. 
14.05.2007, (www.kazanci.com.tr). 

Kariyer
Bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca, her-
hangi bir iş alanında adım adım ve sürekli ola-
rak ilerlemesi, deneyim ve yetenek kazanması.
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MEMURİYET GÜVENCESİ
Memura yönelebilecek tehditlerin gelebileceği 

çevreleri dikkate alarak memur güvencelerini iki 
grupta toplamak mümkündür. Bunlardan biri, 
“memuru devlete karşı koruyan güvenceler” diğeri 
“memuru idare edilenlere karşı koruyan” güvence-
lerdir. Memurun, vatandaşlara karşı korunması 
önemli bir sorun yaratmaz. Bilindiği gibi korunma 
daha çok güç sahiplerine karşı olur. Memuru devle-
te karşı koruyan güvencelerin bir kısmı yasama, bir 
kısmı yürütme, diğer bir kısmı da yargı ile ilgilidir. 
Bilindiği gibi memur yürütmenin bir parçasını teş-
kil eder ve onun içinde yer alır. Memurun yasa-
ma ve yargı ile olan ilişkisi de dolaylı bir ilişkidir. 
Memur güvenceleri düzenlenirken bu özellikler 
göz önünde tutulmuş ve memuru yürütmeye karşı 
koruyan güvenceler ayrıntılı bir biçimde, yasama 
ve yargı ile ilgili olanlar ise konunun gerektirdiği 
ölçüde ve sınırlı bir şekilde düzenlenmiştir.

Yasama Organına Karşı Memuriyet 
Güvencesi

Yasama organının göz önünde tutacağı memur 
güvenliğini ilgilendiren ilkeler Anayasa’nın çeşitli 
maddelerinde yer almıştır. Örneğin, hizmete alın-
mada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç-
bir ayrım gözetilmemesi, devlet memurluğunun 
sürekli ve kanuni bir statüye sahip olması, devlet 
memurları hakkında yapılacak disiplin kovuştur-
malarında isnat olunan hususun ilgiliye açıkça ve 
yazılı olarak bildirilmesi, ilgilinin savunmasının 

istenmesi ve savunma için belli bir süre tanınma-
sı, disiplin kararlarının yargı yerlerinin denetimi 
dışında bırakılamaması gibi hükümler yer almıştır. 
Bunlar memur güvenliğini yakından ilgilendirir ve 
yasama organının memur hukukunu düzenlerken 
bunları göz önünde bulundurması gerekir.

Yargı Organına Karşı Memuriyet 
Güvencesi

Yargı, her şeyden önce memur güvenliğinin 
vazgeçilmez bir unsuru ve yasalarla sağlanan me-
mur güvencelerinin gerçekleştirilmesinin en etkin 
aracıdır. Yürütme ile yargı arasındaki ilişkinin dü-
zenlenmesinde iki nokta dikkati çekmektedir. Bi-
rincisi, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 
yargı yolunun açık olması, diğeri ise yargı yetkisinin 
kullanılmasında hiçbir merciinin mahkemelere ka-
rışamayacağı, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı 
hususudur. Yürütme, yargı kararlarına uymak zo-
runda olup mahkeme kararını hiçbir surette de-
ğiştiremez ve yerine getirilmesini de geciktiremez. 
Kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi 
için memurların yargılanmaları iki açıdan özel bir 
düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bunlardan ilki, me-
murların görevleri sebebiyle işledikleri bazı suçlar-
dan dolayı yargılanabilmeleri için idarece yürütülen 
özel bir usulün getirilmiş olması, diğeri ise yine hiz-
met gereğinin bir sonucu olarak bazı memurlar için 
mahkemelerin görev ve yetkileri yönünden özel hü-
kümlerin konulmuş olmasıdır. Hizmetin daha iyi 
işlemesini sağlamak amacı güden bu düzenlemeler, 
memura görevinde özel bir güvenlik sağlar.

Memur sınıfları arasında 
yardımcı hizmetler sınıfı-
na yer verilmesinin, hem 
Devlet Memurları Kanunu 
hem de Anayasa m. 128/1 
ile çelişkili olup olmadığını 
değerlendirin.

Memurların sınıf değiştir-
meleri, diğer bir deyişle bir 
sınıftan diğerine geçmeleri 
mümkün müdür?

Kadro sınıflandırması ile 
rütbe sınıflandırması ara-
sındaki farkı açıklayın.

Öğrenme Çıktısı

4 Memurluk mesleğinin temel ilkelerini açıklayabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Yürütme Organına Karşı Memuriyet 
Güvencesi

Anayasamızın 8. maddesinde, “Yürütme yetkisi 
ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve 
kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.” 
hükmü yer almaktadır. Yürütme siayasi bir kimli-
ğe sahiptir. Ancak üst düzey kimi bürokratlar hariç 
memurlar tarafsızdır. Memurlar, günlük ve teknik 
işleri yerine getirir ve idarenin beşeri unsurudur. 
Yürütmenin kararlarını uygulama, memuru yürüt-
menin siyasi bir uzantısı haline getirmemelidir. Ni-
tekim memurların siayasi veya ideolojik faaliyeti di-
siplin yoluyla ihracı gerektirir (DMK md. 125/E).  

Medya Karşısında Memuriyet 
Güvencesi

Memurlar basın ve yayın organlarına karşı da 
güvence altına alınmalıdır. Memurların basın ve 
yayın organlarına demeç vermeleri kural olarak 
yasaklanmıştır. Devlet memurları, kamu görevleri 
hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve 
televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremez-
ler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili 
kılacağı görevli; illerde valiler veya yetkili kılacağı 
görevli tarafından verilebilir. Askeri hizmet ile ilgili 
bilgiler özel kanunların ve Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamelerinin yetkili kıldığı personel dışında hiç 
bir kimse tarafından açıklanamaz (DMK md.15).

Amire Karşı Memuriyet Güvencesi: 
Hukuka Aykırı Emir

Memur hiyerarşiye tabi olduğu, bu itibarla hiz-
met teşkilatı ve mertebeler silsilesi içinde kaynaş-
mış bulunduğu için, görevini kişisel arzularına, dü-
şüncelerine göre değil, mevzuata ve üstünün emir 

ve talimatına göre yerine getirecektir. DMK m. 
11/1’de, “Devlet memurları kanun ve diğer mevzu-
atta belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından 
verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görev-
lerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı 
sorumludurlar” hükmü yer almaktadır. 

Hiyerarşi yetkisinin sınırlanması ile ilgili ola-
rak “kanunsuz emir”den söz edilmesi gerekir. AY 
md 137 ve DMK md.11’de bu konuda hükümler 
bulunmaktadır. Devlet memuru amirinden aldığı 
emri, Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararna-
mesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, ye-
rine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. 
Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yeni-
lerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak 
emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk 
emri verene aittir. Konusu suç oluşturan emir, hiç-
bir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse 
sorumluluktan kurtulamaz. AY md. 137/3’de aske-
ri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu dü-
zeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla 
gösterilen istisnaların saklı olduğu da belirtilmiştir. 
(PVSK, TSK’da mutlak itaate yer verilmiştir).

AY md.137’de söz konusu olan herhangi bir gö-
revliye üstü tarafından verilmiş olan emirdir. Genel 
emir, yönerge vb. işlemler ise zaten yazılı olacağın-
dan onlara karşı herhangi bir itirazdan sonra üstün 
ısrarı, yeniden ve yazılı olarak yapılması gereken 
bir işlem şeklinde ortaya çıkmaz. Üstün emri de-
ğiştirmemiş olması ya da yönergeye uygun davra-
nılmasını ihtar etmesi “emrin yazı ile yenilenmesi” 
anlamını taşır. Konusu suç teşkil eden emrin ye-
rine getirilmemesi gerekir. Konusu suç teşkil eden 
emrin yerine getirilmemesi ceza hukuku ve anaya-
sanın temel ilkelerinden olan cezaların şahsiliğin-
den kaynaklanan bir kuraldır (AY md.38). Aksi 
bir durumda, yalnızca konusu suç oluşturan emri 
yerine getiren değil, o emri veren de ayrı ayrı ve 
kişisel olarak sorumlu tutulacaktır. İster üstlerinin 
iç düzene ilişkin işlem ve önlemleri, ister genel ya 
da öznel nitelikli emirleri, isterse bu alandaki yasal 
düzenlemelerin Anayasa’ya ve genel olarak hukuka 
aykırılıkları söz konusu olsun, astın bunlara karşı 
iptalleri için yargı yoluna başvurması mümkün de-
ğildir. Çünkü ileride görüleceği üzere iptal davası 
açabilmek için “menfaat” ilişkisi denilen bir kriter 
bulunmaktadır ve menfaatin mutlaka “kişisel” ol-
ması gerektiğinden ast-üst ilişkisi içinde bulunan-
ların kendi özlük işleri (yani maaş, görev unvanı, ve 
bazı hâllerde görev yeri ile ilgili durumlara ilişkin 

DMK, m. 15
Devlet memurları, kamu görevleri hakkın-
da basına, haber ajanslarına veya radyo ve 
televizyon kurumlarına bilgi veya demeç 
veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak 
bakanın yetkili kılacağı görevli; illerde va-
liler veya yetkili kılacağı görevli tarafından 
verilebilir. Askeri hizmet ile ilgili bilgiler 
özel kanunların ve Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamelerinin yetkili kıldığı personel dı-
şında hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.
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ve kazanılmış hak olarak kabul edilen konular) dışında hizmete ilişkin karar ve işlemlerle emirlerin iptali 
için yargı yoluna başvurma hakları yoktur.

Üstün, bir işin yapılma biçimi ve yöntemi konusundaki davranışı hizmetin gerekleri ve bağlı olduğu 
kurallara uygun olmasa bile, son söz hizmetten birinci derecede sorumlu olan üste ait olduğundan, astın 
görevi sadece üstü usulüne uygun olarak uyarabilmek, görüşlerini üstüne bildirebilmektir.

Hiyerarşinin özellikle görevlinin davranış özgürlüğünü ortadan kaldırarak onu bir otomat duru-
muna sokması, kanun ile görevlinin arasına girmesi ve hizmetten yararlananların görevliden yasalara 
uygun davranmasını isteme olasılığını sınırlayabilmesi, görevlinin de almış olduğu emri bir mazeret 
olarak kullanarak, konuyu saptırabilmesi en çok eleştiri alan noktalardandır. Uygulamada hiyerarşi, 
işleri yavaşlatan ve kırtasiyecilik aracı olarak kullanılan, bu yönüyle hizmeti aksatan bir yöntem olarak 
görülebilmektedir. Ayrıca, sorumluların sayısının artması, sorumluluğu anonimleştirmekte ve ne üst ne 
de ast “kademe ilkesi”ne uymayıp istediği görevli ile doğrudan ilişki kurduğundan disiplin bozucu bir 
uygulamaya dönüşebilmektedir.

DMK, m. 11
Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından veri-
len görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine 
karşı sorumludurlar.
Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yö-
netmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir 
emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak 
emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. 
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan 
kurtulamaz.
Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar 
saklıdır.

Konusu suç teşkil eden 
emrin yerine getirilmesi ile 
hukuka aykırı emrin yerine 
getirilmesi arasında sorum-
luluk bakımından fark olup 
olmadığını değerlendirin.

DMK m.15’in, memur-
ları medyadan gelebilecek 
baskılara karşı bir taraftan 
güvence altına alırken diğer 
taraftan da memurlara bir 
yasak ve kısıtlama getirdiği-
ni söyleyebilir miyiz?

Memuriyet açısından gü-
vencenin önemini anlatın.

Öğrenme Çıktısı

5 Memurların görevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri için öngörülmüş güvenceleri 
          sıralayabilme

Araştır 5 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

1 Anayasa’ya, Devlet Memurları 
Kanunu’na ve Ceza Kanunlarına göre 
memur kavramını tanımlayabilme

Pozitif Normlardaki Görünüm
• 1982 Anayasası’na göre, Devletin, kamu iktisadi teşebbüsle-

ri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre 
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektir-
diği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevli-
leri eliyle görülür. 

• Devlet Memurları Kanunu’na göre, mevcut kuruluş biçimi-
ne bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince 
genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu 
hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler memur sayılır. 

• 5237 sayılı TCK memur değil, kamu görevlisi kavramı üzerin-
de durmuştur. Kamu görevlisi ise “kamusal faaliyetin yürütül-
mesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sü-
rekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi” olarak tanımlanmıştır.

2 Memur tanımlamalarındaki 
ortak yönleri oluşturan kriterleri 
açıklayabilme

Memur Tanımlamalarındaki 
Ortak Yönler

• Genel idare esaslarına tabi kamu hizmeti: Genel idare esasla-
rı; bütçe kuralları, denetim kuralları, finansman, kamulaştır-
ma, ceza kesme, kamu alacaklılarının tahsili yöntemine baş-
vurma, idari işlem ve sözleşmeler yapma, genel muhasebe, 
arttırma, eksiltme ve ihale yöntemine başvurma, yönetimin 
malının kamu malı sayılması, amacı, personelinin bağlı ol-
duğu farklı hukuki statü gibi kamusal yetkiler “genel idare 
esasları” adını alan hukuksal rejimin kapsamına girmektedir. 

• Kamu hizmetlerinin genel özelliklerinden bir diğeri de “sü-
rekliliktir”. Süreklilik, hizmetin hem zaman bakımından 
devamlılığını hem de içerik ve yoğunluğundaki istikrarı ve 
düzenliliği ifade eder. 

• Memurlar ancak devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer 
kamu tüzel kişilerinde istihdam edilebilir. Buna istihdam 
edilen yer kriteri adı verilir. 

• Memur kavramını belirleyen kriterlerden bir diğeri de atama 
işlemidir. Hiyerarşik anlamda en üst devlet memurundan en 
alt derecedekine kadar bütün memurlar atama işlemi ile işba-
şına gelir. Atama idarenin tek yanlı iradesi ile hukuki sonuçlar 
doğuran kurucu, yenilik doğurucu, icrai-idari işlemdir. 

• Memurların özlük hakları büyük ölçüde kadrolara bağlıdır. 
Kadro memurun görev, unvan ve aylık derecesini gösterir. 
Kadrosuz devlet memuru çalıştırılamaz. 

• Kadro derecesine uygun olarak memura yapılan aylık tahsisi 
de memuriyet statüsünün belirlenmesinde tamamlayıcı bir 
kriter olarak nitelendirilebilir. 

• Hiyerarşi ise, belirli bir örgüt içerisinde bulunanlar arasında-
ki derecelenmeyi ifade eder. Hiyerarşi merkezden yönetimin 
gerçekleşme aracı ve yöntemidir.
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3 Kamu personel kategorilerini ayırt 
edebilme

Kamu Personel Kategorileri ve 
Memurların Konumu

• Anayasa koyucu memur dışındaki “diğer kamu görevlisi” adı-
nı verdiği kişileri anayasal güvenceye almak istemiş ve onlar-
la aynı genel esaslara tabi tutmuştur. 

• Sözleşmeli personel idarenin çok yanlı işlemlerinden olan 
idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilirken, memurlar tek 
yanlı bir idari tasarruf olan atama işlemi ile istihdam edil-
mektedirler. 

• Mükellefler, kanunun açık hükmüne dayalı olarak idarenin 
zorla, geçici bir süre ve bir görevin yerine getirilmesi için 
hizmete aldığı kişilerdir. 

• Fahri ajanlar; il genel meclisi, belediye meclisi üyeleri gibi 
seçimle ve belirli bir süre için kamu hizmetine katılan kim-
selerdir.

4 Memurluk mesleğinin temel 
ilkelerini açıklayabilme

Memurluk Mesleğinin Temel 
İlkeleri

• Memurluk mesleğinin temel ilkeleri; sınıflandırma, liyakat 
ve kariyer ilkesidir. 

• Sınıflandırma, devlet memurlarını görevlerinin gerektirdiği 
niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmak anlamına gelir. 

• Devlet Memurları Kanunu’nda rütbe sınıflandırması esası 
benimsenmiş ve bütün devlet memurları (genel idare hiz-
metleri, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri gibi) oniki sınıf 
içinde toplanmıştır. 

• Liyakat, memurluğa girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yük-
selmeyi ve görevin sona erdirilmesini yetenek esasına dayan-
dırmaktır. Liyakat sisteminin temel ilkeleri arasında eşitlik, 
ehliyet, yarışma, tarafsızlık ve güvenlik prensipleri bulunur.

• Kariyer, bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca, herhangi 
bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, de-
neyim ve yetenek kazanmasıdır. Kariyer sisteminde amaç, 
kamu personelinin belli bir iş kolunda uzmanlaşmasını sağ-
lamaktır. Uzmanlaşmayı sağlamak için hizmet öncesi ve hiz-
met içi eğitime, kıdeme ve çalışma süresine önem verilir.
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5 Memurların görevlerini tam olarak 
yerine getirebilmeleri için öngörülmüş 
güvenceleri sıralayabilme

Memuriyet Güvencesi
• Memurun kamu görevini hakkıyla yerine getirmesine engel 

olabilecek olası tehditlere karşı bazı güvenceler öngörülmüş-
tür. Bu güvencelerin bir kısmı memuru devlete karşı korur-
ken, bir kısmı da idare edilenlere karşı korumaktadır. 

• Memuru devlete karşı koruyan güvencelerin bir kısmı yasa-
ma, bir kısmı yürütme diğer bir kısmı da yargı ile ilgilidir. 

• Yasama organının göz önünde tutacağı memur güvenliğini il-
gilendiren ilkeler, Anayasa’nın çeşitli maddelerinde yer almıştır. 

• Kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için me-
murların yargılanmaları özel bir düzenlemeye tabi tutulmuş-
tur. Bazı memurlar için de mahkemelerin görev ve yetkileri 
yönünden özel hükümler getirilmiştir. 

• Memur, hiyerarşik amirlerinin emir ve gözetimi altında ça-
lışırken çoğu zaman kendi dışında alınan bir takım karar-
ları uygulamak durumunda kalır. Buna karşılık, memurlar 
kararların alınmasına da çeşitli şekillerde ve derecelerde 
katkıda bulunurlar. 

• Memurların basın ve yayın organlarına demeç vermeleri ku-
ral olarak yasaklanmıştır. 

• Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine 
aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene 
bildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yeniler-
se, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine 
getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konu-
su suç oluşturan emir, hiçbir suretle yerine getirilmez. Acele 
hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması 
için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır (DMK md. 11).
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1  Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya 
seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, 
süreli veya geçici olarak katılan kişiyi kamu görevlisi 
olarak tanımlayan Kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A. Anayasa
B. Devlet Memurları Kanunu 
C. Türk Ceza Kanunu
D. İdari Yargılama Usulü Kanunu
E. Kamu Personel Kanunu

2  Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları 
Kanunu’nda öngörülen memur sınıfları içinde yer 
almaz?

A. Avukatlık hizmetleri sınıfı
B. Din hizmetleri sınıfı
C. Emniyet hizmetleri sınıfı 
D. Yardımcı hizmetler sınıfı 
E. Ziraat işleri sınıfı

3  Devlet Memurları Kanununda öngörülmüş 
memur sınıflarından hiçbirine sokulması mümkün 
olmayan memurların aşağıdaki sınıflardan hangisi-
ne girdiği kabul edilir?

A. Teknik hizmetler sınıfı
B. Yardımcı hizmetler sınıfı
C. Genel idare hizmetleri sınıfı
D. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı
E. Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı

4  Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşi yetkisinin 
kapsamına girmez?

A. Emir ve direktif verme 
B. Disiplin cezası verme
C. Yapılan işlemi düzeltme
D. Mevzuatın ne şekilde uygulanacağını gösterme 
E. Memurun evinde arama yapma

5  Aşağıdakilerden hangisi atama işleminin hu-
kuki nitelikleri arasında yer almaz?

A. Tek taraflı işlem
B. Yenilik doğurucu işlem 
C. İcrai işlem
D. İdari işlem
E. Düzenleyici işlem

6  Uyuşmazlık Mahkemesine göre, sözleşmeli 
personelle yapılan idarî sözleşmenin idare tarafın-
dan feshinden doğan anlaşmazlıkların hangi yargı 
kolu içinde çözümlenmesi gerekir?
A. Hukuk yargısı B. Ceza yargısı
C. İdari yargı D. Vergi yargısı
E. Anayasa yargısı

7  “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet ol-
duğuna Cumhurbaşkanınca karar verilen görevlerde 
sözleşme ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında is-
tihdam edilebilir” hükmünün kapsamında yer alan 
kamu hizmeti görevlilerine ne ad verilir?
A. İşçi
B. Sözleşmeli personel 
C. Diğer görevli
D. Memur
E. Geçici memur

8  “Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler 
için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun 
şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere ka-
dar ilerleme imkânı sağlanır.” Devlet Memurları 
Kanunu’nda yer alan bu hüküm ile aşağıdaki ilke-
lerden hangisine gönderme yapılmıştır?
A. Sınıflandırma ilkesi  B. Liyakat ilkesi
C. Kadro ilkesi  D. Kariyer ilkesi 
E. Eşitlik ilkesi

9  Kamu hizmetlerinde ve kamu kuruluşlarında 
görev alacak personele, göreve alınmada, ilerleme 
ve yükselmede, yer değiştirmede ve çıkarmalarda 
tüm hizmet ve şartlarda, ehliyetin esas tutulmasını 
öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sınıflandırma ilkesi  B. Liyakat ilkesi
C. Kariyer ilkesi  D. Eşitlik ilkesi 
E. Kadro ilkesi

10  Bir memur, üstünden konusu suç olan bir 
emir aldığında ne şekilde hareket etmelidir?
A. Emrin yazılı olarak tekrarlanmasını istemeli ve 

emrin gereğini yapmalıdır.
B. Emre kayıtsız şartsız itaat etmelidir.
C. Emri bir üst makama duyurmalı, onun onayı 

hâlinde emri yerine getirmelidir.
D. Görevinden istifa etmelidir.
E. Konusu suç olan emirler hiçbir şekilde yerine 

getirilmemelidir.
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Ceza Kanunları” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “Kamu Personel Katego-
rileri ve Memurların Konumu” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “DMK’da Öngörülen Sı-
nıflar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C Yanıtınız yanlış ise “DMK’da Düzenlenen 
Kariyer İlkesi” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “DMK’da Öngörülen Sı-
nıflar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. E Yanıtınız yanlış ise “Kamu Personel Katego-
rileri ve Memurların Konumu” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Hiyerarşi Kriteri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Atama Kriteri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Liyakat İlkesi” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Amire Karşı Memuriyet 
Güvencesi: Hukuka Aykırı Emir” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

10. E

Araştır Yanıt
Anahtarı1

Araştır 1

Hiç kuşkusuz vardır. Örneğin, Anayasa’nın 68. maddesine göre, memurlar ve 
yapmış oldukları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görev-
lileri siyasi partilere üye olamazlar. Yükseköğrenim elemanlarının siyasi partilere 
üye olmaları kanunla düzenlenebilir. Yine, 76. maddeye göre, memurlar ve di-
ğer kamu görevlileri görevlerinden çekilmedikçe aday olamazlar ve milletvekili 
seçilemezler. Ayrıca, Anayasa’nın 129. maddesine de bakınız lütfen. Kamu ke-
siminde çalışan işçiler içinse bu tür yasaklar söz konusu olmadığı gibi bunlar 
başta sendika kurmak, toplu iş sözleşmesi ve grev yapmak gibi haklara sahiptir.

Araştır 2

Bakanların Başbakana karşı sorumlu olduklarını belirten söz konusu hükümde 
kastedilen siyasal sorumluluk idi. Fakat aynı maddenin 3. fıkrasında yer alan 
“Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine 
getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür” hükmü 
ile 104. maddedeki Cumhurbaşkanına verilen Başbakanın teklifi üzerine ba-
kanların görevine son verme yetkisi birlikte düşünüldüğünde, Başbakanın ba-
kanlar üzerinde belli ölçüde bir hiyerarşi gücüne sahip olduğu söylenebilirdi.

Araştır 3
Memurun yerine getirdiği görev bir kadroya bağlanmıştır ve memur bu kadro 
ile bütünleşmiştir. Sözleşmeli personelin ifa edeceği görevler ise asli ve sürekli 
nitelikte değildir. Ayrıca, sözleşmeli personelin idare ile olan ilişkisinin kapsamı 
ve boyutları genel, nesnel ve kişilik dışı bir biçimde yasa ile belirlenmemiştir.

Araştır 4
İlke olarak her memurun kendi sınıfında çalıştırılması gerekir. Ancak geçi-
lecek sınıfın niteliklerine sahip olmak koşuluyla, eşit dereceler arasında veya 
derece yükselmesi yoluyla bir sınıftan diğerine geçmek mümkündür.

Araştır 5 Söz konusu hüküm, aynı zamanda memurların basına bilgi ve demeç verme-
lerini yasaklamaktadır.
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Memuriyete Giriş ve Atama İşlemleri
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Anahtar Sözcükler: • Memuriyete Giriş  • Güvenlik Soruşturması   • Aday Memur  • Asli Memur  
• İstisnai Memur

1
Memuriyete Girişte Uygulanan Anayasal 
İlkeler
1 Memuriyete giriş için öngörülmüş anayasal 

ilkeleri sıralayabilme 2
Memuriyete Giriş Koşulları ve Sınav 
Yöntemi
2 Memuriyete giriş koşullarını sıralayabilme
3 Memurluğa alınma usullerini açıklayabilme

4
Memurluğa Atama
10 Memur hukukunda başlıca atama türlerini 

tanımlayabilme

Aday Memuriyet
4 Aday memuriyet statüsünü açıklayabilme3
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GİRİŞ
Serbestlik, eşitlik ve görevin gerektirdiği niteliklerden başka nitelik aranmaması ilkeleri memuriyete 

girişte uygulanan ilkelerdir. Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar ise Devlet 
Memurları Kanunun 48. maddesinde düzenlenmiştir. Devlet memurluğuna girmek isteyenlerden yarışma 
sınavını kazanmış bulunanlarla, sınavsız olarak kabul edilenlerden ihtiyaca göre alınacaklar öncelikle aday 
memur olarak atanırlar.  Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Adaylık devresi içinde eğitimde 
başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli 
olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Adaylık devresi içinde veya sonunda, DMK madde 56 ve 57 hü-
kümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) ise, 3 yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar. 

MEMURİYETE GİRİŞTE UYGULANAN ANAYASAL İLKELER 
Memurluğa girişte üç temel ilke uygulanır. Bunlar “serbestlik ilkesi”, “eşitlik ilkesi” ve “görevin ge-

rektirdiği niteliklerden başka niteliklerin aranmaması” ilkesidir. Bu ilkeler Anayasa’nın 70. maddesinde 
açıkça belirtilmiştir: “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin 
gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez.”

Demokratik toplumun özelliklerinden birisi de devlet memurluğunun geniş bir vatandaş kitlesine açık 
bulundurulmasıdır.

Serbestlik İlkesi
Memur olma, kişinin isteğine bağlıdır. Serbestlik ilkesi 

gereği hiç kimse, isteği dışında memur yapılamaz; memur 
olmaya zorlanamaz.

Eşitlik İlkesi
Hukukun genel ilkelerinden olan ve anayasal güvence altın-

da bulunan bu ilke gereğince, aynı hukuki durumda olanlara 
aynı hukuki muamele yapılır. Kanun’da sayılmış bulunan genel 
ve özel koşullar eşitlik ilkesinin ihlali anlamına gelmemektedir. 
Bunlar hizmetin iyi bir biçimde yürütülmesi için konulmuş bu-
lunan yetenek koşullarıdır. Ancak, özel şartlar konulurken bu 
şartların gerçekten hizmetin ve işin icabı olmasına dikkat edil-
melidir. Aksi hâlde kamu hizmetine girişin temel esaslarından 
olan eşitlik ve genellik ilkeleri ihlal edilmiş olur.

Görevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Nitelik Aranmaması İlkesi
Memuriyete girişte ancak ve sadece görevin gerektirdiği nitelikler aranmalıdır. Görevin gerektirdiği 

niteliklerin neler olacağı kadro ile belirlenir. 

Serbestlik İlkesi
Hiç kimsenin isteği dışında memur olma-
ya zorlanamaması; memur olmanın kişi-
nin isteğine bağlı olması.

Eşitlik İlkesi
Memurluğa girişte, bireyler arasında görevin 
gerektirdiği niteliklerin dışında bir ayırım 
yapılmayarak aynı hukuki durumda olanla-
ra aynı hukuki muamelenin yapılması.
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MEMURİYETE GİRİŞ KOŞULLARI 
VE SINAV YÖNTEMİ

Batı hukukunda memuriyete giriş siyasal kamu 
haklarından olup katılma hakları içerisinde yer alır. 
İslam hukukunda ise kamu hizmetlerine girme hu-
susu, ferdin devlete karşı ileri sürebileceği bir hak 
değil, daha çok bir hizmete hazır olma hususunda-
ki arzı ifade etmektedir.

Memuriyete giriş, Anayasa md.70/2’de yer alan 
kamu hizmetlerine girme hakkının bir alt türünü 
oluşturur. Yalnızca aday ve asli memurlar değil, is-
tisnai memurluğa da memur olabilmenin genel 
şartlarını taşıyanlar atanabilirler. Bu koşulların kaybı 
hâlinde aksi belirtilmediği sürece, koşullarda eksiklik 
nedeni ile yetki ve usulde paralellik ilkesine göre ata-
mayı yapan makamca memuriyete son verilir.

Genel Koşullar
Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak 

genel şartlar Devlet Memurları Kanunun 48. mad-
desinde düzenlenmiştir.  

Vatandaşlık
Bir ferdi belirli bir devlete bağlayan bağ olan va-

tandaşlık, siyasi bir kamu hakkı olup (AY md.66), 
kamu hizmetine girme hakkının sadece Türklere 
ait olduğu Anayasa md.70/1’de vurgulanmıştır. 
Vatandaşlık hakkı, siyasal kamu haklarından birisi 
olduğu için sınırlanması ancak kanunla olur. 

Avrupa Birliği memurları ise Avrupa Birliği’ne 
üye devlet vatandaşları arasından seçilir. AB’ne üye 
devlet vatandaşları Avrupa Birliği vatandaşıdır. AB 
vatandaşlığı gerçek bir vatandaşlık değildir. Ancak 
kimi haklardan yararlanmayı sağlamaktadır. Ser-
best dolaşım, iş kurma imkânlarından yararlanma 
gibi. Birlik mevzuatı açıkça üye Devletler tarafın-
dan benimsenmesi gereken bir memur veya kamu 
görevlisi tanımı içermediğinden üye Devletlerin 
ulusal mevzuatlarında memur veya kamu görevlisi 
kavramları farklı şekillerde tanımlanabilir (Önüt, 
“Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerdeki 
Memur İstihdamına Etkisi”, s. 242). Üye Devletle-
rin Birlik Hukuku anlamında kamu idaresine özgü 
görevlerde yalnızca kendi vatandaşlarını istihdam 
etmesi Birlik Hukukuna aykırı değildir (Önüt, s. 
243). Divan kamu gücü ve kamu hizmeti ayrımına 
göre belli meslekleri sadece ilgili ülkenin vatandaş-
larının yapabileceğini kabul etmiştir. ABAD’a göre, 
“kamu gücünün kullanımına ve devletin veya diğer 
kamu idarelerinin genel menfaatlerinin korunmasını 
konu edinen görevlere doğrudan veya dolaylı katılımı 
gerektiren işler” Birlik Hukuku anlamında kamu 
idaresine özgü görevlerin kapsamında yer almakta-
dır. Söz konusu görevlerin o ülkenin vatandaşları-
na hasredilmesi ve ayrıma gidilmesi mümkündür. 
Her somut olayın özelliğine göre bir değerlendirme 
yapılmalıdır. Bu yapılırken ilgili ülkelere tanınan 
takdir yetkisi kötüye kullanılmamalıdır. Sadece 
bedeni hizmet yapanlar veya yapmayanlar ayrımı 
yetersizdir. 

Yabancı dil bilmeyi gerektir-
meyen bir memurluk görevi 
için, yabancı dil bilgisinin şart 
koşulmasının, Anayasanın 
“hizmete alınmada görevin 
gerektirdiği niteliklerden baş-
ka hiç bir ayrım gözetilemez” 
hükmüne aykırılık oluşturup 
oluşturmadığını değerlendirin.

Memuriyete girişte uygula-
nan anayasal ilkeler nelerdir?

Memuriyete girişte eşitlik 
ilkesinin uygulanmasına iliş-
kin örnek olayları anlatın. 

Öğrenme Çıktısı

1 Memuriyete giriş için öngörülmüş anayasal ilkeleri sıralayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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DMK md. 48’de, memur olabilmek için Türk 
vatandaşı olmadan söz edilmiştir. Dolayısıyla va-
tansızlar ya da yabancılar devlet memuru olamaz-
lar. Kamu hizmetlerinin vatandaşlara gördürülmesi 
yaygın bir uygulama olup, bu yaklaşım vatandaşın 
hizmete ve ülkeye daha fazla bağlı olacağı varsa-
yımı veya vatandaşları yabancıların rekabetinden 
koruma gibi gerekçelere dayandırılabilir. Türk va-
tandaşlığının kazanılma biçimi önemli değildir. 
Kazanılmış olan vatandaşlık, herhangi bir şekilde 
kaybedildiği takdirde genel koşul yitirileceğinden 
memuriyete idarece son verilecektir. Bu işlemi 
yapma konusunda ilgili idare bakımından bağlı 
yetki söz konusudur. Türk vatandaşlığını kaybet-
tirme kararları şahsidir. İlgilinin eş ve çocuklarına 
sirayet etmez (5901 s. Türk Vatandaşlığı Kanunu 
md.30/2). Oysa vatandaşlığın iptali kararı ilgili ki-
şiye bağlı olarak Türk vatandaşı olmuş eş ve çocuk-
lar hakkında da hüküm ifade eder (Türk Vatandaş-
lığı Kanunu md. 32). Yabancı devlet vatandaşlığına 
geçmek için başvurma devlete sadakat yükümlülü-
ğünün ihlali değildir. Çifte vatandaşlık da memuri-
yete engel değildir.

Mahkumiyet
Devlet Memurları Kanunu md.48 A/-5’de ce-

zanın miktarı ve suçun türü esas alınmıştır. DMK 
md. 48/A-5’te; “Türk Ceza Kanununun 53. madde-
sinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen 
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenli-

ğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işle-
yişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fe-
sat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değer-
lerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm 
olmamak” hükmü yer almaktadır.

Şu halde; 
a. kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya 

daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 
olan,

b. affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine 
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düze-
nin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karış-
tırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı de-
ğerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından 
mahkûm olan kimseler memur olamazlar.

Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık 
dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında 
belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştiril-
mesidir (TCK m. 22/2). Bu anlamda taksirle iş-
lenen suçlar 2670 s. Kanun’dan sonra memuriyete 
engel sayılmamıştır. Süresi ne olursa olsun işlenen 
taksirli bir suçtan mahkumiyet memuriyete engel 
olmayacaktır. Bir üst sınır söz konusu değildir. An-
cak, suçun memuriyet öncesinde işlenmiş olması 
ile memuriyet sırasında işlenmiş olması pratik ba-
kımından farklı hukuki sonuçlara sebebiyet vere-
bilir. Memur olmadan önce böyle bir suç işlenmiş 
ise bu memuriyete engel olmamakla birlikte, eğer 
memuriyet sırasında hapis cezası alınırsa koşullarda 
eksiklik nedeni ile değil, ancak devamsızlık nede-
ni ile memuriyete son verilmesi durumu gündeme 
gelebilir. Bu ise hakkaniyet yönüyle adil olmayan 

Anayasa, memur olma hakkını sadece 
T.C. vatandaşlarına tanımıştır. Çifte 
vatandaşlık memuriyete engel değildir.

dikkat

Bağlı Yetki
Kanunun belli bir durumda belli bir ka-
rarı almayı idareye emretmesi; idarenin 
yetkiyi kullanıp kullanmamak konusun-
da takdir hakkının olmaması durumunda 
bağlı yetki söz konusudur.

Taksir
Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık 
dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni 
tanımında belirtilen neticesi öngörülme-
yerek gerçekleştirilmesidir. Taksirli bir 
suçtan dolayı mahkum olmak, memuriye-
te girişe engel değildir.
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sonuçlar doğurabilir. Memuriyete girmeden önce 
işlenen taksirli suçtan dolayı mahkumiyetin me-
muriyete girişe engel olmadığını ifade ettik. Ancak 
memuriyet sırasında böyle bir suçtan mahkumiyet 
hâlinde özürsüz olarak bir yılda toplam 10 gün gö-
reve devam etmeme hâlinde çekilmiş sayılmaya iliş-
kin hükümler burada uygulanabilir mi? Yoksa tak-
sirli suçtan mahkumiyet, özür kavramı içerisinde 
değerlendirilebilir mi? Devlet Memurları Kanunu 
md.141’de tutuklananlar bakımından açık hüküm 
bulunmakta ve bu nedenle ortaya çıkan devamsız-
lık, özür ya da mazeret kavramı içerisinde değerlen-
dirilebilmektedir. Her ne kadar memur koşulları 
varsa aylıksız izin, rapor gibi yöntemleri kullanma 
yoluna ya da tecil veya şartla salıverilme ya da pa-
raya çevirme gibi uygulamalardan yararlanma im-
kanlarından faydalanma yollarını araştırabilirse de 
sonuncular mahkemenin takdirine bağlıdır. Ayrıca 
Danıştay 1. Dairenin konuya ilişkin bir kararında 
“...mahkumiyet kararının Devlet memurluğuna en-
gel nitelik taşımaması halinde, bu karar nedeniyle 
memurluğa alınma şartlarından birini kaybetmiş 
duruma düşmeyen bir Devlet memurunun, memu-
riyetine son verilemeyeceği açık...”olduğu belirtilmiş-
tir.Ayrıca karara göre “...Devlet memurluğuna engel 
nitelik taşımayan bir hapis cezasının infazı amacıyla 
cezaevine giren Devlet memuru hakkında, 657 sayılı 
Yasanın 94, 98 ve 125.  maddeleri uyarınca işlem 
tesis edilmesi hukuken mümkün değildir...”, “... me-
muriyetine son verilmesini gerektirmeyen bir hürri-
yeti bağlayıcı ceza ile mahkum olan bir kişinin, söz 
konusu cezanın infazı süresince memuriyet haklarını 
koruma ve kullanma ehliyetinin devam ettiğinin ka-
bulü mümkün bulunmamaktadır...”, “...söz konusu 
kişinin belirtilen sure zarfında hastalık ve yıllık izin 
kullanabilmesi ve bu suretle kendisine aylık ödene-
bilmesi mümkün bulunmamaktadır...” (D. 1.D., T. 
13.01.2004, E. 2003/170, K. 2004/3).

Hapis cezasının memuriyeti sona erdirebil-
mesi için verilme anı mı, yoksa bu cezaların ke-
sinleşme anı mı esas alınmalıdır? Belirtelim ki, 
hükmün kesinleşme anı esas alınmalıdır (D. 5.D., 
E.1973/5068, K.1976/7204, T.21.10.1976.). 
Hükmün kesinleşme tarihi ya süresi içerisinde 
kanun yollarına başvurulmaması veya başvurul-
masına rağmen mahkûmiyet kararının onanması 
ile olur. Danıştay’a göre; “hakkında kesinleşmemiş 
bir mahkeme kararı bulunan kişilerin sanık olarak 
adlandırılması gerektiği, mahkum ( hükümlü ) ola-
rak nitelendirilemeyeceği açıktır. 5607 sayılı Kanuna 
Muhalefet suçu nedeniyle almış olduğu mahkûmiyet 
hükmü henüz kesinleşmeyen davacının, bu aşamada 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. mad-
desinin (A/5) bendinde yer alan, ‘kaçakçılık suçla-
rından mahkum olmamak’ şartını taşımadığından 
söz edilemeyeceğinden” ilgilinin atamasının yapıl-
ması gerekmektedir (D. 12.D., E. 2015/1719, K. 
2015/5491, T. 22.10.2015, (www.kazanci.com.
tr)). İdarenin mahkûmiyet nedeniyle yapacağı me-
muriyete son verme işlemi durumun tespitine iliş-
kin bir işlemdir. Olumsuz koşul olan mahkûmiyetin 
kesinleştiği tarihte memuriyet yitirilmiştir.

Mahkumiyet koşulu sebebi ile memuriyete son 
verilmesinde memurun fail ya da şerik olmasının 
ya da işlenen suçun sadece memurlarca işlenebi-
len suçlardan (mahsus suçlar) olmasının bir önemi 
yoktur. Ayrıca bir suçtan mahkum olan memurun 
idarece memuriyetine son verilmesi aynı zamanda 
onun hakkında disiplin soruşturması yapılmasını 
engellemez.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının 
memuriyeti sona erdirmeyeceği kanısındayız. Da-
nıştay da bir kararında, “polis memuru iken, do-
landırıcılık suçundan kesinleşmiş mahkûmiyeti ne-
deniyle görevine son verilen davacının, söz konusu 
mahkûmiyeti hakkında, hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verilmesi karşısında, ar-
tık bu aşamada memur olma şartını yitirdiğinden 
söz edilemeyeceği”ne hükmetmiştir (D. 12.D., E. 
2007/2534, K. 2008/4502, T. 09.07.2008, (www.
kazanci.com.tr)).

Yeri gelmişken belirtelim ki, kamu kurumların-
da belli sayıda mahkum çalıştırma yükümlülüğünde 
bulunmaktadır (Bkz. Kamu Kurum ve Kuruluşları-
na Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul 
Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkın-
da Yönetmelik, RG, T. 19.09.2009, S. 27354).

DMK, m. 141/1
 “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgi-
li olsun veya olmasın herhangi bir suçtan 
tutuklanan veya gözaltına alınan memur-
lara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi 
ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördü-
ğü sosyal hak ve yardımlardan faydalan-
maya devam ederler.”
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Yaş 
Devlet Memurları Kanunu’nda genel kural on 

sekiz yaşını tamamlamadır (DMK md.40). Bir 
meslek veya sanat okulunu bitirenler, en az on beş 
yaşını doldurmuş olmak ve Medeni Kanun’un 12. 
maddesine göre, kazai rüşt kararı almak şartı ile 
devlet memuru olabilirler (DMK md.40/2). Söz 
konusu on beş yaşı bitirme istisnası daha çok ebe, 
bahçıvanlık okulu gibi meslek veya sanat eğitimi 
veren öğretim kurumlarının mezunları arasında 
rastlanmakta olup bunlar orta öğretim derecesinde 
eğitim yapan kurumlar olduklarından mezunları-
nın okulu bitirdikleri yaş ile devlet memuriyetine 
girebilmeleri için gerekli yaş arsında uzunca bir 
zaman farkı kaldığından, kanun koyucu bu yolla 
insan gücü israfı ve muvazaalı usullere başvurulma-
sının önüne geçmek istemiştir. Kanun’da açıkça be-
lirtilmediğinden evlenme yolu ile kazanılan rüştün 
memuriyete girme hakkını veremeyeceği sonucuna 
ulaşılabilir. Öte yandan yaş tashihi durumlarında 
tashih edilen ve mahkemece belirlenen yaş durumu 
esas alınmalı ve koşullarda eksikliğin olup olmadığı 
buna göre belirlenmelidir.

Esasen yaş istihdam politikasıyla yakından il-
gilidir. Memuriyete giriş yaşının belirlenmesinde 
ikili ayrım üzerinde durulabilir. İlki hizmetin ge-
rektirdiği uzmanlık nitelikleri olmayan kimseler 
için aranacak yaş seviyesi olup bu hâlde yaş seviyesi 
düşük olabilir. Çünkü, bunların hizmetin gerektir-
diği vasıfların çoğunu hizmet içinde kazanacakları 
varsayılır. Diğeri ise hizmetin gerektirdiği nitelik-
lerin önceden kazanılması olup, özellikle bir süre 
özel sektörde çalıştıktan sonra devlet memuriyetine 
girmek isteyenlerin yaş engeli ile karşılaşmalarına 
sebep olabilmektedir. 

Memuriyete giriş konusunda Devlet Memurları 
Kanunu m. 48’de asgari yaş düzeyi belirlenmiştir. 
Yaşın üst sınırı konusunda 657 s. DMK Ek Madde 
40’da hüküm bulunmaktadır.Söz konusu düzwen-
leme şöyledir:  “(Ek: 3/6/2011 – KHK-643/9 md.; 
Değişik: 12/7/2013 - 6495/73 md.) Mesleğe özel ya-

rışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 
ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) 
fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara 
atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel 
yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel 
mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere 
bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın 
ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

(Değişik fıkra: 2/7/2018-KHK-703/173 md.) 
Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriy-
le kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve 
kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına 
tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birin-
ci fıkra hükmü uygulanır”.

Memuriyete girişte yaşın tespiti bakımından 
özellikle “başvuru anı”, “sınav tarihi” ve “atama” 
anındaki yaşın farklı olması halinde hangisinin esas 
alınacağı sorunu ortaya çıkabilmektedir. Kanımız-
ca başvuru anındaki yaş esas alınmalıdır. Danıştay 
memur lehine yorum yaparak ve genel ilkeleri zor-
layarak verdiği bir kararda, memuriyete atandığı 
sırada on sekiz yaşını doldurmamış olduğu sonra-
dan anlaşılan; ancak bu hususun saptandığı tarihte 
on sekiz yaşını dolduran memur hakkında koşul-
larda eksiklik nedeni ile görevine son verilemeye-
ceği sonucuna varmıştır (D.1.D., T.10.1.1983, 
E.1982/2684, K.1983/7).

Askerlik
Ülkemizde olduğu gibi askerliğin zorunlu bir 

vatandaşlık ödevi olduğu ülkelerde aranan bir ko-
şuldur. Bu bağlamda memuriyete giriş bakımından 
askerlikle ilgisi bulunmama koşulu getirilmiştir. 
Diğer bir değişle ya askerliğini yapmış ya da asker-
liğe elverişli olmadığına dair sağlık kurulu raporu 
almış olmak gerekir. Şu hâlde askerliği mutlaka 
yapmış olmak değil, onunla ilgisinin bulunmama-
sı önemlidir. Askerlik mükellefiyetinin ifa şekli ve 
süresi de bu bakımdan önemli değildir. 1111 sayı-
lı Askerlik Kanunu’na göre askere giriş yaşı kural 
olarak yirmidir. Bu nedenle henüz askerlik çağına 
gelmemiş olmasına rağmen diğer koşullara sahip 
olanlar memur olabilirler. Bunların dışında askerlik 
çağına gelenler ise, ya askerliğini erteletmiş olmalı 
ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmalıdır. Bu durum-
larını ilgili askerlik şubesinden alacakları belge ile 
kanıtlamaları gerekir. Anayasa md. 72’ye göre, as-
kerlik görevinin sadece erkeklerce yerine getirilmesi 

DMK, m. 40/1
“Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar 
Devlet memuru olabilirler.”
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gerektiğine dair bir düzenlemeye gidilmemiş, vatan 
hizmetinin her Türkün hakkı ve ödevi olduğu ve 
bu ödevin nasıl yerine getirileceği ya da getirilmiş 
sayılacağının kanunla düzenlenmesi öngörülmüş-
tür. Ancak ilgili 1111 s. Kanun’da bu yükümlülük 
erkek nüfusu fazla ülkelerin izlediği yönteme para-
lel olarak sadece erkekler için öngörülmüştür.

Öğrenim Koşulu
Devlet memuriyetine girişteki öğrenim stan-

dardı genel öğrenim standardı ile yakından ilgi-
lidir. Devlet Memurları Kanunu’nun yürürlüğe 
girdiği dönemde genel olarak ortaokul mezunu 
olmak ancak istekli bulunmadığı takdirde ilkokul 
mezunu olmak koşulu getirilmiştir (DMK md.41). 
Ancak günümüzde ülkemizde 4+4+4 sistemi ile 12 
yıllık zorunlu eğitim kabul edilmiştir.  Fransa’ da 
da memuriyete giriş bakımından en az lise mezu-
nu olmak gerekir. Ülkemiz uygulamasında “acaba 
mesleki eğitim mi yoksa genel eğitim mi daha önemli 
olmalı” sorunu, üzerinde durulması gereken temel 
sorun olmalıdır. Bazı memuriyetlere giriş bakımın-
dan üniversite mezunu olma veya elit (seçkin) eği-
tim, örneğin lisansüstü öğretim olan yüksek lisans 
veya doktora yapmış olma koşulu getirilebilir. Bu 
sonuncu durum daha ziyade özel koşullar içerisin-
de mütalaa edilmelidir. Nüfusun yanı sıra eğitim 
ve öğretimin nitelik ve nicelik yönünden artmasına 
koşut olarak memuriyete girişteki eğitim standart-
larının yükseltilmesinde fayda bulunmaktadır. Lise 
mezunlarının talep etmemesi durumunda ortaokul 
mezunları kabul edilebilmelidir. Bu hem vatandaş-
lar, hem de idare ve de kamu hizmetinin daha iyi 
görülebilmesi için gereklidir. Şüphesiz ki, yüksek 
öğrenim standartlarının öngörülmesi, öğrenim im-
kanlarının sınırlı olduğu ülkelerde toplumun var-
lıklı sınıflarına öncelik tanımak sonucunu doğurur.

Öğrenim konusunda üzerinde durulabilecek 
diğer bir husus; bazı memuriyet sınavlarında lise 
mezunu olmak gerekmekle birlikte, yüksekokul 
mezunlarının başvuru taleplerinin kabul edilme-

mesidir. Örneğin, Fransa’ da ihtiyaç duyulan gö-
rev için memuriyetin gerekleri üzerindeki kalifiye 
eleman alınmamaktadır. Üniversite mezununun 
liseyi bitirmesi zaten gerektiğine göre bunların mü-
racaatlarının kabul edilmesi gerekeceği haklı bir 
düşünce olmakla birlikte bazen nitelikli olan bu 
kişiler düşük dereceli memuriyetleri bir basamak 
veya başlangıç olarak düşünüp verimli çalışmayabi-
lir. Bu durumdakiler hiyerarşik anlayışın yanı sıra 
memuriyete giriş tabanını da daraltabilirler.

Sağlık
DMK md. 48/A-7’de, 53 üncü madde hü-

kümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek (...) akıl hastalığı (...) 
bulunmamaktan söz edilmiştir. Bu bentte yer alan 
“vücut veya” ile “veya vücut sakatlığı ile özürlü” iba-
releri 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 
29 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 
Özellikle öğretmen, şoför, hakim gibi kitlelere 
hitap eden mesleklerde çalışanlar bakımından 
ruh sağlığının önemi daha da artmaktadır. Diğer 
taraftan kamu yararı bakımından belirli dönem-
lerde sağlık kontrollerinin tekrarlanması, bunun 
usul ve esaslarının belirlenmesinde fayda bulun-
maktadır. Belli meslek guruplarında (örneğin pi-
lotlar) böyle bir denetim yapılmakla birlikte, bu 
uygulamanın kapsamının genişletilmesinde yarar 
bulunmaktadır. 

25/4/2013 tarih ve 6462 sayılı Kanunun 1. 
maddesiyle, DMK’nin 53. maddesinde yer alan 
özürlü ibareleri engelli, özür ibareleri ise engel 
olarak değiştirilmiştir. Engelli personel çalıştırma 
yükümlülüğü konusunda DMK md. 53’te önemli 
hükümler getirilmiştir (RG., T. 25.02.2011, 6111 
s. K./99 md.). Buna göre kurum ve kuruluşlar bu 
Kanun’ a göre çalıştırdıkları personele ait kadro-
larda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. 
%3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kurulu-
şun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sa-
yısı dikkate alınır. Engelliler için sınavlar, ilk defa 
devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınav-
lardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı 
bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durum-
ları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabi-
lirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır 
veya yaptırılır. Engelli personel çalıştırma yüküm-
lüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi 
ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştiril-

Bir kimsenin memur olabilmesi için, as-
kerlikle ilişiğinin bulunmaması gerekir.

dikkat
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mesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. 
Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları 
bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere iliş-
kin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar 
Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorunda-
dır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuru-
luşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına 
yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir. Engellilerin 
memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yer-
leştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel 
grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak 
yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmele-
rinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumla-
rınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşla-
rınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel 
verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile di-
ğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. (Bkz. Engelli 
Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet 
Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik, 
R.G., T.07.02.2014, S.28906; Memur hukukunda 
engelli haklarına ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme 
için bkz. Önüt, “Türk Memur Hukukunda Engel-
li Hakları”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C.8, S.1, Haziran 2018, s. 109-131). 

Kamu Haklarından Mahrum 
Bulunmamak

Memuriyete girişteki olumsuz koşullarından 
birisi de kamu haklarından yasaklı olmamaktır 
(DMK md.48/A-4). Kamu hakları kısıtlanmış 
kimsenin devlet memuru olması mümkün değildir.

Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv 
Araştırması Yapılmış Olmak

Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde 
yer alan genel şartlara, 03.10.2016 tarihinde 676 
sayılı KHK’nın 74. maddesi ile ekleme yapılmıştır. 
DMK md. 48/A-8’de, “Güvenlik soruşturması ve/
veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü yer 
almaktadır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yö-
netmeliğinde (R.G., S. 24018, 12 Nisan 2000) de, 
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kap-
samı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını 
yapacak makamlar ve uygulanacak esaslar, güvenlik 
soruşturması ve arşiv araştırmasında izlenecek yön-
tem düzenlenmektedir. 

Devlet memurluğuna alınmada güvenlik soruş-
turmasıyla ilgili raporlarda yer alan bilgilerin istih-
bari nitelik taşımaları nedeniyle bu bilgiler hukuken 
geçerli başka bilgi ve belgelerle doğrulanmadıkça bu 
raporların tek başlarına hukuki delil gücünde kabul 
edilmeleri ve ilgililer aleyhine kullanılmaları hukuk 
devleti ilkesine aykırıdır. İdarenin kişilerin hak ve 
menfaatlerini etkileyen konularda “şüphe”ye daya-
narak işlem tesis etmesi hukuka uygun görülemez. 
Yapılan güvenlik soruşturması göz önüne alınarak 
henüz asaleti onaylanmamış olan aday memurun 
görevine son verilmesi, hatalı yapılan atama işlemi-
nin geri alınması mahiyetindedir. Danıştay, 1980-
1983 yılları arasında öğretmen olarak görev yapan ve 
müstafi sayılarak görevinden ayrılan kişinin yeniden 
göreve atanması için yaptığı başvurunun, öğrencilik 
yıllarındaki bazı öğrenci olaylarına karıştığına ilişkin 
güvenlik soruşturması raporuna dayanılarak reddi-
ne ilişkin işlemin iptali için açtığı davanın reddine 
ilişkin İdare Mahkemesi kararının, güvenlik soruş-
turması raporunda sözü edilen olayların öğrencilik 
yıllarına ait olması ve davacın yargılanarak beraat 
etmesi, davacının daha sonra üç yıl öğretmenlik de 
yapması göz önünde tutulmadığından, bozulma-
sına karar vermiştir (Danıştay 5. D., 13.04.1988, 
1987/2362E., 1988/1283 K.).

Özel Koşullar
Kurumların özel kanunlarıyla veya genel, ob-

jektif nitelikteki düzenleyici işlemlerle özel koşullar 
getirilebilir. Özel koşul olarak belirli bilgi düzeyi, 
fiziksel performans veya yeterlilik, yaş sınırlama-
sı, iş tecrübesi, cinsiyet gibi özellikler aranabilir. 
Örneğin, avukatlık hizmetleri sınıfında istihdam 
için avukatlık stajını yapıp avukatlık sınavını ka-
zandıktan sonra baroya kayıtlı olmak; zabıt katibi 
olabilmek için daktilo, bilgisayar kullanabilmek; 
Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatında çalı-
şabilmek için yabancı dil bilmek; genel idari hiz-
metler sınıfında yer alan şoför kadrosuna atabilmek 
için sürücü belgesine sahip olmak gibi. Ancak özel 
koşullar kişi hak ve hürriyetlerinin özüne dokunur 
nitelikte olamaz. Ayrıca özel koşullar ancak görevin 
gerektirdiği niteliklere uygun olarak belirlenebilir 
(AY md.70/2) ve genel koşullara aykırı olamaz. 
Danıştay kararına göre, “Davacının, kanun, tüzük, 
yönetmelik yerine, sınav kılavuzunda getirilen yaş ko-
şulunu taşımadığından bahisle atama talebinin reddi 
yolundaki işlemde hukuka uyarlık bulunmamakta-
dır.” (D. 12.D., E. 2006/970, K. 2006/4488, T. 
08.11.2006, (www.kazanci.com.tr)). 
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Genel şarta aykırı özel şart getirilemeyeceği 
kuralına ilişkin olarak Danıştay, önüne gelen bir 
başka davada da, “657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun  48. maddesinde Devlet memurluğuna 
alınacaklarda aranılacak genel ve özel koşullar tek 
tek belirtilmiş, A-6 bendinde; askerlik durumu iti-
bariyle; a ) askerlikle ilgisi bulunmamak, b ) askerlik 
çağına gelmemiş bulunmak, c ) askerlik çağına gelmiş 
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelen-
miş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak genel şartlar 
arasında gösterilmiş maddenin B-2 bendinde de; ku-
rumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan 
şartları taşımak özel koşul olarak öngörülmüştür.

Bu durumda, 657 sayılı Kanunun  48. madde-
sinde, askerlik durumu itibariyle A-6 bendinde yer 
alan üç halden birine durumu uyanların Devlet 
memurluğuna girebilmeleri olanaklı kılınmış olup; 
maddenin B-2 bendi gereğince aranılabilecek özel 
şartlar ( A ) bendinde sayılan genel şartlara aykırı 
olamayacağından, kurumların genel, objektif düzen-
leyici nitelikteki idari tasarruflarıyla bu yönde hü-
kümler getirilemeyeceğinden, dava konusu duyuruda 
erkek adaylar için askerlik hizmetini (fiilen) yapmış 
olmak şartının aranmasında hukuka uyarlık bulun-
mamaktadır” hükmüne varmıştır (DİDDGK, E. 
2002/1154, K. 2004/1947, T. 02.12.2004, (www.
kazanci.com.tr)). 

Memurluğa Alınma Usulleri: Sınav 
Yöntemi

Sınav bir ölçme-değerlendirme yöntemidir. 
Liyakatin belirlenmesinde önemli bir göstergedir. 
Belirtelim ki, memuriyete giriş sınavının düzen-
lenmesinde ilgilinin hilesi veya yalan beyanından 
kaynaklanmayan, idarenin hatalı ve usulsüz işlem-
leri, işlemin tesis edildiği tarihten itibaren dava 
açma süresi içerisinde geri alınabilir. Bu süre geç-
tikten sonra geri alma idari istikrar ve güven ilke-
lerine aykırılık oluşturur (D. 5.D., E.1995/2951, 
K.1995/1071, DD., S.90, sh.1217). 

Genel ve özel şartları sağlayan her Türk vatanda-
şı idareye başvurarak memur olarak atanmasını sağ-
layamaz (Akyılmaz/Sezginer/Kaya, sh. 664.). İdare 
boş kadroları tespit ederek bu kadrolara atama yap-
mak için her zaman sınav açabilir. İdare, boş olan 
kadroya atama yapıp yapmama konusunda sahip 
olduğu takdir yetkisini kullanarak harekete geçtiği 
andan itibaren tesis ettiği işlemler yargı denetimine 
açıktır. Danıştay’a göre, “Başka bir ifade ile idare 

boş olan bir kadroya atama yapmak için harekete geç-
tiği andan itibaren bağlı yetki içine girer. Bu sürenin 
sonunda artık yasada ve yönetmeliklerde belirlenen 
niteliklere sahip olup, yarışma ve yeterlik sınavını 
kazanmış olanlar arasından sırası ile atama yapmak 
zorundadır. İdarenin bu niteliklere sahip olanlar ara-
sında ‘ilgilinin tutum ve davranışlarına’ göre seçme 
hakkına sahip olduğunu kabul etmek Anayasa ve 
Yasa ile belirlenen özelliklerin bir yana bırakılarak, 
atama işlemini yetkili makamın sübjektif değerlen-
dirmesine bırakmak anlamını taşır ki, bunun sınırı-
nı belirleme olanağı yoktur. Böylesine sübjektif değer 
yargılarına bağlı olarak kullanılacak takdir yetkisi-
nin keyfiliğe dönüşmesi muhtemel olduğu gibi, böyle 
bir uygulama Anayasa’da ifade edilen ‘kanun önünde 
eşitlik’ ilkesinin ve ‘kamu hizmetine girme hakkının’ 
ihlali niteliğini taşır.” (D. 5.D., E. 2001/5253, K. 
2003/796, T. 13.03.2003, (www.kazanci.com.tr)). 
Bununla birlikte önceki sınavı kazananların açıktan 
atamalarının durdurulması nedeniyle atamaların 
yapılmayarak yeniden sınav açılmasında mevzuata 
aykırılık olmadığı da kabul edilmektedir (D. 5.D., 
E.1995/6489, K.1996/3588, DD., S.93, sh.608.).

Hizmet gereklerinden başka hiçbir ayrımın 
gözetilmemesi ve liyakat ile eşitlik ilkelerinin uy-
gulamadaki karşılığı, kamu personeli alım sınav-
larıdır (Dupuis/Guédon/Chrétien, sh. 360 vd.). 
Zira bu sistemde memuriyete sınavsız ve başarısız 
giriş mümkün olmamaktadır. Atama yapılacak boş 
kadrolar Devlet Personel Başkanlığınca duyurulur. 
Duyurulan şartlara göre isteklilerin başvuruları alı-
nır. Şartlara uygun olanlar sınava girer, başarılarına 
göre sıralanırlar. Kurumlar da bu sıraya göre gerekli 
atamaları yaparlar. 

İstisnai nitelikte olması gereken sözlü sınavlara 
(mülakatlara) ilişkin olarak ise Danıştay verdiği bir 
iptal kararında şu gerekçelere yer verilmiştir: “So-
nuç olarak, davacının sözlü sınavda başarısız sayıl-
masına ilişkin işlemde, sınav öncesinde soruların ve 
yanıtlarının hazırlanmamış olması, sözlü sınavın 
sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleş-
tirilmemesi, ayrıca komisyon üyelerince takdir edilen 
notun gerekçeleriyle ortaya konulmaması nedenleriy-
le hukuka uyarlık ve davanın reddi yolundaki İdare 
Mahkemesi kararında da hukuki isabet görülme-
miştir.” (D. 5.D., E. 2008/6852, K. 2010/1546, 
T. 19.03.2010, (www.kazanci.com.tr)). Ancak 
Danıştay’ın sözlü sınavın kayıt altına alınması ko-
nusunda aksi yönde kararları da mevcuttur. Örne-
ğin Danıştay bir kararında; “Buna göre, sözlü veya 
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mülakat sınavlarında verilen yanıtların teknolojik 
imkânlardan yararlanılarak kayıt altına alınmasını 
öngören bir yasal düzenleme bulunmadığı, aksine 
değinilen yasa hükümlerinde tutanak düzenlenmesi 
dışında bir kayıt öngörülmediği dikkate alındığında, 
mülakat sınavında sorulan sorulara adaylar tarafın-

dan verilen yanıtların kayıt altına alınmadığı gerek-
çesiyle davaya konu mülakat sınavının iptali yönünde 
verilen Mahkeme kararında mevzuata uygunluk ve 
hukuki isabet görülmemiştir.” hükmüne varmış-
tır. (D. 12.D., E. 2015/2164, K. 2015/5864, T. 
04.11.2015, (www.kazanci.com.tr)).

Öğrenme Çıktısı

Memur alımına ilişkin ola-
rak yabancı ile evli olmama 
şeklinde konulan bir özel 
koşulun  hukuka uygun 
olup olmadığını değerlen-
dirin.

Hapis cezasının memuriyeti 
sona erdirmesi prosedürünü 
başlatabilmesi için verilme 
anı mı, yoksa bu cezaların 
kesinleşme anı mı esas alın-
malıdır?

2 Memuriyete giriş koşullarını sıralayabilme
3  Memurluğa alınma usullerini açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

 Memuriyete girişte yaşın 
tespiti bakımından, “baş-
vuru anı”, “atama”, “sınav 
tarihi”ndeki yaşın farklı 
olması hâlinde hangisinin 
esas alınacağını açıklayın.

ADAY MEMURİYET
Devlet memurluğuna girmek isteyenlerden yarışma sınavını kazanmış bulunanlarla, sınavsız olarak 

kabul edilenlerden ihtiyaca göre alınacaklar, kurumlarınca “memur adayı” olarak atanırlar. Adaylık döne-
minde kişi, disiplin amirleri tarafından sınanmaktadır (DMK md.54-58). Dolayısıyla adaylık esasen eğreti 
ve asli memuriyete göre daha az güvenceli bir hukuki durumu ifade eder.

Adaylığa Kabul Edilme ve Adayların Yetiştirilmesi
Sınavlarda başarılı olanlardan devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve DMK 

md.47’ye göre ilan edilen kadro sayısı kadar kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak 
atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içersinde aday 
memurun başka kurumlara nakli yapılamaz (DMK md.54). Alman Memur Hukukunda, bu süre azami 5 
yıla kadar çıkabilmektedir.

Kurumlarca memur adayı olarak yapılan atama tek taraflı idari bir tasarruftur. İdare, yarışma sınavı 
sonunda ilgili kişiyi memur adayı olarak atayıp atamamakta bir takdir yetkisine sahiptir. Ancak, bu yetki 
tamamen serbest kullanılamaz. Danıştay kararlarından anlaşılacağı üzere bu yetki kamu yararı ilkesinin 
gözetilmesiyle sınırlıdır. Devlet memurluğuna ilk defa girecekler sınav ve adaylık şartlarını yerine getir-
mekle yükümlü tutulmuşlardır. Hâlen memur olarak çalışan ve daha önce adaylık hükümlerinden geçen 
memurların başka bir göreve atanmalarında ikinci kez adaylık hükümlerine tabi olmamaları doğaldır. 
Asil devlet memuru olarak atanmış olan memur 657 sayılı Kanun’ un 74 üncü maddesi uyarınca kurumla-
rarası nakil yoluyla bir başka kuruma atandığında örneğin Milli Eğitim Bakanlığı’na atandığında yeniden 
aday memurluk hükümlerine tabi olmaz. Ancak ilgilinin hizmet içi eğitim kapsamında, öğretmenlikle 
ilgili eğitime ve staja tabi tutulmasında yasal bir engel bulunmamaktadır. 
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Devlet memurluğuna girmek üzere yarışma 
sınavına girip başarı gösterenler ya da yarışma 
sınavını gerektirmeyen görevlere alınanlar, önce 
memur adayı olarak atanacaklar ve kurumlarınca 
belirtilen esaslara göre bir yıldan az iki yıldan çok 
olmamak üzere adaylık devresi geçireceklerdir. 
Bu devre ilgili için önemli bir devredir. Çalışma-
sı, davranışı, bilgisi, terbiyesi ve diğer hâlleri bu 
dönem içinde devamlı olarak gözaltında tutulacak 
ve meslekte kalıp kalamayacağı bu dönem içinde 
veya sonunda belirlenecektir.

Adayların yetiştirilmesine gelince; aday olarak 
atanan memurların önce bütün memurların ortak 
vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile 
ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve 
Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı 
olmaları şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim 
aynı kurumda yapılır. Eğitim süreleri, programları, 
değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorum-
luluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Cumhurbaş-
kanınca hazırlanan yönetmelikte düzenlenir (DMK 
md. 55). Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin 
Genel Yönetmeliğe göre aday memur; ilk defa dev-
let memurluğuna atanacaklar için uygulanan mer-
kezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve 
staja tabi tutulmak üzere herhangi bir kurum veya 
kuruluşa atananları ifade eder. Aday memurlar, te-
mel eğitim ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulur. Temel 
eğitim; bütün aday memurların, asli memur olabil-
meleri için tabi tutuldukları, Devlet memurlarının 
ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimdir. 
Hazırlayıcı Eğitim; aday memurların atandığı ku-
rum veya kuruluşu, sınıfı ve görevi ile ilgili olarak ya-
pılan eğitimdir. Staj ise aday memurlara kurum veya 
kuruluşlarındaki görevleri ile ilgili olarak yapılan uy-
gulamalı eğitimdir. Temel eğitim en az 10 gün, en 
çok 2 ay olabilir. Hazırlayıcı eğitim, bir aydan az 3 
aydan çok olamaz. Staj, 2 aydan az olmamak üzere 
adaylık süresi içinde tamamlanır.

Aday memur, asli memurdan farklıdır. Adaylık 
süresi içinde temel, hazırlayıcı eğitim ve staj devre-
lerinin her birinde başarılı olan ve bu süre içinde 
adaylığı kaldırılan kişilere asli memur denir. Aday 
memur, sınav ve değerlendirmeye tabi tutulur. Sı-
nav; temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda 
yapılacak değerlendirmeler için bilgi seviyesini ölç-
me işlemidir. Değerlendirme; temel ve hazırlayıcı 
eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile 
staj dönemi sonundaki bilgi seviyesini ölçme işle-
mini ifade eder. Memur adaylarının eğitim devresi-
nin her birinde başarılı olması zorunludur. Eğitim 
devrelerinin herhangi birinde 60 puanın altında 
not alanlara usulüne uygun olarak duyuru yapıl-
malı ve itirazlarını müteakip başarısızlığın kesin-
leşmesi hâlinde adaylık süresi içinde DMK’nın 56. 
maddesi gereğince ilişikleri kesilmelidir.

Adaylığın Sona Ermesi
Devlet Memurları Kanununun 56- 57. madde-

lerinde adaylığın sona ermesi ile ilgili düzenlemeler 
yer almaktadır. Asli memurluğa atanma ile de aday 
memuriyet sona erer. DMK md. 58’de, “Adaylık 
devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin 
amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile 
onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa 

Aday Memur
İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar 
için uygulanan merkezî sınavı kazanarak 
temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tu-
tulmak üzere herhangi bir kurum veya 
kuruluşa atananları ifade eder.

Temel Eğitim
Bütün aday memurların, asli memur ola-
bilmeleri için tabi tutuldukları, devlet me-
murlarının ortak vasıfları ile ilgili hususla-
rı kapsayan eğitim.

Hazırlayıcı Eğitim
Aday memurların atandığı kurum veya 
kuruluşu, sınıfı ve görevi ile ilgili olarak 
yapılan eğitim.

Staj
Aday memurlara kurum veya kuruluşla-
rındaki görevleri ile ilgili olarak yapılan 
uygulamalı eğitim.)

Asli Memur
Adaylık süresi içinde temel, hazırlayıcı 
eğitim ve staj devrelerinin her birinde ba-
şarılı olan ve adaylığı kaldırılan memur.
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atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresi-
nin sonunu geçemez.” hükmü yer almaktadır. Atama-
ya yetkili amirin onayı ile asli memurluğa atanılır. 

Adaylık Süresi İçinde Göreve Son 
Verme

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim 
ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla 
adaylık süresi içinde hâl ve hareketlerinde memuri-
yetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsız-
lıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi 
ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. 
İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl Devlet 
Personel Başkanlığına bildirilir (DMK md.56). 

Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık
DMK’nın adaylık süresi sonunda başarısızlık 

başlıklı 57. maddesinde, “Adaylık süresi içinde ay-
lıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve 
atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İli-
şikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl Devlet Per-
sonel Başkanlığına bildirilir.” hükmü yer almaktadır. 
(DMK md. 57/1)). DMK’nin 57. maddesinin bi-
rinci fıkrasının “Adaylık süresi içinde disiplin cezası 
almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya 
yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.” biçimindeki 
birinci cümlesi, AYM tarafından, “İtiraz konusu ku-
ralda disiplin cezası gerektiren farklı fiiller için ayrım 
yapılmaksızın tek bir yaptırım benimsenmiştir. Di-
ğer bir ifadeyle uyarma cezasını gerektirecek bir fiil 
karşılığında uygulanacak yaptırım ile daha ağır bir 
disiplin cezasını gerektirecek bir davranış aynı sonu-
ca bağlanmıştır. Buna göre bireyin kamu hizmetin-

de kalmasının, disiplin cezası gerektiren eylemlerin 
ağırlığına uygun herhangi bir kademelendirme ya-
pılmayarak, adil ve makul bir denge gözetilmeksi-
zin ölçüsüz bir biçimde memuriyetten çıkarılma 
yaptırımına tabi tutulmasının hukuk devleti ilkesi 
ile bağdaşmayacağı açıktır.   Açıklanan nedenlerle, 
itiraz konusu kural Anayasa’nın 2. maddesine ay-
kırıdır. İptali gerekir.” gerekçesiyle iptal edilmiştir 
(AY Mah., T.14.11.2013, E.2013/15, K.2013/131, 
R.G. 28.02.2014-28927). Daha sonra 10/9/2014 
tarihinde 6552/67 md. ile değişik fıkra Kanun’a 
eklenerek yeniden düzenleme yapılmıştır. Yukarıda 
aktarıldığı üzere söz konusu düzenlemede, “Adaylık 
süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezası almış olanların disiplin amirleri-
nin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikle-
ri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl 
Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” hükmü yer 
almaktadır. (DMK md. 57/1).

Adaylığın Sona Ermesinin Hükümleri
Adaylık devresi içinde veya sonunda, DMK mad-

de 56 ve 57 hükümlerine göre ilişikleri kesilenler 
(sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile devlet memur-
luğuna alınmazlar (DMK md.57/2). Aday memur 
iken sağlık sebebi hariç, DMK’nin 56 ve 57. madde-
si uyarınca görevlerine son verilenler 3 yıl boyunca 
Devlet memurluğuna atanamazlar. Bu süre zarfında 
sehven atamalarının yapılmış olması hâlinde idare 
bu durumu öğrenirse, ilgilinin görevine DMK’nin 
98 maddesi uyarınca son verebilir. Üç yıllık sürenin 
tespitinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığın-
da tutulan kayıtlar esas alınır. Uygulamada adaylık 
devresinin sona ermesi konusu pek çok uyuşmazlı-
ğın doğmasına neden olmaktadır. 

Adaylık döneminde kurum 
içi naklen atama yapılıp 
yapılamayacağını değerlen-
dirin.

Aday memurlar, henüz dev-
let memurluğuna atamaları 
yapılmamış kişiler oldukla-
rına göre, bunlar hakkında 
görevden uzaklaştırma ted-
biri uygulanabilir mi? 

Aday memuriyet statüsü-
nün hangi durumlarda sona 
erebileceğini açıklayın. 

Öğrenme Çıktısı

4 Aday memuriyet statüsünü açıklayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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MEMURLUĞA ATAMA
Memuriyete atama idari işlemin maddi tasnifi açısından birel nitelikte ve onun alt türü olarak koşul iş-

lem niteliğindedir. İlgilinin hukuki durumunda değişiklik olmakta ve memuriyete atama işlemi ile memur 
olma sıfatının gerektirdiği haklar ve yükümlülükler doğmaktadır.

Asli Memurluğa Atama
Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili ami-

rin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memuriyete geçme tari-
hi adaylık süresinin sonunu geçemez (DMK md.58). Asli memurluğa atanabilmek için aday memurun; 
1-Adaylık süresini doldurmuş olması, 2-Adaylık devresinde eğitimde başarılı olması, 3-Atanmasının onay-
lanması gereklidir. 

Atama işlemi yapılıp henüz tebliğ edilmeden kadroya yeniden atama yapılmasının hukuksal du-
rumuna değinilmesinde de fayda vardır. Atama işlemi usulüne uygun olarak yapıldığı hâlde, henüz 
ilgilisine tebliğ edilmemiş iken aynı kadroya başka birinin atanması hâlinde, bu işlem hukuken geçerli 
olabilir mi? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre nasıl ki kadrosuz devlet memuru 
çalıştırmak mümkün değilse, dolu olan bir kadroya da ikinci defa atama yapılması mümkün değildir. 
Yasal prosedüre uyularak, yani yetki açısından gerekli şartlara uyularak yapılan atama işlemi, henüz 
ilgilisine tebliğ edilmese dâhi hukuken geçersiz sayılamaz. Kanunda öngörülen bütün şartları taşıdığı 
hâlde bir kimsenin memur olarak atanmaması konusun-
da ise idarenin takdir yetkisi vardır. Kadro ilanı müstakil 
bir işlem, atama ise ayrı bir idari işlemdir. Ancak çoğu 
kez her iki idari işlem arasında sebep-sonuç ilişkisi bu-
lunmaktadır. Açıktan atama konusunda idarelerin takdir 
yetkileri varsa da bu yetki mutlak olmayıp kamu yararı ve 
hizmet gerekleri ile sınırlıdır. Atamaya yetkili makamın 
kim olduğu, çoğunlukla memurun atandığı kurumun ku-
ruluş kanununda belirtilir. Atamaya yetkili makam bazen 
belirli bir makamdaki yetkili olabileceği gibi kimi zaman 
bir kurul da olabilir. 

Asli devlet memurluğuna atandıktan sonra memurların bir ay içinde yemin belgesini imzalayarak göre-
ve başlamaları gerekir (DMK md.6). Öte yandan belirtelim ki, mahkumiyetle sonuçlanmayan adli kovuş-
turmalar memuriyete atanmaya engel teşkil etmez.

İdari Görevlere Atama
Kurumlar, eğitim ve öğretim, sağlık ve yardımcı sağlık ve teknik hizmetler sınıflarına dahil memurlar-

dan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2-4 üncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kaza-
nılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tespit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler. Bu suretle 
atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir. Ancak kazanılmış aylık dereceleri 
ve kariyer hizmet sınıfları için tespit edilen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek 
gösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması hâlinde fazla olanı ödenir (DMK md.69).

Vekaleten Atama
Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma ne-

denleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları hâlinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan 
veya açıktan vekil atanabilir. Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi hâlinde aylıksız vekalet 
asıldır. Ancak, ilkokul öğretmenliği (yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldeler-
deki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-

DMK, m. 58/1
Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı 
olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve 
atamaya yetkili amirin onayı ile onay tari-
hinden geçerli olmak üzere asli memurlu-
ğa atanırlar.
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hatiplik ve muezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara 
Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin 
şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir. Aynı 
kurumdan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil me-
murlara vekalet görevinin üç aydan fazla devam 
eden süresi için, kurum dışından veya açıktan ata-
nanlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine 
atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine ata-
nanlara göreve başladıkları tarihten itibaren veka-
let aylığı ödenir. DMK’ye tabi kurumlarda çalışan 
veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, 
veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bu-
lunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan 
sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu 
hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek 
suretiyle atanabilirler. Sayılan hâller dışında, boş 
kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde 
memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebi-
lir. DMK’ye tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni 
sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının bo-
şalması hâlinde bu kadrolara işe başladıkları tarih-
ten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle me-
murlar arasından atama yapılabilir. Açıktan vekil 
olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek 
üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin veri-
lir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devre-
dilme hâli dışında Devlet memurları için öngörü-
len hükümler uygulanır. (DMK md.86)

Memurluktan Çekilenlerin Yeniden 
Atanmaları

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan 
kendi istekleriyle çekilenlerden veya DMK hü-
kümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar me-
murluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş 
kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak 
şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık 
derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 
71. madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer 
bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 
DMK’ye tabi olmayan personelden kendi istekleri 
ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulun-
mak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı 
ile, bu Kanun’a tabi kurumlardaki memuriyetlere 
atanabilirler. Yasama görevinde veya bakan olarak 
geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl 
bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değer-
lendirilir (DMK md.92)

Emeklilerin Yeniden Hizmete Alınması 
İçin Yapılan Atama

DMK md. 93’de, “5434 sayılı Emekli Sandı-
ğı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan 
(5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre 
emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar 
hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulu-
nanlar Kanun’ un 92. maddesi hükümlerine göre, 
kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden 
memurluğa alınabilirler” hükmü yer almaktadır. 
Devlet personel başkanlığının, 06.01.2017-80 sa-
yılı görüşü de memur olarak görev yapmakta iken 
emekli olan kişinin yeniden memur olarak atanıp 
atanmayacağına ilişkindir.  

 
Yer Değiştirme Suretiyle Atama

DMK md.72 ve Devlet Memurlarının Yer De-
ğiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkındaki Yönet-
melik hükümlerine göre yer değiştirme suretiyle 
atamalar gerçekleştirilir. İller gelişmişlik düzeyine 
göre altı hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu şekilde 
yapılan atamalar kural olarak her yılın Haziran ve 
Eylül ayında yapılır. Aile birliğinin korunmasına 
mümkün mertebe dikkat edilmelidir. 

Danıştay Beşinci Dairesinin 25.6.2010 günlü, 
E:2008/6667, K:2010/4790 sayılı kararıyla; “… 
davacının naklen atanmasında hukuka aykırılık 
bulunmamakta ise de, eşinin Samsun İli Çarşamba 
İlçesi N. Y. İlköğretim Okulu’nda öğretmen olarak 
görev yaptığı anlaşıldığından, Anayasanın bahsedi-
len hükmü nedeniyle hizmet gereği yapılan atama 
işleminde aile bütünlüğünün korunması gerekmekte 

DMK, m. 92/1
İki defadan fazla olmamak üzere memur-
luktan kendi istekleriyle çekilenlerden 
veya bu Kanun hükümlerine göre çe-
kilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa 
dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş 
kadro bulunmak ve bu sınıfın nitelikleri-
ni taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte al-
makta oldukları aylık derecesine eşit bir 
derecenin aynı kademesine veya 71 inci 
madde hükümlerine uyulmak suretiyle 
diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara 
atanabilirler.
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olup ayrı kurumda çalışan eşler yönünden nakil iş-
leminin tesisinden önce eşlerin birlikte görev yapabi-
lecekleri yerlerin idarece önceden belirlenerek, diğer 
eşin de muvafakati alındıktan sonra işlem tesisi ge-
rekirken bu esaslara uyulmaksızın kurulan işlemde 
bu yönüyle hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle, 
temyize konu mahkeme kararı bozulmuştur.” Ancak 
davalı idare dava konusu işlemde hukuka ve hizmet 
gereklerine aykırılık bulunmadığını, dava konusu 
atama işleminin ihtiyaç gerekçesiyle tesis edildiği-
ni ve eşinin öğretmen olması nedeniyle davacının 
atandığı yere nakil imkanının bulunduğunu ileri 
sürerek İdare Mahkemesi kararının onanmasını 
istemiştir. Danıştay Beşinci Dairesinin 24.10.2011 
günlü, E: 2010/5403, K. 2011/5797 sayılı kararıyla 
karar düzeltme istemi kabul edilmiş ve İdare Mahke-
mesi kararı onanmıştır (www.kazanci.com). Naklen 
atamalar hakkında ayrıntılı bilgi naklen atamalar 
bahsinde verilecektir.

Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme 
(Becayiş)

Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan 
aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer de-
ğiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu is-
teğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince 
uygun bulunmasına bağlıdır (DMK md.73).

 

Kurumlar Arası Atama
Memurların Devlet Memurları Kanunu’na 

tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati 
ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya DMK 
md.68’deki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi 
suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim du-
rumları itibarıyla girebilecekleri sınıftan bir kadro-
ya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derece-

lerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise 
atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dere-
celeri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması 
ve memurların isteği de şarttır (DMK md.74/1). 
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazı-
lı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar 
atanmaları caizdir (DMK md.74/2).

Kurum İçi Naklen Atama
Kurum içi naklen atama konusunda idareye 

tanınan takdir yetkisi, kamu yararı ve hizmet ge-
reklerine uygun olarak kullanılmalıdır. Kurum içi 
naklen atama, memurun veya idarenin isteği ile 
gerçekleşir. Memurun isteğine bakılmadan yapılan 
yer değiştirmelerde “görev” ve “unvan” eşitliğinin 
gözetilmesi zorunlu olmamakla birlikte, çalışma 
barışının korunması açısından gerekçeli olarak iş-
lem tesis edilmesi önemli gözükmektedir. İdare, üst 
yönetim görevindeki memuru daha basit bir göreve 
kamu yararı ve hizmet gereklerine göre atayabilir. 
Bu uygulama görev eşitliği gözetilmemesi olarak 
ifade edilmektedir. Unvan eşitliği ise memurun 
kadro unvanının yeni görevindeki unvana ya eşit 
veya ona denk nitelikte olmasıdır. Memurun iste-
ğine bakılmadan yapılan yer değiştirmelerde me-
mur, ancak kazanılmış hak aylık dereceleriyle yer 
değiştirebilir. Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gö-
zetmeden kazılmış hak aylık dereceleriyle memur-
ları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. 
maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum 
içinde veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen 
atayabilirler (DMK md. 76/1). Memurlar, talepleri 
olmaksızın kazanılmış hak derecelerinin altındaki 
kadrolara atanamazlar. Memurlar, istekleri ile, ku-
rumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç 
derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara 
atanabilirler (DMK md. 76/2). Belirtelim ki, bu 
tür bir atamadan sonra süre kaydı aranmaksızın 
memurun tekrar eski derecesine atanması müm-
kündür (DMK md. 76/3). 

İstisnai Memuriyete Atama
İstisnai memurluk, Devlet Memurları 

Kanunu’nun atama, sınavlar, kademe ilerlemesi ve 
derece yükselmesine ilişkin düzenlemeleri dışında, 
derece aylığı ile atama yapılabilen memurluklardır. 
Bunlar DMK md. 59’da tek tek sayılmıştır.

DMK, m. 73
Aynı Kurumun başka başka yerlerde bu-
lunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı 
olarak yer değiştirme suretiyle atanmala-
rını isteyebilirler. Bu isteğin yerine geti-
rilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun 
bulunmasına bağlıdır.
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Örneğin; aşağıdaki memurluklar istisnai me-
murluk kapsamındadır: 

•	 Cumhurbaşkanlığı	 ile	Türkiye	Büyük	Mil-
let Meclisinin memurlukları,

•	 Bakan	Yardımcılıkları,
•	 Savunma	Sanayii	Müsteşarlığına	ait	Müste-

şar, Müsteşar Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, 
Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadroları,

•	 Toplu	Konut	 İdaresi	Başkanlığına	 ait	Baş-
kan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, 
Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, 
Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri,

•	 Milli	İstihbarat	Teşkilatı	memurlukları,
•	 Valilikler,	Büyükelçilikler,	Elçilikler.
İstisnai memuriyet kadrolarına atanmak için me-

mur olmak gerekli değildir. Dolayısıyla örneğin her-
hangi bir özel şirkette çalışan bir kişi dahi bu kadro-
lara herhangi bir sınav şartı aranmaksızın atanabilir. 
İstisnai memuriyetin ne olduğu konusunda kanunun 
anılan hükmünde bir tanım ve kriter bulunmadığı 
gibi, istisnai memur kapsamına girenlerin çok farklı 
görev ve kapsamda oldukları da görülmektedir. 

İstisnai memurluklara DMK md.48’deki ge-
nel şartları taşıyan kimselerden atama yapılabilir. 
Kuruluş kanunlarındaki veya Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerindeki özel hükümler saklıdır. Ancak, 
Devlet sanatçılarında aranacak nitelikler bir yönet-
melikle belirtilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşa-
virliğine atanabilmek için ise, bir yabancı dili çok 
iyi bilmek ve özel yönetmeliğinde belirtilecek diğer 
nitelikleri taşımak şarttır (DMK md.60). 

İstisnai memurluklara atananlar hakkında 
DMK’daki atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve de-
rece yükselmesi dışında kalan bütün hükümler uygula-
nır. Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, 
atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini 
kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren 
haklarında Kanunun kademe ilerlemesi ve derece yük-

selmesine dair hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, Ba-
kanlıklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyü-
kelçiliklere, elçiliklere, daimi temsilciliklere atananların, 
atandıkları derecelerde geçirdikleri süreler, kazanılmış 
hak sayılmamak şartiyle, kademe ilerlemesinde değer-
lendirilir (DMK md. 61). İstisnai memurluklar, liyakat 
sistemi içinde, sistemin öngördüğü bir parantezdir. “İs-
tisnai memuriyet”; memur, sözleşmeli personel ve işçiler 
dışında “ayrı bir istihdam şekli” değildir (Güran, Sait, 
Memur Hukukunda Kayırma ve Liyakat Sistemleri, 
İstanbul, 1980, sh. 240-245).

657 s. Kanuna tabi olmayan görevlerden, istis-
nai memuriyet kadrolarına atananların daha sonra 
bu Kanuna tabi diğer memur kadrolarına atanma-
ları halinde haklarında adaylık hükümleri uygulan-
mayacaktır (Bu yönde bkz. D.12. D., T.16.2.1998, 
E.1995/8281, K.1998/348, (www.kazanci.com.tr)). 
Diğer taraftan istisnai memur kadrolarında görev 
yapanların, 657 sayılı Kanuna tabi diğer memurluk 
kadrolarına naklen atanabilmeleri mümkündür. İstis-
nai memuriyet içindeki görevlere devlet memurluğu 
sistemi içinden ya da dışından kimseler de atanabilir. 

657 s. Kanuna bağlı olmayan kurumlarda is-
tisnai memurluğa atananlar açısından da bu me-
murlukta geçirdikleri süreler, yeni görevlerinde 
girecekleri derecenin sınav ve öbür yükselme koşul-
larını yerine getirmek koşuluyla derece ve kademe 
ilerlemesinde dikkate alınır. Bu memurlar hizmet 
sürelerine bakılmadan üst derecelere atanabilirler. 
Bu tür memurluklar için aksi yönde bir düzenleme 
yoksa öğrenim zorunluluğu aranmaz. Bunlar sına-
va da girmeden atanırlar.

İstisnai memuriyetlere; a)DMK’ya tabi kurum-
lardan atanmış olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek 
istedikleri takdirde, istisnai memuriyetlerde geçir-
miş oldukları süre, bu Kanunda derece terfii için 
belirtilen esaslara göre girebilecekleri yeni dere-
cenin tayininde normal derece terfii sürelerine 
karşılık sayılır. Bu gibilerin, derece terfii süresine 
karşılık sayılan süreden geri kalan kısmı kademe 
ilerlemesinde dikkate alınır. Bunlar aynı şartlar-
dan faydalanarak, 71’inci madde hükümlerine 
uyulmak kaydıyla, başka bir sınıfa da girebilirler. 
b) Bu Kanuna tabi olmayan kurumlardan atanan-
lar, DMK’ya tâbi kurumlarda bir göreve atanmayı 
istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen 
süre (a)’daki esaslara göre ve girilecek derecenin 
sınav veya seçmesini başarmak kaydıyla, derece ve 
kademe ilerlemesine sayılır. Bu gibiler için adaylık 
hükümleri uygulanmaz (DMK md.163).

İstisnai Memurluk
Devlet Memurları Kanunu’ nun atanma, 
sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yük-
selmesine ilişkin düzenlemeleri dışında, 
derece aylığı ile atama yapılabilen memur-
luklardır.
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Fransa’ daki istisnai memuriyetler hakkında kısa 
bilgi vermek gerekirse; Fransa’ da yüksek düzeyde 
yer alan yedi yüz civarında memuriyet “hükûmetin 
takdirinde memuriyet (emplois à la discretion du 
gouvernement)” tir. Bunlar “yüksek görevler (em-
plois supérieurs)”i işgal eden “yüksek memur (hauts 
fonctionnaires)” niteliğindedir. Bu yüksek görevleri 
işgal edecek kişilerin siyasal eğilimleri vb. unsurlar 
dikkate alınarak atanabileceği kabul edilmektedir. 
11 Ocak 1984 tarihli Kanun’ un 25’inci madde-
sine göre, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek 
yüksek görevleri işgal edecek kişilerin atanması ve 
azilleri hükümetin takdirine bırakılmıştır. Özellikle, 
hükûmet genel sekreteri, millî güvenlik genel sekre-
teri, idare genel teftiş servis şefi (chef du service de 
l’ inspection générale de l’administration), bakanlık 
genel sekreteri, merkezi idare yöneticileri (directeurs 
d’administration centrale), elçiler, il millî eğitim 
müdürleri, valiler, hükûmetin takdirine bağlı göre-
vliler arasında yer alır. Bunlar sınırlı sayıda değildir. 
Genişletilmeye müsaittir. Yargı denetimi altında 
hükûmetin kendi takdirine bağlı görevleri belirleme 
yetkisine sahip olduğu kabul edilmektedir. Örneğin 
Fransız Danıştayı sınai ve ticari kamu kurumlarına 
(EPIC) müdürlerin atanmasının hükûmet takdirine 
bağlı olduğunu kabul etmiştir. Fransa’da hüküme-
tin takdirine bağlı görevlere, hükûmetin, daha önce 
memur olan birisini veya olmayan birisini serbestçe 
atayabileceği kabul edilmektedir. Ancak bu görevlere 
atanan kişi, hiçbir zaman görevin asli memuru hâ-
line gelmez. Dolayısıyla hükûmet bu kişiyi istediği 
zaman istediği gerekçeyle görevden alabilir (Gözler, 
C.2, 2003, s. 630).

Atamalarda Görev Yerine Hareket ve 
İşe Başlama Süresi

İlk defa veya yeniden ya da yer değiştirme su-
retiyle; a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama 
emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, b) Başka 
yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin ken-
dilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş 
günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve 
olağanüstü hâllerde bu süre Cumhurbaşkanı kararı 
ile kısaltılabilir. Bu süreler; 1-Kanuni izinlerin kul-
lanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında 
başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya 
geçici görevin bitimi, 2-Hesaplarını, yerlerine ge-
lenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman 

mutemetleri için devrin sona ermesi, 3-Eski görev-
lerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ 
edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi 
veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumla-
rınca tebliği tarihinde başlar. Yer değiştirme sure-
tiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri 
tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksı-
zın, saymanlıklarca derhâl ödenir. Memurun izinli 
ve raporlu olması tebligata engel olmamakla be-
raber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor 
müddetinin bitmesinde başlar. Burada geçen “yer” 
deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıkla-
rınca birlikte belirtilir (DMK md.62).

İşe Başlamama Hâlinde Yapılacak 
İşlem

Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan 
belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksı-
zın 62. maddedeki süre içinde işe başlamayanların 
atamaları iptal edilir ve bunlar bir yıl süreyle devlet 
memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların bel-
ge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle 
göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde atama 
işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62. mad-
dedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi so-
nunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görev-
lerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri 
arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir 
süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zor-
layıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni 
görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çe-
kilmiş sayılırlar (DMK md.63).

DMK, m. 63
Bir göreve ilk defa veya yeniden atanan-
lardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı 
sebepler olmaksızın 62. maddedeki süre 
içinde işe başlamayanların atanmaları iptal 
edilir ve bunlar 1 yıl süreyle devlet memu-
ru olarak istihdam edilemezler. Bunların 
belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler 
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı 
aştığı takdirde atama işlemi atamaya yet-
kili makamlarca iptal edilir.
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Memurken istifa edenlerin 
hangi durumlarda yeniden 
atanamayacaklarını değer-
lendirin.

İşçi veya sözleşmeli personel 
statüsündeyken memurluğa 
geçmek isteyenler de adaylık 
hükümlerine tabi olurlar mı?

Tedviren görevlendirme ile 
vekaleten atama arasındaki 
farkları açıklayın.  

Öğrenme Çıktısı

5 Memur hukukunda başlıca atama türlerini tanımlayabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Kanuni stajyerlik süresi sonunda stajyerliği 
kaldırılmayan ve görevine son verilmeyen me-
murun asaletinin kendiliğinden onanmış sayıl-
ması gerekir (Danıştay, 5. Daire, 29.06.1978, 
E.1976/7702, K.1978/2582, Danıştay Dergisi, 
S. 32-33, s. 401).

Kişinin memuriyete girmeden önce öğrenci-
liği sırasında karıştığı olaylar, memuriyetle bağ-
daşmayan davranış olarak kabul edilerek ilgili-
nin görevine son verilemez (Danıştay, 5. Daire, 
E.1981/2901, K. 1983/6515, Danıştay Dergisi, 
S. 54-55, s. 205).

Güvenlik soruşturması göz önüne alınarak 
henüz asaleti tasdik edilmemiş aday memurların 

görevine son verilmesi, hatalı atama işleminin 
geri alınması mahiyetindedir (Danıştay, 5. Dai-
re, T.20.11.1985-E.1981/1966, K. 1985/ 2488).

Yetersizliği tespit olunmadan, daha önce bir 
siyasi partinin mensubu olduğu gerekçesiyle staj-
yer öğretmenin görevine son verilemez (Danış-
tay, 5. Daire, 1966, E 1965/67, K.1966/4023). 

Davacının memuriyete girdiği tarihten iti-
baren 5 yıl gibi adaylık süresini çok aşan bir 
süre sonunda adaylığının tasdik edilmediğin-
den ve adaylık süresi içinde başarılı olamadı-
ğından bahisle görevine son verilemez (Da-
nıştay, 5. Daire, T.25.12.1973, E.1972/4318, 
K.1973/ 13314).

Yaşamla İlişkilendir



Memuriyete Giriş ve Atama İşlemleri

48

öğ
re

nm
e 

çı
kt

ıla
rı 

ve
 b

öl
üm

 ö
ze

ti

1 Memuriyete giriş için öngörülmüş 
anayasal ilkeleri sıralayabilme

Memuriyete Girişte Uygulanan 
Anayasal İlkeler

Memurluğa girişte Anayasa’nın 70. maddesinde düzenlenmiş 
üç temel ilke uygulanır: Bunlar “serbestlik ilkesi”, “eşitlik ilkesi” 
ve “görevin gerektirdiği niteliklerden başka niteliklerin aranma-
ması” ilkesidir.

Memuriyete Giriş Koşulları ve 
Sınav Yöntemi

•	 Memurluğa	 girişte,	 hizmetin	 iyi	 bir	 şekilde	 yürütülmesi	
için genel ve özel nitelikli koşullar öngörülmüştür.

•	 Genel	koşullar	DMK	m.	48/A’da	belirtilmiştir.	Bu	koşul-
lar: T.C. vatandaşı olmak, kural olarak 18 yaşını bitirmiş 
olmak, kural olarak en az ortaokul mezunu olmak, kamu 
haklarından mahrum bulunmamak, taksirli suçlar hariç ol-
mak üzere bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya 
DMK m. 48/A-5’de belirtilen suçlardan mahkum olmamış 
bulunmak, askerlikle ilişiği bulunmamak, görevin devamlı 
yapılmasına engel akıl hastalığının bulunmaması, güvenlik 
soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmasıdır.

•	 Özel	koşullar,	belli	bir	görevin	gereği	olarak	mevzuatla	ko-
nulmuş koşullardır.

•	 Devlet	memuru	olarak	atanacakların,	kural	olarak,	açılacak	
Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve başarılı olmala-
rı gerekir.

Memuriyete giriş 
koşullarını sıralayabilme2
Memurluğa alınma 
usullerini açıklayabilme3

4 Aday memuriyet statüsünü 
açıklayabilme

Aday Memuriyet
•	 Devlet	memurluğuna	girmek	isteyenlerden	yarışma	sınavı-

nı kazanmış bulunanlarla, sınavsız olarak kabul edilenler-
den ihtiyaca göre alınacaklar, kurumlarınca “memur adayı” 
olarak atanırlar.

•	 Adaylık	süresi,	devlet	kamu	hizmet	ve	görevlerine	ilk	defa	
atananların atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan 
az iki yıldan çok olamaz.

•	 Adaylık	süresi	içinde	temel	ve	hazırlayıcı	eğitim	ve	staj	dev-
relerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde 
hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durum-
ları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amir-
lerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri 
kesilir.
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5 Memur hukukunda başlıca atama 
türlerini tanımlayabilme

Memurluğa Atama •	 Adaylık	devresi	içinde	eğitimde	başarılı	olan	adaylar	disiplin	
amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay 
tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.

•		 Eğitim	ve	öğretim	hizmetleri	sınıfı	ile	sağlık	hizmetleri	ve	
yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1,2,3 ve 4 
üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki 
süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha 
aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

•	 Kurumlar,	eğitim	ve	öğretim,	sağlık	ve	yardımcı	sağlık	ve	
teknik hizmetler sınıflarına dâhil memurlardan, kariyerle-
rinden yararlanmak istediklerini 2-4 üncü dereceler arasın-
daki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin 
iki altındaki derecelerden tespit ve ihdas edilmiş kadrolara 
atayabilirler.

•	 Memurların	kanuni	izin,	geçici	görev,	disiplin	cezası	uygu-
laması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden 
geçici olarak ayrılmaları hâlinde yerlerine kurum içinden 
veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

•	 İki	defadan	fazla	olmamak	üzere	memurluktan	kendi	istek-
leriyle çekilenlerden veya DMK hükümlerine göre çekilmiş 
sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıl-
dıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın nitelikle-
rini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları 
aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71. 
madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit 
derecedeki kadrolara atanabilirler.

•	 İstisnai	memurluk,	Devlet	Memurları	Kanunu’	nun	atan-
ma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine iliş-
kin düzenlemeleri dışında, derece aylığı ile atama yapılabi-
len memurluklardır.

•	 Atama	işleminin	ilgiliye	bildirilmesi	zorunludur.	İlgili	ku-
ral olarak aynı yerdeki bir göreve atanmışsa yazılı bildirimi 
izleyen gün, başka yerdeki bir göreve atanmışsa, yazılı bil-
dirimden itibaren 15 gün içinde o yere hareket ederek belli 
yol süresini izleyen gün işe başlamak zorundadır.
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1  Hiç kimsenin isteği dışında memur olmaya 
zorlanamamasını ve memur olmanın kişinin iste-
ğine bağlı olmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden 
hangisidir?

A. Serbestlik ilkesi 
B. Eşitlik ilkesi
C. Ayrımcılık yapmama ilkesi
D. Görevin gerektirdiği niteliklerden başka nitelik 

aranmaması ilkesi
E. Adalet ilkesi

2  Aşağıdakilerden hangisi memuriyete girişte 
aranan genel koşullardan değildir?

A. Vatandaşlık
B. Askerlikle ilişiği olmamak
C. 18 yaşını bitirmiş olmak
D. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
E. Yabancı dil bilmek

3  Aşağıdaki suçlardan hangisi devlet memuru 
olmaya engel değildir?

A. Devletin güvenliğine karşı suçlar
B. Trafik suçları
C. Kaçakçılık
D. Hırsızlık
E. Dolandırıcılık

4  Aşağıdakilerden hangisi memuriyete girişte 
uygulanan anayasal ilkelerden biridir?

A. Zorunluluk 
B. Ayrımcılık
C. Kayırmacılık
D. Eşitlik
E. Kariyer

5  Devlet memurlarının adaylık süresi en fazla 
kaç yıl olabilir?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

6  Aday memurlara kurum veya kuruluşların-
daki görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı 
eğitime ne ad verilir?

A. Temel eğitim
B. Hazırlayıcı eğitim 
C. Staj
D. Ön eğitim
E. Deneme eğitimi

7  Adaylık devresi içinde veya sonunda, DMK 
md. 56 ve 57 hükümlerine göre (sağlık nedenleri 
hariç) ilişikleri kesilenler kaç yıl süre ile devlet me-
murluğuna alınmazlar?

A. 1    B.  2 
C. 3    D. 4 
E. 5

8  Aynı kurumun farklı yerlerde bulunan aynı 
sınıftaki memurlarının karşılıklı olarak yer değiş-
tirme suretiyle atanmalarına ne ad verilir?

A. Becayiş
B. Takas
C. Trampa
D. Değiş tokuş
E. Nümayiş

9  Aşağıdakilerden hangisi “istisnai memurluk-
lardan” sayılmaz?

A. Cumhurbaşkanlığı memurlukları
B. TBMM memurlukları
C. Valilik
D. Büyükelçilik
E. Milli Eğitim Müdürlüğü

10  Bir kişinin bulunduğu yerden başka bir yere 
atanması hâlinde atama emrinin tebliğinden iti-
baren kaç gün içinde atandığı yere hareket etmesi 
gerekir?

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
E. 15
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Serbestlik İlkesi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

1. A Yanıtınız yanlış ise “Aday Memuriyet” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Mahkumiyet” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

3. B Yanıtınız yanlış ise “Memurluğa Atama” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Genel Koşullar” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. E Yanıtınız yanlış ise “Adaylığın Sona Ermesi-
nin Hükümleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Memuriyete Girişte Uy-
gulanan Anayasal İlkeler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Aday Memuriyet” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “İstisnai Memurluklara 
Atama” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. E

Yanıtınız yanlış ise “Atamalarda Görev Yerine 
Hareket ve İşe Başlama Süresi” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

10. E
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Araştır Yanıt
Anahtarı2

Araştır 1

Memuriyete girişte uygulanan anayasal ilkeler, “serbestlik ilkesi”, “eşitlik il-
kesi” ve “görevin gerektirdiği niteliklerden başka niteliklerin aranmaması” il-
kesidir. Anayasa’ nın 70. maddesinde, “Her Türk, kamu hizmetlerine girme 
hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka 
hiçbir ayrım gözetilemez.” hükmü yer almaktadır. 

Araştır 2

Hükmün kesinleşme anı esas alınmalıdır. Hükmün kesinleşmesi, ya süresi içe-
risinde kanun yollarına başvurulmaması veya mahkûmiyet kararının onanma-
sı ile olur. İdarenin bu nedene dayalı olarak yapacağı memuriyete son verme 
işlemi, bu durumun tespitine ilişkin bir işlemdir. Memuriyet, olumsuz koşul 
olan mahkûmiyetin kesinleştiği tarihte yitirilir.

Araştır 3

Aday memur, bir devlet memuru olmanın hak ve yükümlülükleriyle karşı kar-
şıya bulunduğundan, diğer devlet memurlarına yapılan uygulamanın bunlara 
yapılmaması için hiçbir neden yoktur. Aday memurlara yasanın 137. maddesi 
hükmündeki “görevden uzaklaştırma tedbirinin” uygulanması mümkündür.

Araştır 4

Mevzuatımızda bu konuya ilişkin süreklilik arz eden bir hüküm yoktur. Bu 
konuda 657 sayılı yasaya 241 sayılı KHK’nin 15. maddesiyle eklenen ve 2011 
yılında mülga edilen ek geçici madde 58 hükmüyle, sürekli işçi statüsü ile ça-
lışanlarla sözleşmeli personelden 1984 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek 
isteyenlerin adaylık hükümlerine tabi olmayacakları kabul edilmişti. 



Memur Hukuku

53

Güran, S. (1980). “Yeni Bir Buluş: Askıdaki Memur”, 
İdare Hukuku İlimler Dergisi, Yıl 1, S.1.

Önüt, L. B. (2013). Avrupa Birliği Hukuku’nun Üye 
Devletlerdeki Memur İstihdamına Etkisi, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
C.14, S.2, İzmir, ss.205-252.

Önüt L.B.(2018), “Türk Memur Hukukunda Engelli 
Hakları”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C.8, S.1, s. 109-131

Sancakdar, O./ Us E./ Kasapoğlu Turhan M./ Önüt 
L.B. (2017). İdare Hukuku Teorik Çalışma 
Kitabı, Ankara.

Tutum, C. (1972). Türkiye’de Memur Güvenliği, 
Ankara.

Kaynakça



54

Bölüm 3

Devlet Memurlarının Hakları ve Hizmet İçi Eğitimi
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Anahtar Sözcükler: •İzin •Şikâyet •Aylık •Yolluk •Sosyal Haklar •Hizmet İçi Eğitim

1
Devlet Memurlarının Hakları
1 Devlet memurlarının sahip oldukları hakları 

açıklayabilme 2
Devlet Memurlarının Hizmet İçi Eğitimi
2 Hizmet içi eğitim kavramını tanımlayabilme
3 izmet içi eğitim faaliyetlerini 

sınıflandırabilme
4 Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin hukuki 

sonuçlarını belirleyebilme
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GİRİŞ
Devlet memurlarının hukuksal durumu yasa-

larla düzenlenmiştir. Memurlara bazı haklar tanın-
mış ve yükümlülükler yüklenmiştir. Ayrıca kamu 
yönetiminin kendine özgü bazı kural ve uygulama-
ları memurlara hizmet içi eğitim verilmesini zorun-
lu kılmıştır. Hizmet içi eğitim, hizmet içerisinde 
kamu personeline hizmetle ilgili bilgi verip yeni 
gelişmeler hakkında eğitilmesi ve beceri kazanma-
sını sağlayan sistemli bir eğitim etkinliğidir. Bu 
çerçevede bu bölümde öncelikle devlet memurları-
na tanınan haklar, daha sonra ise hizmet içi eğitim 
faaliyetleri hakkında bilgi verilecektir. 

DEVLET MEMURLARININ 
HAKLARI

Devlet memurlarına tanınan haklar, memur-
ların görevlerini gereği gibi yerine getirmelerini 
sağlama amacı güder. Memurlara sağlanan haklar 
arasında, memur hukukunun kendisine aynen uy-
gulanmasını isteme, görev güvenliğinin sağlanma-
sı, izin hakkı, aylık hakkı gibi haklar yer alır.

İzin Hakkı
Çalışma saatleri içinde işinin başında bulunması 

gereken memura, izin hakkı tanınmıştır. Memurla-
ra tanınan izinler; yıllık izin, mazeret izni, hastalık 
ve refakat izni, aylıksız izin olmak üzere dört ana 
başlık altında incelenebilir.

Yıllık İzin
Memurların yıllık izin hakkı vardır. Devlet Me-

murları Kanunu, yıllık izin süresini memurların 
hizmet sürelerine göre düzenlemiştir. Hizmet süre-
leri on yıla kadar olanlara (on yıl dâhil) yirmi gün, 
on yıldan çok olanlara otuz gün yıllık izin verilir 
(md.102).

Yıllık izinler, üstün uygun bulacağı zamanlarda, 
toptan ya da parça parça kullanılır. Birbirini izleyen 
iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir ön-
ceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin 
hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme 
tatillerinde izinli sayılırlar, bunlara hastalık ve di-
ğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin veril-
mez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalı-
şan personele, her yıl yıllık izinlerine ek olarak bir 
aylık sağlık izni verilir (md.103). Bu izin Devlet 
Memurları Kanunu ile getirilmiş bir izin türüdür. 
İdari izinler, yılık izin süresine dâhil değildir. Belir-
telim ki gelecek yıllarda kullanılması gereken olası 
izinler için önceden izin istenmesi mümkün değil-
dir. Ayrıca aday memurlar, yıllık izin kullanamaz.

Mazeret İzni
Mazeret izinleri DMK md.104’te düzenlenmiş-

tir. Bu izinler iki kümede toplanır. Birinci kümede-
ki mazeret izinlerinin neler olduğu ve süreleri yasa 
ile belirlenmiş olup, idarenin takdirine bırakılma-
mıştır. İdare için bağlı yetki söz konusudur. Örne-
ğin doğum izni bu kapsamda yer almaktadır. 

•	 Kadın	 memura;	 doğumdan	 önce	 sekiz,	
doğumdan sonra sekiz hafta olmak üze-
re toplam on altı hafta süreyle analık izni 
verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum 
öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki 
hafta eklenir. Ancak beklenen doğum ta-
rihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık 
durumunun çalışmaya uygun olduğunu 
tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, 
isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya 
kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, 
doğum öncesinde bu rapora dayanarak fi-
ilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık 
izni süresine eklenir. Doğumun erken ger-
çekleşmesi sebebiyle doğum öncesi analık 
izninin kullanılamayan bölümü de doğum 
sonrası analık izni süresine ilave edilir. Do-
ğum öncesi analık izninin başlaması gere-
ken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda 

DMK, m. 102: Devlet memurlarının yıl-
lık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla 
kadar (on yıl dâhil) olanlar için yirmi gün, 
hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 
gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş 
ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Sağlık İzni: Radyoaktif ışınlarla çalışan 
personele, yıllık izinlerine ek olarak veri-
len bir aylık izin.
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ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması 
gereken tarih arasındaki süre doğum sonra-
sı analık iznine ilave edilir. Doğumda veya 
doğum sonrasında analık izni kullanılırken 
annenin ölümü hâlinde isteği üzerine me-
mur olan babaya anne için öngörülen süre 
kadar izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir 
çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak 
evlat edinen memurlar ile memur olmayan 
eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde 
memur olan eşlerine, çocuğun teslim edil-
diği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin 
verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden 
önce çocuğun fiilen teslim edildiği durum-
larda da uygulanır (DMK md. 104 A).

•	 Memura,	eşinin	doğum	yapması	hâlinde	is-
teği üzerine on gün babalık izni; kendisinin 
veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, ço-
cuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba 
ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzeri-
ne yedi gün izin verilir (DMK md. 104 B).

•	 Kadın	memura,	 çocuğunu	 emzirmesi	 için	
doğum sonrası analık izni süresinin bitim 
tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç 
saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat 
süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler 
arasında ve günde kaç kez kullanılacağı 
hususunda, kadın memurun tercihi esastır 
(DMK md. 104 D).

•	 Memurlara;	en	az	yüzde	70	oranında	engelli	
ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (ço-
cuğun evli olması durumunda eşinin de en 
az	yüzde	70	oranında	engelli	olması	kaydıy-
la) hastalanması hâlinde hastalık raporuna 
dayalı olarak ana veya babadan sadece biri 
tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl için-
de toptan veya bölümler hâlinde on güne ka-
dar mazeret izni verilir (DMK md. 104 E).

•	 Doğum	 sonrası	 analık	 izni	 süresi	 sonunda	
kadın memur, isteği hâlinde çocuğun ha-
yatta olması kaydıyla analık izni bitiminde 
başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksi-
zin birinci doğumda iki ay, ikinci doğum-
da dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay 
süreyle günlük çalışma süresinin yarısı ka-
dar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu süre-
lere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli 
doğması veya doğumdan sonraki on iki 
ay içinde çocuğun engellilik durumunun 

tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay ola-
rak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir 
çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak 
evlat edinen memurlar ile memur olmayan 
eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde 
memur olan eşleri de, istekleri üzerine, se-
kiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu 
haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. 
Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum ta-
rafından belirlenir (DMK md. 104F).

İkinci kümede yer alan mazeret izninin hangi 
durumlarda verileceği ve süresinin takdiri idareye 
bırakılmıştır. 

•	 Merkezde	atamaya	yetkili	amir,	ilde	vali,	il-
çede kaymakam ve yurt dışında diplomatik 
misyon şefi tarafından, birim amirinin mu-
vafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölüm-
ler hâlinde mazeretleri sebebiyle memurlara 
on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğ-
retmenler hariç olmak üzere, aynı usulle on 
gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdir-
de, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden 
düşülür (md.104/C).

Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında “fiili ça-
lışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç” malî haklar 
ile sosyal yardımlara dokunulmaz (md. 104/ G).

Hastalık ve Refakat İzni
Hastalık ve refakat izni DMK md.105’te düzen-

lenmiştir. Memura, aylık ve özlük hakları koruna-
rak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, 
kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli teda-
viye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde on sekiz aya 
kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar 
izin verilir (DMK md. 105/1). Memurun, hasta-
lığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak 
gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin 
hesabında dikkate alınır (DMK 105/2). DMK md. 
105’te yazılı azami süreler kadar izin verilen memu-
run, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için iyi-
leştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için 
mahallî usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi 
zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının 
devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit 
edilen memurun izni, DMK md. 105/1’de belir-
tilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da 
iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümle-
ri uygulanır (DMK md. 105/3). Bunlardan gerekli 
sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık 
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kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde 
etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek 
istemeleri hâlinde niteliklerine uygun kadrolara 
öncelikle atanırlar (DMK md. 105/4). Görevi sı-
rasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya sal-
dırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan 
memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır (DMK md. 
105/5). Hastalık raporlarının hangi hâllerde hangi 
hekimler veya sağlık kurulları tarafından verilece-
ği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, 
Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal 
Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet 
Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle 
belirlenir (DMK md. 105/6). (Bkz. Devlet Me-
murlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık 
ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik, R.G., T. 29.10.2011, S.28099)

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu 
veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehli-
keye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşle-
rinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi 
uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde 
bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendiril-
mesi şartıyla aylık ve özlük hakları korunarak, üç 
aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katı-
na kadar uzatılır (DMK md. 105/son).

Aylıksız İzin
Aylıksız izin, DMK’nın 108. maddesinde dü-

zenlenmiştir. (Söz konusu düzenlemenin uygulan-
ması ile ilgili olarak ayrıca bkz. 13/4/2016 tarihli 
ve 29683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu 
Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6)) DMK md. 
108’e göre;

a. Memura, 105’inci maddenin son fıkrası 
uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, 
sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi 
şartıyla istekleri üzerine on sekiz aya kadar 
aylıksız izin verilebilir.

b. Doğum yapan memura, 104’üncü madde 
uyarınca verilen doğum sonrası analık izni 
süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası 
uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; 
eşi doğum yapan memura ise doğum tari-
hinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört 
aya kadar aylıksız izin verilir.

c. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle 
birlikte veya münferit olarak evlat edinen 
memurlar ile memur olmayan eşin mün-

ferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur 
olan eşlerine, 104. maddenin (A) fıkrası 
uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya 
aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kul-
lanılması halinde bu iznin bitiminden iti-
baren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar 
aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin 
memur olması durumunda bu süre, eşlerin 
talebi üzerine yirmi dört aylık süreyi geç-
meyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm 
hâlinde eşlere kullandırılabilir.

d. Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade 
etmesi için kendilerine aylıksız izin verilen-
ler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da 
bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurt 
dışına gönderilen veya sürekli görevle yurti-
çine ya da yurtdışına atanan veya en az altı 
ay süreyle yurt dışında geçici olarak görev-
lendirilen memurlar veya diğer personel ka-
nunlarına tabi olanlar ile yurt dışına kamu 
kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin 
memur	olan	eşleri	ile	77.	maddeye	göre	izin	
verilenlerin memur olan eşlerine görev veya 
öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

e. Memura, yıllık izinde esas alınan süreler iti-
barıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması 
ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en 
fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam 
bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak 
olağanüstü hâl veya genel hayata müessir 
afet	 hâli	 ilan	 edilen	 bölgelere	 72.	 madde	
gereğince belli bir süre görev yapmak üze-
re zorunlu olarak sürekli görevle atananlar 
hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri 
içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

f. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce ma-
zereti gerektiren sebebin ortadan kalkması 
hâlinde on gün içinde göreve dönülmesi zo-
runludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde 
veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 
on gün içinde görevine dönmeyenler, me-
muriyetten çekilmiş sayılır.

g. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar asker-
lik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız 
izinli sayılır.

Ayrıca, yabancı memleketlerin resmî kurumları 
veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının mu-
vafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın 
onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek 
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kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleket-
lerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuru-
luşlarda yirmi bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir 
(DMK	md.	77/1).

Öğrenim izni de aylıksız izne konu olabilir. Dış 
ülkelerden burs alan veya kurumlarınca açılan seç-
me veya yarışma sınavını kazanan ve bilgilerini ar-
tırmak isteyen memurlara iki yıla kadar ve mevzuat-
la öngörülen amaç ve ilkeler çerçevesinde öğrenim 
izni verilebilir. Gerekirse bu süre bir katına kadar 
uzatılabilir	(Bkz.	DMK	md.78,	Yetiştirilmek	Ama-
cıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurla-
rı	Hakkında	Yönetmelik	 (RG.,	T.	 01.02.1974,	 S.	
14786)).	Şahsen	özel	burs	sağlayanlar	da,	yurt	dışı-
na aylıksız izinli olarak, göreceği eğitimin mesleği 
ile ilgili olması kaydıyla gönderilebilir. 

Öte yandan farklı kanunlarda aylıksız izin ko-
nusunda düzenlemeler yapıldığı da görülmektedir. 
Örneğin 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
ve Toplu Sözleşme Kanunu md.18/4’e göre, “Sen-
dika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk 
ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda 
yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim 
kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumla-
rını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak 
bildirirler. Söz konusu yöneticiler sendika tüzüğünde 
belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulun-
maları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine 
ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarında-
ki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yöne-
tim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından 
izinli sayılırlar. Sendika yönetim kurulu üyelerinin, 
bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi 
için bağlı bulundukları sendikanın şube kurulması 
için öngörülen üye sayısına ulaşması, konfederasyon 
yönetim kurulu üyelerinin bu fıkrada belirtilen hak-
lardan yararlanabilmesi için ise konfederasyona bağlı 
sendikaların toplam üye sayısının genel kurullarını 
delegelerle yapabilecek sendika üye sayısına ulaşması 
gerekir.” (Diğer bir örnek için bkz. 5393 s. Belediye 
Kanunu md.49/6).

Hizmet Hakkı
Memurlar için devlet içinde çalışmak hem ödev 

hem haktır. Bu hak kökenini Anayasa’mızda bulur 
(AY	md.70).	Memurların	çalışma	hakkı,	kendi	sı-
nıfı içinde, kazanılmış hak derecesiyle herhangi 
bir görevde çalışabilmesidir. Memurun göreceği 
hizmeti, hizmet yerini, hizmetin gereklerine göre 

yönetim	 belirler	 (DMK	md.76).	Devlet	Memur-
ları Kanunu, hiçbir memurun sınıfının dışında ve 
sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin 
görevinde çalıştırılamayacağı ilke ve kuralını be-
nimsemiştir. Böyle olmakla birlikte yasa, yönetime, 
memurları meslekleri ile ilgili sınıftan, genel idare 
hizmetleri sınıfına ya da genel idare hizmetleri sını-
fından meslekleri ile ilgili sınıfa geçirebilme yetki-
sini	de	tanımıştır	(DMK	md.71/2).	Bundan	başka	
idare, görev ve unvan eşitliği gözetmeden, kazanıl-
mış hak aylık derecesi ile memurları en az bulun-
dukları kadro derecesine eşit, kurumun merkez ya 
da taşradaki kadrolarına naklen atayabilir (DMK 
md.	76/1).	Buna	karşılık	bazı	kamu	görevlilerinin	
belli bir görevde bulunma hakkı vardır. Bunlar 
daha çok Devlet Memurları Kanunu’ nun dışında 
kalan görevlerdir. Üniversite öğretim üyeliği gibi. 
Ayrıca olağandışı yükselme yöntemine göre bazı 
memurlar kazanılmış hak derecesinin üzerindeki 
kadrolara, derece yükselmesindeki süre kaydı aran-
maksızın yasada öngörülen koşullar çerçevesinde 
atanabilirler (DMK md.68/B).

Şikâyet ve Dava Hakkı
Devlet Memurları Kanunu konuya açıklık ge-

tirme yönünden memurlar için de dava ve şika-
yet hakkının bulunduğunu belirtmiştir. DMK’ye 
göre; memurlar, kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi 
işlerinden dolayı müracaat; üstleri ve kurumları ta-
rafından kendilerine uygulanan yönetsel eylem ve 
işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma hakkına 
sahiptirler (md.21/1). Müracaat ve şikâyetler, sözlü 
veya yazılı olarak, en yakın amirden başlayarak sil-
sile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır 
(md. 21/2). 

Başvuruyu, mevzuata göre yetkili merci değer-
lendirir.	Devlet	Memurlarının	Şikayet	ve	Müraca-
atları Hakkında Yönetmelik (R.G., T. 12.01.1983, 
S.	17926)	md.6’da,	 şikayet	hakkında	karar	verme	

DMK, m. 21/1: Devlet memurları ku-
rumlarıyla ilgili resmî ve şahsi işlerinden 
dolayı müracaat; amirleri veya kurumları 
tarafından kendilerine uygulanan idari ey-
lem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava 
açma hakkına sahiptirler.
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yetkisinin şikâyet edilen kişinin ilk disiplin amirine 
ait	olduğu	belirtilmiştir.	Şikâyeti	kabul	eden	ancak	
karar verme yetkisi bulunmayan üstler şikâyeti sil-
sileyi izleyerek ve kendi görüşlerini de belirterek 
üç gün içinde şikâyet edilen kişinin ilk disiplin 
amirine	 yollarlar.	 Şikayetlerin	 incelenmesi	 ve	 bir	
karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilme-
si ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilek-
çesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 
30 gün içinde tamamlanması zorunludur. Adli ve 
idari tahkikata konu olacak nitelikteki şikayetler 
hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır (md. 
8).	Şikâyet	hakkını	kullanan	memura	bu	nedenle	
disiplin cezası verilemez. Ancak, şikayet haklarını 
Yönetmelikte tespit edilen usul ve esaslara aykı-
rı surette kullananların veya her ne surette olursa 
olsun bu haklarını kullanırken bir suç işleyenlerin 
sorumlulukları saklıdır (md. 10). 

Memurların dava hakkına gelince, Anayasa’da 
yönetimin her türlü eylem ve işlemlerine kar-
şı yargı yolunun açık olduğunu belirtmiştir (AY 
md.125/1). Bu kural yerli, yabancı tüm gerçek ki-
şileri ve tüzel kişileri içine aldığı gibi memurları da 
içerir. Devlet memurları kurumlarına karşı, kişisel 
hak ve çıkarlarının etkilenmesinden dolayı dava 
açabilirler. Nitekim DMK md. 21/1’de de, “Dev-
let memurları, kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi 
işlerinden dolayı müracaat; amirleri ve kurumları 
tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve 
işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma hakkına 
sahiptirler” hükmü yer almaktadır. 

Öte yandan İdari Yargılama Usulü Kanunu 
md.33’e göre kamu görevlileri ile ilgili açılan dava-
larda özel yetki kuralı öngörülmüştür. Buna göre;

1. Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri 
ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu 
görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare 
mahkemesidir.

2. Kamu görevlilerinin görevlerine son ve-
rilmesi, emekli edilmeleri veya görevden 
uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetki-
li mahkeme, kamu görevlisinin son görev 
yaptığı yer idare mahkemesidir.

3. Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin ke-
silmesi sonucunu doğurmayan disiplin ce-
zaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak 
ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahallî 
idarelerin organları ile bu organların üye-

lerinin geçici bir tedbir olarak görevden 
uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili 
mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer 
idare mahkemesidir.

4. Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak 
kaydıyla hâkim ve savcıların mali ve sosyal 
haklarına ve sicillerine ilişkin konularla, 
müfettiş hâl kâğıtlarına karşı açacakları ve 
idare mahkemelerinin görevine giren da-
valarda yetkili mahkeme, hâkim veya sav-
cının görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi 
yönünden bağlı olduğu bölge idare mahke-
mesine en yakın bölge idare mahkemesinin 
bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Bunun dışında idari yargılama usulünde ge-
nel	yetki	kuralı	olan	anılan	2577	sayılı	Kanun’	un	
32/1. maddesine göre, “Göreve ilişkin hükümler 
saklı kalmak şartıyla bu Kanun’ da veya özel kanun-
larda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olma-
sı hâlinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan 
idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin 
bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.”

Güvenlik Hakkı
Yasalarda belirtilen durumlar dışında, devlet 

memurunun memurluğuna son verilemez, aylık 
ve başka hakları elinden alınamaz (DMK md.18). 
Memuriyet ancak mevzuatta belirtilen durumlar-
dan birisinin gerçekleşmesi ile sona erdirilebilir. 
Devlet memurlarına, memurlukla ilgili tüm ku-
ralların kendilerine uygulanmasını isteme hakkı 
da	 tanımıştır	 (DMK	md.	17).	Bu	da	memur	gü-
venliğinin bir parçasıdır. Güvenlik hakkının diğer 
bir boyutu da devlet memurlarının görevlerini belli 
bir güvenlik ortamında yerine getirmeleri olup, bu 
hem memurlar açısından hem kamu hizmeti yö-
nünden gereklidir. Memurluk bir meslek olarak ta-
nındığına göre, bu mesleğe girenlere, belli koşullar 
altında meslek güvenliğinin sağlanması doğaldır.

DMK m. 18: Kanunlarda yazılı haller dı-
şında devlet memurunun memurluğuna 
son verilemez, aylık ve başka hakları elin-
den alınamaz.
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Aylık Hakkı ve Vekâlet Aylığının 
Durumu

Memurlara tanınan en önemli mali hak, memur 
aylığıdır. Memur aylığı hem adaletli hem de yeter-
li olmalıdır. Anayasa’nın 55. maddesinde, genel 
olarak “...çalışanların, yaptıkları işe uygun adaletli 
bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan 
yararlanmaları için gerekli...” önlemlerin Devlet ta-
rafından alınacağı kuralı getirilmiştir. Anayasa’nın 
bu genel kuralı Devlet memurlarına ödenen aylığın 
niteliğini göstermesi yönünden ilgi çekicidir. Dev-
let Memurları Kanunu da aylığı şöyle tanımlamış-
tır: “Aylık : Bu kanuna tabi kurumlarda görevlendi-
rilen memurlara, hizmetlerinin karşılığında, kadroya 
dayanılarak ay itibarıyla ödenen parayı” ifade eder 
(DMK	md.147).	DMK	md.164/1’de,	“Memurla-
rın aylıkları, her ayın başında peşin ödenir...” hük-
mü	yer	almaktadır.	“3472	s.	Devlet	Memurları	İle	
Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının Ödeme 
Zamanının	Değiştirilmesine	Dair	09.09.1987	Ta-
rih ve 289 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Kabulüne Dair Kanun” md. 1’de ise, “…Devlet me-
murları ile diğer kamu görevlilerine ilişkin kanun-
larda yer alan “aybaşı” ibareleri “ayın 15’i” olarak 
uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede 
memurlara aylıkları, her ayın 15. günü ödenir. 

Kamu kesiminde ödenen aylıkların, özel ke-
simdekine yakın olması gerekir. Özel kesime göre, 
çok düşük bir ödeme, kamu kesimindeki yetenekli 
görevlilerin özel kesime kaymasına neden olur. Bu 
durum kamu hizmetlerinin hem maliyetini artırır 
hem de niteliğini düşürür.

Aylığa hak kazanabilmek için memurun işe baş-
laması gerekir. Devlet Memurları Kanunu’ ndan 
önce yürürlükte olan kurallara göre, işe başlama-
yı izleyen ay başından itibaren memur aylığa hak 
kazanırdı. Haksızlığa yol açan bu durumu, Devlet 
Memurları Kanunu değiştirmiştir. Buna göre, bir 
göreve açıktan aday veya asli memur olarak atanan-
lar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak 
kazanırlar (md.165). Devlet memurlarına aylıkları 

her ay ortasında peşin olarak ödenir. Belirtelim ki 
görev aylığı, kazanılmış hak aylığı ve emekli aylı-
ğı farklı kavramlardır. Görev aylığı kazanılmış hak 
aylığına esas teşkil etmez ve görev aylığı, ilgilinin 
aylık ödemelerine esas tutulur.

Kazanılmış hak aylık derecesi denildiğinde; 
DMK md.36’da belirtilen sınıflara, öğrenim du-
rumlarına göre giriş derecesi ve kademesi, kazanıl-
mış hak aylık derecesi olarak kabul edilir.

Emekli kazanılmış hak aylık derecesi, memu-
run emekli keseneğine esas alınan aylık derecesidir. 
Emeklilik keseneğinin hesaplanmasında esas alınan 
aylıktır.

Görev aylığı, memurun fiilen almakta olduğu 
aylıktır.

Diğer taraftan kademe ilerlemesinin durdurul-
ması cezasında yasada sözü edilen brüt aylık ise, bir 
memurun aylık gösterge ve ek gösterge rakamları-
nın memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpı-
mı sonucu bulunacak rakamı ifade eder.

Vekâlet aylığına gelince; bu aylığın ödenebil-
mesi için görevin fiilen yapılması şarttır (DMK 
md.174).	 Memurların	 kanuni	 izin,	 geçici	 görev,	
disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaş-
tırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılma-
ları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer ku-
rumlardan veya açıktan vekil atanabilir. Bir görevin 
memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi hâlinde ay-

Anayasa, m. 55/2: Devlet, çalışanların 
yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde 
etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan ya-
rarlanmaları için gerekli tedbirleri alır.

Kazanılmış Hak Aylık Derecesi: DMK 
md.36’da belirtilen sınıflara, öğrenim du-
rumlarına göre giriş derecesi ve kademesi, 
kazanılmış hak aylık derecesidir.

Emekli Kazanılmış Hak Aylık Derecesi: 
Memurun emekli keseneğine esas alınan 
aylık derecesidir.

Görev Aylığı: Memurun fiilen almakta 
olduğu aylık.
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lıksız vekâlet asıldır. Ancak ilkokul öğretmenliği 
(Yaz tatili hariç), tabiblik, diş tabipliği, eczacılık, 
köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühen-
dis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu 
öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa 
ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî 
idarelerde izin şartı aranmaz) ile açıktan vekil ata-
nabilir. Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısıyla ata-
nan vekil memurlara vekâlet görevinin 3 aydan 
fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya 
açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğret-
menliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık göre-
vine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren 
vekâlet aylığı ödenir. DMK’ye tabi kurumlarda ça-
lışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memur-
ları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru 
bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan 
sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu 
hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek 
suretiyle atanabilirler. Yukarıda sayılan haller dı-
şında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü 
takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gör-
dürülebilir. DMK’ye tabi kurumlarda, mali, nakdi 
ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadroları-
nın boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları 
tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle 
memurlar arasından atama yapılabilir. Açıktan 
vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geç-
memek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık 
izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla 
devredilme hâli dışında Devlet memurları için ön-
görülen hükümler uygulanır. (DMK md. 86). (Ay-
lık konusunda ayrıca bkz. Giritli-Bilgen-Akgüner, 
2006, ss. 314-318).

Yolluk Hakkı
Memurların gerek yurt içinde gerekse yurt dı-

şında geçici olarak görevlendirilmeleri veya görev 
yerlerinin değiştirilmesi durumunda, aylıklarından 
başka Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanunu uyarınca 
yolluk	ödenir	(md.177).	Yolluk,	gündelik	ve	ger-
çek yol giderlerini kapsar. Yolluk piyasa koşulları-
na uygun ve zamanında ödenmelidir. Yakın olsa 
bile müstakil belediyesi bulunan ve servis aracı da 
tahsis edilmeyen mahaller memuriyet mahallî sa-
yılmaz. Bu durumdakilere geçici veya sürekli görev 
yolluğu	 verilmesi	 gerekir	 (D.5D.,	 E.	 1987/248,	
K.	 1998/1759,	 Kahramanoğlu-Ünver-Kardoğan,	
2002, s. 153).

Sosyal Haklar ve Yardımlar 
Devlet Memurları Kanununun 6. kısmı sosyal 

haklar ve yardımlara ilişkindir. Emeklilik hakları, 
hastalık ve analık sigortası, memurların sosyal te-
sis ihtiyaçları, devlet memurları için konut kredisi, 
denlet memurları için konut, öğrenim bursları ve 
yurtlar, aile yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödene-
ği, cenaze giderleri, giyecek ve yiyecek yardımı bu 
kısımda yer almaktadır. 

Emeklilik Hakları
Devlet memurlarının emeklilik ve malullük 

hâllerinde kendilerinin, ölümleri hâlinde dul ve 
yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik 
kanunlarıyla	düzenlenir	(DMK	md.187).	

Hastalık ve Analık Sigortası
Konu DMK md.188’de düzenlenmiştir. Buna 

göre;
a. Devlet memurlarının hastalık, analık ve gö-

revden doğan kaza ile mesleki hastalık, 
b. Devlet memurlarının eşleri ve bakmakla 

yükümlü oldukları ana, baba ve çocukları-
nın hastalık ve analık,

c. Bir kanuna dayanılarak emekli veya malul-
lük aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Ku-
rumunca uygulanan iş kazaları ile meslek 
hastalıkları, malullük ve yaşlılık sigortala-
rından gelir veya aylık bağlananlar hariç) 
hastalık ve analık,

ç. (c) bendinde belirtilen emekli veya malul-
lük aylığı alanların aile fertlerinin hastalık 
ve analık,

d. Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim ay-
lığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumun-
dan gelir veya aylık alanlar hariç) hastalık ve 
analık hâllerinde gerekli sosyal sigorta yar-
dımları sağlanır. Bu sigorta yardımları özel 
kanunlarla düzenlenir. Bu sigortalardan ta-

Yolluk: Yurt içinde veya yurt dışında ge-
çici olarak görevlendirilen veya görev yer-
leri değiştirilen memurlara yol ve taşınma 
giderlerini karşılamak üzere ödenen para.
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nınan hak ve sağlanan yardımlar, genel sos-
yal sigorta rejimleri ile kabul edilen hak ve 
yardımlardan az olamaz.

Memurların Sosyal Tesis İhtiyaçları
Devlet memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen 

yerlerde çocuk bakımevi ve sosyal tesisler kurula-
bilir. Bunların kuruluş ve işletme esas ve usulleri 
Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca 
birlikte hazırlanacak genel yönetmelikle belirlenir 
(DMK md.191, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 
Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetme-
lik,	R.G.,	T.	08.12.1987,	S.	19658). 

Devlet Memurları İçin Konut Kredisi
DMK md.192’de “Devlet memurlarından T.C. 

Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha faz-
la olanlara, istekleri üzerine Toplu Konut Fonundan 
özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir. Bu 
krediden faydalanma şartları ile kredi borcunun me-
murlardan tahsili ve her yıl ödenecek toplam kredi 
tutarı gibi diğer hususlar Toplu Konut ve Kamu Or-
taklığı İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak yönetme-
likle düzenlenir” hükmü yer almaktadır.

Devlet Memurları İçin Konut
DMK md.193’te “Devlet memurlarının lüzum 

ve zaruret görülen yerlerle kiralık konut ihtiyaçla-
rı, Cumhurbaşkanınca onanacak programlar gere-
ğince, genel ve katma bütçelere her yıl konulacak 
ödeneklerle tesis edilecek fondan karşılanır. Bu 
madde hükmü özel kanunlarla düzenlenir” hükmü 
yer almaktadır. 1983 yılında 2946 sayılı Kamu Ko-
nutları Kanunu çıkarılmıştır. Kamu Konutları Yö-
netmeliği de bulunmaktadır (R.G., T. 23.09.1984, 
S.18524). Söz konusu düzenlemelere göre, özel 
tahsisli konutlar, görev tahsisli konutlar, sıra tahsis-
li konutlar ve hizmet tahsisli konutlar olmak üzere 
dört tür konut vardır. Sıra tahsisli konutlarda otur-
ma süresi beş yıl ile sınırlıdır (Yönetmelik md. 20). 
Konutların aylık kira bedeli, o yıl için belirlenen 
aylık kira birim bedelinin, konutun brüt inşaat ala-
nı ile çarpılması suretiyle, ilgili kurum ve kuruluşça 
tesbit edilir. Brüt inşaat alanının yüzyirmi metreka-
reden fazlası dikkate alınmaz (Yönetmelik md. 23).

Öğrenim Bursları ve Yurtlar
Mahrumiyet yerlerinde çalışan devlet memur-

ları görev yerlerinde çocuğunun girmesi gereken 
orta dereceli okul bulunmadığı takdirde bu dere-
celi okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan 
çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse pan-
siyon ücret indiriminden faydalanırlar. Bu indirim 
her yıl bütçe kanunu ile tespit olunan pansiyon 
ücretlerinden en azının çocukların her biri için % 
50’si oranındadır. İndirim sonucunda meydana 
çıkan fark Devlet bütçesinden ödenir. Ancak me-
murlar çocuklarını daha yüksek ücretli okul pansi-
yonlarından veya Millî Eğitim Bakanlığının dene-
timi altında faaliyette bulunan özel pansiyonlardan 
faydalandırmak isterlerse aradaki ücret farkı kendi-
leri tarafından ödenir (DMK md.199). Pansiyon-
larda ücret indiriminden faydalanan memurların 
çocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene 
bu haktan faydalanamazlar (DMK md.200). Mah-
rumiyet yerinden başka yere atanan, ölen, emekliye 
ayrılanların burs haklarının devamına gelince; öğ-
renim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi 
olmayan yerlerdeki bir göreve atanan veya ölen 
veyahut emekliye ayrılan memurların çocukları 
için yapılan indirim, bulundukları ders yılı sonuna 
kadar kendi isteğiyle atananlar için de atandıkları 
tarihteki taksit dönemi sonuna kadar devam eder 
(DMK md.201). Yine öğretmenler için fiilen görev 
yapma ve öğretmen kadrosunda olmak koşuluyla 
“öğretim yılına hazırlık ödeneği” de kabul edilmiş-
tir (DMK Ek md.32).

Aile Yardımı Ödeneği
DMK md. 202’de, “Evli bulunan devlet me-

murlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, 
memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat kar-
şılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik 

Mahrumiyet yerlerinde çalışan devlet me-
murları görev yerlerinde çocuğunun gir-
mesi gereken orta dereceli okul bulunma-
dığı takdirde bu dereceli okullarda okuma 
hakkını kazanmış bulunan çocuklarını ya-
tılı okullarda okutmak isterlerse pansiyon 
ücret indiriminden faydalanırlar.
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kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuk-
larından her biri için de 250 gösterge rakamının 
(72.	 ay	 dâhil	 olmak	 üzere	 0-6	 yaş	 grubunda	 yer	
alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayı-
sı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üze-
rinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu 
sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı 
ödeneği daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir. 
Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını “3 katı-
na” kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 
Dul memurların çocukları için de yukarıki fıkralar 
hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda 
mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda 
verileceğini de kararında belirtir. Devlet memuru-
nun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu 
ödenek	 verilir.”	 hükmü	 yer	 almaktadır.	 3/7/2011	
tarihli ve 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
Eki Kararın 3 üncü maddesiyle, DMK md. 202’de 
yer alan ve eş için ödenmekte olan aile yardımı öde-
neğine	 esas	 (1.500)	gösterge	 rakamının	1/7/2011	
tarihinden itibaren (2.134) olarak uygulanacağı 
hüküm altına alınmıştır. 

Aile yardımı ödeneği devlet memurlarına her ay 
aylıklarıyla birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi 
de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. 
Aile yardımı ödenekleri hiçbir vergi ve kesintiye 
tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedile-
mez (DMK m. 203).

Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine 
evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğu-
nun doğduğu tarihi takip eden ay başından itiba-
ren hak kazanır (DMK m. 204).

Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hak-
kını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için 
ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü 
veya 206. maddedeki hâllerin vukuunu takip eden 
ay başından itibaren kaybeder (DMK m. 205).

Aşağıdaki hâllerde çocuklar için aile yardımı 
ödeneği verilmez (DMK m. 206);

1. Evlenen çocuklar,
2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bi-

tirdiği hâlde evlenmemiş kız çocukları ile 
çalışamayacak derecede malullükleri resmî 
sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için 
süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam 
olunur.),

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya ger-
çek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde 

olursa olsun menfaat karşılığı çalışan ço-
cuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil dev-
resinde çalışanlar hariç),

4. Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar.

Ölüm Yardımı Ödeneği
Devlet memurlarından, memur olmayan eşi ile 

aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere 
en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dâhil) 
tutarında, memurun ölümü hâlinde sağlığında bil-
diri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise 
eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babası-
na, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek devlet 
memuru aylığının (ek gösterge dâhil) iki katı tu-
tarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yar-
dımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutul-
maksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca 
derhâl ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez 
(DMK md.208). 

Cenaze Giderleri
DMK md. 210’da, “Devlet memurlarının ölü-

mü hâlinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere 
nakil dâhil) kurumlarınca ödenir. Sürekli veya 
geçici	 görevle	 veyahut	78.	maddeye	göre	 yurt	dı-
şında bulunan devlet memurlarından ölenlerin ve 
yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri, 
bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuk-
larının cenazelerini yurda getirmek için yapılma-
sı zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır. 
209’uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görüşle-
ri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca 
hazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır” hükmü 
yer almaktadır. (Ayrıca bkz. Devlet Memurlarının 
Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği).

Devlet memurlarından, memur olma-
yan eşi ile aile yardımı ödeneğine müs-
tahak çocuğu ölenlere en yüksek devlet 
memuru aylığı (ek gösterge dahil) tu-
tarında ölüm yardımı ödeneği verilir.

dikkat
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Giyecek Yardımı
Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde 

giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Ba-
kanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı-
nın birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tes-
pit olunur (DMK md.211, Memurlara Yapılacak 
Giyecek Yardımı Yönetmeliği).

Yiyecek Yardımı
Devlet memurlarının hangi hâllerde yiyecek 

yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yar-
dımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakan-
lığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 
birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit 
olunur (DMK md.212, Devlet Memurları Yiyecek 
Yardımı Yönetmeliği). Yiyecek yardımı yemek ver-
me şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten 
bir ödemede bulunulmaz. Yiyecek yardımı, hafta-
lık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle ye-
meği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık 
gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevleri-
nin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şar-
tıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir. 

Uygulamayı İsteme Hakkı
Devlet memurları, DMK ve diğer mevzuata 

göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hü-
kümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını 
istemek	hakkına	sahiptirler	(DMK	md.17).

Çekilme (İstifa) Hakkı
Devlet memurları, DMK’de belirtilen esaslara 

göre memurluktan çekilebilirler (DMK md.20). 
Bu hak yazılı kullanılmalıdır ve idarenin kabulü-
ne bağlı değildir. Bu konu üzerinde “Memurlu-
ğun Sona Ermesi” başlığı altında ayrıntılı olarak 
duracağız. Burada sadece şu kadarını belirtmekle 
yetinelim; aday memurken istifa edenler sadece ay-
rıldıkları kuruma dönebilirler. Ayrıca bulundukları 
kadro ve sınıfın şartlarını da taşımaları gerekir.

Kovuşturma ve Yargılamadan 
Kaynaklanan Haklar 

Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya gö-
revleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruş-
turma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava 
açılması özel hükümlere tabidir (DMK md.24). 

Bu hükmün memurlarca işlenen suçların ört-bas 
edilme tehlikesi yarattığı ileri sürülmüştür. Avrupa 
Birliği Uyum Paketleri çerçevesinde Memurin Mu-
hakematı Hakkında Kanunu Muvakkat kaldırıl-
mış, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görev-
lilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri 
kabul edilmiştir. 

İsnat ve İftiralara Karşı Korunma 
Hakkı

Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikâyetler, 
garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç 
isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargı-
lamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu 
isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memu-
run en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunan-
lar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet 
Savcılığından isterler (DMK md.25). Memurun 
görevi dolayısıyla karşılaşabileceği her türlü isnat 
ve iftiralara karşı korunması, görevin doğru bir şe-
kilde yerine getirilmesinin ön koşulu olarak kabul 
edilmektedir. Kamu hizmetlerinin görülmesinde 
tarafsızlık ve eşitlik asıldır. Bu ise her türlü haksız 
isnat ve iftiralara karşı korunmuş, kendine güveni 
ve cesareti olan memurlar eliyle gerçekleştirilebilir.

Hukukumuzda eskiden beri mevcut olan bu 
müessese, DMK md.25 ile yeniden düzenlenmiş-
tir. Buna göre, memurlarla ilgili olarak yapılan ih-
bar ve şikâyetlerin garaz veya mücerret hakaret için 
uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı soruş-
turma ve yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem 
sonunda anlaşılırsa isnatta bulunanlar hakkında 
merkezde memurun en büyük amiri, illerde valiler, 
kamu davasının açılmasını Cumhuriyet Savcılığın-
dan isterler. Bu gibi durumlarda memurun ayrıca 

DMK, m. 25: Devlet memurları hakkın-
daki ihbar ve şikâyetler, garaz veya mücer-
ret hakaret için, uydurma bir suç isnadı 
suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yar-
gılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonu-
cunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, 
merkezde bu memurun en büyük amiri, 
illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında 
kamu davası açılmasını Cumhuriyet Sav-
cılığından isterler.



65

Memur Hukuku

başvurmasına ihtiyaç kalmaksızın belirtilen mercilerin re’sen harekete geçerek isnatta bulunanlar hakkında 
kamu davası açılmasını sağlamaları gerekir. Hakkındaki suçlamaların doğru olmadığı soruşturma sonu-
cunda saptanan memurun isnat ve iftiralara karşı korunması gerekirken, görev yerinin değiştirilmesinde 
kamu yararı ve hizmet gereklerine uygunluk yoktur.

Memurları korumak ama-
cıyla getirilen isnat ve ifti-
ralara karşı korunma mües-
sesesinin uygulamada etkili 
olup olmadığını değerlen-
dirin.

Devlet Memurları Kanu-
nu’ nun memur aylıklarına 
ilişkin olarak benimsediği 
temel ilkeler nelerdir?

1 Devlet memurlarının sahip oldukları hakları açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Mecburi hizmet yükümlü-
lüğü olan memurların istifa 
etme hakkı olup olmadığını 
tartışın. 

Öğrenme Çıktısı

DEVLET MEMURLARININ HİZMET 
İÇİ EĞİTİMİ 

Hizmet içi eğitim, iş yerlerinde maaş veya ücret 
karşılığında hizmete alınmış ve çalışmakta olan bi-
reylere, görevleriyle ilgili gerekli bilgi ve becerileri 
kazandırarak, mesleki gelişimlerini sağlamak üzere 
uygulanan yaygın bir eğitim türüdür. Hizmet içi 
eğitim; üretim ve hizmette etkililiğin, verimin, ka-
litenin yükseltilmesi, ürünün üretimi ve tüketimi 
sürecinde meydana gelebilecek hataların ve kaza-
ların azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, satış ve 
hizmet sunumunda nitel ve nicel yönden gelişme-
nin sağlanması, kârın artırılması, vergi gelirlerinin 
ve tasarruflarının artırılması amacıyla iş gücüne ve-
rilen temel meslek eğitimi yanında verim düzeyini 
yükseltici planlı eğitim etkinlikleridir.

Amaç ve İlkeler
Hizmet içi eğitim verilirken öncelikle temel bazı 

ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu il-
keler, “hizmet içi eğitimin sürekliliği ilkesi” ile “doğru 
eğitimin doğru personele verilmesi ilkesi”dir.

Bu eğitimin iş ve mesleki performansla ve ücret, 
yükselme, disiplin, yer değiştirme gibi diğer yöne-
tim işlevleriyle ilgisinin kurulması gerekir. Bunun 
yanında “kurum içinde aynı statüdeki personelin hiz-
met içi eğitimden eşit olarak yararlandırılması ilke-

si” de önemlidir. Hizmet içi eğitimin temel amacı 
adaya işin nasıl yapılacağını öğretmektir. Adaylara, 
daha işe başlamadan önce iş hakkında bilgi veril-
melidir ki diğer insan kaynağının yaptığı işler hak-
kında bilgi sahibi olsun, hizmetler aksamasın. Ada-
ya, hangi birimde çalışacaklarsa o birime ilişkin iş, 
kural ve hizmetleri anlatmak, işe başladıktan sonra 
insan kaynağının verimli olmasına çalışmak, ortaya 
çıkan sorunların çözümünde insan kaynağı katkı-
sını artırmak, insan kaynağının artışıyla ortaya çı-
kan görev ve sorumluluk artısında varsa eksiklikleri 
gidermek, kuruluş içi ve dışındaki teknik ve sosyal 
değişme ve gelişmelerden insan kaynağını haberdar 
etmek ve bilgilendirmek, farklı bir ortamda verile-
cek olan hizmet içi eğitim ile insan kaynağının mo-
ralini yükseltmek amaç edinilmelidir.

Hizmet İçi Eğitim Gereksinimi
Genel bir çerçeve içerisinde, kamu yönetiminin 

kendine özgü bazı kural ve uygulamaları hizmet içi 
eğitim verilmesini zorunlu kılmıştır. Bu zorunlulu-
ğun nedenleri arasında hizmete alınmadan önceki 
bilgilerin çok genel ve eksik olması ya da yetersiz ol-
masından söz edilebilir. Hizmet içi eğitim ile önceki 
eğitimin eksik yönlerinin giderilmesi de mümkün 
hâle gelmektedir. Ayrıca değişen ve gelişen çalışma 
koşullarına personelin uyumlulaştırılması da sağ-
lanmış olur.
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Memurların Hizmet İçi Eğitimi
Hizmet içi eğitim, hizmet içerisinde kamu per-

soneline hizmetle ilgili bilgi verip yeni gelişmeler 
hakkında eğitilmesi ve beceri kazanmasını sağla-
yan sistemli eğitim etkinliğidir. Kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan personelin görevleri ile ilgi-
li bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla yaptırılan 
eğitime hizmet içi eğitim denir. Bu etkinliğin dü-
zenli, sürekli ve verimli olması esastır. Bu eğitimin 
amacı memurun yetiştirilmesi, etkinlik ve verimli-
liğinin artırılmasıdır. Kurumlar bu etkinliği kendi 
içerisinde veya ihtiyaç varsa başka bir kurumda da 
gerçekleştirebilirler. 
Kurumlar gerekirse 
eğitim merkezleri 
de açabilirler. Cum-
hurbaşkanı kara-
rıyla kurumlararası 
eğitim merkezleri 
de açılabilir (DMK 
md. 216).

Kurumların Memurlarını Hizmet 
İçinde Yetiştirme Esasları

Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, 
verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere ha-
zırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim, 
Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurum-
larla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dâhilinde 
yürütülür (DMK md.214).

Kurumsal Düzeyde Eğitim
Kurumsal düzeyde eğitim, kurumların eğitim 

birimleri tarafından ya da eğitim merkezlerince ya-
pılmaktadır. Her kurumda, yetiştirme faaliyetlerini 
düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle gö-
revli bir “eğitim birimi” kurulur. Birden çok birim 
kurulan kurumlarda bunlardan biri “Merkez Eği-
tim Birimi” adını alır (DMK md.215). Kurumlar 
kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim 
merkezleri açabilirler. Kurumlararası eğitim ihti-
yaçlarını karşılamak üzere, Cumhurbaşkanı kara-
rıyla kurumlararası eğitim merkezleri de açılabilir. 
Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri 
Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak su-
retiyle kurumlarınca hazırlanacak yönetmeliklerle 
düzenlenir (DMK md.216).

Yurt Dışında Eğitim
Yurtdışında personele verilecek hizmet içi eği-

tim açısından, hizmetle ilgili hususların ancak ya-
bancı memlekette sağlanma zorunluluğunun bu-
lunması gerekir. Mevzuat çerçevesinde ve zorunlu 
hizmet karşılığında kamu görevlileri eğitim ama-
cıyla yurt dışına gönderilebilir.

Hizmet İçi Eğitim Yöntemleri
Hizmetin daha iyi yapılmasını amaçlayan hiz-

met içi eğitimde başvurulacak yöntemler oldukça 
önemlidir. Amaca uygun yöntem kullanılmalıdır. 
Hizmet içi eğitim yöntemlerini başlıca üç grup al-
tında toplayabiliriz:

Bilgilendirme ve örgün eğitim yöntemleri; 
seminerler, kurs ve konferanslar, resim gösterme, 
okuma listesi verme, interaktif multimedia (CD-
ROM, video) gösterimi, kapalı devre televizyonla 
eğitim, sistemli gözlemleme, duyarlılık eğitimi, la-
boratuvar, grup eğitimi, örgüt geliştirme (örgütsel 
verilerin analizi) eğitimidir. 

Benzetim yöntemleri; örnek olaylara göre eği-
tim, eksik bilgilerle tahmine dayalı sorun çözme 
eğitimi, rol alma eğitimi, programlı grup alıştır-
maları, görevlendirme modelleri eğitimi, yönetim 
stratejisi ve taktik (oyunları) eğitimi, değerlendirme 
merkezi eğitimi, davranış modelleme eğitimidir.

İşbaşında eğitim yöntemleri; çıraklık eğitimi, 
eşik eğitimi, işbaşında uygulama eğitimi, oryan-
tasyon eğitimi, dönerli iş değiştirerek çalışma, staj 
görme, kilit görevlere hazırlama, mesleki yol gös-
terme-yetiştirmedir.

Eğer, hizmet içi eğitimde amaç, insan kayna-
ğının moralini artırarak verimli kılmak ise hizmet 
içi eğitim yöntemi iş ya da görev yeri değişikliği 
anlamında rotasyon yöntemi olmalıdır. Hizmet içi 
eğitim ihtiyacı, eğer sadece bazı kuralların değiş-

Hizmet içi eğitimin düzen-
li, sürekli ve verimli olması 
esastır.

dikkat

Hizmet içi eğitim yöntemleri başlıca 
üç grupta toplanabilir:
•	 Bilgilendirme	 ve	 örgün	 eğitim	

yöntemleri
•	 Benzetim	yöntemleri
•	 İşbaşında	eğitim	yöntemleri

dikkat
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mesine ve bazı kötü alışkanlıkların terk edilmesine 
ilişkin ise, insan kaynağına seminer verme yönte-
mi uygun olur. İşe yeni başlayanlara eşik eğitimi 
verilmelidir. Ayrıca, amirin gözetimi altında bir 
eğitim yönetimi olan yetiştirme yöntemi ikinci bir 
aşama olarak aday memurlara uygulanmalıdır. Ge-
rek aday memurlar için üçüncü bir aşama olarak 
gerekse görev değişikliğinde bulunan kuruluşun 
eski insan kaynağı için başvurulacak yöntem ise staj 
yöntemidir. Böylece, insan kaynağının yapılmakta 
olan işi doğrudan görmesi ve hatta bir süre sonra 
da yapması sağlanır. Uzaktan eğitim de, hizmet içi 
eğitimde kullanılabilir. Hedef grubun büyüklüğü 
ve geniş alana dağılması, eğitime duyulan ihtiyacın 
önemi, hizmet içi eğitimde eşit davranılması gereği 
dikkate alındığında öğretmenlerin eğitim ihtiyaç-
larının karşılanmasında en etkili sistemin uzaktan 
eğitim olduğu ortaya çıkmaktadır.

Teknolojinin hizmet içi eğitimdeki yerine gelin-
ce; bilgi teknolojileri ve özellikle bu teknolojilerin 
sağladığı imkânlarla sunulan hizmetlerdeki geliş-
meler ve bilgi alt yapısının oluşmasından sonraki 
aşama bunun tabana yayılmasıdır. Teknolojik geliş-
meler eğitim tekniklerini de etkiler. Örneğin, bilgi 
işlem merkezlerinin faal çalışması sayesinde dene-
tim çok daha kolay olabilecek veya geri bilgilen-
dirmenin sağlayacağı faydalardan etkin bir şekilde 
yararlanılabilecektir.

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin 
Sınıflandırılması

Hizmet içi eğitim faaliyetleri; mesleki faaliyet-
lere yönelik eğitim, görevde yükselme eğitimleri, 
idarecilerin eğitilmesi, eğitimcilerin eğitilmesi şek-
linde sınıflandırılabilir. 

Mesleki Faaliyetlere Yönelik Eğitim
Bu tür hizmet içi eğitimlerde amaç mesleki bil-

giyi ön plana çıkarmak ve personelin, teknolojinin 
bütün alanlara yansıması ve diğer sosyolojik, siyasi 
etkenlere, değişen mesleki bilgilere uyumu olup, 
personelin kişisel gelişimi ön plandadır. Örneğin, 
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan 
Küçükleri	Koruma	Şubelerinde,	çalışan	elemanla-
rın çocukların hakları, özellikleri ve ihtiyaçları ko-
nularında bilgilendirilmesi hizmet içi eğitim kapsa-
mına alınmıştır. Yine idareci, öğretmen, memur ve 
teknisyenlere bilgisayar kursu; rehber öğretmenlere 
rehberlik semineri; okulların proje ekiplerineyse 
Avrupa Birliği proje hazırlık ve yaygınlaştırma faa-
liyet seminerleri bu tür eğitime örnek gösterilebilir.

Görevde Yükselme Eğitimleri
Kurumlar, memurlarını bir üst göreve hazırla-

mak için yükselme eğitimine alabilirler. Böylelikle 
üst düzeydeki görevler için kalifiye eleman yetişti-
rilmiş olur. Görevde yükselme veya unvan değişik-
liği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda 
başarılı olmaları gerekir (Kamu Kurum ve Kuru-
luşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik md. 8).

İdarecilerin Eğitilmesi
Amir veya idareci, başında bulunduğu birimin 

arzu edilir şekilde çalışmasından, işlerin istenilen 
nitelik ve değerde neticelendirilmesinden sorumlu-
dur. Bu neticelerin alınmasında aksayan hususları 
bulacak ve onları gidermeye çalışacaktır. Bu ancak 
eğitimle mümkündür ve amir veya idarecinin tabii 
görevlerindendir. Eğiticinin seçilmiş veya atanmış 
olması önemli değildir. İmar ve çevre, yönetimle 
ilgili konular (bilgisayar, yabancı dil öğrenmeleri 
gibi), halkla ilişkiler ve saymanlık işleri, ekonomi ve 
maliye gibi konuların önem taşıdığı anlaşılmaktadır.

Eğitimcilerin Eğitilmesi
Eğitimciler için yalnız konunun bilinmesi ye-

terli sayılamaz, bilgileri en iyi biçimde öğretebilme 
yeteneklerinin de bulunması gereklidir. Hizmet içi 
eğitimde görev alacak eğitimcilerin saptanması ve 
gerekiyorsa yetiştirilmesi yönetmeliklerce kuru-
mun kendi sorumluluğuna verilmiştir. Genellikle 
verilecek eğitimin konusu üzerinde çalışan üniver-
site öğretim elemanları bu konuda görevlendirilir. 
Ülkemizde uzmanlık alanlarına yönelik hizmet içi 
eğitim verecek eğitimcilerin sayıca eksikliği, olanla-
rın yetersizliği problem teşkil eder. Bazı kurumlar 
bu problemi, eğitimcilerini de kendileri yetiştirme 
yoluna giderek çözme yoluna gitmiştir. Eğitimci 
yetiştirme eğitimleri için kurum bünyesinde çalı-
şan personele öncelik verilmektedir.

Hizmet İçi Eğitimin Başarısı
Hizmet içi eğitimin performansa olumlu etki 

edebilmesi için başlıca şu hususlara dikkat etmek 
gerekir; hizmet içi eğitim faaliyetleri sonunda ve-
rilen belgeler atama, yer değiştirme ve yükselmede 
etkili olmalıdır. Aksi takdirde bu faaliyetlere ka-
tılım düşmektedir. Hizmet içi eğitim; verimlilik 
artışı, meslekte ilerleme ilişkisi başta öğretmenlik 
olmak üzere tüm meslek dallarında meslek basa-
maklarının oluşmasında ölçüt olarak kullanılma-
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lıdır. Hizmet içi eğitim faaliyetleri sonunda ka-
tılan personelin özlük haklarında olumlu yönde 
bir değişiklik yapılmadığı için yetiştirilen eleman 
kurum değiştirerek, daha iyi çalışma koşullarını 
tercih etmektedir. Hizmet içi eğitim faaliyetlerin-
de görevli öğreticilere ödenen ek ders ücretlerinin 
ve kursiyerlere ödenen yollukların düşüklüğü bu 
faaliyetlere olan ilgi ve katılımı düşürmektedir. 
Meslekte ilerleme ve üst basamaklardaki görevlere 
gelme, hizmet içi eğitim faaliyetleri sonunda ba-
şarılı olma şartına bağlanmalıdır.

Hizmet İçi Eğitimin Hukuki Sonuçları
Hizmet içi eğitimle ilgili prosedür bilhassa eği-

tim sonrasında bir değerlendirme şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Görevde yükselme veya unvan deği-
şikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda 

başarılı olmaları gerekir (Kamu Kurum ve Kuru-
luşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik md. 8). Yazılı sı-
nav kurum ve kuruluşlarca yapılabileceği gibi, Öğ-
renci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, 
Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim ku-
rumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınav, yüz 
tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda 
en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar (Yönet-
melik md. 12). Yazılı sınavda en yüksek puan alan 
adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya po-
zisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava 
alınır. Son adayla aynı puana sahip olan persone-
lin tamamı sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda yüz 
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır 
(Yönetmelik md. 12 A). Görevde yükselme suretiy-
le ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar 
atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı 
puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik 
ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve ku-
rumların resmi internet sitesinde ilan edilir (Yönet-
melik md. 12 B). Yükselme için değinilmesi gere-
ken bir nokta da disiplin şartıdır. Kurumlar atama 
yapacakları kadrolar için başvurularda aranacak 
disiplin şartını çıkaracakları özel yönetmeliklerinde 
belirler	(Yönetmelik	md.	7). 

Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımı arttırmak 
için eğitim sonunda verilen belgelerin atama, yer 
değiştirme ve yükselmede etkili olması gerekir.

dikkat

Hizmet içi eğitimin uygula-
madaki başarısını değerlen-
dirin.

Devlet memurlarının eğitil-
mesi hiç kuşkusuz her ba-
kımdan önemli bir konudur. 
Mevzuatımızda bu konuda 
oldukça ayrıntılı düzenleme-
ler mevcuttur. Kurumların 
her kademede hizmet gören 
personelinin, hizmet öncesi 
ve hizmet içinde bir bütün 
olarak koordineli bir şekilde 
yetiştirilmelerini sağlayıcı, yol 
ve yöntemleri belirleyici genel 
bir eğitim planı gerekli midir?

2 Hizmet içi eğitim kavramını tanımlayabilme
3 Hizmet içi eğitim faaliyetlerini sınıflandırabilme

4 Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin hukuki sonuçlarını belirleyebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Hizmet içi eğitim faaliyetle-
rini sınıflandırın.

Öğrenme Çıktısı
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

1 Devlet memurlarının sahip 
oldukları hakları açıklayabilme

Devlet Memurlarının Hakları

Memurların görevlerini gereği gibi yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kendilerine yasalarla bazı hak-
lar tanınmıştır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

•	 İzin	hakkı:	Memurlara	tanınan	izinler,	yıllık	izin,	mazeret	izni,	hastalık	ve	refakat	izni,	aylıksız	
izin olmak üzere dört ana başlık altında incelenebilir.

•	 Hizmet	süreleri	on	yıla	kadar	olanlara	(on	yıl	dâhil)	yirmi	gün,	on	yıldan	çok	olanlara	otuz	gün	
yıllık izin verilir.

•	 Hizmetleri	sırasında	radyoaktif	 ışınlarla	çalışan	personele	her	yıl	yıllık	izinlerine	ek	olarak	bir	
aylık sağlık izni verilir.

•	 Doğum,	evlenme	gibi	yasada	öngörülmüş	belli	durumlarda	 idare	memura	mazeret	 izni	verir.	
İdarenin takdirine bağlı olarak da mazeret izni verilebilir.

•	 Memurlara	verilecek	raporda	gösterilecek	lüzum	üzerine	kanser,	verem	ve	akıl	hastalığı	gibi	uzun	
süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde on sekiz aya kadar hastalık izni verilir.

•	 Memurlara	yasanın	belirttiği	zorunluluk	hâllerinde	aylıksız	izin	verilebilir.
•	 Hizmet	hakkı:	Memurlar	için	devlet	içinde	çalışmak	hem	ödev	hem	haktır.	Bu	hakkın	dayanağı	

Anayasada yer alır. Memurların çalışma hakkı, kendi sınıfı içinde, kazanılmış hak derecesiyle 
herhangi bir görevde çalışabilmesidir.

•	 Şikâyet	ve	dava	hakkı:	Memurlar,	üstleri	ve	kurumları	tarafından	kendilerine	uygulanan	yönetsel	
eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma hakkına sahiptir.

•	 Güvenlik	hakkı:	Yasalarda	belirtilen	durumlar	dışında,	devlet	memurunun	memurluğuna	son	
verilememesini, aylık ve başka haklarının elinden alınamamasını ifade eder.

•	 Aylık	hakkı:	Memurlara	tanınan	en	önemli	mali	hak,	memur	aylığıdır.	Memur	aylığı	hem	ada-
letli hem de yeterli olmalıdır.

•	 Yolluk	hakkı:	Memurların	gerek	yurt	içinde	gerekse	yurt	dışında	geçici	olarak	görevlendirilme-
leri veya görev yerlerinin değiştirilmesi durumunda memurlara, aylıklarından başka Harcırah 
Kanunu ve Bütçe Kanunu uyarınca yolluk ödenir.

•	 Sosyal	haklar	ve	yardımlar:	Devlet	Memurları	Kanunu’nda	düzenlenmiş	bulunan	sosyal	yardım-
ların en önemlileri, aile yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, giyecek ve yiyecek yardımıdır.

•	 Devlet	memurları,	DMK	ve	diğer	mevzuata	 göre	 tayin	 ve	 tespit	 olunup	yürürlükte	bulunan	
hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını isteme hakkına sahiptir.

•	 İstifa	hakkı:	Devlet	memurları,	DMK’de	belirtilen	esaslara	göre	memurluktan	çekilebilir.	Bu	hak	
yazılı kullanılmalıdır ve idarenin kabulüne bağlı değildir.

•	 Devlet	memurlarının	görevleri	ile	ilgili	veya	görevleri	sırasında	işledikleri	suçlardan	dolayı	soruş-
turma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir.

•	 İsnat	ve	iftiralara	karşı	korunma	hakkı:	Devlet	memurları	hakkındaki	ihbar	ve	şikâyetler,	garaz	
veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yar-
gılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu 
memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını 
Cumhuriyet Savcılığından isterler.
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Devlet Memurlarının Hizmet 
İçi Eğitimi

•	 Hizmet	içi	eğitim,	özel	ve	tüzel	kişilere	ait	iş	yerlerinde	
maaş veya ücret karşılığında hizmete alınmış ve çalış-
makta olan bireylere, görevleriyle ilgili gerekli bilgi ve 
becerileri kazandırarak, mesleki gelişimlerini sağlamak 
üzere uygulanan yaygın bir eğitim türüdür.

•	 Hizmet	içi	eğitim	verilirken	özellikle	iki	temel	ilkenin	
göz  önünde tutulması gerekir. Bunlar; hizmet içi eğiti-
min sürekliliği ilkesi ile doğru eğitimin doğru persone-
le verilmesi ilkesidir.

•	 Devlet	memurlarının	yetişmelerini	sağlamak,	verimlili-
ğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak ama-
cıyla uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel 
Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırla-
nacak yönetmelikler dâhilinde yürütülür.

•	 Görevde	 yükselme	 veya	 unvan	 değişikliği	 suretiyle	
atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları 
gerekir. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlen-
dirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı 
sayılır. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan baş-
lamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının 
beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda 
yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. 
Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya 
pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı 
esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanları-
nın aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit 
edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.

Hizmet içi eğitim 
faaliyetlerini 
sınıflandırabilme

2
Hizmet içi eğitim 
faaliyetlerinin hukuki 
sonuçlarını belirleyebilme

3

Hizmet içi eğitim 
kavramını tanımlayabilme1
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neler öğrendik?

1  Aşağıdaki devlet memurlarından hangilerinin 
yıllık izinlerine ek olarak ayrıca sağlık izni kullan-
ma hakları vardır?

A. İlk ve orta öğretim kurumlarında çalışan öğret-
menler 

B. Devlete ait maden işletmelerinde çalışan me-
murlar

C. Belediyelerin temizlik işlerinde çalışanlar 
D. Radyoaktif ışınlarla çalışan personel
E. Devlet Demir Yollarında çalışanlar

2  Hastalık iznini tümüyle kullanmasına karşın 
iyileşemeyen memur hakkında aşağıdaki işlemler-
den hangisi yapılır?

A. Emeklilik hükümleri uygulanır
B. Yurt dışına tedavi için gönderme 
C. İstifa etmiş sayılma
D. Görev yerini değiştirme 
E. Sürekli izinli sayılma

3  Vergi dairesi memurlarının görevlerine son 
verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaş-
tırılmaları ile ilgili davalarda yetkili ve görevli mah-
keme aşağıdakilerden hangisidir?

A. Son görev yaptığı yerdeki idare mahkemesi 
B. Son görev yaptığı yerdeki vergi mahkemesi
C. Son görev yaptığı yerin yargı çevresi içine girdi-

ği bölge idare mahkemesi
D. Herhangi bir idare mahkemesi 
E. Danıştay

4  Memurların gerek yurt içinde gerekse yurt 
dışında geçici olarak görevlendirilmeleri veya görev 
yerlerinin değiştirilmesi durumunda, aylıklarından 
ayrı olarak ödenen paralara ne ad verilir?

A. Ek ödeme  B.   Yan ödeme 
C. Yolluk D.   Tahsisat
E. Yol parası

5  Sıra tahsisli konutlarda oturma süresi kaç yılla 
sınırlandırılmıştır?

A. 1  B.   3  C.   5 D.   10  E.   20

6  Devlet memurlarının sınıflara, öğrenim du-
rumlarına göre giriş derece ve kademesi hangi aylık 
türü ile ifade edilir?

A. Görev aylığı
B. Kazanılmış hak aylığı
C. Vekâlet aylığı 
D. Hizmet aylığı 
E. Emekli aylığı

7  Karı ve kocanın her ikisinin de Devlet me-
muru olduğu durumlarda aile yardımı ödeneği 
kime verilir?

A. Yalnızca kadına 
B. Yalnızca kocaya
C. Hem kadına hem erkeğe ayrı ayrı
D. Yarısı kadına yarısı erkeğe
E. Üçte ikisi kadına üçte biri erkeğe

8  Kurumlar arası eğitim merkezi açılabilmesi için 
aşağıdakilerden hangisinin kararına ihtiyaç vardır?

A. Cumhurbaşkanının
B. TBMM’nin
C. Başbakanın
D. Maliye Bakanının
E. Milli Eğitim Bakanının

9  Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, 
verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere ha-
zırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim, 
……. tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırla-
nacak yönetmelikler dahilinde yürütülür. Yukarıda-
ki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir? 

A. Devlet Personel Başkanlığı
B. Kalkınma Bakanlığı
C. Maliye Bakanlığı
D. İçişleri Bakanlığı
E. Hazine Müsteşarlığı

10  Aşağıdaki hizmet içi eğitim yöntemlerinden 
hangisi benzetim yöntemi kapsamına girer?

A. Kurs ve konferanslar
B. Kapalı devre televizyonla eğitim
C. Duyarlılık eğitimi
D. Örnek olaylara göre eğitim
E. Oryantasyon eğitimi
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Yanıtınız yanlış ise “Yıllık İzin” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

1. D Yanıtınız yanlış ise “Aylık Hakkı ve Vekâlet 
Aylığı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. B

Yanıtınız	yanlış	ise	“Dava	ve	Şikâyet	Hakkı”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “Eğitim Merkezleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Hastalık İzni” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

2. A Yanıtınız yanlış ise “Aile Yardımı Ödeneği” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Yolluk Hakkı” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Haklar ve Yar-
dımlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Memurların Hizmet İçi 
Eğitimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Hizmet İçi Eğitim Yön-
temleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Araştır Yanıt
Anahtarı3

Araştır 1

Bu konuda üç temel ilkeden söz edebiliriz:
i. Tek aylık ilkesi: Devlet Memurları Kanunu’nun 146/2. maddesine 

göre, “Memurlara kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönet-
meliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanun-
la sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz. 
(Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler 
hariç)”.

ii. Aleniyet ilkesi: DMK’ye göre memurlara ödenen aylık ve diğer yan 
ödemeler tam bir açıklıkla saptanmıştır.

iii. Denklik ilkesi: DMK, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bütün 
memurların ücretleri arasında bir denklik sağlamayı amaçlamıştır” 
(Gözler,	c.	II,	2003,	s.	672).

Araştır 2
Böyle genel bir planlamaya ihtiyaç vardır. Aslında, Devlet Memurları Kanunu 
da	bu	ihtiyacı	öngörmüş	ve	217.	maddede	“Devlet	memurları	eğitimi	genel	
planı, Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulur.” hükmüne yer vermiştir. 



Memur Hukuku

73

Azrak, Ü. (2004). “Hukuk Devleti Açısından 
Memurların Mesleki Güvenceleri”, Kamu 
Personeli Sorunları, İdare Hukuku 
Sempozyumu, Eskişehir: 4-5 Nisan 2003, 
Eskişehir.	Baloğlu,	H.	(1973).	Açıklamalı	Devlet	
Memurları Kanunu, Ankara.

Balta,	T.	B.	(1970).	İdare Hukukuna Giriş, Ankara..

Bilgen, P. (1996). İdare Hukuku Dersleri: İdare 
Hukukuna Giriş, İstanbul.

Chapus, R. (1988). Droit Administratif Général, (3. 
bası), Paris.

Giritli, İ. ve Bilgen, P. Akgüner, T. (2013). İdare 
Hukuku Dersleri, İstanbul: Der Yayınları.

Gözübüyük,	 Ş.	 ve	 Tan,	 T.	 (2014).	 İdare	 Hukuku:	
Genel Esaslar, c. I, Ankara.

Gözler, K. (2009). İdare Hukuku, c. II, Bursa: Ekin 
Kitapevi Yayınları.

Günday, M. (2013). İdare Hukuku, Ankara.

Kahramanoğlu, S. ve Ünver, M. Kardoğan, N. (2002). 
Açıklamalı Devlet Memurları Kanunu, Ankara.

Sancakdar, O./ Us E./ Kasapoğlu Turhan M./ Önüt 
L.B.	 (2017).	 İdare	 Hukuku	 Teorik	 Çalışma	
Kitabı, Ankara. 

Zabunoğlu, Y. (1992). “Kamu Hizmetlerine Girme, 
Hizmette Kalma ve Yükselme Hakkı”, İnsan 
Hakları ve Kamu Görevlileri Sempozyumu ve 
Açık Oturum Bildiriler-Tartışmalar, Ankara: 
TODAİE No: 243.

Kaynakça



74

Bölüm 4

Devlet Memurlarının Özgürlükleri

öğ
re

nm
e 

çı
kt

ıla
rı

Anahtar Sözcükler: • İkametgâh • Seyahat Özgürlüğü • Memur Sendikaları • Grev
• Siyasi Katılım • Siyasi Parti

1
Devlet Memurlarının Özel Hayatı ve 
Sosyal Yaşamı İle İlgili Düzenlemeler
1 Devlet memurunun özel ve sosyal hayatına 

ilişkin özgürlüğünün kapsamını ve sınırlarını 
açıklayabilme 2

 Memurların Kollektif Özgürlüğü Olarak 
Sendikal Haklar
2 Memurların kollektif özgürlüğü olarak 

sendikal haklarına ilişkin farklı görüşleri 
sıralayabilme 

3 Memurların kollektif özgürlüğü olarak 
sendikal haklarına ilişkin pozitif 
hukukumuzdaki durumu belirleyebilme

6
Memurların Siyasi Hak ve Özgürlükleri ve 
Sınırları
6 KMemurların siyasi hak ve özgürlüklerini 

ve sınırlarını açıklayabilme

Devlet Memurları ve Grev Sorunu
4 Grev sorununa ilişkin farklı görüşleri 

sıralayabilme
5 Grev sorununa ilişkin pozitif 

hukukumuzdaki durumu belirleyebilme5
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GİRİŞ
Devlet memurları görevlerini özenle, sadakatle 

ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde yerine getirmekle 
yükümlüdür. Bununla birlikte memurlar çeşitli 
hak ve özgürlüklere de sahiptirler. Devlet memur-
larının özgürlükleri başlıklı bölümde; Devlet me-
murlarının özel hayatı ve sosyal yaşamı ile ilgili dü-
zenlemeler, memurların kollektif özgürlüğü olarak 
sendikal haklar, devlet memurları ve grev sorunu, 
memurların siyasi hak ve özgürlükleri ve sınırları 
incelenmektedir.

DEVLET MEMURLARININ ÖZEL 
HAYATI VE SOSYAL YAŞAMI İLE 

İLGİLİ DÜZENLEMELER
Türkiye’de Devlet memurları açısından görev 

mahallinde ikamet etme mecburiyeti bulunma-
maktadır. 2011 yılında gerçekleştirilen değişiklik 
sonrasında memurun ikamet ettiği ilin sınırları-
nı izinsiz terketmesi DMK’da disiplin yaptırımı-
nı gerektiren bir fiil olarak da yer almamaktadır. 
Mevzuatımızda yabancı ile evlilikler konusunda 
da önemli değişiklikler yapılmıştır.  Bununla bir-
likte memuriyet statüsünde olanlar giyinişlerinden 
davranışlarına kadar birtakım sosyal sınırlamalara 
tabidirler. 

Devlet Memurunun İkametgâhı
DMK ek madde 20’de, “Devlet memurlarının 

görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bu-
lunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları 
dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet 
etmeleri esastır. Devlet memurlarının görevini ak-
satmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirle-
nen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup 
oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir. 
Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını 
tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terkedebilir-
ler.” hükmü yer almaktaydı. 

Bu hüküm, 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı 
Kanun’un 117’nci maddesi ile yürürlükten kaldı-
rılmıştır. Dolayısı ile Devlet memurları açısından 
görev mahallinde ikamet etme mecburiyeti bulun-
mamaktadır. Fransız Hukukunda ise, devlet me-
murlarının görev yerinde ikamet etme zorunluluğu 
tüm memurlar için değil, büyükelçi, vali, asker ve 
yargıçlar için öngörülmüştür.

Memurun Seyahat Özgürlüğü
DMK md. 125 C-g’de memurun ikamet ettiği 

ilin sınırlarını izinsiz terketmesi aylıktan kesme ce-
zasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmaktay-
dı. Söz konusu düzenleme de 6111 sayılı Kanun’un 
111’nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Pa-
saport Kanunu md.17/D’de de, “Kendi hesabına 
yabancı memleketlere gitmek isteyen Devlet me-
murlarına, il özel idareleriyle belediye memurlarına 
ve bu makamlara merbut müesseseler hizmetindeki 
memur ve müstahdemlere pasaport verilebilmesi 
için bunların mensup oldukları makamdan veya 
müesseseden verilmiş resmi müsaade vesikası ib-
raz etmeleri lazımdır.” hükmü yer almaktaydı. Bu 
husus kişi seyahat özgürlüğünü ciddi ölçüde en-
gellediği için öğretide eleştirilmiş (Özyörük, 1956, 
s.177) ve 1984 yılında bu hüküm kaldırılmıştır. 

Bununla birlikte 5682 sayılı Pasaport Kanunun 
22/1. maddesinde, “Yurt dışına çıkmaları; mahke-
melerce yasaklananlara, memleketten ayrılmaların-
da genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu 
İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere ve terör ör-
gütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen 
yurtdışındaki her türlü eğitim, öğretim ve sağlık 
kuruluşları ile vakıf, dernek veya şirketlerin kurucu 
ve yöneticisi olduğu veya bu yerlerde çalıştığı İçiş-
leri Bakanlığınca tespit edilenlere pasaport veya se-
yahat vesikası verilmez. Ancak, yabancı memleket-
lere gitmeleri mahkemelerce yasaklananlar dışında 
kalanlara, zaruri hallerde Cumhurbaşkanının ona-
yı ile pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat 
vesikası verilebilir .” hükmü yer almaktadır. 22/4. 
maddede ise, “Bunların yurt dışına çıkışları engel-
lenir ve kendilerine pasaport veya vesika verilmez, 
verilmişse geri alınır.” hükmü yer almaktadır. 

Devlet Memurunun Eşini Seçme 
Özgürlüğü

788 sayılı önceki Memurin Kanununa göre, 
memurlar yabancılarla evlenemezlerdi. Yabancı ile 
evli olmak memur statüsüne girmeye engel olduğu 
gibi, memur iken yabancılarla evlenenler de müs-
tafi sayılıyordu. Anayasa Mahkemesi, hizmete alın-
mada ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir 
ayrım gözetilmeyeceği gerekçesiyle anılan düzenle-
meyi 1961 Anayasası’ nın 58. maddesine aykırı bu-
larak oy birliği ile iptal etmiştir. Buna karşın, aynı 
kararda Memurin Kanunu’ nun 4. maddesinin “Z” 
fıkrasındaki “bu kanunun neşrinden evvel teehhül 
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etmiş memurin, hariciye, müdafaa, milliye ve bah-
riye vekaletlerinde istihdam edilemezler” hükmü-
nün Anayasa Mahkemesinin bazı üyelerinin ayrışık 
oyuna rağmen Anayasa’ya aykırı olmadığı sonucu-
na varmıştır. Yani, dış işleri ve askerlik hizmetinde 
çalışanlar için yasağın devamına karar verilmiştir. 
DMK bu hususta hiçbir hüküm ihtiva etmemek-
tedir. 

Asker kişiler açısından 926 sayılı TSK Personel 
Kanunu md.112/3’e göre; yabancı kişilerle evle-
nen kişiler istifa etmiş sayılıyordu. Nitekim Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesinin (AYİM) 1987 tarihli 
bir kararına göre, yurtdışında görevli olduğu sı-
rada, o ülkenin yasalarına uygun şekilde yabancı 
kadınla evlenen davacı subayın bu evliliğinin Türk 
nüfus kayıtlarına işlenmemiş olması yapılan evlili-
ğin sıhhatini ortadan kaldırmaz; keza sonradan bu 
kadınla boşansa dahi hakkında istifa işlemi yapıl-
ması gerekir (AYİM. Drl. Krl.,86/4E., 87/34 K., 
23.12.1987).1996 tarihli bir değişiklikten sonra 
aynı kanunun aynı maddesinde, yabancı uyruklu 
kişilerle evlenenlerden bu evlilikleri yönetmelikte 
belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkan-
lığınca uygun görülmeyen subay ve astsubayların 
istifa etmiş sayılacağı belirtilmiştir (Ayrıca bkz. Ya-
bancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, 
Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman 
Jandarma, Uzman Erbaş ile Sözleşmeli Erbaş ve 
Erler Hakkında Yönetmelik). AYİM 1998 tarihli 
bir kararında, davacının evlendiği Ukrayna uy-
ruklu bayanın güvenlik soruşturmasının olumlu 
bulunması ve evliliğin uygun görülmesi karşısında 
davacının yabancı ile evlilik nedeniyle müstafi ka-
bul edilebilmesinin mümkün olmadığı sonucuna 
varmıştır (AYİM 2.D., 1997/994 E., 1998/217 K., 
24.03.1998). AYİM 1999 tarihli bir kararında da, 
davacı subayın evlenmiş olduğu yabancı uyruklu 
bayan hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması-
nın müspet çıkması nedeniyle, davacının müsta-
fi sayılması isteminin reddinde hukuka aykırılık 
bulunmadığı sonucuna varmıştır (AYİM 2.D., 
1998/831 E., 1999/431 K., 06.06.1999). 

4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun’ un 48. maddesinde 
de, “Dışişleri Bakanlığında yürütülen hizmetlerin 
özelliği nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı memurları, 
evlenmeden önce bakanlığın iznini almakla yüküm-
lüdürler. İzin almadan evlenen memurlar istifa et-

miş sayılırlar” hükmü yer almaktaydı. Ayrıca aynı 
kanunun 46/2. maddesinde, “Meslek memurlarına 
yurtdışı teşkilatta verilecek görevler bakımından eş-
lerinin, bilgi ve görgüsü de nazara alınır.” hükmü 
yer almaktaydı. 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 20/4. 
maddesinde ise “Bakanlık, kendi yapacağı yarışma 
sınavları ile alacağı memurlar başta olmak üzere, 
yurtiçi ve yurtdışı teşkilatında istihdam edeceği per-
sonel ve eşleri için güvenlik soruşturması yaptırabi-
lir. Güvenlikle bağlantılı gerekçelerle, Bakanlık me-
murları evlenmeden once Bakanlığın iznini almakla 
yükümlüdür.” hükmü yer almaktaydı. 6004 sayılı 
Kanunun 20/4. maddesinin son cümlesinde yer 
alan “İzin almadan evlenen memurlar istifa etmiş 
sayılır.” hükmü ise Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilmişti (Anayasa Mahkemesi 27.03.2014, 
2013/158 E., 2014/68 K.). 6004 sayılı Kanunun 
adı 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 6. 
maddesiyle Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin 
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun olarak değiş-
tirilmiştir. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 
6 ncı  maddesiyle, Kanunun 20/4. maddesi de 
mülga olmuştur.  Ayrıca hâkim ve savcı adaylığına 
atanabilmek için “yabancı ile evli olmamak” gere-
kiyordu. 2802 sayılı Kanun’un adayların nitelikleri 
başlıklı 8. maddesinin “yabancı ile evli olmamak” 
şartını içeren “e” bendi, 2005 yılında 5435 sayılı 
kanunla kaldırılmıştır. 

Memurun Sosyal Yaşamı
Memur vakarı denilen anlayış ve kurallar bü-

tünü, memuriyet statüsünde olanları giyinişinden 
davranışlarına kadar birtakım sosyal sınırlamalara 
tabi tutar. Memuriyet vakar ve prestijini koruma 
her memurun temel ödevlerindendir. Memurlar, 
resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık 
olduklarını davranışlarıyla göstermekle, iş birliği 
içinde çalışmakla, yurt dışında devletin itibarını 
veya görev haysiyetini zedelememekle ödevlidirler. 
Memurlar özel hayatlarında vakur olmalıdırlar ve 
kamu görevinde çalışanların, vatandaşlar üzerinde 
sahip olduğu iyi izlenime zarar vermemelidirler. 
Fransa’da memurun iyi ahlak ve memur vakarına 
uygun davranışları konusunda, idari hiyerarşideki 
konumuna göre değişik düzenlemeler getirilmiş ve 
özellikle polis ve yargıçlarla ilgili sıkı kurallar ön-
görülmüştür.
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Düşünce ve İfade Özgürlüğü
Bir çok ülkede memurun, düşünce ve ifade öz-

gürlüğü tarafsızlık ve sadakat ödeviyle sınırlandı-
rılmıştır. Devlet memurunun çalışmalarında esas 
olması gereken temel ilkelerden birisi, tarafsızlık 
ilkesidir. Bu ilkenin özü memurun siyasi tarafsızlı-
ğında belirmektedir. Devlet memurunun düşünce 
ve ifade özgürlüğüyle iktidarın menfaatlerinin den-
gelenmesi açısından iki sistem mevcuttur. Birinci-
sinde, memurlar siyasi yönden tam bir tarafsızlık 
içindedirler. İkincisinde ise memurlar siyasi hak-
lardan bütünü ile yararlanırlar, ancak bu hakların 
kullanılması görevlerinin niteliği ile orantılı olarak 
sınırlandırılmıştır. Birinci sistemde siyasi tarafsızlık 
tam ve kesindir. Siyasi partiye üye olmama, siyasi 
konularda makale yazamama, hatta bazı hâllerde oy 
verememe gibi yasaklar bu sistemde normal sayılır. 
İkinci sistemde ise memur teorik olarak vatanda-
şa tanınan tüm politik haklara sahiptir. Sadece bu 
hakları kullanırken basiretli davranmak zorundadır. 
DMK md.7’de devlet memurlarının tarafsızlıkları 
düzenlenmektedir. Memurlar, bir siyasi partiye üye 
olamayacakları gibi herhangi bir siyasi parti, kişi 
veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan 
bir davranışta da bulunamazlar. Görevlerini yerine 
getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 
inanç din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar. Hiçbir 
şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyan ve eylemde 
bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

Yükseköğretim elemanları açısından ise 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 59. maddesinde 
düzenleme bulunmaktadır. Düzenlemenin başlığı 
siyasi partilere üyelik ve görev almadır. Söz konu-
su düzenlemeye göre, yükseköğretim kurumlarının 
öğretim elemanları, siyasi partilere üye olabilirler. 
Yükseköğretim kurumlarındaki görevlerini aksat-
mamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek 
kaydıyla, siyasi partilerin merkez organları ile on-
lara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev 
alabilirler. Bu durumdaki öğretim elemanları Yük-
seköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme 
Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve yükseko-
kul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, onların 
yardımcılıklarına seçilemezler. Siyasi partilere üye 
olan öğretim elemanları ve öğrenciler, yükseköğre-
tim kurumları içinde parti faaliyetinde bulunamaz 
ve parti propagandası yapamazlar. 

Ülkemizde devlet memurlarının tam bir taraf-
sızlık içinde bulunmaları zorunludur. Ancak hangi 
hareketlerin “herhangi bir siyasi parti veya kişinin 
yararını veya zararını hedef tutan davranış” olacağı 
belli değildir. Bugünkü sistem içinde memurların 
siyasi partilerin kongrelerini izlemeleri, siyasi parti 
veya kişileri hedef tutmayan yazıları yazıp yayınla-
maları mümkün gözükmektedir. Kamu görevlileri-
nin yaptıkları işin doğası gereği, bilgilerini kendile-
rine özgü düşüncelerinden ayrı tutmaları, birbirine 
karıştırmamaları, özellikle düşüncelerini açıklarken 
bu ayrıma dikkat etmeleri gerekmektedir. Danış-
tay, bu konuda “nesnellik” ölçütüne önem vermek-
tedir. Kamu görevlisi açıkladığı düşüncelerde “nes-
nel” olabiliyorsa, düşünce açıklama özgürlüğünün 
korunmasından yararlanabilecektir.

Fransa’ da 13 Temmuz 1983 tarihli Kanun’un 6. 
Maddesinde, memurların düşünce özgürlüğü temi-
nat altına alınmıştır. Fransa’ da bir devlet memuru 
siyasi konularda makale yazabilir, toplantılarda söz 
alabilir, siyasi partiye üye olabilir ve seçimlere katıla-
bilir. Ancak devlet memurları için Fransa’da da görev 
esnasında mutlak bir tarafsızlık söz konusudur. Gö-
rev dışında ise “ihtiyat yükümlülüğü” denilen özen 
gösterme ödevleri vardır. Buna göre, ifade özgür-
lüklerini kullanırken aşırıya kaçan, amir ve iş arka-
daşlarını incitici ifadeler kullanan devlet memurları 
disiplin yaptırımlarına maruz kalabileceklerdir.

DMK, m. 7/1
Devlet memurları siyasi partiye üye ola-
mazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya 
zümrenin yararını veya zararını hedef tu-
tan bir davranışta bulunamazlar; görevle-
rini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mez-
hep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde 
siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve ey-
lemde bulunamazlar ve bu eylemlere ka-
tılamazlar.
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MEMURLARIN KOLLEKTİF 
ÖZGÜRLÜĞÜ OLARAK SENDİKAL 

HAKLAR
Sanayi devrimi ile baş gösteren işçi sendikacılı-

ğının verdiği uzun mücadeleler sonucu önce işçiler 
için getirilen haklar zamanla memurlara da kısmen 
tanınmaya başlamıştır. Kamu görevlileri çalıştıkları 
işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sen-
dikaya üye olabilirler. 2010 Eylül ayında yapılan 
düzenleme ile memur sendikalarına ilişkin önemli 
düzenlemeler de getirilmiştir. Memurlara ve diğer 
kamu görevlilerine, toplu sözleşme yapma hakkı 
tanınmıştır.

Kamu Görevlilerinin Sendikal 
Haklarına İlişkin Görüşler

Kolektif siyasal hakların en önemlileri olan sen-
dika, toplu sözleşme ve grev hakları, çalışma ko-
şullarının düzeltilmesi, adil ücret, sosyal güvenlik 
vb. somut kazanımların elde edilmesindeki temel 
araçlar olmuşlardır. Bunlar aynı zamanda kamuo-
yu ve iktidarı etkileyici yönleriyle siyasal bir işlev 
de görürler ve siyasal demokrasinin daha katılımcı 
hâle gelmesine yardımcı olurlar. Batıda demokra-
sinin doğuş ve gelişim sürecine bakacak olursak, 
başta sendikalı işçi kitlesi olmak üzere çalışan kit-
lelerin mücadelelerinin demokratikleşme sürecinin 
tüm aşamalarında oynadıkları rol belirgin görülür. 
Ancak, günümüz sendikacılığı sadece iradenin rol 
oynadığı sözleşme hukukuna dayanan çalışanları 
yani işçileri değil, statü hukukuna uygun bir biçim-
de tek yanlı ve objektif kurallar çerçevesinde çalışan 

kamu hizmetlilerini de kapsamaktadır. Memurla-
rın ortak mesleki, sosyal hak ve çıkarlarını koruma-
ları amacıyla örgütlü davranışlar sergilemeleri ve en 
büyük işveren olan devletin karşısında, taleplerde 
bulunan çalışanlar konumuna gelmeleri çoğu za-
man tereddütle karşılanmıştır. Memurların sendika 
kurma ve toplu iş sözleşmeleri yapmaları giderek 
kabul edilen bir görüş olsa da bu haklar uzun süre 
çok ciddi itirazlarla karşılaşmıştır. Uzun yıllar hiç 
kimsenin veya hiçbir örgütün kamu hizmeti gören 
ve bu hizmetin sürekliliğinden sorumlu olan dev-
lete, memurların nasıl çalıştırılacağı ve aylıklarının 
nasıl ödeneceğine ilişkin koşul ileri süremeyeceği 
görüşü kabul edilmiştir. Örgütlenme hakkına karşı 
çıkanlar genelde benzeri görüşleri ileri sürmüşler-
dir. Bunları kısaca belirtecek olursak; a-Memur, 
devlet tüzel kişiliğini temsil eder. Memurların ör-
gütlenme hakkına dayanarak kamu otoritesi kar-
şısına dikilmeleri, bir bakıma devletin kendi ken-
disinin karşısına dikilmesi gibi bir sonuç doğurur. 
b-Memuriyet mesleğinin temelinde hiyerarşi ilişkisi 
vardır. Örgütlenme hakkının kabul edildiği bir dü-
zende memur, bir kamu görevlisi olarak yapmaktan 
çekindiği hareketleri, memur örgütünün bir üyesi 
olarak yapmak olanağı bulur. c- Devlet memurları, 
genel yararı temsil eder. Memur sendikaları ise özel 
yararın peşinde olup her iki yarar çoğu kez birbi-
riyle çelişebilir. d-Bir diğer gerekçe de, memurların 
zaten işçilere oranla ayrıcalıklı bir konumda olduk-
ları iddiasıdır. Devlet hizmetini “ayrıcalık” sayan 
görüşün bir uzantısı olan bu gerekçeye göre me-
murlar, yeterlik temeline dayalı yükselme, keyfi gö-
revden uzaklaştırma işlemlerine karşı özel hukuksal 

Yabancı ile evliliğin memu-
riyete engel olup olmadığını 
açıklayın.

Hak ve özgürlükler alanı 
bir terminoloji zenginliğine 
sahiptir. Sık sık karşımıza 
çıkan birinci kuşak haklar, 
ikinci kuşak haklar, üçüncü 
kuşak haklar gibi terimler 
sizce ne anlama gelmektedir?

1 Devlet memurunun özel ve sosyal hayatına ilişkin özgürlüğünün kapsamını ve sınırlarını 
açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Yabancı ile evliliğin memu-
riyete engel olup olmadığını 
açıklayın.

Öğrenme Çıktısı
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güvenceler, iş güvenliği, elverişli emeklilik ve sosyal 
yardım rejimleri gibi olanak ve yararların sağlan-
dığı görece ayrıcalıklı bir statüden yararlanmaları-
nın karşılığında, çalışma koşullarının danışma ya 
da özellikle toplu pazarlık yoluyla belirlenmesine 
katılma hakkından yoksun bırakılmışlardır. Gö-
rüldüğü üzere, sorun temelde egemenlik kavramı 
ile ilgilidir. Devlet memurlarının sendika hakkı ve 
bunun kaçınılmaz sonucu olan toplu sözleşme hak-
kı, hükümetlere ve yerel yönetimlere bazı koşullar 
kabul ettirmeyi öngöreceğinden, bu husus devletin 
egemenlik hakkına açık bir müdahale olarak kabul 
edilmiştir. Ayrıca, bu durum sadakat borcunun ih-
lali olarak da değerlendirilmiştir.

Sanayi devrimi ile baş gösteren işçi sendikacı-
lığının verdiği uzun mücadeleler sonucu gelinen 
sosyal devlet aşamasında, önce işçiler ve tüm va-
tandaşlar için getirilen haklar zamanla, memur-
lara sağlanan hak ve güvencelerle bir etkileşim ve 
gelişim sürecine girmiştir. Bu etkileşim ve gelişim 
sonucu memurlara tanınan iş güvencesi, emekli-
lik gibi avantajlar ile sendikal mücadeleler sonu-
cu işçilerin kazanmış oldukları toplu iş sözleşmesi 
yapma, uyuşmazlıkları barışçı yollardan çözme ve 
son olarak mücadeleci yolları (grev-lokavt) dene-
me vasıtaları, karşılıklı olarak birbirine aktarılmaya 
başlandı. Diğer bir deyişle bu etkileşim işçilerin, 
iş güvencesi ve emeklilik gibi memur statüsünden 
doğmuş bulunan haklara, memurların ise sendikal 
hakları elde ederek, işçi statüsünden doğan haklara 
kavuşması şeklinde meydana gelmiştir. Başlangıçta 
sadece “fiili” kuruluşlar olarak ortaya çıkan memur 
sendikaları, zamanla hukuki varlıklarını da kabul 
ettirmişlerdir.

Sendika Kurma, Üye Olma ve Toplu 
Sözleşme Hakkı

1961 Anayasasının sendika kurma hakkı baş-
lıklı 46. maddesinde “işçi niteliği taşımayan kamu 
hizmeti görevlilerinin bu alandaki hakları kanunla 
düzenlenir” hükmü, 1971 yılında yapılan deği-
şiklik ile bu maddeden çıkarılmış ve 119. mad-
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: “işçi niteliğini 
taşımayan kamu hizmetlilerinin mesleki menfa-
atlerini korumak ve geliştirmek amacını güden 
kuruluşlarının bağlı olacakları hükümler kanunla 
düzenlenir.” 1982 Anayasası ilk şeklinde (madde 
51), sendika kurma hakkını işçilere ve işverenle-
re tanımış ve 128. maddesi ile de memurların ve 

diğer kamu görevlerinin haklarının yasa ile dü-
zenleneceği kuralını getirmiştir. Böylece Anayasa, 
memur sendikalarının düzenlenmesini yasamanın 
takdirine bırakmıştır. 23/7/1995 tarih ve 4121 sa-
yılı Kanunla 1982 Anayasasının toplu iş sözleşme-
si hakkını düzenleyen 53. maddesine bir hüküm 
eklenmiştir. Sözkonusu düzenlemede, “…kamu 
görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmaları-
na cevaz verilecek olan …sendikalar…” ifadesi yer 
almıştır. 1997 yılında 4275 sayılı Kanun ile Devlet 
Memurları Kanunu md. 22 yeniden düzenlenmiş 
ve memurların Anayasada ve özel kanunlarda be-
lirtilen hükümler uyarınca sendika ve üst kuruluş 
kurabilecekleri ve bunlara üye olabilecekleri kale-
me alınmıştır. 2001 yılında çıkartılan 4688 sayılı 
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile kamu 
görevlilerinin oluşturdukları sendika ve üst kuru-
luşların kuruluşu, yetkileri, faaliyetleri ve sendika 
ve üst kuruluşlarda görev alacak memurların hak 
ve yükümlülükleri düzenlenmiş ve Kamu İşveren 
Kurumu ile ilgili sendika ve üst kuruluşlar ile yapı-
lacak olan toplu görüşmelerin esasları belirtilmiştir.

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile bir-
likte Anayasa md. 53 yeniden düzenlenmiş ve “me-
murlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme 
yapma hakkına sahiptirler. Toplu sözleşme yapıl-
ması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar 
Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir 
ve toplu sözleşme hükmündedir. Toplu sözleşme 
hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden 
yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, 
usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin 
emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer 
hususlar kanunla düzenlenir.’’ hükmü ek fıkralar 
olarak maddeye eklenmiştir. Bu çerçevede 2012 yı-
lında 4688 sayılı Kanunun adı, Kamu Görevlileri 
Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu olarak de-
ğiştirilmiştir. Toplu sözleşme; kamu görevlilerinin 
mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzu-
at hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine 
uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücret-
ler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu 
sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, 
ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekle-
ri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları 
ve diğer mali ve sosyal hakları kapsar. Toplu söz-
leşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme 
hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan 
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ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasın-
da ayrım yapılamaz. Toplu sözleşme hükümleri, 
sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden iki mali 
yıl için geçerlidir (4688 s. Kanun md. 28). Toplu 
sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllarda 
yapılır (4688 s. Kanun md. 31).Toplu sözleşme 
görüşmelerine kamu idaresi adına Kamu İşveren 
Heyeti, kamu görevlileri adına Kamu Görevlileri 
Sendikaları Heyeti katılır. Toplu sözleşmeyi imza-
lamaya kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti 
Başkanı, kamu görevlileri adına sözleşmenin kamu 
görevlilerinin geneline yönelik bölümü için Kamu 
Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve hizmet 
kollarına yönelik bölümleri için ilgili sendika tem-
silcisi yetkilidir. Toplu sözleşmenin imzalanan bö-
lümlerine ilişkin Kamu Görevlileri Hakem Kuru-
luna başvurulamaz (4688 s. Kanun md. 29). Toplu 
sözleşme görüşme süreci sonunda toplu sözleşme 
imzalanamaması halinde, üzerinde uzlaşılan ve 
uzlaşılamayan konuları içeren toplantı tutanağı, 
tutanağın kamu görevlilerinin geneline yönelik bö-
lümü Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı 
ve hizmet kollarına yönelik bölümleri ilgili sendika 
temsilcisi ile Kamu İşveren Heyeti Başkanı tarafın-
dan imzalanır. Toplu sözleşme görüşmelerinin uz-
laşmazlıkla sonuçlanması ve toplantı tutanağı im-
zalanamaması halinde Devlet Personel Başkanlığı 
tarafından görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandı-
ğına dair tespit tutanağı tutulur. Toplantı tutanağı 
imzalanmasından veya görüşmelerin uzlaşmazlıkla 
sonuçlandığının tespit tutanağı ile belirlenmesin-
den itibaren üç işgünü içerisinde sözleşmenin ilgili 
bölümlerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından 
imzalamaya yetkili oldukları bölümler için Kamu 
Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulabilir. Top-
lu sözleşme kapsamına girmeyen konulara ilişkin 
olarak Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna baş-
vurulamaz (4688 s. Kanun md. 33). Kamu Gö-
revlileri Hakem Kurulu 11 üyeden oluşur. Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu, toplantıya katılanların 
çoğunluğu ile karar alır. Kurul üyeleri çekimser oy 
kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Başkanın 
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Kara-
ra katılmayan üyeler, ayrı ayrı veya birlikte, karşı 
oy şerhini ve gerekçesini tutanağa yazdırır. Kurul 
kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir. 
Kurul kararları taraflara üç gün içerisinde yazılı ola-
rak bildirilir ve Resmî Gazetede yayımlanır (4688 
s. Kanun md. 34).

Ülkemizde Kamu Görevlileri 
Sendikaları

Kamu görevlileri sendikası, kamu görevlilerinin 
ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfa-
atlerini korumak ve geliştirmek için oluşturduk-
ları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara denir (4688 s. 
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 
Kanunu, md.3/f ). Sendikalar hizmet kolu esasına 
göre, Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıy-
la bir hizmet kolundaki kamu işyerlerinde çalışan 
kamu görevlileri tarafından kurulur. Meslek veya 
işyeri esasına göre sendika kurulamaz.

Ülkemizde kamu görevlilerinin kurabilecekleri 
Sendikalar hâlen 11 hizmet kolunda toplanmıştır. 
Hizmet kolları:

1. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri,
2. Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri,
3. Sağlık ve sosyal hizmetler,
4. Yerel yönetim hizmetleri,
5. Basın, yayın ve iletişim hizmetleri,
6. Kültür ve sanat hizmetleri,
7. Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri,
8. Ulaştırma hizmetleri,
9. Tarım ve ormancılık hizmetleri,
10. Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri,
11. Diyanet ve vakıf hizmetleridir (4688 s. Ka-

nun md. 5).

4688 sayılı Kanuna göre bir hizmet kolunda 
birden fazla sendika da kurulabilmektedir. Konfede-
rasyonlar ise, değişik hizmet kollarında, 4688 sayılı 
kanuna tabi olarak kurulmuş en az beş sendikanın 
serbestçe bir araya gelmesiyle kurulabilmektedir. 

Sendika üyeliğinin kazanılması bakımından ön-
celikle belirtelim ki, sendikalara üye olmak serbest-
tir. Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği 

Kamu görevlileri sendikası: Kamu görevli-
lerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki 
hak ve menfaatlerini korumak ve geliştir-
mek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip 
kuruluşlar.
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hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilir-
ler. Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha 
olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya 
başvurması ve başvurunun sendika yetkili organın-
ca kabulü ile kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika 
tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği 
takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı 
bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen 
kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğin-
den itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmak-
la görevli yerel mahkemede dava açma hakkı var-
dır. Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin 
başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine 
verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üye-
lik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak 
üzere on beş gün içinde işverene gönderir. Birden 
çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendika-
ya üyelik hâlinde sonraki üyelik geçersizdir. Aynı 
tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dik-
kate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından 
ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir (4688 
s. Kanun md. 14).

Sendika üyesi olamayacaklar ise a) Cumhurbaş-
kanlığı merkez teşkilatında, bağlı kurullarında ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkan-
lığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı 
kuruluşlarında, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek-
reterliğinde çalışan kamu görevlileri, b) Yüksek yar-
gı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar 
ve bu meslekten sayılanlar, c) Bakanlar, bakan yar-
dımcıları, bu Kanun kapsamında bulunan kurum 
ve kuruluşların başkanları, genel müdürleri, daire 
başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kuru-
lu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri 
yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavir-
leri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri 
ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu 
görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları, d) 
Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yük-
seköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, 
üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, 
fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların mü-
dürleri ile bunların yardımcıları, e) Mülki idare 
amirleri, f ) Silahlı Kuvvetler mensupları, h) Millî 
İstihbarat Teşkilatı mensupları, ı) 4688 sayılı Ka-
nun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların 
merkezi denetim elemanları, j) Emniyet hizmetle-
ri sınıfı, k) Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu 
görevlileri, l) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığında görevli subay, sözleşme-

li subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jan-
darma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli 
erlerdir. Belirtilen kişiler sendikaya üye olamazlar 
ve sendika kuramazlar (4688 s. Kanun md. 15).

Üyeliğin sona ermesinde ise, her üyenin üye-
likten serbestçe çekilebilmesi esası geçerlidir. Üye-
likten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi 
tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan 
üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilme-
si ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası 
ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini 
derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, 
bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendika-
ya gönderir. Çekilme, kamu işverenine başvurma 
tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. 
Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye 
olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin 
bitim tarihinde kazanılır. Sendika üyeliği, sendika 
merkez genel kurulunca üyenin sendikadan çıkarıl-
ması yönünde alınan karar ile de sona erebilir. Çı-
karma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildiri-
lir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde görevli iş mahkemesine 
itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin karar 
verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar 
sürer. Çekilme, göreve son verilmesi veya sair ne-
denlerle kamu görevinden ayrılanların üyelikleri, 
sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organ-
larındaki görevleri, farklı bir hizmet koluna giren 
kuruma atananlardan sendika üyesi olanların ise 
üyelikleri, varsa sendika şubesi ve sendika organla-
rındaki görevleri sona erer, ancak varsa konfederas-
yon organlarındaki görevleri devam eder. Emekliye 
ayrılanların sendika şubesi, sendika veya konfede-
rasyon organlarındaki görevleri seçildikleri döne-
min sonuna kadar devam eder. Üyeliğin devamı ve 
askıya alınması hallerinde 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 24. maddesinde yer alan hükümler 
uygulanır (4688 s. Kanun md. 16).

Önemle belirtelim ki, 2010 Eylül ayında ya-
pılan düzenleme ile memur sendikalarına ilişkin 
önemli düzenlemeler getirilmiştir (AY md. 53). 
Buna göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri, 
toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. Toplu 
sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması 
hâlinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu-
na başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 
kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir. 
Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, top-
lu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin 
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yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme 
hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu Gö-
revlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve 
esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir.

4688 sayılı Kanunun temel felsefesi toplu 
sözleşmeyi esas almasıdır. Toplu sözleşme, 4688 
s. Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kamu 
görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek 
üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonu-
cunda mutabık kalınması durumunda taraflarca 
imzalanan sözleşmeyi ifade eder. Toplu sözleşme 
görüşmelerine kamu idaresi adına “Kamu İşveren 
Heyeti”, kamu görevlileri adına “Kamu Görevlileri 
Sendikaları Heyeti” katılır (4688 s. Kanun md. 29). 
Kamu İşveren Heyeti; Cumhurbaşkanının görev-
lendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya baka-
nın başkanlığında, Cumhurbaşkanınca belirlenen 
bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcilerinden oluşur. Kamu Görevlileri Sendi-
kaları Heyeti, bağlı sendikaların toplam üye sayısı 
itibarıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyonun 
Heyet Başkanı olarak belirleyeceği bir temsilci ile 
her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu 
görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek birer 
temsilci, bağlı sendikaların üye sayıları esas alın-
mak kaydıyla toplam üye sayıları itibarıyla birinci, 
ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar 
tarafından belirlenecek birer temsilci olmak üzere 
onbeş üyeden oluşur. Heyet Başkanı ve temsilciler, 
toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından on-
beş gün önce konfederasyonlar tarafından Devlet 
Personel Başkanlığına bildirilir. Heyet Başkanlığı 
sıfatını haiz konfederasyon temsilcisinin toplu söz-
leşme görüşmelerine katılmaması veya görüşmeler-
den çekilmesi hâlinde Heyet Başkanlığı yetkisi, en 
çok üyeye sahip ikinci sırada bulunan konfederas-
yon temsilcisi tarafından kullanılır. Her bir hizmet 
kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sen-
dikaları tarafından belirlenecek temsilcinin toplu 
sözleşme görüşmelerine katılmaması veya görüş-
melerden çekilmesi hâlinde aynı hizmet kolunda 
en fazla üyeye sahip ikinci sırada bulunan kamu 
görevlileri sendikası temsilcisi Kamu Görevlileri 
Sendikaları Heyetine dâhil edilir. Toplu sözleşmeyi 
imzalamaya kamu idaresi adına Kamu İşveren He-
yeti Başkanı, kamu görevlileri adına sözleşmenin 
kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümü için 
Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve 
hizmet kollarına yönelik bölümleri için ilgili sen-
dika temsilcisi yetkilidir (4688 s. Kanun md. 29). 

4688 s. Kanun md. 29’a göre toplu sözleşmenin 
imzalanan bölümlerine ilişkin olarak Kamu Gö-
revlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. Toplu 
sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllarda 
yapılır. 

Kamu görevlilerinin geneline yönelik toplu 
sözleşme teklifleri Kamu Görevlileri Sendikaları 
Heyetinin konfederasyon temsilcisi üyeleri, her bir 
hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme teklifleri ise 
Heyetin ilgili sendika temsilcisi üyesi tarafından 
hazırlanır ve toplu sözleşme görüşmelerinin başla-
ma tarihinden en az bir hafta önce Kamu İşveren 
Heyetine sunulmak üzere Devlet Personel Başkan-
lığına verilir. Toplu sözleşme görüşmelerinin baş-
langıcında Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Kamu 
Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı, Devlet 
Personel Başkanlığına verilen talepler esas alınmak 
suretiyle genel ve hizmet koluna ilişkin toplu söz-
leşme görüşme gündemini belirler. Toplu sözleşme 
görüşmeleri, genel ve hizmet kollarını ilgilendiren 
taleplerin topluca görüşülmesi suretiyle yürütülür. 
Birden fazla hizmet kolunu ilgilendiren hususlar, 
kamu görevlilerinin geneline yönelik konular ara-
sında görüşülür. Kamu İşveren Heyeti Başkanının 
belirleyeceği kurum temsilcileri ile Kamu Görev-
lileri Sendikaları Heyetinin toplam sayısı onbeşi 
geçmemek üzere belirleyeceği temsilciler, toplu 
sözleşme görüşmelerine teknik heyet olarak iştirak 
edebilirler. Toplu sözleşme görüşmelerine, Ağustos 
ayının ilk iş günü Kamu İşveren Heyeti Başka-
nınca belirlenen ve Kamu Görevlileri Sendikaları 
Heyetine dâhil konfederasyonlara görüşmelerin 
başlamasından en az bir hafta önceden bildirilen 
yerde başlanır. Toplu sözleşme süreci, Kamu Gö-
revlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dâhil 
olmak üzere en geç ağustos ayının son iş günü 
tamamlanır. Hafta sonu tatil günleri hariç olmak 
üzere resmî tatil günlerine rastlayan günlerde toplu 
sözleşme görüşmelerine ara verilir. Toplu sözleşme 
görüşmelerinin yürütülmesinde uygulanacak yön-
tem ve görüşme takvimi yönetmelikle düzenlenir. 
Toplu sözleşme görüşme süreci sonunda, kamu gö-
revlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklara 
ilişkin bölüm ile her bir hizmet koluna özgü mali 
ve sosyal haklara ilişkin bölümlerden ve tek metin-
den oluşan toplu sözleşme veya toplantı tutanağı 
imzalanır. Toplu sözleşmeye kurumsal hiyerarşiyi 
bozacak ve aynı veya benzer unvanlı kamu görev-
lilerinin mali ve sosyal hakları arasında kurumlar 
arası dengesizliğe yol açacak hükümler konulamaz. 
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İmzalanan toplu sözleşme metinleri Resmî Gazete’ de yayımlanır. Toplu sözleşme görüşmelerine katılmaya 
yetkili hiçbir konfederasyon temsilcisinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya toplu sözleş-
me görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna 
başvurmaması hâlinde, kamu görevlilerine sonraki iki mali yıl boyunca uygulanacak mali ve sosyal haklar 
genel hükümlere göre belirlenir (4688 s. Kanun md. 31).

Ülkemizde kamu görevlile-
rinin sendikal haklarındaki 
gelişmeleri değerlendirin.

1982 Anayasası’ nda devlet 
memurlarının sendika kur-
ma hakkı nasıl düzenlen-
miştir?

2 Memurların kollektif özgürlüğü olarak sendikal haklarına ilişkin farklı görüşleri 
sıralayabilme

3 Memurların kollektif özgürlüğü olarak sendikal haklarına ilişkin pozitif hukukumuzdaki 
durumu belirleyebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Toplu sözleşme akdedilmesi 
sürecini anlatın.

Öğrenme Çıktısı

DEVLET MEMURLARI VE GREV 
SORUNU

Grev, toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında 
uyuşmazlık çıkması durumunda, işçilerin topluca 
çalışmayarak iş yerinde faaliyeti durdurmak veya 
işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak ama-
cı ile aralarında anlaşarak ya da bir kuruluşun aynı 
amaçla çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi 
bırakmalarıdır. DMK’ye göre, Devlet memurları-
nın greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan 
etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasak 
olup memurlar herhangi bir greve katılamaz, grevi 
destekleyemez ve teşvik edemezler (DMK md.27). 

Öğretideki Görüşler
Öğretide memur grevi konusunda farklı görüşler 

ileri sürülmüştür. Grev hakkını kabul eden ve bunu 
sendika hakkına dayalı olarak açıklayan görüşlerin 
dışında, kanunla düzenlemeyi esas alan görüşler ve 
memurlara grev hakkı tanınmaması gerektiğini ileri 
süren görüşler de bulunmaktadır.  

Grev Hakkını Kabul Eden ve Bunu 
Sendika Hakkına Dayalı Olarak 
Açıklayan Görüş

Memurların grev hakkını sendika hakkına dayalı 
olarak açıklayan görüşe göre, sendika kurma hakkı, 
toplu pazarlık ve grev hakkını kapsar ve bu üçünden 
biri olmadığı takdirde diğerinin etkisi ile işlevi bü-

Grev
Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında 
uyuşmazlık çıkması durumunda, işçile-
rin topluca çalışmayarak iş yerinde faali-
yeti durdurmak veya işin niteliğine göre 
önemli ölçüde aksatmak amacı ile arala-
rında anlaşarak ya da bir kuruluşun aynı 
amaçla çalışmamaları için verdiği karara 
uyarak işi bırakmalarıdır.

DMK, m. 27
Devlet memurlarının greve karar verme-
leri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, 
bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. 
Devlet memurları, herhangi bir greve veya 
grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destek-
leyemez veya teşvik edemezler.
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yük ölçüde azalır. Ancak, bu üç hakkın olmazsa ol-
mazı sendika kurma hakkıdır. Bir insan hakkı olan 
sendika hakkı, diğer sosyal haklardan farklı olarak 
doğrudan doğruya uygulanabilir nitelik taşıdığın-
dan, devletin olumlu edimini gerektirmez.

Devletin görevi bunların kullanılmasına engel 
olmamak, zarar vermemek olup karar alma süre-
cine demokratik katılım yollarından birisi de bu-
dur. Dolayısıyla grev, sendika özgürlüğü içerisinde 
mündemiç bir hak olup, sendika hakkı grev hak-
kını da kapsar. Sendika hakkı ve özgürlüğünün iş-
levini gerektiği şekilde yerine getirebilmesi, etkili 
bir iş mücadelesi aracı olan grev hakkı sayesinde 
mümkün olabilmektedir. Genel olarak çalışanla-
rın sosyal rakibini (işvereni) zorlama vasıtalarının 
en önde geleni olan grev hakkından yoksun sen-
dika özgürlüğünün pratik bir yararı yoktur. Kamu 
hizmetlerini yerine getirenlerin tamamına değil, 
yalnızca aksaması halkın tümünün ya da bir bölü-
münün yaşamını, güvenliğini ya da sağlığını tehdit 
edecek kamu hizmetlerini yerine getiren görevliler 
için grev kısıtlaması getirilmelidir.

1982 Anayasasının ilk şeklinde sendika kur-
ma hakkı işçi ve işverenlere tanınmıştı. Devlet 
memurları işçi sayılmadığı için, bunlar sendika 
kurma hakkının kapsamı dışında kalıyorlardı. An-
cak, Anayasa’ da memurların sendika kurmalarını 
açıkça yasaklayan bir hüküm de bulunmuyordu. 
23/7/1995 tarih ve 4121 sayılı Kanunla 1982 Ana-
yasası’ nın toplu iş sözleşmesi hakkını düzenleyen 
53. maddesine bir hüküm eklenmiştir. Sözkonu-
su düzenlemede, “…kamu görevlilerinin kanunla 
kendi aralarında kurmalarına cevaz verilecek olan 
…sendikalar…” ifadesi yer almıştır. Günümüzde 
ise, Anayasanın sendika kurma hakkı başlıklı 51/4. 
maddesinde, “İşçi niteliği taşımayan kamu görev-
lilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve 
sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun ola-
rak kanunla düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. 
Anayasa md. 53/3 hükmü ise şöyledir: “Memurlar 
ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma 
hakkına sahiptirler.” 

Memur hukukunda sendikal faaliyet uygulama-
sı “idarenin demokratikleştirilmesi”ne de yardımcı 
olur. Bazı ülkelerde, kamu işverenlerinin hükûmeti 
yükümlülük altına sokma yeteneği özel kesim iş-
verenlerine oranla daha sınırlıdır. Öncelikle toplu 
sözleşme rejimi uygulansa dahi pek çok konu iki 
taraflı birlikte saptama yönteminin dışına çıka-
rılabilmektedir. Yine toplu görüşmelerle varılan 
anlaşmaların hüküm doğurabilmesi için Bakanlar 
Kurulu ya da Parlamentonun onayı gerekebilmek-
tedir. Tüm bu durumlarda, imzalanan sözleşme ya 
da protokoller onay makamını hukuki açıdan de-
ğil, ancak siyasal açıdan bağlar. Örneğin, İsveç’te 
kamu kesimi sözleşmeleri, hükûmet onayı saklı 
kalmak üzere sendikalar ile kamu kesimi işverenleri 
ulusal ofisince yapılır ve uygulanması için harcama 
gerektiren sözleşmelerin Parlamento adına hareket 
eden “Parlamento ücretler delegasyonu”nca onay-
lanması gerekir. Kanada’ da anlaşmaların hukuksal 
etki doğurması için Parlamentonun onayı gerekir. 
İtalya’da imzalanan toplu sözleşmelerin mali etki ve 
sonuçlarının Sayıştayca onaylanması gerekir. İngil-
tere ve Fransa’ da sözleşme ya da anlaşmalar siyasal 
iktidarca onaylanmalı ve yayımlanmalıdır. Avrupa 
Birliğinde memur sendikaları, uluslararası memur 
sendikalarına ve ulusal konfederasyonlara üye de 
olabilmektedir.

Kanunla Düzenlemeyi Esas Alan 
Görüş

Kamu görevlilerinin hak ve yükümlülüklerinin 
kanunla düzenlenmesi anayasal zorunluluk oldu-
ğundan, sendika kurma hakkının kullanılabilmesi 
ve giderek memurların greve gidebilmesi için ka-
nuni düzenleme gerekir. Memur sendikalarının 
varlığının toplu sözleşme, giderek grev hakkı ve uy-
gulamasına etkisi ya da katkısı kanunla düzenleme 
ilkesi de dahil olmak üzere idare hukuku bağlamın-
da nasıl değerlendirilmelidir? Her husus kanunla 
mı düzenlenmeli, yoksa toplu sözleşme bu konuda 
belirleyici ilke ve esaslar koyabilir mi?

DMK, m. 22
Devlet memurları, anayasada ve özel ka-
nununda belirtilen hükümler uyarınca 
sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve 
bunlara üye olabilirler.

Anayasa, m. 128/2
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin 
nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, 
hakları ve yükümlülükleri, aylık ve öde-
nekleri, diğer özlük işleri kanunla düzen-
lenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin 
toplu sözleşme hükümleri saklıdır.



85

Memur Hukuku

Anayasa md.128/2’de yer alan “kanunla düzen-
leme ilkesi” dikkate alındığında çerçeve nitelikli ka-
nuni hükümle düzenleme getirilip, konunun toplu 
sözleşme ile belirlenmesinin söz konusu ilkeyi ihlal 
edip etmeyeceği konusunda farklı görüşler bulun-
maktadır. Bu konudaki bir görüş, mevcut pozitif 
hukuki düzenlemelerden doğan durum (de lege 
lata) ve anılan anayasal hükmün konuluş amacını 
dikkate almaktadır. Memurla idare arasındaki iliş-
kinin kanuni durum kuramına dayandığı dikkate 
alınırsa, sözleşmeyi amaçlayan bir yorumun yapıl-
ması bizce isabetli değildir. Aksine uygulama için 
öncelikle anılan Anayasa hükmünün değiştirilmesi 
gerekir. Günümüzde 4688 sayılı kanunun 28/1. 
maddesinde de, “Toplu sözleşme; kamu görevlileri-
nin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mev-
zuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine 
uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, 
her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleş-
me ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikrami-
ye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze 
giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali 
ve sosyal hakları kapsar.” hükmü yer almaktadır. 

Memurları Grev Yasağına Tabi Tutan 
Görüşler ve Gerekçeleri

Memuriyet mesleğinin kurumsal esas ve garan-
tilerini ileri süren görüşe göre, memuriyet güvence-
li bir meslek olup memur olma kişiye belirli mali ve 
sosyal haklar açısından güvence sağlar. Dolayısıyla 
hem söz konusu güvenceden yararlanıp hem de bu 
güvenceye aykırı tutum sergileme çelişkili bir yak-
laşım oluşturur.

Memur hukuku bağlamında sadakat yükümlü-
lüğü ile bağdaşmaması görüşüne göre; memurun 
grev yapması onun idareye sadakat yükümlülüğü 
ile bağdaşmaz. Sadakat yükümlülüğü denilince, 
memurun idarenin menfaatine zarar verecek her 
türlü davranıştan kaçınması anlaşılır. Bu aktif bir 
davranış olabileceği gibi pasif bir davranış da ola-
bilir. Bu bağlamda söz gelimi “yetki almadan gizli 
bilgileri açıklama” da sadakat yükümlülüğünü ih-
lal eden ve disipliner ihracı gerektiren bir fiildir. 
Sadakat yükümlülüğü, kamu hizmetinin görül-
mesine ilişkin her türlü aksama ve bozuklukların 
memur tarafından idareye bildirilmesini ve gerekli 
tedbirlerin alınmasını gerektirir. Bu noktada farklı 
kavramlar olan “özen yükümlülüğü” ile “sadakat yü-
kümlülüğü” birbirine yaklaşır. Özen yükümlülü-

ğünde memurun işi özenle yapması anlaşılır.Yani 
memur görevini yaparken bütün dikkatini göste-
recek, mesleki bilgisini, fikri ve bedeni yetenekleri-
ni gerektiği şekilde kullanacaktır. Özenin derecesi 
objektif olmayıp memurun durumuna, tecrübesi-
ne ve görevin niteliğine göre belirlenecek olmakla 
birlikte, memur her halükarda kendisinden bekle-
nen normal özeni gösterecektir. Alman İdare Hu-
kukunda “kamu hizmetine ait olma”, onunla kay-
naşmış olma sadakat yükümlülüğü ile ilgili temel 
bir unsur olarak görülmektedir. Memurun sadakat 
yükümlülüğü, memuru kamu hizmetinde çalışan 
sözleşmeli personelden de ayırır. Memur göreve 
atanırken idarenin işleyişine ve kurallarına sadakat 
için yemin etmiştir. Dolayısıyla bunun gereklerine 
uygun hareket etmelidir. 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nununun kamu görevinin terki veya yapılmaması 
başlıklı 260. maddesinde de, “Hukuka aykırı ola-
rak ve toplu biçimde, görevlerini terk eden, görev-
lerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen 
veya tamamen yapmayan veya yavaşlatan kamu gö-
revlilerinin her biri hakkında üç aydan bir yıla ka-
dar hapis cezası verilir. Kamu görevlisi sayısının üç-
ten fazla olmaması halinde cezaya hükmolunmaz. 
Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile 
ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde, geçici 
ve kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları ha-
linde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, 
ceza da verilmeyebilir.” hükmü yer almaktadır. 

Memurlara grev hakkı tanınmasının devletin 
egemenlik gücü ile bağdaşmayacağı görüşüne göre, 
memurların ayrıcalık içeren bir statüden yararlan-
ması, onların devlete titizlikle bağlı olmasını da 
gerektirir. Bu nedenle kamu görevlileri işçilerin ya-
rarlandığı kimi haklardan vazgeçmelidir. Devletin 

Özen yükümlülüğü
Memurun görevini yaparken bütün dik-
katini göstererek, mesleki bilgisini, fikri 
ve bedeni yeteneklerini gerektiği şekilde 
kullanmasıdır.

Sadakat yükümlülüğü
Memurun göreve atanırken, idarenin işle-
yişine ve kurallarına sadakat göstereceğine 
dair ettiği yeminin gereklerine uygun ha-
reket etmesi gerekir.
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egemenliği görüşüne getirilen eleştiri ise; devletin 
izlediği personel politikası çerçevesinde çalıştırdığı 
kişilere grev hakkı tanımasına bir engel olmadığı 
yolundadır. Kamu hizmeti yapmak beraberinde 
mutlak grev yasağı getirmez. Grev hakkının ka-
nunla sınırlandığı zamanlarda toplu sözleşmeye 
mecburi hakem, kanuni hakem yoluyla ulaşılabil-
mektedir. O hâlde yürümeyen toplu sözleşme de-
ğil, toplu sözleşme usulüdür.

Memur grevinin, kamu hizmetinin düzenli gö-
rülmesi ilkesiyle bağdaşmayacağı görüşüne göre; 
kamu hizmetinin en azından sürekliliği bir şekilde 
sağlansa bile grevden önceki düzenin yeniden sağ-
lanması mümkün değildir. Zaten, sağlanmaması ve 
ortaya çıkan bu durumun idareyi anlaşmaya zorla-
ması hedeflenir. Grev uygulaması kamu hizmetinin 
içerik ve yoğunluğundaki sürekliliğe zarar verme-
diği ölçüde kronolojik yönden süreklilik kesintiye 
uğrayabilir. Grev müessesesinin niteliği gereği, me-
mur grevi uygulaması ile “kamu hizmetinin sürek-
liliği” olmasa bile “kamu hizmetinin düzenli görül-
mesi” ilkesinin zarar göreceği söylenebilir. “...Grev 
güvenlikten, sağlığa, kritik maddelerin üretiminden 
dağıtımına, ulaşımdan öğretime kadar bir çok alan-
da kesin toplu iş sözleşmesiz ve aksamasız sürdürül-
mesi gereken kamu hizmetlerinin durdurulmasına 
sebebiyet verecektir. Memurlarca yürütülen kamu 
hizmetleri bir iki istisna dışında başka kuruluşlarca 
karşılanamaz...” (Güran, 1978, s.18).

Memur grevinin üçüncü kişiler üzerinde doğru-
dan olumsuz etkileri olabileceği görüşüne göre; işçi 
grevlerinde muhatap işveren olup onu toplu iş söz-
leşmesi yapmaya zorlamak asıl amaçtır. Dolayısıyla 
işin görülmemesinden işverenin olumsuz etkilen-
mesi ve işçi sendikası ile anlaşması amaçlanır. Oysa 
memur grevlerinde grevden doğrudan ve öncelikle 
etkilenen vatandaşlardır. Bir hâkimin grev gerekçe-
siyle davaya bakmaktan çekinmesi (ki yürürlükteki 
hukuk yönünden buna imkan yoktur) ya da me-
mur sendikasının aldığı karara dayalı olarak bir icra 
memurunun greve gittiklerinde takip yapmaması 
kamu düzenini ciddi şekilde bozar. Kamu kesimi 
grevlerinin özel kesim grevlerinde görülmeyen kimi 
özellikleri vardır. Özel kesim grevlerinde muhatap 
işveren iken kamu kesimi grevlerinde doğrudan ve 
öncelikle vatandaşlardır.

Memur grevinin memur hukukuna hâkim olan 
hiyerarşik anlayışı bozabilme tehlikesi görüşüne 
göre; memur grevi, memur hukukuna hakim olan 
hiyerarşik anlayış ile de bağdaşmaz. Grev yapan 

memurun, amirinin emrini grev gerekçesi ile ye-
rine getirmemesi, üstün astı hiyerarşi yoluyla yön-
lendirmesi anlayışıyla bağdaşmaz. Amirin otorite-
sini de sarsabilir.

Memur güvencesi anlayışı ile memur grevinin 
bağdaşmayacağı görüşüne göre; bir taraftan başta 
memuriyetten atılmama olmak üzere, özel bir sta-
tü ve bu bağlamda memur güvencesinden yararla-
nıp diğer taraftan memur grevine gitme ve bunun 
gerektirdiği mesleki rizikolardan uzak durma, risk 
almama birada bulunamaz. Memur güvencesini 
tercih ve kabul eden kişi bunun gerektirdiği ilke 
ve esaslara uymak zorundadır. Memur sendikaları-
na grev hakkı verilirse idareye de lokavt olanağının 
verilmesi gerektiği görüşüne göre; memur sendika-
sı ile idare arasında iş mücadelesinden doğan bir 
anlaşmazlık bulunduğunu ve bunun çözülememesi 
nedeniyle memur sendikasının greve gittiği düşü-
nülürse, bu noktada iş mücadelesinde dengenin 
sağlanabilmesi için ilgili idareye de lokavt imkânını 
tanımak gerekir. Böyle bir uygulama ise mevcut 
memur güvencesi anlayışıyla bağdaşmaz ve onu or-
tadan kaldırır.

Bütçeye ilişkin argümanı ileri süren görüşe 
göre, memurların maaş ve diğer özlük haklarından 
doğan giderlerin tahmini olarak bütçede yer alması 
ve daha sonra buradan dağıtılması gerekir. Şayet, 
personel giderleri önceden bilinemezse, bütçenin 
gerek oluşumu gerekse daha sonra bütçeden harca-
ma yapılması imkânı bulunamaz. Bu ise idari faa-
liyetlerin devamını önemli ölçüde engeller. Memur 
sendikalarının kamu yararını değil kendi yararını 
düşüneceği görüşüne göre; memur sendikaları özel 
hukuk tüzel kişisi olmaları nedeniyle kamu yararını 
değil, kendi özel yararını düşünür. Sendika üyesi 
memur hizmeti yürütürken kamu yararı ile sendi-
kanın yararı arasında kalabilir. Memurların temel 
haklarının bir kısmının kullanılmasından vazgeç-
tiği tezine göre, memuriyet statüsüne girilmekle 
memur, kendi isteği ile sahip olduğu bazı temel 
hakların kullanılmasından (örneğin siyasi düşün-
ce hürriyetini diğer vatandaşlar gibi kullanama-
ma) vazgeçmiş olmaktadır. Şayet grev, memurlar 
da dâhil olmak üzere bütün çalışanlar, emekçiler 
için temel bir hak kabul edilirse bu hakkı mevzu-
at nedeniyle kullanmamayı kabul etmenin temel 
haklardan kısmen dâhi olsa vazgeçilememesi (AY 
md.12/1) nedeniyle Anayasaya uygun biçimde 
yorumlanması sorunu ve zorunluluğu doğar. Bu 
çerçevede memurun iradesiyle anayasaya uygun 
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biçimde olması kaydıyla bazı temel haklarının or-
tadan kalkması değil, kullanılmasında sınırlama ve 
daralmanın olduğu söylenebilir. Alman Anayasası’ 
ndaki “meslek seçme özgürlüğü” (md.12) temel bir 
hak olduğu için bu durumu kabul edip memuriyet 
mesleği ve statüsüne girmek isteyenlerin bu hakkı 
engellenemez. Devlet ile memurun özdeşleşmesi ve 
temsil teorisine göre, memur, kamusal tasarruf olan 
atanma anından itibaren devletin temsilcisi olarak, 
onun adına irade açıklamakta, hatta devletin işleyi-
şiyle ilgili organlarını da oluşturmaktadır. Memur 
devletin asli bir unsuru, ona canlılık veren temel 
organizma ve nihayet devlet işleyişinin olmazsa 
olmaz (sine qua non) unsurudur. Bu yüzden me-
mura karşı işlenen suçlar ağırlaştırıcı neden olarak 
öngörülmüştür. Memuriyete disiplin yoluyla son 
verme ise temsil ilişkisini sona erdiren nedenlerden 
sadece birisidir. Memurun devlet ile özdeşleşmesi 
anlayışına göre memur grevi, sosyal devlet ilkesiyle 
bağdaşmaz. Çünkü, devletin yaptığı hizmetlerin, 
özel sektördekinden farklı olarak ne yeri dolduru-
labilir ne de kolaylıkla değiştirilebilir. Yine, memur 
grevi belirli bir sosyal tabakayı daha da zayıflatır. 
Genel idare esaslarına tabi, asli ve sürekli görülme-
si gereken kamu hizmetlerinin, sürekli ve düzenli 
olarak yerine getirilmesinin memur grevi yoluyla 
kısmen ve kabul edilebilir düzeyde bozulmasına 
insan hakları anlayışındaki değişim karşısında ta-
hammül edilmesi gerekir mi? Fransa’ da olduğu 
gibi bir kısım kamu personeli için grev yasağı ge-
tirmek, grev yasağına tabi olmayanlara ise önceden 
yasa ile belirlenen usül ve esaslara göre en fazla on 
günlük grev hakkı tanımak anlayışı “ortalama çö-
züm” olarak kabul edilebilir. Ancak bu kadar kısa 
sürede grevin amacına ulaşması çoğu kez mümkün 
de olmayabilir. Dolayısıyla sürenin sembolik kal-
ması muhtemeldir.

Sendika hakkını düzenleyen AİHS md.11 ile il-
gili olarak AİHM, üye ülkelerin toplu iş sözleşmesi 
yapmaya yetkili sendika sayısını azaltmaya yönelik 
bir politika izlemesini 11. maddeye aykırı bulma-
mıştır (Syndicatsuédoisdesconducteurs de loco-
motive, s.16 §42). Ancak, sendikalaşmada tekel 
tesisi 11.maddeye aykırıdır (Komd.R.Young James 
et Webster/İngiltere 14.12.1979, § 159). Divan’a 
göre AİHS md. 11/2’de, “Bu hakların kullanılması, 
yasayla öngörülen ve demokratik bir toplum içinde 
ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin korunması, 
kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin 
önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkaları-

nın hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli 
olanlar dışındaki sınırlamalara tabi tutulamaz. Bu 
madde, silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetleri veya 
devlet idaresi mensuplarınca yukarda anılan hakla-
rın kullanılmasına meşru sınırlamalar getirilmesine 
engel değildir.” hükmünde yer alan “...devlet ida-
resi mensuplarınca...” kavramı da, ilgili memurun 
devlet idaresinde işgal ettiği mevki gözönünde tu-
tularak dar yorumlanmalıdır (Div.K.Vogt/Alman-
ya, 25.09.1995, A. 323, § 67-68). 

Karşılaştırmalı Hukukta Memurların 
Grev Hakkı

Bazı ülkelerin mevzuatında memurların grev 
yapması açıkca yasaklanmıştır. Örneğin, A.B.D. 
(federal hizmetler), Bangladeş, Bahreyn, Bolivya, 
Brundi, Çad, Ekvator, Fas, Filipinler, Hindistan, 
Honduras, Japonya, Kolombiya, Kuveyt, Liberya, 
Lübnan, Madagaskar, Nikaragua, Paraguay, Suriye, 
Şili, Uruguay. İsviçre’ de de federal düzeyde çalışan 
memurlara grev hakkı tanınmamıştır. Alman hu-
kukunda da memurun grev yapması yasaklanmak-
ta; grev, memuriyet mesleğinin temel ilkelerine, 
özellikle görevin ifası ve sadakat yükümlülüğüne 
aykırılık olarak nitelendirilmektedir. Paragraf 7 
BBG’ye göre sadakat yükümlülüğü; idareye sada-
kat hissi ile bağlı olmayı ifade eder. Kapsamı ise 
anayasaya sadakat, idarenin menfaatlerini koruma-
ya dikkat etme, idareye zarar vermekten kaçınma 
ve grev yasağından oluşur. İşi yavaşlatma, ağırdan 
alma şeklindeki pasif grev de sadakat yükümlülüğü 
ile bağdaşmaz. Memurların grev hakkının olma-
ması iş yerinde, memur hukukundaki tarafsızlık 
ilkesinin korunmasına da yardımcı olur. Alman 
Anayasa Mahkemesi de memurların grev hakkı bu-
lunmadığını vurgulamaktadır.

Fransa, İsveç ve Finlandiya’ da ise memurlara 
grev hakkı sınırlı olarak tanınmıştır. Memurlara 
grev hakkını anayasal hükümle tanıyan ülke İtalya 
olup İngiltere’de bu hak teamülen kabul edilmiş-
tir. Fransa’ da grev hakkı, 1946 yılında tanınmış 
olmakla birlikte, memurlar bakımından bu husus 

Grev sorununun temelinde memurların grev 
hakkına sahip olup olmamaları değil, kimle-
rin memur olması gerektiği yatmaktadır.
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Fransız Danıştayının içtihatları ile oluşturulmuş-
tur. Fransız memur hukukunda grev uygulaması 
yapılmasını kabul edenlerin ileri sürdükleri başlıca 
gerekçeler şunlardır; grev, memurların saydam bir 
idarede hizmetin yürütülmesi ve çalışma koşulla-
rının belirlenmesi bakımından yönetime katılmayı 
sağlar. İktisadi kamu hizmeti gören kamu kurum-
larındaki özel hukuka tabi kişilere bu hakkı verip 
aynı kurumda çalışan diğer kişilere vermemek hem 
verimliliği azaltır ve hem de tutarlı bir yaklaşım 
değildir. Memurlara tanınan sendika hakkı ancak 
grev hakkı ile etkili bir hâle dönüşebilir. Ayrıca, 
kimi kamu kesiminde (örneğin müze bekçileri 
gibi) uygulanan grev, özel sektörde uygulanan kimi 
greve göre (örneğin ekmek üretimi) kamu yararını 
daha az ihlal edebilir. Aksi görüşte olanlara göre, 
grev uygulaması kamu hizmetinin sürekliliği ilke-
sini ihlal ettiği gibi hiyerarşi ilkesi ve uygulamasını 
da zedeler. İdari çalışma koşullarını, devlet, takdiri 
ve tek taraflı olarak belirler. Sözleşmeye dayanan bir 
durum söz konusu değildir. Memurlar hukuki ve 
maddi avantajlarını sınırlayan grev uygulamasına 
taviz vermemelidirler. Yine, devletin otoriter düzen 
yetkisi bulunduğu için yarı-devrimci karakteri olan 
ve başkaldırmayı hedefleyen grev uygulaması kabul 
edilmemelidir.

Fransa’ da kural olarak memurların on gün-
lük grev hakkı bulunmakla birlikte, bazı meslek-
ler bakımından grev yasağı bulunmaktadır. Grev 
yasağına tabi olmayan memurlar bakımından gö-
revsel yükümlülüklerin ihlalinden sözedilemez. 
Nitekim, Fransız Devlet Memurları Kanunu II. 
Bölüm md.10’da kanunda öngörülen çerçevede 
memurların grev hakkına sahip olduğu belirtil-
mektedir. Fransa’da örneğin, hâkim, asker, diplo-
matik hizmetlerde çalışanlar, havaalanlarındaki 
kule memurları, güvenlik hizmetlerinde çalışanlar, 
polis, dış hizmetlerde çalışanlar, meteoroloji, İçişle-
ri Bakanlığı ve ulaştırma personeli için grev yasak-

tır. Grev hakkını kullanabilmek için on gün önce-
den ihbar mükellefiyeti bulunmaktadır. Fransa’ da 
grevler çok uzun sürmez; grev sandığı da yoktur; 
“hak ediş” esastır ve grevler devletin yüksek menfa-
atleri ile kamu hizmetlerini önemli ölçüde sekteye 
uğratması hâlinde kısıtlanabilir. Kamu düzenini 
bozan veya politik amaçlı grev yasaktır. 

Kanuni grev ise disiplin kusuru oluşturmaz ve 
açık ya da örtülü disiplin yaptırımı uygulanamaz. 
İdare greve katılmayan memurun katılıma zorlana-
maması için koruyucu tedbirleri almak zorundadır. 
Diğer bir çok ülkede temel kamu hizmetlerini ki 
bunlar genellikle silahlı kuvvetler, güvenlik hiz-
metleri, polis, itfaiye, kamu sağlığı, su, gaz, elekt-
rik, ulaşım, iletişim gibiyerine getiren memurlara 
grev hakkı yasaklanmış ya da önemli kısıtlamalar 
getirilmiştir. Temel hizmetleri sayma yolu ile belir-
leyen ülkelere örnek olarak Filipinler, Hindistan, 
Jamaika, Kamerun, Kenya, Kolombiya, Malezya, 
Nijerya, Pakistan, Leone, Venezüella, Yeni Zelen-
da, Zambiya, Zimbabwe’nin yanısıra Belçika da 
verilebilir.

Temel sorun esasen memurların grev hakkına 
sahip olup olmamalarından ziyade, kimlerin me-
mur olması gerektiğindedir. Çünkü, aynı işi yapan 
iki görevliden birisinin işçi olup sendika ve grev 
hakkına sahip ve dolgun ücretle çalışması diğerinin 
ise, yine aynı işi yapmakla birlikte memur olarak 
nitelendirilip ne grev hakkı ne tatminkar aylığa sa-
hip olması kendi içinde çelişkili ve anlaşılamaz bir 
durumdur. Sırf işçi sayılmasın diye işçilerin yaptığı 
hizmetten hiçbir farkı olmayan hizmetlerin memur 
sınıfı içerisine “yama yapılması” kavram ve kurum-
ları karıştırmış, dejenere etmiş ve sosyal barışı da 
bozmuştur.

İç hukukumuzda grev yapmak DMK md. 125 
uyarınca disiplin yaptırımı yoluyla devlet memuri-
yetinden çıkarmayı gerektiren bir fiildir. Konunun 
ayrıca TCK md. 260 çerçevesinde de değerlendiril-
mesi gerekir. “De lege feranda” yani olması gereken 
hukuk bakımından, ancak mevcut personel siste-
mimizin yeni bir yapı ve anlayışa tabi tutulması ile 
memurlara grev hakkı verilebilir. Böyle bir durum-
da yapılacak uygulamada grev ve lokavtın türünün 
nasıl ve hangi kriterlere göre belirleneceği üzerinde 
ayrıca önemle durulması gerekir.

Ülkemizin tarihi, sosyal tecrübeleri dikkate 
alındığında grev uygulamasının olumsuz etkileri-
nin özellikle başlangıçta görülebilmesi muhtemel 

DMK, m. 27
Devlet memurlarının greve karar verme-
leri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, 
bu yolda propaganda yapmaları yasaktır.
Devlet memurları, herhangi bir greve veya 
grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destek-
leyemez veya teşvik edemezler.
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olmakla birlikte, memurların sorunlarına duyarsızlık devam ettiği sürece usul, esas ve kapsamı yasayla dü-
zenlenmiş olarak ülkemizde idare hukukunun esinlenildiği Fransa’daki sisteme benzer ortalama bir çözüme 
gidilmesi zamana, ihtiyaca ve açıkladığımız temel ilke ve esaslara uygun yeni bir kamu personel rejimi 
yapısı ve anlayışı ile mümkün olabilir. Bunun dışında belirtelim ki, böyle bir olasılıkta memur grevinin 
hukuki sonuçlarının neler olabileceği ile ilgili olarak başlıca şunlar söylenmelidir: Öncelikle, grevin türü 
ve niteliğine aykırı hareket etme durumu, yine disiplin yaptırımını gerektirecek olup idarenin disiplin 
hukukunun memurlar için öngördüğü temel garantilere de uygun hareket etmesi gerekir. Yetkili maka-
mın kamu hizmeti yapılmadığı için aylık ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. Kamu hizmetinin minimum 
olarak yerine getirilmesi için gerekli örgütlenme kanunla belirlenmelidir. Acil durumlarda devletin greve 
müdahale hakkı olmalıdır. Grevin amacı, memurların mesleki haklarını korumak olmalıdır.

Memurlara grev hakkı ta-
nınmasının uluslararası bir 
yükümlülük olup olmadığı-
nı değerlendirin.

Sendika hakkı, diğer sos-
yal haklardan farklı olarak 
doğrudan doğruya uygula-
nabilir nitelik taşıdığından, 
devletin olumlu edimini 
gerektirmez” ifadesi tam 
olarak ne anlama geliyor? 
Açıklayabilir misiniz?

4 Grev sorununa ilişkin farklı görüşleri sıralayabilme
5 Grev sorununa ilişkin pozitif hukukumuzdaki durumu belirleyebilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Memur grevinin kamu hiz-
metinin sürekliliği ilkesi ile 
bağdaşıp bağdaşmadığını 
açıklayın.

Öğrenme Çıktısı

MEMURLARIN SİYASİ HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLERİ VE SINIRLARI 
Siyasal haklar, siyasal iktidarın kullanılmasına 

ve yönetsel işlevlerin yerine getirilmesine katılma-
yı sağlayan haklardır. DMK’da memurların siyasi 
partiye üye olması, herhangi bir siyasi parti, kişi 
ya da zümrenin yararını veya zararını hedef tutan 
bir davranışta bulunması, görevlerini yerine geti-
rirken ayrımcılık yasağına aykırı davranması, siyasi 
ve ideolojik amaçla beyanda ve eylemde bulunması 
ve bunlara katılması yasaklanmıştır. Yükseköğretim 
Kanununda ise, yükseköğretim kurumlarının öğre-
tim elemanlarının, siyasi partilere üye olabileceği, 
yükseköğretim kurumlarındaki görevlerini aksat-
mamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kay-
dıyla, siyasi partilerin merkez organları ile onlara 
bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev ala-
bilecekleri düzenlenmiştir. Yönetsel işlevlerin yerine 
getirilmesine katılımı sağlayan siyasal hakların Ana-
yasamızda belirlenen esaslar dahilinde kısıtlanabil-
mesi mümkündür. 

Siyasi Hak ve Özgürlüklerin Önemi ve 
Katılımcılık

Siyasal iktidarın kullanılmasına ve yönetsel iş-
levlerin yerine getirilmesine katılmayı sağlayan hak-
lar “siyasal haklar” olarak adlandırılmaktadır. 

Kökeni Eski Yunan ve Roma uygarlıklarına ka-
dar uzanan siyasal haklar, demokratik rejimlerde 
kural olarak tüm vatandaşlara tanınır. Siyasi hak-
lar ve ödevlerde birey, politik iktidarın kullanılma-
sına katılmak için bir takım haklar ve özgürlükler 
edinmektedir. Buna “katılma hakları” ya da “aktif 
statü hakları”denir. Siyasi haklar, “1789 İnsan ve 

Siyasal haklar
Siyasal iktidarın kullanılmasına ve yönet-
sel işlevlerin yerine getirilmesine katılmayı 
sağlayan haklar.
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Vatandaş Hakları Bildirgesi”nin hakkın özneleri 
yönünden yaptığı ayrıma göre “vatandaşa ait olan 
haklar”dır ve günümüzde birinci kuşak içinde, kişi 
özgürlükleri dışında kalan hakları ifade eder. Bi-
rinci kuşak haklar, aynı zamanda medeni ve siyasal 
haklar ya da klasik haklar olarak adlandırılmakta-
dır. Bunlar, esas olarak 17. ve 18. yy. burjuva dev-
rimleri sonrasında normlaşmış olup, liberal öğreti-
ye dayanır. Siyasi hakların 1789 Bildirgesi uyarınca 
iki temeli bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, 
toplumsal sözleşme kuramı, ikincisi, siyasi hakla-
rın ancak siyasal toplumun oluşması yani devletin 
kurulması ile kullanılabileceği olgusudur. Siyasi 
erkin oluşması ise iki temel gereksinimden kaynak-
lanmakta olup bunlar, vatandaşların doğal hakla-
rının güvenceye alınması ve toplumun sürekliliği-
nin sağlanması için vatandaşların kendi aralarında 
güç kullanmasının engellenmesidir. Montesquieu 
ve Locke tarafından tarif edilen kuvvetler ayrılığı 
ilkesinin gereği olarak, demokrasi için zorunlu si-
yasi özgürlüğü sağlamanın yolu, devlet iktidarının 
bireysel özgürlüklerle sınırlanması ve siyasal özgür-
lüklerle denetim altına alınmasıdır. 

Sivil özgürlükler kişilere siyasal iktidar karşısın-
da dokunulmaz bir alan sağlarken siyasal özgür-
lükler vatandaşların devlet yönetimine katılmaları-
na ve siyasal kararları etkilemelerine imkan verir. 
Bireysel alanları siyasal iktidar karşısında koruyan 
sivil özgürlüklere karşılık, siyasi özgürlükler kişi-
leri devlet karşısında aktif konuma sokar. Bunlar, 
vatandaşların siyasi süreçlere katılmalarına olanak 
verirler ve siyasete gönüllü katılmanın temelidirler. 
Bu özgürlüklerin başlıcaları seçme ve seçilme hakkı 
ile siyasi parti kurma ve partilere üye olma hakkı-
dır. Ancak sivil özgürlükler siyasi özgürlüklerin de 
temelidir; çünkü özgür ifade ve örgütlenme hakkı-
nın güvence altına alınmadığı bir yerde, ne anlamlı 
siyasal katılmaya temel oluşturabilecek doğru bilgi-
lenmenin sağlanması imkanı, ne de vatandaşların 
siyasal alanda aktif olmaları mümkündür. Özgür-
lükle demokrasi arasında da kavramsal bağlantılar 
vardır. Dolayısıyla ifade özgürlüğü, örgütlenme ve 
toplanma vb. özgürlükler demokrasinin varlığının 
temel şartlarındandır.

Katılımcılık ve çoğulculuk, iktidarın halka da-
yandırılması fikrinin yaygınlaştırılması ile birlikte, 
geniş halk kitlelerinin politika alanında ön plana 
çıktıkları görülür. Siyasal katılma, değişik düzeyler-
de ve çeşitli biçimlerde kendini gösterebilir. Bunlar 
arasında yoğunluk bakımından bir kademelenme 
ve hiyerarşiden söz edilebilir. En alt kademede ga-

zete, dergi, radyo ve televizyon yolu ile siyasal olay-
ları izleme, dinleyici olarak mitinglere katılma, özel 
toplantılarda siyasal olayları tartışma gibi faaliyetler 
yer alır. Bunlar, seyirci faaliyeti olarak nitelendiri-
lebilir. Bu kategoriye göre insanlar, bir nevi siya-
sal haber tüketicisi, siyasal sahnenin seyircisidirler. 
Bunun da ötesinde, orta kademede, siyasal olaylar 
ve sorunlar karşısında açıkça vaziyet alarak eyleme 
geçme söz konusu olur. Gazetelere yazı yazmak, 
radyoda ve mitinglerde konuşmak, siyasal liderlerle 
görüşerek onları etkilemeye çalışmak, bir partiye 
veya adaylara para yardımında bulunmak gibi. Si-
yasal katılmanın en ileri kademesi, doğrudan doğ-
ruya olayların içine karışarak ve aktif rol alarak giri-
şilen faaliyetleri kapsar. Bir siyasal partide aktif üye 
olmak veya yönetici görevi yapmak, seçimli kamu 
görevinde bulunmak veya buralara adaylığını koy-
mak, seçim kampanyalarında fiilen çalışmak gibi 
faaliyetler bu kategori içinde sayılabilir. Çağdaş ço-
ğulcu demokrasilerde seçim, siyasal katılmanın tek 
yolu değildir. Bunun yanı sıra vatandaşlar, bir parti 
örgütü veya başka sosyal kuruluşlar ve gruplar için-
de çeşitli siyasal faaliyetlerde bulunurlar. Parlamen-
to üyeleri ve liderleriyle görüşmekten, mitinglere 
ve protesto gösterilerine katılmaya kadar değişik 
kademelerde ve yoğunlukta kendini gösteren bu 
faaliyetler genellikle belirli konularda iktidarın tu-
tumu ve kararlarını etkileme amacını güder. Siyasal 
katılmanın örgütlenmiş gruplar kanalıyla (partiler, 
menfaat ve baskı grupları) yapılması hâlinde, kişi-
sel düzeydeki katılmaya oranla daha büyük ağırlık 
taşıyacağını da belirtmek yerinde olur. Demokratik 
siyasal yaşamın çoğulcu özelliği bağlamında, siya-
sal kuvvetlere serbest işleyiş ve çalışma olanakları 
veren bir düzen içinde açık iktidardan ve iktidarın 
sınırlanmasından söz edilebilir. Gençlik kuruluş-
ları, siyasi partiler, çeşitli baskı grupları, basın bu 
bakımdan etkin koruma olanakları sağlar ve çoğul-
cu siyasi yaşamın varlığı başlı başına bir güvenceler 
sistemi oluşturur. Kamuoyunun tepkileri, açık re-
jimlerde etkin bir yaptırımdır.

Memurların Siyasi Hak ve 
Özgürlükleri Karşısında Tarafsızlık 
İlkesi

İdarede tarafsızlık ilkesi, memurun herhangi 
bir kişisel ya da kişisel olmayan kanaatin etkisinde 
kalmaksızın, değişen amirlere sadakatle hizmetini 
gerektirir. Memurun, görev saatleri dışında siyaset-
le vakit geçirmesinden daha zararlı olan şey, onun 
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siyasi alanda yenemediği rakipleriyle ve özellik-
le siyasi amirleriyle görev sınırları içinde ve sahip 
olduğu resmi sıfat ve yasal yetkilerini kullanarak 
mücadelesidir. Bununla beraber, memurları siyasi 
mücadeleden ayırmak ve siyasi kanaatlerinin esiri 
olmasını önlemek her zaman kolay değildir. Ger-
çekten, hükûmet ile idare ayrı kurumlardır. Fakat 
bir yönüyle siyasi bir menşei olan hükûmetle, siyasi 
hiç bir kimliği bulunmaması gereken idarenin, bir-
birlerinden hangi noktalarda ve nasıl ayrıldıklarını 
saptamak kimi zaman çok zordur. Kamu görevlile-
rinin siyasal haklarının düzenlenmesinde “katılım-
cı demokrasi kuramı” vatandaşlık kavramını öne 
çıkararak her vatandaşın siyasal sürece tüm araçlar-
la, sürekli ve düzenli biçimde katılmasını öngörür-
ken; “seçkinci demokrasi kuramı”nın yaklaşımı 
farklı olup, bu kurama göre, vatandaşların siyasal 
yaşamla ilişkisi seçimlerle sınırlandırılmaktadır.

Kamu görevlilerinin siyasal hakları düzenlenir-
ken iki seçenek oluşmaktadır. İlki, vatandaş kim-
liğinin öne çıkarılması, diğeri ise kamu görevlisi 
sıfatının düzenlemede temel alınmasıdır. Bu iki 
seçenekten hangisinin esas alındığına göre de siya-
sal haklarla kamu görevlisi ilişkisi esaslı değişikliğe 
uğramaktadır. Kamu görevlilerinin siyasal hakları-
nın düzenlenmesinde kamu görevlilerinin vatandaş 
kimliklerine öncelik verilir ise kamu görevlilerinin 
de diğer tüm vatandaşlar gibi siyasal haklardan eşit 
biçimde yararlanmaları gerekir. Ancak, kamu gö-
revlisi sıfatlarına öncelik verilirse, yönetim-siyaset 
ayrımı nedeniyle yönetimde yansızlığın ve nesnelli-
ğin gerçekleştirilmesi adına kamu görevlilerinin si-
yasal haklarının sınırlandırılması gerekir. Mevzuata 
bakıldığında, memurlar ve diğer kamu görevlileri, 
Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bu-
lunmakla yükümlüdürler (AY md.129/1). Memur-
ların siyasi parti üyeliği, herhangi bir siyasi parti, 

kişi ya da zümrenin yararını veya zararını hedef 
tutan bir davranışta bulunması; görevlerini yerine 
getirirken ayrımcılık yasağına aykırı davranması; 
siyasi ve ideolojik amaçla beyanda ve eylemde bu-
lunması ve bunlara katılması yasaklanmıştır (DMK 
md.7/1). DMK md. 125’e göre, memurların siyasi 
partiye girmeleri devlet memuriyetinden çıkarma 
yaptırımı gerektirmektedir. DMK’nun tarafsızlık 
ve devlete bağlılık başlıklı 7. maddesinin 2. fıkra-
sında ise, “Devlet memurları her durumda Devletin 
menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türki-
ye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı 
olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü 
bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye 
düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı 
nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, grup-
laşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunla-
ra yardım edemezler,” hükmü yer almaktadır.  

Anayasa ile getirilen “kamu hizmetinde tarafsız-
lık” ilkesi gereği, devlet memurları göreve başlama-
dan önce, Devlet Memurları Kanunu’nun 6.mad-
desinde belirtilen yemini etmek zorundadırlar. 
Yemin müessesesini yargılama hukukunun çağdışı 
bir kanıtlama aracı olarak nitelendiren Akıllıoğlu, 
başka türlü kanıtlanamayan bir konuda, ilgili üze-
rinde ruhsal bir zorlama olan yemine başvurulaca-
ğını belirterek, yeminin düşünce/vicdan üzerinde 
yapılan bir baskıdan/müdahaleden başka bir şey 
olmadığı görüşündedir (Akıllıoğlu, 1992, s.31). 
Alman Memur Hukukunda “hizmet yemini” bağ-
lamında “yemin yükümlülüğü” öngörülmüştür. 
Ancak memurun isterse yemin metninde geçen 
“Tanrı”ya ilişkin kısmı kullanmayabileceği belirtil-
miştir (§58 BBG).

Katılımcı demokrasi kuramı
Vatandaşlık kavramını öne çıkararak her 
vatandaşın siyasal sürece tüm araçlarla, 
sürekli ve düzenli biçimde katılmasını ön-
gören demokrasi kuramı.

Seçkinci demokrasi kuramı
Vatandaşların siyasal yaşamla ilişkisini se-
çimlerle sınırlandıran demokrasi kuramı.

DMK, m. 7 /1
Devlet memurları siyasi partiye üye ola-
mazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya 
zümrenin yararını veya zararını hedef tu-
tan bir davranışta bulunamazlar; görevle-
rini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mez-
hep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde 
siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve ey-
lemde bulunamazlar ve bu eylemlere ka-
tılamazlar.
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Parti bağımlılığının kamu görevini etkilememe-
si konusunda ise çoğulcu, demokratik bir rejimin 
varlığını benimseyen hemen hemen tüm ülkelerde, 
yasal düzenlemeler ve yönetsel etik bir yandan bi-
rey kamu görevlisinin siyasal iktidara “sadakatini”, 
öte yandan da kamu hizmetinin yürütülmesinde 
vatandaşlar arasında siyasal açıdan ayrım yapılma-
masını içerir.

Seçme Hakkı
Siyasal hakların kullanımı amacına yönelik 

örgütlenmenin aksine, seçme hakkı konusunda, 
kamu görevlilerinin mesleki sıfatları değil “vatan-
daş” sıfatı öne çıkarılmaktadır. Anayasa’nın 67/1. 
maddesine göre “Vatandaşlar, kanunda gösterilen 
şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız ola-
rak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulun-
ma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir”. 
Anılan maddenin 3.fıkrası, 18 yaşına giren her 
Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katıl-
ma hakkı olduğunu düzenlemekte ve 4. fıkra ile de 
bu hakların kullanımının kanunla düzenleneceği 
belirtilmektedir. Anayasa md. 67/5’e göre ise, silah 
altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler, 
taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz 
kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullana-
mazlar. 

Siyasi Parti Üyeliği
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu md.11/2a 

uyarınca; “Hakimler ve savcılar, Sayıştay dâhil 
yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve 
kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yap-
tıkları hizmet bakımından işçi niteliğini taşımayan 
diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupla-
rı ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partile-
re üye olamazlar.” Siyasi Partiler Kanunu md. 11/ 
4’de ise, “Yükseköğretim elemanları, yasaklamanın 
dışındadır. Bunlar hakkında Yükseköğretim Ka-
nunu uygulanır” hükmü yer almaktadır. Yüksek 
Öğrenim Kanunu’na bakıldığında, siyasi partilere 
üyelik ve görev almayı düzenleyen 59. maddede; 
yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanla-
rı, siyasi partilere üye olabilirler; yükseköğretim 
kurumlarındaki görevlerini aksatmamak ve bir ay 
içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla, siyasi par-
tilerin merkez organları ile onlara bağlı araştırma ve 
danışma birimlerinde görev alabilirler. Şu kadar ki, 
bu durumdaki öğretim elemanları, Yükseköğretim 

Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üye-
si, rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve 
bölüm başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına 
seçilemezler. Yükseköğretim kurumlarının öğrenci-
leri, siyasi partilere üye olabilirler. Siyasi partilere 
üye olan öğretim elemanları ve öğrenciler, yükse-
köğretim kurumları içinde parti faaliyetinde bulu-
namaz ve parti propagandası yapamazlar, hükmü 
yer almaktadır.

Seçilme Hakkı
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 18. 

maddesinde, Hakimler ve Savcılar, yüksek yargı 
organları mensupları, yüksek öğretim kurumların-
daki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, 
Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kuru-
mu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevli-
leri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği ta-
şımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen 
belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday 
olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim ku-
rulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il 
genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları 
ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının 
ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yöne-
tim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve 
ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce, seçimin 
yenilenmesine karar verilmesi hâlinde yenileme 
kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde gö-
revlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça aday-
lıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler, hük-
mü yer almaktadır. 

Siyasi Partiler Kanunu md. 11/2a
Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek 
yargı organları mensupları, kamu kurum 
ve kuruluşlarının memur statüsündeki 
görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından 
işçi niteliğini taşımayan diğer kamu gö-
revlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile 
yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi 
partilere üye olamaz.

Siyasi Partiler Kanunu md. 11/4
Yükseköğretim elemanları, yasaklamanın 
dışındadır. Bunlar hakkında Yükseköğre-
tim Kanunu uygulanır.
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Aynı kanunun görevden ayrılmaya ilişkin hü-
kümleri düzenleyen 19. maddesi hükmü ise şöyle-
dir; “18’inci madde kapsamına girenlerin ayrılma is-
tekleri en yakın amire verilecek bir dilekçeyle yapılır. 
Dilekçedeki imzanın sahibine ait olduğu, amir tara-
fından onanır ve doğruca bağlı bulunduğu bakanlı-
ğa veya kuruma derhâl gönderilir. Dilekçe sahibine, 
dilekçenin alındığına dair bir belge ve mertebeler 
silsilesiyle amirlere de bilgi verilir. Aynı esaslar dai-
resinde telgrafla da müracaat yapılabilir. Dilekçenin 
bakanlığa veya kuruma geldiği tarihten itibaren, en 
geç on gün içinde ayrılma isteğinin kabul edildiği 
dilekçe sahibine ve amirlerine tebliğ olunur. Subay 
ve astsubayların savaş ve seferberlik hâllerindeki ay-
rılma istekleri hariç olmak üzere, ayrılma hakkını 
kazanmış olanların, ayrılma istekleri reddedilemez. 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanun’ un 2.maddesinin 
yedinci fıkrası hükmü saklıdır. Ayrılma istekleri 
kabul edilen subay ve astsubaylardan milletvekili 
seçilmemiş olanlar, sonradan bu isteklerinden vazge-
çemezler ve silahlı kuvvetlere dönemezler. Ayrılma 
hakkını kazanmamış olduklarından dolayı, ayrılma 
istekleri reddedilenler, aday listesine giremezler ve 
adaylıklarını koyamazlar. Ayrılma istekleri kabul 
edilenler, görev başında bulundukları sürece propa-
ganda mahiyetinde hiç bir harekette bulunamazlar. 
Subaylar ile astsubaylar ve görevleri gereği resmî el-
bise giyenler, resmî elbiseyle propaganda yapamaz ve 
bu mahiyette herhangi bir harekette bulunamazlar”.

Yukarıda belirtildiği üzere, 2839 sayılı Milletve-
kili Seçim Kanunun 18. maddesine göre kamu ku-
rumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görev-
lileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği 
taşımayan diğer kamu görevlileri seçimde aday ola-
bilmek için görevlerinden çekilmek zorundadırlar. 
Bu kişilerin yeniden göreve dönüşleri konusunda 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7. maddesinde 
hüküm bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemeye 
göre, “Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar 
ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar 
hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler 
genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan 
Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylı-
ğı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim 
Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden 
bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski gö-
revlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki 
başka bir göreve dönebilirler.” Belirtelim ki, millet-
vekili genel seçimlerine katılmak için görevinden 

istifa eden, milletvekili olamaması nedeniyle ön-
ceki görevine iadesi yolundaki başvurusu zımnen 
reddedilen kişinin daha sonra göreve başlatılması 
durumunda mali hakları idareye başvuru tarihin-
den itibaren değil, göreve başlama tarihinden itiba-
ren verilebilir (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel 
Kurulu, 07.05.1999, E. 1997/726, K. 1999/525).

Kamu görevlilerinin siyasi özgürlükleri, “taraf-
sızlık” ilkesi çerçevesinde sınırlandırılmış olmasına 
rağmen, hükümet ile idare ilişkisinin kesin sınır-
larla ayrılamaması sonucunda “kadrolaşma ve parti-
zanlık” olgusu görülmektedir. Kadrolaşma ve par-
tizanlık çeşitli biçimlerde gerçekleşmektedir:

•	 Hizmete	girişte	ve	nakillerde	partililerin	ta-
vassutu yaygın bir uygulamadır.

•	 Üst	 yönetim	mevkilerinde	 yapılan	 atama-
larda siyasal ölçüt belirleyici olmaktadır. 

Kadrolaşma o boyutlara varmıştır ki bakan de-
ğişmelerinde dâhi üst yöneticilerin değişti-
rilmesi yoluna gidilmektedir.

•	 Hizmetsiz	memuriyetler	kurumlaştırılmıştır.
•	 Görevden	 almaları	 kolaylaştırmak	 için	 bol	

miktarda “danışmanlık” ve “uzmanlık” kadro-
ları ihdas edilmektedir (Tutum, 1972, s. 575).

Hakların Sınırlandırılması Ölçütleri 
ve DMK’daki Durum (Siyasi Partilere 
Girme Yasağı)

Haklara yönelik kuramsal çalışmalar sırasında 
ortaya çıkan temel ilke “özgürlük kural, sınırlama 
istisnadır” ilkesidir. Sınırlandırılabilecek haklar, 
“sınırlandırma ölçütleri”ne dayalı olarak ve sınır-
landırma için öngörülen koşullar ve tekniklerle 
sınırlamaya tabi tutulabilir. Sınırlandırma ancak sı-
nırlandırılabilecek haklar üzerinde etki doğuracak 
şekilde düzenlenmelidir. Temel hak ve hürriyetler, 
özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın il-
gili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak 
ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, 
Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum 
düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve öl-
çülülük ilkesine aykırı olamaz (AY md.13). Kısa-
cası bu ölçütler, bireysel yarar ile toplumsal yarar 
ve düzen arasında bir denge arayışının ürünüdür. 
Bu çerçevede DMK’da, memurların siyasal partile-
re girmeleri, herhangi bir siyasal parti veya kişinin 
yararını veya zararını hedef tutan davranışta bulun-
maları yasaklanmıştır (md.7).
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi md 11’de ise toplan-
tı ve dernek kurma özgürlüğü düzenlenmiştir. Sözkonusu 
düzenlemeye göre; a)Müdahale, meşru bir amaca yönelik 
olmalıdır. Meşru amaç da ulusal güvenliğin, kamu güven-
liğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç iş-
lenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkaları-
nın hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarından birine 
yönelik olmalıdır. b) Müdahalenin, keyfiliği önler biçimde 
ulusal mevzuatça öngörülmüş olması gereklidir. c) Özgür-
lüğe müdahale niteliğindeki kısıtlama demokratik toplum-
da gerekli olmalıdır. Bu anlayış içinde, özgürlüklerin sadece 
hangi ölçüde kısıtlandıkları değil, kısıtlamanın koşulları, 
nedeni, yöntemi, kısıtlamaya karşı öngörülen kanun yolla-
rı demokratik toplum düzeni kavramı içinde değerlendirilmelidir. Sözleşmenin hakları kötüye kullanma 
yasağı başlıklı 17. maddesi ile haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlanması başlıklı 18. maddesinde ise 
hakların sınırlandırılmasının sınırı belirtilmektedir.

Anayasa, m. 13
Temel hak ve hürriyetler, özlerine doku-
nulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili 
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 
olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 
sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhu-
na, demokratik toplum düzeninin ve lâik 
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük il-
kesine aykırı olamaz.

Tarafsızlık ilkesi uyarınca 
memurların siyasi hak ve 
özgürlüklerine getirilen kı-
sıtlamaları değerlendirin.

Devlet memurlarının gö-
revin yerine getirilmesin-
de dil, ırk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din 
ve mezhep ayrımı yapma-
larının, kişilerin yarar veya 
zararını hedef tutan dav-
ranışlarda bulunmalarının 
yaptırımı nedir?

6 Memurların siyasi hak ve özgürlüklerini ve sınırlarını açıklayabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Memurların siyasi hak ve 
özgürlüklerinin kapsamını 
açıklayın.

Öğrenme Çıktısı
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ko-
siek v. Almanya Kararı

Olay Almanya’da geçmekte olup, Kosiek, bir 
fizik öğretmenidir ve yedek memur olarak göreve 
başladığı dönemde Almanya Ulusal Demokratik 
Partisine katılmış; partinin değişik birimlerinde 
yöneticilik görevinde bulunmuş; seçimlere katıl-
mış; kendi görüşlerini yansıtan iki kitap yayınla-
mıştır (Kosiek v. Almanya; www.echr.coe.int/hu-
doc). Bu faaliyetler içindeyken asli memur olmak 
için başvuru yapmış ancak, politik faaliyetleri ge-
rekçe gösterilerek talebi kabul edilmemiştir. Yaptı-
ğı hukuksal başvurulardan da sonuç alamamıştır. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne, Sözleşme-
nin 10. maddesinin ihlaline dayanan başvurusu 
sonucunda yapılan yargılamada ise Mahkeme, so-
runun başvuru sahibinin, asil memurluğa atanma 
için gerekli koşullara sahip olup olmadığına yani 
asil memur statüsüne geçirilmeye ilişkin olduğuna 
ve Sözleşmenin de “memur olarak görev yapmayı” 
koruma altına almadığına karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi’ninMillî Savunma 
Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrola-
rında (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı dahil) çalışan sivil me-
murlar ve kamu görevlilerinin sendika kura-
mayacağı kuralının iptali kararı

“…Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri kadrolarında görev yapan sivil per-
sonelin sendika kurmasının yasaklanmasının, 
askerliğin temeli sayılan disiplinin ve askeri hi-
yerarşik düzenin korunması amacına dayandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak, asker kişi sayılmayan 
sivil personele yönelik sendika kurma yasağı ge-

tirilmesinin, askeri disiplinin sağlanması ve ko-
runması amacına ulaşılabilmesi için zorunlu bir 
tedbir olduğu söylenemez. Diğer bir ifadeyle, 
askeri disiplinin sağlanması amacı, sivil persone-
lin, demokratik toplumun temeli olarak görülen 
örgütlenme ve sendika kurma özgürlüklerinin 
kısıtlanmasını zorunlu kılmamaktadır. Öte yan-
dan, yurt savunmasında doğrudan görev alan 
üniformalı askeri personel için geçerli olan askeri 
disiplin gerekçesiyle sivil personelin sendika kur-
ma hakkından yoksun bırakılması, demokratik 
toplum gerekleriyle de bağdaşmamaktadır. De-
mokratik toplum düzeni, sivil personelin çalış-
ma şartlarının iyileştirilmesi ve özlük haklarının 
geliştirilmesi gibi bireysel ve ortak menfaatleri-
nin korunmasına yönelik sendikal faaliyetlerde 
bulunmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, Millî 
Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
kadrolarında görev yapan sivil personelin sendika 
kurmalarının yasaklanması, demokratik toplum 
düzeni açısından meşru ve ölçülü bir müdahale 
niteliği taşımamaktadır. Nitekim, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi de, Avrupa İnsan Hakla-
rı Sözleşmesinin “Örgütlenme Hakkı”nı dü-
zenleyen 11. maddesinin ikinci fıkrasının son 
cümlesi uyarınca, kamu görevlilerinin sendika 
kurma hakkına meşru kısıtlamaların getirilebile-
ceğini ancak, bunun için ikna edici ve zorlayıcı 
gerekçelerin bulunması gerektiğini belirtmek-
tedir (Demir ve Baykara/Türkiye kararı, Başvu-
ru No:34503/97, par.119-120). Açıklanan ne-
denlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 13. ve 
51. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.” (Bkz. 
12/7/2013 tarihli ve 28705 sayılı RG.)

Yaşamla İlişkilendir
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1
Devlet memurunun özel ve sosyal 
hayatına ilişkin özgürlüğünün 
kapsamını ve sınırlarını açıklayabilme

Devlet Memurlarının Özel 
Hayatı ve Sosyal Yaşamı İle 

İlgili Düzenlemeler

•	 Devlet	memurları	açısından	görev	mahallinde	ikamet	etme	
mecburiyeti bulunmamaktadır.

•	 TSK	Personel	Kanunu	md.	112/3’de,	yabancı	uyruklu	ki-
şilerle evlenenlerden bu evlilikleri yönetmelikte belirtilen 
esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görül-
meyen subay ve astsubayların istifa etmiş sayılacağı belirtil-
miştir. 

•	 Memuriyet	statüsünde	olanlar,	giyinişinden	davranışlarına	
kadar birtakım sosyal sınırlamalara tâbidirler.

•	 Memurlar,	 siyasi	partiye	üye	olamayacakları	gibi	herhangi	
bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını he-
def tutan bir davranışta da bulunamazlar.

3

2

Memurların kollektif özgürlüğü 
olarak sendikal haklarına ilişkin pozitif 
hukukumuzdaki durumu belirleyebilme

Memurların kollektif özgürlüğü olarak 
sendikal haklarına ilişkin farklı görüşleri 
sıralayabilme

Memurların Kollektif 
Özgürlüğü Olarak Sendikal 

Haklar

•	 Kamu	görevlileri	sendikası,	üyelerinin	ortak	ekonomik,	sos-
yal ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek 
için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Ülke-
mizde kamu görevlilerinin kurabilecekleri sendikalar onbir 
hizmet kolunda toplanmıştır.

5

4

Grev sorununa ilişkin pozitif 
hukukumuzdaki durumu belirleyebilme

Grev sorununa ilişkin farklı görüşleri 
sıralayabilme

Devlet Memurları ve Grev 
Sorunu

•	 Devlet	Memurları	Kanunu’	na	göre,	memurların	greve	ka-
rar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda 
propaganda yapmaları yasaktır. Devlet memurları, herhangi 
bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleye-
mez veya teşvik edemezler (DMK md. 27).
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6
Memurların siyasi hak ve 
özgürlüklerini ve sınırlarını 
açıklayabilme

Memurların Siyasi Hak ve 
Özgürlükleri ve Sınırları

•	 Siyasal	iktidarın	kullanılmasına	ve	yönetsel	işlevlerin	yerine	
getirilmesine katılmayı sağlayan haklar “siyasal haklar” ola-
rak adlandırılmaktadır.

•	 Seçme	hakkı	konusunda,	kamu	görevlilerinin	mesleki	sıfat-
ları değil “vatandaş” sıfatı öne çıkarılmaktadır.

•	 Siyasi	Partiler	Kanunu’na	göre,	hakimler	ve	savcılar,	Sayış-
tay dâhil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum 
ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkla-
rı hizmet bakımından işçi niteliğini taşımayan diğer kamu 
görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim 
öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamaz. Yükseköğre-
tim elemanları, yasaklamanın dışındadır.

•	 Milletvekili	 Seçimi	Kanunu’na	 göre,	 hâkimler	 ve	 savcılar,	
yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim ku-
rumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, 
Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve 
kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları 
hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu gö-
revlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar 
ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe 
yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyele-
ri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birlik-
lerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs 
veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev 
alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce, 
seçimin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde yenileme ka-
rarının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden 
ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar 
ve aday gösterilemezler.
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1  Aşağıdaki bakanlık mensuplarından hangileri 
evlenmeden önce bağlı oldukları bakanlığın iznini 
almak zorundaydı?

A. Dışişleri Bakanlığı
B. İçişleri Bakanlığı
C. Sağlık Bakanlığı
D. Adalet Bakanlığı
E. Maliye Bakanlığı

2  Ülkemizde kamu görevlilerinin kurabilecek-
leri sendikalar halen kaç hizmet kolunda toplan-
mıştır?

A. 5 
B. 7
C. 11 
D. 15 
E. 20

3  Birden fazla sendikaya üye olan kamu görev-
lisi hakkında aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uy-
gulanır?

A. Uyarma cezası verilir.
B. Bütün sendika üyelikleri geçersiz sayılır. 
C. Sonraki üyelik geçersiz sayılır.
D. İlk üyelik geçersiz sayılır. 
E. Yaptırımı yoktur.

4  Devlet memurlarının özel hayatı ve sosyal 
yaşamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A. Devlet memurları açısından görev mahallinde 
ikamet etme mecburiyeti bulunmamaktadır.

B. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden bu evli-
likleri yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde 
Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülme-
yen subay ve astsubaylar istifa etmiş sayılır.

C. Dışişleri Bakanlığı memurlarının evlenmeden 
önce Bakanlığın iznini alma zorunlulukları 
2018 yılında kaldırılmıştır.

D. Hakim ve savcılar, adaylığa atanma şartlarında 
yabancı ile evli olmamak şartı ile sınırlandırıl-
mışlardır.

E. Yükseköğretim elemanları siyasi partiye üye 
olabilirler.

5  Aşağıdakilerden hangisi kural olarak sendika 
üyesi olabilir?

A. Mülki idare amirleri 
B. Mit mensupları
C. Silahlı kuvvetler mensupları
D. Ceza infaz kurumunda çalışan kamu görevlileri
E. Öğretim üyeleri
 

6  1982 Anayasası döneminde, “… kamu gö-
revlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına 
cevaz verilecek olan …sendikalar… “ ifadesi açıkça 
hangi yıl anayasada yer almıştır?

A. 2010
B. 1990
C. 1982
D. 1995
E. 2003

7  Konfederasyonlar, değişik hizmet kollarında, 
4688 sayılı kanuna tabi olarak kurulmuş en az kaç 
sendikanın serbestçe bir araya gelmesiyle kurula-
bilmektedir?

A. 10 
B. 5
C. 3
D. 2
E. 4

8  DMK md. 125’e göre, memurların siya-
si partiye girmelerinin yaptırımı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A. Uyarma 
B. Devlet memurluğundan çıkarma
C. Kınama 
D. Aylıktan kesme
E. Kademe ilerlemesinin durdurulması
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neler öğrendik?

9  Siyasi haklar hukuki niteliği açısından ne tür 
haklardır?

A. Pozitif statü hakları 
B. Negatif statü hakları 
C. Aktif statü hakları
D. Koruyucu haklar
E. Sosyal ve kültürel haklar

10  Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangileri si-
yasi partilere üye olabilirler?

A. Hakim ve savcılar
B. Silahlı kuvvetler mensupları
C. Maliye memurları
D. Yükseköğretim elemanları
E. Sayıştay üyeleri
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Yanıtınız yanlış ise “Devlet Memurunun 
Eşini Seçme Özgürlüğü” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

1. A Yanıtınız yanlış ise “Devlet Memurları ve 
Grev Sorunu” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Ülkemizde Kamu Gö-
revlileri Sendikaları” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

3. C Yanıtınız yanlış ise “Memurların Siyasi Hak 
ve Özgürlükleri Karşısında Tarafsızlık İlkesi” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Ülkemizde Kamu Gö-
revlileri Sendikaları” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

2. C Yanıtınız yanlış ise “Ülkemizde Kamu Gö-
revlileri Sendikaları” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Devlet Memurlarının 
Özel Hayatı ve Sosyal Yaşamı ile İlgili Düzen-
lemeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Ülkemizde Kamu Gö-
revlileri Sendikaları” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Siyasi Hak ve Özgür-
lüklerin Önemi ve Katılımcılık” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Siyasi Parti Üyeliği” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Araştır Yanıt
Anahtarı4

Araştır 1

Hak ve özgürlükler kronolojik olarak belli bir gelişme çizgisi göstermiştir. 
Birinci kuşak haklar denilince sivil ve siyasi haklar kastedilmektedir. Daha 
sonra ortaya çıkan ikinci kuşak hakların kapsamına sosyal ve ekonomik haklar 
girmektedir. Nihayet, üçüncü kuşak haklar denildiğinde de çevre hakkı, barış 
hakkı, gelişme hakkı, insanlığın ortak mirasından yararlanma hakkı gibi daya-
nışma hakları anlaşılmaktadır.

Araştır 2

1982 Anayasasının ilk şeklinde sendika kurma hakkı işçi ve işverenlere ta-
nınmıştı. Devlet memurları işçi sayılmadığı için, bunlar sendika kurma hak-
kının kapsamı dışında kalıyorlardı. Ancak, Anayasa’da memurların sendika 
kurmalarını açıkça yasaklayan bir hüküm de bulunmuyordu. 23/7/1995 ta-
rih ve 4121 sayılı Kanun’la 1982 Anayasası’nın toplu iş sözleşmesi hakkını 
düzenleyen 53. maddesine bir hüküm eklenmiştir. Sözkonusu düzenlemede, 
“…kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz verilecek 
olan …sendikalar…” ifadesi yer almıştır. Nihayet, Anayasa’nın sendika kurma 
hakkını düzenleyen 51. maddesi 3/10/2001 tarih ve 4709 sayılı Kanun’ la 
değiştirilerek sendika kurma hakkı sadece “işçi ve işverenlere” değil, “çalışanlar 
ve işverenlere” tanınmış oldu. Hiç kuşkusuz buradaki “çalışanlar” teriminin 
kapsamına “memurlar” da girmektedir. Ayrıca, maddenin 4. fıkrasında işçi 
niteliği taşımayan kamu görevlilerinin sendika kurma haklarının kanunla dü-
zenleneceği açıkça ifade edilmektedir.
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Araştır Yanıt
Anahtarı4

Araştır 3

Bazı hakların hayata geçirilmesi için devletin aktif bir şekilde hareket ederek, 
olumlu bazı edimlerde bulunması gerekir. Örneğin, eğitim ve öğrenim hak-
kının kullanılabilmesi için devletin okul açması ve bu alana yatırım yapması 
gerekir. Bazı haklar karşısında devlete düşen ödev ise sadece hareketsiz kalma, 
karışmama ya da kaçınma gibi olumsuz bir tutum içinde bulunma ödevi-
dir. Sendika hakkı da bu niteliktedir. Bu hak karşısında devletin bir harca-
ma, yatırım yapması gerekmez. Bu hakkın kullanılmasına karışmaması, engel 
olmaması, hareketsiz kalması, yani olumsuz (pasif ) bir tutum içinde olması 
yeterlidir.

Araştır 4
Bu tür fiiller disiplin suçu oluşturur. Yaptırımı da kademe ilerlemesinin dur-
durulmasıdır (DMK md. 125/1-D-ı).

Akıllıoğlu, T. (1992). Düşünce ve Anlatım 
Özgürlüğü ve Kamu Görevlileri, İnsan Hakları 
ve Kamu Görevlileri, Ankara.

Balta, T. B. (1970). İdare Hukukuna Giriş, Ankara.

Baltes, J. (1973). Die Neutralitätdes Berufsbeamten, 
Exemplarische Bestimmungeines herge 
brachten Grundsatzesdes Berufs be amtentums, 
Würzburg.

Bilgen, P. (1996). İdare Hukuku Dersleri, İdare 
HukukunaGiriş, İstanbul.

Dönmezer, S. (1963). “Düşünce ve Kanaat 
Hürriyetinin Sınırı”, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Mecmuası, c. XXIX, S. 3.

Gilmer, J. H. (1968). “Memur ve Siyaset; Yönetime 
Bağlılık” (Çev. Pekiner, V.), Amme İdaresi 
Dergisi, C.1, S.1.

Gözler, K. (2009). İdare Hukuku, c. II, Bursa: Ekin 
Kitapevi Yayınları.

Güran, S. (1978). “Avrupa’da ve Türkiye’de 
Memurların Sendikalaşması ve İdareye Katılması”, 
Amme İdaresi Dergisi, c. 11, S. 4, s.18).

Güran, S. (1980). Memur Hukukunda Kayırma ve 
Liyakat Sistemleri, İstanbul.

Karan, N. (2004). “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 
Kararlarında Devlet Memurlarının Siyasal İfade 
Özgürlüğü”, Kamu Personeli Sorunları, İdare 
Hukuku Sempozyumu, Eskişehir 4-5 Nisan 
2003, Eskişehir, s. 111.

Özyörük, M. (1956). Devlet Memurlarının 
Hürriyetleri, Mukayeseli Etüt, Ankara.

Sancakdar, O./ Us E./ Kasapoğlu Turhan M./ Önüt 
L.B. (2017). İdare Hukuku Teorik Çalışma 
Kitabı, Ankara

Talas, C. (1990). “Sendika Hakkı, Demokrasi, Devlet 
ve Memurlar I”, İdarecinin Sesi Dergisi, c. 4, 
S.3.

Teziç, E. (1990). “Türkiye’de Siyasal Düşünce ve 
Örgütlenme Özgürlüğü”, Anayasa Yargısı, 
Anayasa Mahkemesinin 28. Kuruluş Yıldönümü 
Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan 
Bildiriler, Ankara.

Tutum, C. (1972). Türkiye’de Memur Güvenliği, 
Ankara.

Ünal, Ş. (1998). “Avrupa İnsan Hakları Komisyonu 
ve Mahkemesi’nin İfade Özgürlüğüne İlişkin 
Kararları ve Bunların Türk hukukuna Muhtemel 
Etkileri”, İnsan Hakları ve Yargı (Sorunlar 
ve Çözümler), Ankara: T. C. Adalet Bakanlığı 
Eğitim Dairesi Başkanlığı.
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Bölüm 5
Devlet Memurlarının Ödevleri, 

Yükümlülükleri ve Yasaklar
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Anahtar Sözcükler: • Tarafsızlık  • Hukuka Aykırı Emir   • Mal Bildirimi  • Bilgi ve Demeç Verme Yasağı  
• Ticaret Yasağı  • Kamu Görevlileri Etik Kurulu

1
Devlet Memurlarının Ödev ve 
Yükümlülükleri
1 Devlet memurlarının ödev ve 

yükümlülüklerini sıralayabilme 2
Memurlar İçin Konan Yasaklar
2 Memurlar için konan yasakları 

açıklayabilme

Kamu Görevlileri Etik Kurulu
3 Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 

kuruluşunu, işlevini ve oluşum biçimini 
belirleyebilme3
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Memur Hukuku

GİRİŞ
Devlet Memurları Kanununun 1. kısım 2. bö-

lümünde Devlet memurlarının ödev ve sorumlu-
lukları, 4. bölümünde ise  memurlar için getirilen 
yasaklar düzenlenmektedir.  Kamu görevlilerinin 
görevlerini yürütürken uymaları gereken etik dav-
ranış ilkeleri ise Kamu Görevlileri Etik Kurulu ta-
rafından belirlenmektedir. Kurul etik davranış ilke-
lerinin ihlal edildiği iddiasıyla resen veya yapılacak 
başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı 
yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek, ka-
muda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar 
yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak 
çalışmalara destek olmakla da görevli ve yetkilidir. 
Bu bölümde öncelikle Devlet memurlarının ödev 
ve yükümlülükleri ile memurlar için getirilen ya-
saklar, daha sonra kamu görevlileri etik kurulunun 
yapısı ve kurul tarafından gerçekleştirilen denetim 
süreci incelenmektedir. 

DEVLET MEMURLARININ ÖDEV 
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Devlet Memurları Kanununun 1. kısım 2. bö-
lümü Devlet memurlarının ödev ve sorumlulukla-
rını düzenlemektedir. Bu bölümde; sadakat, taraf-
sızlık ve devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, mal 
bildiriminde bulunma, resmi belge, araç ve gereçle-
rin iadesi gibi yükümlülükler yer almaktadır.  

Anayasaya ve Devlete Bağlılık
Devlet memurları görevlerini yerine getirirken 

anayasaya bağlı kalmak zorundadır. Anayasa, me-
murların ve diğer kamu görevlilerinin “Anayasa ve 
kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yü-
kümlü” olduklarını belirtmiştir (m.129/1). Devlet 
Memurları Kanunu, memurların “sadakat” yemini 
edeceklerini ve “yemin belgesi” imzalayacaklarını 
öngörmektedir. Asli devlet memurluğuna atanan-
lar, düzenlenen törende aşağıdaki yemini ederler 
ve yemin belgesini imzalayarak göreve başlarlar: 
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkı-
lap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk 
Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma; Türki-
ye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde 
olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uy-
gulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, 
manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koru-
yup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan 

haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan 
milli demokratik, laik bir hukuk devleti olan Tür-
kiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumlulukla-
rımı bilerek, bunları davranış hâlinde gösterece-
ğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim” 
(DMK m.6).

Tarafsızlık
Memurlar, görevlerini dil, ırk, cinsiyet, siyasal 

düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yap-
madan yerine getirmekle yükümlüdür. Memur-
lar, herhangi bir siyasi parti veya kişinin yararını 
veya zararını hedef tutan bir davranışta buluna-
maz. Görevlerini tarafsız olarak yerine getirmek 
zorundadırlar (md.7). Devlet memuru, devletin 
menfaatini korumak zorundadır. Tarafsızlık konu-
sunda Alman Memur Hukukunda memurun bü-
tün halka hizmet etmesi gerektiği, belli bir partiye 
hizmet edemeyeceği ve Anayasa’daki demokratik 
temel ilkelere uyması gerekeceği, vurgulanmıştır 
(§52 BBG). Bu bağlamda memur, idareye saygı 
duymalı ve politik faaliyetlerden uzak durmalıdır 
(§53 BBG). Memurlar, kamu hizmetini yürütür-
ken bütün siyasi parti veya ideolojik görüşlere eşit 
uzaklıkta olmak zorundadır. Dolaylı da olsa taraf-
sızlık ilkesinin ihlali çalışma barışını bozar ve kaosa 
zemin hazırlar.

Anayasa, m. 129/1
Memurlar ve diğer kamu görevlileri Ana-
yasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette 
bulunmakla yükümlüdürler.

DMK, m. 7/1
Devlet memurları siyasi partiye üye ola-
mazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya 
zümrenin yararını veya zararını hedef tu-
tan bir davranışta bulunamazlar; görevle-
rini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mez-
hep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde 
siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve ey-
lemde bulunamazlar ve bu eylemlere ka-
tılamazlar.
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Devlet Memurlarının Ödevleri, Yükümlülükleri ve Yasaklar

Emirlere Uyma ve Hukuka Aykırı Emir
Memurlar, görevlerinin iyi ve doğru yürütül-

mesinden üstlerine karşı sorumludur. Gerçekten 
her yönetsel kuruluş içindeki görevliler arasında 
geniş anlamda bir hiyerarşi vardır. Memur üstünün 
emirlerine, hukuka aykırı emre ilişkin kurallar saklı 
kalmak üzere, uymak zorundadır. Memur üstün-
den aldığı emri, hukuka aykırı görürse emri yerine 
getirmez ve aykırılığı emri verene bildirir. Üstün 
emrinde direnmesi, emrini yazılı olarak tekrarla-
ması durumunda, memur emri yerine getirir; emri 
veren sorumlu olur (DMK md.11/2). Konusu suç 
olan emir ise, hiçbir biçimde yerine getirilmez; 
yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz 
(AY md.137/2, DMK md.11/3). Anayasanın ve 
ceza hukukunun temel ilkelerinden olan “cezala-
rın şahsiliği” temel kuraldır (AY md. 38). Konusu 
suç teşkil eden emrin yerine getirilmesi durumun-
da, sadece bu emri yerine getiren değil, emri ve-
ren de iştirak hükümlerine göre sorumludur. Acele 
durumlarda kamu düzeni ve kamu güvenliğinin 
korunması için kanunla öngörülen istisnalar varsa 
kanunsuz emire ilişkin kurallar uygulanmaz (askerî 
hizmetler gibi). 

İşbaşında Bulunma ve Çalışma 
Saatlerine Riayet

Memurlar, günlük çalışma saatlerinde işbaşın-
da bulunmak ve hizmeti kişisel olarak yürütmek-
le görevlidir. Devlet Memurları Kanunu, günlük 
çalışma saati saptama yerine, haftalık çalışma saati 
saptama yoluna gitmiştir. Buna göre, memurların 
haftalık çalışma süresi, cumartesi ve pazar günleri 
çalışmamak üzere 40 saattir. Ancak DMK’ya, özel 
kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine 
veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmelik-
lerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate 
alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olu-
nabilir. Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hiz-
metin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumarte-
si ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir 
(DMK md. 99).

Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile 
öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özel-
liklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, iller-
de valiler tarafından tesbit olunur. Ancak engelliler 
için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ula-
şım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle 
günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle 

dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada 
mülki amirlerce farklı belirlenebilir. Memurların 
yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde 
uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile gö-
rev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri müm-
kündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Cumhur-
başkanınca belirlenir (DMK md.100).

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmet-
lerde çalışma saat ve usulünün tesbitine gelince, 
DMK md. 101’deki düzenleme şöyledir: “Günün 
yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde 
çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri 
kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; 
tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yir-
midördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileli-
ğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğum-
dan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası 
görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında 
gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.”

Alman Memur Hukukunda haftalık çalışma 
süresi ortalama 44 saatten fazla olmaz. Şayet hiz-
met zorunlu kılıyorsa günlük çalışma süresinden 
daha fazla süre çalışabilir. Bu süre ayda 5 saatten 
fazla olamaz ve söz konusu fazla çalışma süresi ta-
kip eden üç ay içerisindeki çalışma saatlerinden 
mahsup edilir. Öte yandan özel memur grupları 
için (söz gelimi hastanedeki asistanlar gibi) bunun 
toplamı yılda 480 saatten fazla olamaz (§72Bun-
des-beamtengesetz (BBG). Fazla çalışma hâlinde 
fazla çalışma ücreti ödenir. Çalışma saatlerinin 
insan takatini zorlayacak ölçüde olmaması ve in-
san onurunu zedeler ölçüde olmaması anayasal zo-
runluluktur. Ölçülülük ilkesinin ihlal edilmemesi 
gerekir. Çalışma saatlerinin azaltılması da idarenin 
iznine ve yasada öngörülen koşullara bağlı olarak 
mümkündür. Örneğin çocuğuna bizatihi bakmak 
zorunda kalan memurlar gibi (§72a BBG).

Mal Bildiriminde Bulunma
Anayasa’ nın 71.maddesi, kamu hizmetine gi-

renlerin mal bildiriminde bulunmalarını öngör-
mektedir. Devlet Memurları Kanunu da, devlet 
memurlarının, kendileriyle eşlerine ve velayetleri 
altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malla-
rı, alacakları ve borçları hakkında, özel yasada yazılı 
hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunacak-
larını düzenlemiştir (DMK md.14). Öte yandan 
19.4.1990 tarih ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde 
Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 
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Kanunu ile de kamu görevlilerinin mal bildirimin-
de bulunması düzenlenmiştir. Buna göre, her tür 
seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ile Cum-
hurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar  (Muhtarlar 
ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç) mal bildiriminde 
bulunma yükümlülüğüne tabi tutulmuştur. Bu 
yükümlülük kapsamına noterler, Türk Hava Ku-
rumunun genel yönetim ve merkez denetleme ku-
rulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk 
Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Der-
neğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük 
teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkan-
ları, Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idare-
leri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt 
kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi 
devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) 
ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işlet-
melerde, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle kurulan ve kamu hizmeti gören ku-
rum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında 
veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak 
suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi nite-
liği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim 
ve denetim kurulu üyeleri, siyasi parti genel baş-
kanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, 
kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim 
kurulun üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali 
müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici 
ve deneticileri, Gazete sahibi gerçek kişiler ile, ga-
zete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu 
üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra 
yazarları da dâhil edilmiştir (3628 s. Kanun md. 
2). Mal varlığı bildirimi, hazırlanan çizelgeye göre 
ilgilinin taşınmaz ve taşınır mal ve parasıyla alacak 
ve borçlarını da içerir. Mal bildirimi verilmesi ge-
reken görevlere devam edenler sonu (0) ve (5) ile 
biten yılların en geç Şubat sonuna kadar mal bildi-
rimlerini yenilemek zorundadırlar (3628 s. Kanun 
md. 7). Mal bildirimleri kural olarak gizli tutulur 
(3628 s. Kanun md. 9). 

Uyumlu Giyinme
Devlet memurları, kanun, Cumhurbaşkanlığı ka-

rarnamesi ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kı-
yafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler. (DMK 
Ek md.19). Memurların, sözleşmeli personelin ve iş-
çilerin giyimlerinde Atatürk ilkelerine uygun, uygar, 
temiz, aşırılığa kaçmayan kıyafet giymeleri gerekmek-
tedir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Perso-
nelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik personelin 
kılık ve kıyafette uyacakları hususları düzenlemiştir. 
Yaz kıyafetleri ile ilgili hususların merkez örgütünde 
ilgili bakanlarca; illerde, kamu hizmetinin niteliği ve 
çalışılan yerin iklim özellikleri dikkate alınarak valiler-
ce belirleneceği de yönetmelikte belirtilmiştir. Yaz dö-
neminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs- 15 Eylül 
tarihleri arasında uygulanır (Yönetmelik md. 11). Per-
sonel, görev yaptığı yerin ve mezun olduğu okulların 
rozetleri ile hükûmet tarafından çıkarılan rozetler dı-
şında siyasi parti rozeti, amblem, işaret, nişan vb. ta-
kamazlar (Yönetmelik md. 9). Ayrıca resmî belgelere 
yapıştırılacak fotoğrafların yönetmelik hükümlerine 
uygun kılık kıyafetle çekilmesi gerekir ((Yönetmelik 
md. 10, Ayrıca bkz. Giritli-Bilgen-Akgüner, 2006, 
ss. 265-266). AİHM’ye bu yönde yapılan başvurular 
üzerine de inanç, ifade gibi özgürlüklerin sınırsız ol-
madığı vurgulanmaktadır.

Resmî Belge, Araç ve Gereçleri İade
Devlet memurları, görevleri sona erdiğinde, 

görevle ilgili belge, araç ve gereçleri geri vermekle 
yükümlüdür. Bu yükümlülük, memurların miras-
çılarına da geçmektedir. Memurlar, görevleri ile 
ilgili belge, araç ve gereçleri yetki verilen yerlerin 
dışına çıkaramayacakları gibi özel işlerinde de kul-
lanamazlar (DMK md.16). Örneğin, makam ara-
cının kamu hizmeti dışında kullanılması suçtur. 
Görevden ayrılan memurun, görevin sona erme-
sine rağmen kendisine teslim edilen resmî belge, 
araç ve gereçleri iade etmemesi de genel hükümler 
uyarınca sorumluluğunu doğuracaktır.

DMK, m. 14
Devlet memurları, kendileriyle eşlerine ve 
velayetleri altındaki çocuklarına ait taşı-
nır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları 
hakkında, özel kanunda yazılı hükümler 
uyarınca, mal bildirimi verirler.

DMK, Ek m. 19
Devlet memurları, kanun, Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesi ve yönetmeliklerin 
öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uy-
mak mecburiyetindedirler.
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Davranış ve İş Birliği
Devlet memurları, resmî sıfatlarının gerek-

tirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet 
içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zo-
rundadırlar. Devlet memurlarının iş birliği içinde 
çalışmaları esastır (DMK md. 8).

Yurt dışında davranışa gelince, devlet memur-
larından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, 
inceleme ve araştırma için yabancı memleketlerde 
bulunanlar, Devlet itibarını veya görev haysiye-
tini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar 
(DMK md. 9).

Basına Bilgi veya Demeç Verme 
Yasağı

Devlet memurları, kamu görevleri hakkında 
basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon 
kurumlarına bilgi veya demeç veremez. Bu konuda 
gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli, 
illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafın-
dan verilebilir. Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel 
kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri-

nin yetkili, kıldığı personel dışında hiç bir kimse 
tarafından açıklanamaz (DMK md.15). Alman 
Memur Hukukunda da idarenin yetkili temsilcisi 
veya idarece belirlenen belirli bir memurun basını 
bilgilendirebileceğinden söz edilmiştir (§ 63 BBG). 
Belirtelim ki basına bilgi veya demeç verme olarak 
yorumlanamayacak bir yazıdan dolayı bu yasağın 
ihlali gerekçesiyle disiplin cezası verilemez.

DMK, m. 15
Devlet memurları, kamu görevleri hak-
kında basına, haber ajanslarına veya rad-
yo ve televizyon kurumlarına bilgi veya 
demeç veremez. Bu konuda gerekli bilgi 
ancak bakanın yetkili kılacağı görevli, il-
lerde valiler veya yetkili kılacağı görevli ta-
rafından verilebilir. Askeri hizmet ile ilgili 
bilgiler özel kanunların ve Cumhurbaş-
kanlığı kararnamelerinin yetkili, kıldığı 
personel dışında hiç bir kimse tarafından 
açıklanamaz.

Memurlar için öngörülen 
yükümlülüklerin ihlalinin 
yaptırıma tabi olup olmadı-
ğını değerlendirin.

Tarafsızlık ilkesi, kamu gö-
revlilerine ödev yükleyen, 
kamu hizmetinden yararla-
nanlar arasında ayırımcılık 
yapılmasını yasaklayan bir 
ilkedir. Tarafsızlık ilkesinin 
kamu görevlilerini koruyucu 
bir etkiye de sahip olduğunu 
söylemek mümkün müdür?

Memurlar dışında kimlerin 
mal bildiriminde bulun-
makla yükümlü olduğunu 
belirtin.

Öğrenme Çıktısı

1 Devlet memurlarının ödev ve yükümlülüklerini sıralayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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MEMURLAR İÇİN KONAN YASAKLAR
Kamu hizmetini yürüten devlet memurlarının, gerek hizmet içinde gerekse hizmet dışında bazı faali-

yetlerde bulunmaları yasaklanmıştır. Söz konusu yasaklamalar hizmetin gereklerinden kaynaklanmaktadır. 
Memurlara konan yasaklar arasında, başka görev alma, birlikte çekilme, ticaret ve kazanç getirici faaliyet-
lerde bulunma, hediye ve çıkar sağlama, siyasal partilere girme yasakları yer alır.

Başka Görev Alma Yasağı
Memur, normal olarak bir kadro işgal edebilir. Önceki Memur Kanunu da asaleten iki memuriyetin 

bir kimse üzerinde birleşemeyeceği esasını koymuştur. Buna rağmen, uygulamada ek görev devamlı bir 
duruma getirilmiş, hatta bazı kuruluşlarda bir memur için iki kadro kullanma normal sayılmıştır. Bu 
duruma son vermek için Devlet Memurları Kanunu kural olarak memurlara ikinci bir görev verilmesini 
yasaklamıştır. DMK’ye göre, memurlar çok sınırlı biçimde, yasalarda öngörüldüğü ölçüde ikinci görev 
üstlenebilir (DMK md. 87-89). Örneğin öğretmenler, yönetsel bir görev alabilir.

Birlikte Çekilme ve Grev Yasağı
Devlet Memurları Kanunu, devlet memurlarının kamu 

hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak 
birlikte çekilmelerini, işi yavaşlatmalarını, grev kararı ver-
melerini, grev düzenlemelerini, ilan etmelerini, bu yolda 
propaganda yapmalarını yasaklamıştır (DMK md. 26, 27). 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu görevinin terki 
veya yapılmaması başlıklı 260. maddesinde de, “Hukuka 
aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk eden, görev-
lerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tama-
men yapmayan veya yavaşlatan kamu görevlilerinin her biri 
hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Kamu 
görevlisi sayısının üçten fazla olmaması halinde cezaya hük-
molunmaz. Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile 
ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde, geçici ve kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları halinde, 
verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir.” hükmü yer almaktadır.

DMK, m. 87/1
Memurlara;
a.  Bu Kanuna tabi kurumlarda,
b.  Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile serma-

yesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,
c.  Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar-

da,
ç.  Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından faz-

lasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan 
kurumlarda, ikinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez 
ve yarar sağlanamaz.

DMK, m. 26
Devlet memurlarının kamu hizmetleri-
ni aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı 
olarak birlikte çekilmeleri veya görevleri-
ne gelmemeleri veya görevlerine gelip de 
Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşla-
tılması veya aksatılması sonucunu doğu-
racak eylem ve hareketlerde bulunmaları 
yasaktır.
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Siyasi Partilere Girme Yasağı
Devlet Memurları Kanunu’ nda, memurların 

siyasal partilere girmeleri, herhangi bir siyasal parti 
veya kişinin yararını veya zararını hedef tutan dav-
ranışta bulunmaları yasaklanmıştır (AY md. 68, 
DMK md.7). 

Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı
Memurlar, görevlerinden ayrılmış bile olsalar, 

kamu hizmetleriyle ilgili gizli bilgileri, yetkili ba-
kanın yazılı izni olmadıkça açıklayamaz (DMK 
md.31). Memurlar, kamu görevleriyle ilgili olarak 
kitle haberleşme araçlarına bilgi ya da demeç vere-
mez. Bu konuda gerekli bilgiler bakanın yetkili kıl-
dığı görevliler, illerde valiler ya da yetkili kılacakları 
görevliler tarafından verilir. Askeri hizmet ile ilgili 
bilgiler özel kanunların ve Cumhurbaşkanlığı karar-
namelerinin yetkili, kıldığı personel dışında hiç bir 
kimse tarafından açıklanamaz. (DMK md.15). Dev-
let sırrına ilişkin bilgi ve belgeler, 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışındadır (4982 
s. Kanun md. 16). Gizli bilgilerin hukuka aykırı 
olarak açıklanması hâlinde ilgililer hakkında DMK 
md.125’teki disiplin yaptırımları, cezai ve mali so-
rumluluk gündeme gelir. Yetki almadan gizli bilgileri 
açıklamak, Devlet memurluğundan çıkarma yaptırı-
mını gerektiren bir fiildir (DMK md. 125/1-E-h). 

Dernek Kurma ve Derneklere Üye 
Olma Yasağı

Anayasa’ nın 33/1 maddesinde, herkesin önce-
den izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye 
olma yada üyelikten çıkma hürriyetine sahip oldu-
ğu belirtildikten sonra, madde 33/6’da, “Birinci 
fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri 
mensuplarına ve görevlerinin gerektirdiği ölçüde Dev-
let memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine 
engel değildir” hükmü yer almaktadır. Diğer bir ifa-
de ile bu özgürlüğün kullanılmasının kamu görev-
lileri için kısıtlanabileceği öngörülmüştür. 

5253 sayılı Dernekler Kanunu da, bazı kamu 
görevlilerin dernek kuramayacağını veya bunlar 
için kısıtlamalar getirilebileceğini hükme bağlamış-
tır. Dernek kurma hakkı başlıklı 3. maddede “Türk 
Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile 
kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki 
görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kı-
sıtlamalar saklıdır.” hükmü yer almaktadır. 

Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma 
Yasağı

Memurların görevden ayrıldıktan sonra, me-
murluk yetki ve imkânlarının kişisel çıkar için 
kullanılmasının önlenmesi amacı ile bazı önlem-
ler alınmıştır. Görevden ayrılan memurun belli 
bir süre, eski kurumuna karşı görev ve iş alma 
yasağı bulunmaktadır. Kamu Görevlerinden Ay-
rılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Ka-
nunun 2. maddesinde, birinci madde kapsamına 
giren yerlerdeki görevlerinden ayrılanların, ayrıl-
dıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde 
bulundukları kuruma karşı, ayrıldıkları tarihten 
başlayarak üç yıl süre ile kurumdaki görevleriyle 
ilgili görev veya iş alamayacakları ve taahhüde gi-
remeyecekleri, komisyonculuk ve temsilcilik ya-
pamayacakları belirtilmiştir (2531 s. Kanun md. 
2). Memurlar, görevden ayrıldıktan sonra, gö-
revde iken edindikleri itibar ve güveni sonradan 
kişisel çıkarları için kullanmamaları bakımından 
bazı yasaklara tabidir. Görevden ayrılan memur 
belli bir süre eski kurumuna karşı iş alamaz ve 
görev yapamaz. 2531 sayılı Kamu Görevlerinden 
Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında 
Kanunun kapsamı 1. maddesinde belirtilmiş-
tir. Buna göre Kanun, “…, genel bütçeye dâhil 
daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli 
idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuru-
luşlarda, kanunla veya kanunların verdiği yetki-
ye dayanılarak kurulan fonlarda, belediyelerde, 
özel idarelerde 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı 
ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı Kanunlar 
kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesinin ya-
rısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Hazinece 
veya yukarıdaki daire, idare, kurum ve kuruluş-
larca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek 
almak suretiyle görev yapmış olanlar hakkında 
uygulanır” (md.1). Bu kapsama giren yerlerdeki 
görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrı-
lanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde 
hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve 
kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak 
üç yıl süreyle o daire, idare, kurum ve kuruluş-
taki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş 
alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk 
ve temsilcilik yapamazlar. Özel kanunlardaki ya-
saklayıcı hükümler saklıdır (md.2). Kanunda is-
tisnalara da yer verilmiştir. Seferberlik, manevra, 
tatbikat, atış ve konferans gibi öğrenim ve eğitim 
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maksadıyla silah altına alındıktan sonra terhis 
edilen yedek subaylar hakkında bu Kanun hü-
kümleri uygulanmaz. Ancak, muvazzaflık hizme-
tini bitiren yedek subaylar, sadece kadrosunda, 
hizmet gördükleri kıta, karargah ve askeri kuru-
ma ait işlerde ikinci madde hükmüne tabidirler. 
Uzman tabipler, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre 
uzman olanlar, tabipler, diş tabipleri ve eczacılar 
kendi nam ve hesabına yaptıkları mesleki faali-
yetleri ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlarla tip 
sözleşmeler yapabilirler (md. 3). Bu Kanuna ay-
kırı harekette bulunanlar altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılırlar (md.4).

1136 sayılı Avukatlık Kanunu md.14’te ya-
pılan değişiklikle getirilen “Emeklilik veya istifa 
gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan adlî, idarî 
ve askerî yargı hâkim ve savcılarının son beş yıl 
içinde hizmet gördükleri mahkeme veya dairele-
rin yargı çevresinde, görevden ayrılma tarihinden 
itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasak-
tır’’ hükmü, Anayasa Mahkemesi tarafından ça-
lışma özgürlüğüne getirilen ölçüsüz bir sınırlama 
olarak değerlendirilmiş ve Anayasa’nın 10, 13 ve 
48. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir. 
(AYM, E.2001/309, K.2002/91, T.15.10.2002) 
Maddenin sonraki düzenlemesi “Emeklilik ve is-
tifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan adli, idari 
ve askeri yargı hakim ve savcıların son beş yıl içinde 
hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerin yargı 
çevresinde görevden ayrılma tarihinden itibaren iki 
yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır. Yüksek yar-
gı ve bölge mahkemeleri hakim ve savcıları ile ra-
portörlerinin son beş yıl içinde münhasıran hizmet 
gördükleri mahkeme veya dairelerde, buralardan 
ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık 
yapmaları yasaktır.’’ şeklinde yapılmış ve Anayasa 
Mahkemesi tarafından ikinci kez aynı gerekçelere 
dayananılarak iptal edilmiştir. (AYM, E. 2009/67, 
K.2009/119, T.01.10.2009)

Toplu Eylem ve Hareketlerde 
Bulunma Yasağı

Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksa-
tacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak (bilerek 
ve isteyerek) birlikte çekilmeleri veya görevlerine 
gelmemeleri veya görevlerine gelip de Devlet hiz-
metlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatıl-
ması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde 
bulunmaları yasaktır (DMK md.26) Devlet me-

murlarının greve karar vermeleri, grev tertipleme-
leri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları 
da yasaktır. Devlet memurları, harhangi bir greve 
veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekliye-
mez veya teşvik edemezler (DMK md.27). Devlet 
Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında 
Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan toplu şikayet 
yasağı ise, 2011 yılında kaldırılmıştır.

 
Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici 
Faaliyetlerde Bulunma Yasağı

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde 
bulunma yasağı Devlet Memurları Kanunu’nun 
28. maddesinde düzenlenmiştir. Bu yasak, ticaret 
yapma yasağı ve memurun ticari şirketlere ortaklığı 
başlıkları altında incelenecektir. 

Ticaret Yapma Yasağı
Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir 

veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyet-
te bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde 
görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil 
veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şir-
kette komandite ortak olamazlar (Görevli olduk-
ları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsi-
len alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki 
faaliyette veya serbest meslek icrasında bulun-
mak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri 
yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel 
kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya 
vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. 
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve 
tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım 
sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin ku-
rulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen 
görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşit 
olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan 
faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 
gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle 
yükümlüdürler (DMK md. 28). Eşlerinin, reşit 
olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç 
getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen süre-
de kurumuna bildirmeyen memurlar açısından 
DMK’da öngörülen disiplin yaptırımı kınamadır 
(DMK md.125/1-B-b).
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Memurlar hakkında uygulanan ticaret yasağı-
nın zorunluluğu üzerinde tam bir anlaşma olduğu 
hâlde kapsam ve sınırları tartışmalıdır. Gördükleri 
kamu hizmetlerinin sürekli hizmetler olması, kamu 
menfaatlerini doğrudan ilgilendirmesi ve bütün ça-
lışmalarını devlete adama durumunda olmaları do-
layısıyla memurların ticaretle veya kazanç getiren 
herhangi bir işle meşgul olması kural olarak kabul 
edilmemektedir. Diğer taraftan ticaret ve kazanç 
getirici faaliyetlerde bulunma yasağı, bir çok ülke-
de memurun eşini de kapsamakta olup Türkiye’de 
de eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukla-
rı, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu 
durumu bağlı oldukları kuruma on beş gün içinde 
bildirmekle yükümlüdürler (DMK md. 28/3). Bu 
bildirimin amacı hizmet bakımından bazı aksaklık-
ların doğmasını engellemektir. Fransız hukukunda 
da, memurun eşinin yapmış olduğu kazanç getirici 
faaliyetleri bildirme zorunluluğu düzenlenmektey-
di. Ancak 1983-84 tarihli bir düzenlemeyle bu zo-
runluluk kaldırılmıştır.

Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına 
işleten kişiye tacir denir. Bir ticari işletmeyi kurup 
açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer 
ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ti-
caret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan 
kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir 
sayılır. Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adı-
na, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa ol-
sun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına 
ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyiniyetli 
üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur (6102 
s. Kanun md. 12).

Görüldüğü üzere tacir sıfatının tanımlanması 
bakımından doğrudan ticari işletme kavramından 
hareket edilmiştir. Ticari işletme kavramı, TTK 
md. 11’de tanımlanmıştır. Buna göre, “…esnaf 
işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir 
sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve ba-
ğımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir”. Tacir sıfatı 
için, ticari işletmenin işletilmesi unsuru ise mut-
lak değildir. TTK md. 12/2 ile işletilme unsuru 
genişletilmiş olup, buna göre; ticari işletmeyi ku-
rup açtığını sirküler, gazete, radyo, televizyon ve 
diğer ilân vasıtalarıyla halka bildirmiş veya işlet-
mesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan 
etmiş olanlar bu işletmeyi fiilen işletmeseler de 
tacir sayılırlar. Burada önemli olan ticari işletme-
nin fiilen işletilmesi değil, işletmenin açıldığının 
duyurulmasıdır. 

Ticari işletmenin kısmen dahi olsa tacir adına 
işletilmesi de tacir sıfatının kazanılmasını mümkün 
kılmaktadır. Burada iki hususu ayırmak gerekir. 
“Kısmen dahi olsa” ifadesinden anlaşılması gereken 
birden fazla kişinin bir ticari işletmeyi ortaklaşa iş-
letmeleridir. Bu durumda birlikte işletenlerden her 
biri ticari işletmeyi kısmen işletiyor kabul edilmiş 
ve birlikte işletenler ayrı ayrı TTK md. 12 anla-
mında tacir kabul edilmiştir. Anılan hüküm birden 
çok gerçek kişinin bir ticari işletmeyi ortaklaşa iş-
letmeleri hâlini düzenlemekte ve bunların her bi-
rinin tacir olarak kabul edilmesi sonucunu doğur-
maktadır.

DMK, m. 28
Memurlar Türk Ticaret Kanunu’ na göre (Tacir) veya (Esnaf ) sayılmalarını gerektirecek bir faali-
yette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil 
veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları 
kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).Memurlar, mesleki faaliyet-
te veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeriyerler açamaz; 
gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait 
herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları 
yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla 
veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin 
kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşit 
olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün 
içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
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Ticaretten yasaklananların tacir sıfatı TTK md. 
14/1’de düzenlenmiş olup, buna göre, “kişisel durum-
ları ya da yaptığı işlerin niteliği nedeniyle yahut meslek 
ve görevleri dolayısıyla, kanundan veya bir yargı kara-
rından doğan bir yasağa aykırı bir şekilde ya da başka 
bir kişinin veya resmî bir makamın iznine gerek olma-
sına rağmen izin veya onay almadan bir ticari işletmeyi 
işleten kişi de tacir sayılır.” Şahsi hâlleri veya yaptığı 
işlerin mahiyeti yahut meslek ve vazifeleri itibari ile 
kanuni veya kazai bir yasağa aykırı olarak veya başka 
bir şahsın iznini veya resmî bir makamın ruhsatına lü-
zum olup da izin veya ruhsat almadan bir ticari işleten 
kimse de tacir sayılır. Esnaf ise, ister gezici olsun ister 
bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit 
bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla 
bedenî çalışmasına dayanan ve geliri Cumhurbaşkanı 
kararında gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya tica-
retle uğraşan kişidir (TTK md. 15). 

Memurlar adi şirkete ortak da olamaz.Ticaret ya-
sağına rağmen devlet memuru kısmen de olsa ticari 
işletmeyi kendi adına işletiyorsa üçüncü kişilerin iyi 
niyetlerini korumak için onlara karşı tacir gibi so-
rumlu olur. Memurun DMK’den doğan sorumlulu-
ğu saklıdır. Memurların şahsen tüm malvarlıklarıyla 
üçüncü kişilere karşı sorumluluğunu gerektirecek 
her türlü faaliyetten yasaklandıkları anlaşılmaktadır. 
Devlet memurları, hizmetin devamlılığı ve hizmette 
tarafsızlık ilke ve zorunlulukları gereğince ticari mü-
messil veya ticari vekil de olamazlar.

Memurun Ticari Şirketlere Ortaklığı
DMK md. 28 ile memurların, ortaklarının sı-

nırsız sorumlu olduğu kolektif şirketlere ortaklığı 
ve komandit şirketlerin sınırsız sorumlu ortağı ko-
mandite ortaklığı yasaklanmaktadır. Türk Ticaret 
Kanunu’na (TTK) göre, ortağın sınırsız sorumlu 
olması sadece koyduğu sermaye ile değil, üçüncü 

kişilere karşı tüm mal varlığıyla sorumlu olma-
sıdır. Devlet memurları anonim şirketlere ortak 
olabilirler. Komandit şirketlerin komanditer ortağı 
olabilirler. Çünkü bunlar sermaye şirketidir ve or-
taklarının üçüncü kişilere karşı sorumluluğu sadece 
taahhüt edip de ödemedikleri sermaye ile sınırlıdır. 
Her ne kadar DMK md.28 de belirtilmese de limi-
ted şirketler sermaye şirketi olduğundan ve ortak-
ları koydukları sermaye ile sorumlu olduklarından 
devlet memurları yönetim ve denetiminde görev 
almamak koşuluyla limited şirketin kurucu ortağı 
ya da kurulu limited şirketin ortağı olabilir.

Memurların anonim şirketlerde yönetim ya da 
denetim kurulu üyesi ya da limited şirketlerde mü-
dür olmaları mümkün değildir (Giritli-Bilgen-Ak-
güner, 2006, s. 270). Memurların anonim şirketlere 
ortak olmaları ve çıkardıkları tahvilleri satın almaları, 
görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumla-
rını temsilen alacakları görevler, üyesi oldukları yapı, 
kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurul-
muş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve di-
siplin kurulu üyelik-
leri engellenmemiştir. 
Ancak memurlar 
anonim şirketlere or-
tak hatta kurucu or-
tak olabildikleri hâlde 
anonim şirketlerin 
yönetim ve denetim 
kurullarında görev 
alamazlar. Ticaret ya-
pan veya Devlet me-
murlarına yasaklanan 
diğer kazanç getirici 
faaliyetlerde bulunan devlet memurları için öngörü-
len disiplin yaptırımı “kademe ilerlemesinin durdurul-
masıdır” ( DMK md. 125/1-D-h). 

Türk Ticaret Kanunu, m. 12
1. Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir.
2. Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka 

bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işlet-
meye başlamamış olsa bile tacir sayılır.

3. Bir ticari işletme açmış gibi ister kendi adına ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun 
hukuken var sayılmıyan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyi niyetli

 üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur.

Memurlar şahıs şirketlerine 
ortak olamaz. Buna karşı-
lık, anonim veya limited 
şirket gibi sermaye şirket-
lerine ortak olabilirler fakat 
bu şirketlerde yönetim ku-
rulu, denetim kurulu üyesi 
veya müdür olamaz.

dikkat
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Memura konan ticaret veya diğer serbest mes-
leklerin icrası yasağının iki yönü vardır. Biri devlet 
memurunun tarafsızlığı gereği memurun görevi ile 
yapılacak ticaret veya herhangi bir kazanç getirici 
faaliyet arasında doğacak olası bir menfaat çatış-
masını engellemek; diğeri ise memurun görevini 
layıkı ile yapmasını sağlamak için dikkat ve enerji-
sinin tamamını görevine vermesini sağlamaktır. Bu 
sonuncu yaklaşım açısından bakıldığında Fransız 
Hukukunda, “görevin doğasından gelen serbest mes-
lek” terimi kullanılmış olup, buna göre yüksek öğ-
retim elemanı yaptığı meslekte sanatsal ve bilimsel 
birikimini kullanıyorsa ve o mesleğin icrası da salt 
beyin gücüne dayanan bilimsel nitelik taşıyorsa öğ-
retim elemanı mesleği icra edebilecektir.

Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat 
Sağlama Yasağı

Devlet memurunun, denetimi altında bulunan 
veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile 
ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya 
aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir men-
faat sağlaması yasaktır (DMK md.30).

Memurun Özel Hayatıyla İlgili Diğer 
Mali Sınırlamalar ve Hediyelerin 
Durumu

Devlet memurunun hediye alma, çıkar sağlama 
ve borç alma yasağı bulunmaktadır. Memurların 
doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye isteme-
leri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağ-
lama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahip-
lerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır. 
Devlet memurunun denetimi altında bulunan veya 
kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi 
olan bir teşebbüsten doğrudan doğruya veya aracı 
eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat 
sağlaması da yasaktır (DMK md. 29, 30).

Memurun görevi ile ilgili olarak her ne şekilde 
olursa olsun çıkar sağlaması, kademe ilerlemesinin 
durdurulması yaptırımını gerektirmektedir (DMK 
md. 125 D-c). Hediye alma ve menfaat sağlama 
yasağına uymayanlara “kademe ilerlemesinin durdu-
rulması” yaptırımı uygulanabilir. Ancak vurgulaya-
lım ki ne gibi hususların hediye ve menfaat sağlama 
yasağı kapsamına girdiği konusu bir hayli tartışma-
lıdır. Bazı ülkelerde bu yasakları tanımlamaya çalış-
mışlardır. Örneğin İsviçre’de dış meslek mensupları 

ile ilgili olarak çıkartılan 9 Aralık 1964 tarihli bir 
yönetmelikte yasak olan ve olmayan hediyeler şu 
şekilde tanımlanmıştır: Doğrudan doğruya veya do-
laylı olarak mali kazanç teşkil eden bütün hediyeler, 
özellikle borcun bağışlanması ve fiyat imtiyazı tanın-
ması gibi menfaatler yasak hediyeler hükmündedir. 
Aşağıdaki hediyeler ise yasağın dışındadır; a) Esas iti-
bariyle bir “hatıra” veya bir “nezaket” vesilesi olarak 
verilen düşük değerdeki hediyeler, b) Diplomatik ve 
konsolosluk imtiyazlarından sayılan menfaatler, c) 
Genellikle diplomatik ve konsolosluk memurlarına 
sağlanan satış tenzilatları, d) Âdet icabı yerli memur-
lara verilen bahşişler ise ancak hizmetin mahiyeti ve 
memurun bağımsızlığı gerektiriyorsa ilgili daire bu 
kabil hediyelerin kabulünü men edebilir. Bazı me-
rasimlerde resmen takdim edilen hediyeler gibi daha 
çok temsil ettiği devlete tevcih edilen hediyeler de 
devlete aittir (Tutum, 1969).

Ülkemizde benzer düzenleme, 3628 sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzluk-
la Mücadele Kanunu’nun hediye başlığını taşıyan 
3. maddesiyle getirilmiştir. Buna göre, söz konusu 
kanunda belirtilen kamu görevlileri milletlerarası 
protokol, mücadele veya nezaket kuralları uyarınca 
veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletler-
den, milletlerarası kuruluşlardan sair milletlerarası 
hukuk tüzel kişilerinden, Türk uyruğunda olmayan 
herhangi bir özel veya tüzel kişi veya kuruluştan 
aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret 
toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eş-
yayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi 
kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Ancak 
yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş 

DMK, m 29
Devlet memurlarının doğrudan doğruya 
veya aracı eliyle hediye istemeleri ve gö-
revleri sırasında olmasa dahi menfaat sağ-
lama amacı ile hediye kabul etmeleri veya 
iş sahiplerinden borç para istemeleri ve 
almaları yasaktır. Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını 
belirlemeye ve en az genel müdür veya eşi-
ti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerin-
ce alınan hediyelerin listesini gerektiğinde 
her takvim yılı sonunda bu görevlilerden 
istemeye yetkilidir.
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temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğ-
raflarının çerçeveleri ayrık tutulmaktadır. Hediye 
alma yasağının amacı hem devlet memurunun 
haysiyetini korumak hem de kamu hizmetinin ta-
rafsızlığı açısından hediye adı altında verilen ve sui-
istimal amaçlı olan uygulamaları önlemektir.

Öte yandan diğer bir konu ise memurun borç-
lanması ve borçlarını ödeyememesidir. Devlet 
memurları borçlarını kasten ödemeyerek hak-
kında yasal yollara başvurulmasına neden olursa 

kınama cezası alır (DMK md.125/B-k). Yine, ör-
neğin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’ 
nda ödeme gücünün üstünde borçlanmak sure-
tiyle borçlarını ödeyemez duruma düşen veya ke-
sinleşmiş borcunu kasden ödemeyerek hakkında 
yasal yollara başvurulmasına neden olan hakim ve 
savcılara da kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezası (2802 sayılı Kanun md. 66) öngörülerek 
hakim ve savcılara bu konuda daha geniş bir so-
rumluluk yüklenmiştir.

Maaşına haciz gelen memur 
hakkında yaptırım kararı 
alınıp alınamayacağını de-
ğerlendirin.

Memurların sermaye şirket-
lerine ortak olması müm-
kün müdür?

Sendikal faaliyet kapsamın-
da kısa süreli iş bırakmanın 
memurlar açısından huku-
ken mümkün olup olmadı-
ğını açıklayın.

Öğrenme Çıktısı

2 Memurlar için konan yasakları açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU 
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak-

kında Kanun (RG, T. 08.06.2004) uyarınca Kamu Görevlileri Etik Kurulunun görevi, kamu görevlilerinin 
uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik 
davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmektir. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversi-
teler hakkında 5176 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz (5176 s. Kanun md. 1). 

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Yapısı
Cumhurbaşkanı, 5176 sayılı Kanun kapsamındaki konularda her türlü kararı almak ve uygulamak üzere; 

Bakanlık görevi yapmış olanlar arasından bir üye, il belediye başkanlığı yapmış olanlar arasından bir üye, Yar-
gıtay, Danıştay, Sayıştay üyeliği görevlerinden emekliye ayrılanlar arasından üç üye, müsteşarlık, büyükelçilik, 
valilik, bağımsız ve düzenleyici kurul başkanlığı görevlerinde bulunmuş veya bu görevlerden emekliye ayrılanlar 
arasından üç üye, üniversitelerde rektörlük veya dekanlık görevlerinde bulunmuş öğretim üyeleri veya bunların 
emeklileri arasından iki üye, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında en üst kademe yöneticiliği yap-
mış olanlar arasından bir üye olmak üzere toplam on bir üyeyi biri başkan olmak üzere seçer ve atar. Üyelerin 
görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler Cumhurbaşkanınca yeniden seçilebilir. Kurul üyelerinin görev süresi 
dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya engellilik nedeniyle iş görememeleri 
veya atamaya ilişkin şartları kaybetmeleri halinde, atandıkları usule göre süresi dolmadan görevden alınır. Üye-
ler, görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmaları halinde ise Cumhurbaşkanı 
onayıyla görevden alınır. Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul 
üyeliklerine bir ay içerisinde Cumhurbaşkanınca yeniden atama yapılır. Bu şekilde atanan üye, yerine atandığı 
üyenin görev süresini tamamlar. Kurul, Başkanın daveti üzerine en az altı üyeyle toplanır ve üye tam sayısının 
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salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile karar verir. 
Toplantı kararları ilgililere duyurulur. Kurul ayda dört 
defa toplanır. Kurul Başkan ve üyelerinin toplantılara 
katılmaları esastır. Arka arkaya üç toplantıya veya bir 
yıl içinde toplam on toplantıya katılmayan üyeler is-
tifa etmiş sayılırlar. Kurulun sekretarya hizmetleri Ça-
lışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından 
yerine getirilir. (5176 sayılı Kanun md. 2).

Kurulun görevlerine gelince, Kurul, kamu gö-
revlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken 
etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle 
belirlemek, etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği id-
diasıyla resen veya yapılacak başvurular üzerine ge-
rekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili 
makamlara bildirmek, kamuda etik kültürünü yer-
leştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak 
ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla 
görevli ve yetkilidir (5176 sayılı Kanun md. 3).

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
Tarafından Gerçekleştirilen Denetim

5176 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum 
ve kuruluşlarında etik davranış ilkelerine aykırı uy-
gulamalar bulunduğu iddiasıyla en az genel müdür 
veya eşit seviyedeki kamu görevlileri hakkında Ku-
rula başvurulabilir. Hangi unvanların genel müdür 
eşiti sayılacağı kurum ve kuruluşların teşkilat yapısı 
ve yürüttükleri hizmetlerin niteliği dikkate alınarak 
Kurul tarafından belirlenir. Diğer kamu görevlile-
rinin, etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları 
bulunduğu iddiasıyla yapılacak başvurular, ilgili 
kurumların yetkili disiplin kurullarında, Kurul ta-
rafından çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen etik 
davranış ilkelerine aykırılık olup olmadığı yönünden 

değerlendirilir. Değerlendirme sonucu alınan karar, 
ilgililere ve başvuru sahibine bildirilir. Başvurular, 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 
Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları 
kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşları ile Türkiye’de ikamet eden yabancı gerçek 
kişiler tarafından yapılabilir. Ancak, kamu görevlile-
rini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye da-
yanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve 
belge sunulmamış başvurular değerlendirmeye alın-
maz. Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı 
organlarınca karara bağlanmış bulunan uyuşmazlık-
lar hakkında Kurula veya yetkili disiplin kurullarına 
başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna 
gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur 
(5176 sayılı Kanun md. 4).

Kurul, başvurular hakkındaki inceleme ve araş-
tırmasını etik davranış ilkelerinin ihlal edilip edilme-
diği çerçevesinde yürütür. Kurul, kendisine şikâyet 
veya ihbar yoluyla ulaşan başvurular üzerine yapaca-
ğı inceleme ve araştırmayı en geç üç ay içinde sonuç-
landırmak zorundadır. Kurul, inceleme ve araştırma 
sonucunu ilgililere ve Cumhurbaşkanlığı ve Çalış-
ma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Makamına 
yazılı olarak bildirir. Bu Kanuna göre yapılan ince-
leme ve araştırmalar, genel hükümlere göre ceza ko-
vuşturmasına veya tabi oldukları personel kanunları 
hükümlerine göre, disiplin kovuşturmasına engel 
teşkil etmez (5176 sayılı Kanun md. 5). Bakanlıklar 
ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kurulun baş-
vuru konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgele-
ri vermek zorundadırlar. Kurul, 5176 sayılı Kanun 
kapsamındaki kuruluşlardan ve özel kuruluşlardan 
ilgili temsilcileri çağırıp bilgi alma yetkisine de sa-
hiptir (5176 sayılı Kanun md. 6).

Maaşına haciz gelen memur 
hakkında yaptırım kararı 
alınıp alınamayacağını de-
ğerlendirin.

Yargı organlarında görül-
mekte olan veya yargı or-
ganlarınca karara bağlanmış 
bulunan uyuşmazlıklar hak-
kında Kamu Görevlileri Etik 
Kuruluna başvurulabilir mi?

Kamu Görevlileri Etik Ku-
rulunun kimlerden oluştu-
ğunu açıklayın.

Öğrenme Çıktısı

3 Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluşunu, işlevini ve oluşum biçimini belirleyebilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Defter, kalem dışı hediye yasak
Kamu Etik Kurulu Başkanı yılbaşı ve kurban 

bayramı için uyardı: “Defter, kalem dışında hedi-
ye kabul etmeyin.”

Etik Kurulu: Defter-kalem dışında hediye 
almayın

Kurban Bayramı ile yılbaşının aynı zamana 
denk düşmesi hediye trafiğini arttırdı. Ancak 
‘Kamu Görevlileri Etik Kurulu’ Başkanı bürok-
ratlara, “Hediye kabul etmeyin” uyarısı yaptı. 
SABAH’ın sorularını yanıtlayan Başkan, bürok-
ratların görev alanlarıyla ilgili faaliyet gösteren 
kişi ve firmalardan kesinlikle hediye kabul etme-
meleri gerektiğini vurguladı, bürokratların, ‘ka-
lem, defter, kitap, CD’ gibi maddi değeri düşük 
hediyeleri kabul etmesinde ise bir sakınca bulun-
madığını söyledi. “Etik Kurul Başkanı olarak size 
de hediye gönderiliyor mu?” sorusuna ise, “Ha-
yır, sadece bir iki defter kalem gönderildi” yanıtı 
verdi (Sabah gazetesi 25/12/2006) .

Anayasa Mahkemesi’nin E.2010/28, 
K.2011/139, 20.10.2011 tarihli kararı

“…Kamu görevlilerinin mal bildiriminde bu-
lunması ile ilgili yasal düzenlemelerden yasa koyu-
cunun bu konuya büyük önem verdiği anlaşılmak-
tadır. 657 sayılı Kanun’un ‘mal bildirimi’ başlıklı 
14. maddesinde ‘Devlet memurları, kendileriy-
le, eşlerine ve velayetleri altındaki çocukları-
na ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve 
borçları hakkında, özel kanunda yazılı hü-
kümler uyarınca, mal bildirimi verirler.’hük-
mü yer almaktadır. Bu hükümle mal bildiriminde 
bulunmak memurun ödev ve sorumluluklarından 
birisi olarak sayılmakta, 657 sayılı Kanun’un 125. 
maddesinin birinci fıkrasının (D-j) bendinde de, 
belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bu-
lunmamak kademe ilerlemesinin durdurulması ce-
zasını gerektiren bir eylem olarak öngörülmektedir.

657 sayılı Kanun’un 14. maddesinde bahsi 
geçen özel kanun ise 19.4.1990 günlü, 3628 sayılı 
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-
luklarla Mücadele Kanunu’dur. Bu Kanunun ama-
cı, mal bildiriminde bulunmayı sağlayarak rüşvet ve 
yolsuzluklarla mücadele etmek olup, Kanun’da mal 
bildirimine ilişkin esaslar açıklanmaktadır. 3628 
sayılı Kanunda, mal bildiriminde bulunacaklar, 
bildirimlerin konusu, zamanı, birden fazla mal 
bildiriminde bulunulması, bildiriminin yenilenme-
si, bildiriminin verileceği merciler ve bildirimlerin 
gizliliğine ilişkin hususlar belirtilmekte, ayrıca mal 
beyanında bulunmamak eylemi hapis cezasını gerek-
tiren bir suç olarak kabul edilmektedir. Hukuk dev-
letinde ceza hukukuna ilişkin düzenlemelerde olduğu 
gibi disiplin hukuku açısından da Anayasa’ya ve ceza 
hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla 
hangi eylemlerin suç sayılacağı, bunlara uygulana-
cak yaptırımın türü ve ölçüsü, cezayı ağırlaştırıcı ve 
hafifleştirici nedenlerin belirlenmesi gibi konularda 
yasa koyucunun takdir yetkisi bulunmaktadır. Bu 
nedenle mal beyanında bulunmamak disiplin suçu-
nun ne şekilde cezalandırılacağı hususu yasa koyucu-
nun takdir yetkisi içinde kalmaktadır.

İtiraz konusu kuralla, ‘belirlenen durum ve sü-
relerde mal bildiriminde bulunmamak’ eylemi di-
siplin suçu olarak kabul edilerek bu suçun unsurları 
ve şartları atıf yapılan 3628 sayılı Mal Bildirimin-
de Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanunu’nda düzenlenmiş ve bu eylem nedeniyle ve-
rilecek disiplin cezası itiraz konusu kuralla açıkça 
belirlenmiştir. Gerek suçun gerekse yaptırımın ka-
nunla düzenlenmiş olması karşısında, itiraz konusu 
kuralda bir belirsizlik ve öngörülemezlikten söz edi-
lemeyeceğinden suç ve cezaların kanuniliği ilkesine 
aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2. 
ve 38. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin 
reddi gerekir.” (Bkz. R.G.07.02.2012-28197).

Yaşamla İlişkilendir
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1 Devlet memurlarının ödev ve 
yükümlülüklerini sıralayabilme

Devlet Memurlarının Ödev ve 
Yükümlülükleri

•  Hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak, memurlar ve diğer kamu görevlileri görevlerini yerine 
getirirken Anayasaya bağlı kalmak zorundadır.

•  Memurlar, görevlerini dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapma-
dan yerine getirmekle yükümlüdürler. Buna, tarafsızlık diyoruz.

•  Memur üstünün emirlerine, hukuka aykırı emre ilişkin kurallar saklı kalmak üzere, uymak zorun-
dadır. Memur üstünden aldığı emri, hukuka aykırı görürse emri yerine getirmez ve aykırılığı emri 
verene bildirir.

•  Üstün emrinde direnmesi, emrini yazılı olarak tekrarlaması durumunda, memur emri yerine geti-
rir; emri veren sorumlu olur. Konusu suç olan emirler hiçbir şekilde yerine getirilemez.

•  Memurlar, günlük çalışma saatlerinde işbaşında bulunmak ve hizmeti kişisel olarak yürütmekle 
ödevlidir. 

•  Devlet Memurları Kanunu’na göre, devlet memurları, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki 
çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacaklarını ve borçlarını bildirmek zorundadırlar. Mal 
bildirimi aynı zamanda anayasal bir ödevdir.

•  Devlet memurları, görevleri sona erdiğinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçleri geri vermekle 
yükümlüdürler.

•  Devlet memurları, resmî sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki 
ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadır.

•  Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon 
kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı 
görevli, illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir. Askeri hizmet ile ilgili bil-
giler özel kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yetkili, kıldığı personel dışında hiç 
bir kimse tarafından açıklanamaz.
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3 Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 
kuruluşunu, işlevini ve oluşum 
biçimini belirleyebilme

Kamu Görevlileri Etik Kurulu

•  Kamu Görevlileri Etik Kurulunun görevi, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, taraf-
sızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve 
uygulamayı gözetmektir.

•  Kurul üyeleri dört yıl için Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
•  Kurul, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini ha-

zırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek, etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla resen veya 
yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bil-
dirmek, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu ko-
nuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.

2 Memurlar için konan yasakları 
açıklayabilme

Memurlar İçin Konan Yasaklar

•  Memurlar prensip olarak ikinci bir görev alamaz. Ancak bu kuralın istisnaları vardır.
• Devlet Memurları Kanunu’ nda, memurların siyasi partilere girmeleri, herhangi bir siyasi parti 

veya kişinin yararını veya zararını hedef tutan davranışta bulunmaları yasaklanmıştır. 
•  Memurlar, görevlerinden ayrılmış bile olsalar, kamu hizmetleriyle ilgili gizli bilgileri, yetkili baka-

nın yazılı izni olmadıkça açıklayamaz.
•  Memurlar, tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi 

müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya 
komandit şirkette komandite ortak olamaz. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurum-
larını temsilen alacakları görevler hariç).

•  Memurların doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa 
dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve 
almaları yasaktır.
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1  Bir devlet memurunun görevini ifa ederken 
dil ve ırk ayırımı yapması aşağıdaki ödevlerden 
hangisine aykırılık oluşturur?

A. Anayasa ve Devlete bağlılık 
B. Tarafsızlık
C. Emirlere uyma
D. Davranış ve işbirliği 
E. Uyumlu olma

2  Devlet memuru amirinden aldığı emri, Ana-
yasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve 
yönetmelik hükümlerine aykırı görürse ne şekilde 
hareket etmelidir?

A.  Emri hemen yerine getirmelidir.
B. Emri yerine getirmemeli ve hukuka aykırılığı 

emri verene bildirmelidir. Amir emrinde ısrar 
eder ve emrini yazı ile yenilerse, memur bu 
emri yerine getirmeye mecburdur. 

C.  Bu konuda tamamen serbesttir; nasıl hareket 
edece-ğini kendisi takdir eder.

D. Emri yerine getirmeli, fakat durumu hemen bir 
üst amire bildirmelidir.

E.  Emri yerine getirmenin bir yolunu bulmak için 
süre istemelidir.

3  İllerde günlük çalışmanın başlama ve bitme 
saatleri ile öğle dinlenme süresini saptama yetkisi 
kime aittir?

A. Valiye  B.  Belediye Başkanına 
C. İçişleri Bakanına D. İl Genel Meclisine
E.  Personel Dairesi Başkanına

4  Memurların haftalık çalışma süresi kural ola-
rak kaç saattir?

A.  25    B.  30 
C. 35    D. 40 
E. 55

5  Mal bildirimi verilmesi gereken görevlere de-
vam edenler, aşağıdaki yıllardan hangisinde mal 
bildirimlerini yenilemek zorundadırlar? 

A.  2022   B.  2018 
C.  2019   D.  2020 
E.  2021

6   I. Türkiye Kızılay Derneği

        II. Türk Hava Kurumu

       III. Buca Çevresini Güzelleştirme Derneği 

Yukarıdaki dernek yöneticilerinden hangileri mal 
bildiriminde bulunma yükümlülüğündedir?

A. I, II, III  B.  II, III
C. III   D. I
E. I, II

7  Yaz döneminde personelin kılık, kıyafetine 
ilişkin düzenleme hangi tarihler arasında uygulanır? 

A. 1 Haziran- 31 Ağustos 
B. 15 Mayıs- 15 Eylül
C. 1 Haziran- 1 Eylül 
D. 1 Temmuz- 1 Ekim
E. 15 Haziran- 15 Eylül

8  Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamaya-
cakları İşler Hakkında Kanuna göre, görevlerinden 
ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde 
hizmetinde bulundukları kuruma karşı ayrıldıkları 
tarihten itibaren kaç yıl boyunca o kurumun faaliyet 
alanıyla ilgili konularda bir iş veya görev alamaz?

A. 1    B.  2 
C. 3    D. 4 
E. 5

9  Bir devlet memuru aşağıdaki şirketlerden han-
gisinin ortağı olabilir?

A. Adi şirket
B. Kolektif şirket
C. Adi komandit şirkette komandite ortak
D. Hisseli komandit şirkette komandite ortak 
E. Anonim şirket

10  Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeleri aşağıda-
ki organlardan hangisi tarafından seçilir?

A. TBMM
B. Başbakan
C. Cumhurbaşkanı 
D. Maliye Bakanı
E. İçişleri Bakanı
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Tarafsızlık” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

1. B Yanıtınız yanlış ise “Mal Bildiriminde Bu-
lunma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “İşbaşında Bulunma ve 
Çalışma Saatlerine Riayet” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “Ayrıldığı Kuruma Karşı 
Görev Alma Yasağı” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

8. C

Yanıtınız yanlış ise “Emirlere Uyma ve Hu-
kuka Aykırı Emir” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

2. B Yanıtınız yanlış ise  “Uyumlu Giyinme” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “İşbaşında Bulunma ve 
Çalışma Saatlerine Riayet” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Mal Bildiriminde Bu-
lunma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Ticaret ve Diğer Kazanç 
Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. E

Yanıtınız yanlış ise “Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. C
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Araştır Yanıt
Anahtarı5

Araştır 1

Tarafsızlık ilkesi kamu görevlilerini koruyucu bir etkiye de sahiptir. Her şey-
den önce, kamu görevine girmek isteyen adaylar arasında, bunların dinsel ina-
nışları, siyasal ve sosyal görüşleri, etnik kökenleri nedeniyle ayırım yapılamaz. 
Örneğin, adaylara dinsel ve siyasal inanç ve düşünceleri sorulamaz veya bu 
konuda bilgi edinmeye yönelik yöntemlere başvurulamaz. (Gözler, 2003, ss. 
285-286).

Araştır 2
Memurlar şahıs şirketlerine ortak olamaz. Buna karşılık, anonim veya limited 
şirket gibi sermaye şirketlerine ortak olabilirler. Fakat bu şirketlerde yönetim 
kurulu, denetim kurulu üyesi veya müdür olamazlar.

Araştır 3

Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış 
bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula veya yetkili disiplin kurullarına baş-
vuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvurula-
rın işlemi durdurulur (5176 sayılı Kanun md. 4)
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Bölüm 6
Memurların Maaş Rejimleri, Yükselmeleri, Yer Değiştirmeleri, 
Kadronun Kaldırılması ve  Personel Başarı Değerlendirmesi
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Anahtar Sözcükler: • Aylık  • Yan Ödeme  • Yer Değiştirme  • Becayiş  • Naklen Atama

1
Memurların Maaş Rejimi
1 Memurların maaş rejimine ilişkin temel 

ilkeleri ve aylık ücretin hesaplanmasında 
dikkate alınan unsurları sıralayabilme 2

Memurların Yükselmeleri
2 Memurların yükselmelerine ilişkin kuralları 

tanımlayabilme

4
Personel Başarı Değerlendirmesi
5 Memurların başarı değerlendirmesini ve 

uygulamasını açıklayabilme

Memurların Yer Değiştirmesi ve Kadronun 
Kaldırılması
3 Yer değiştirme kavramını ve usullerini 

açıklayabilme
4 Memurun kadrosunun kaldırılmasının 

haklarına ve yükümlülüklerine etkisini 
belirleyebilme3
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GİRİŞ
Memur hukuku çerçevesinde bu bölümde ön-

celikle aylık kavramı tanımlanarak memurun maaş 
rejimi açıklanmakta, ardından sırasıyla memurların 
yükselmeleri, yer değiştirmeleri, kadronun kaldırıl-
ması ve personel başarı değerlendirmesi başlıkları 
altında değerlendirmelere yer verilmektedir.  

MEMURLARIN MAAŞ REJİMİ
Maaşa hak kazanabilmek için memurun işe 

başlaması gerekir. Devlet Memurları Kanunu’ nun 
147. maddesinde aylık terimi tanımlanmaktadır. 
Aylık, DMK’ya tabi kurumlarda görevlendirilen 
memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya da-
yanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade etmekte-
dir. DMK’nın 165. maddesi gereğince memur ola-
rak atananlar göreve başladıkları günden itibaren 
aylığa hak kazanırlar. Aylık kadroya girmenin ve 
memurluk sıfatı kazanmanın bir sonucudur. Me-
murluk sıfatı gibi aylık da esas itibariyle süreklidir. 

Devlet Memurları Kanunu’na göre, aylık deni-
lince, bu kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen 
memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya da-
yanılarak ay itibarıyla ödenen para anlaşılmaktadır 
(DMK md.147). Aylığın dışındaki ödemelerin pek 
çoğunun “görevin fiilen yapılması” şartına ve “göre-
ve” bağlı olarak ödendiği ve “kazanılmış hak” niteli-
ğinde olmadığı düşünülürse, bu ödemelerin esasta 
istikrar arz etmediği ve güvence unsuru olmadığı 
görülür.

Ücretlerde Açıklık İlkesi
Ücret açıklığı, ücretin aleniliğini sağlamak için, 

memura ödenen para ve yan ödemelerin tam bir 
açıklıkla belirlenmesini ifade eder. Çalışma barı-
şının korunması yollarından birisi de ücretlerin 
açık bir şekilde tespit edilmesidir. Memurlara 657 
Sayılı Kanun’ da tanınmış parasal haklar dışında 
ücret ödenmemesi ya da çıkar sağlanmaması ilkesi 
benimsenmiş ve bu yolla ücret açıklığı (aleniliği) 
ilkesi gerçekleştirilmek istenmiştir.

Ücretlerde Denklik İlkesi
Ücretlerde denklik ilkesi, mali haklar yönüyle 

kamu personeline benzer bir rejim uygulanması an-
lamına gelir. Çalışma barışının korunması ve perso-
nel motivasyonu açısından aynı statüye tabi kamu 
personeli için kurumları farklı olsa bile denk uygu-
lama yapılması asıldır. Kamu kuruluşlarında çalış-
makta olan bütün görevlilere mali haklar açısından 
benzer bir rejimin uygulanmasına çalışılmıştır.

Ücret dengesizliği, değişik memur sınıfları ara-
sında tartışmalara ve sınıf değiştirme savaşına neden 
olmaktadır. Çağdaş ücret rejiminin oluşmasında ve 
memurlara verilen aylık tutarının ortaya çıkmasın-
da göz önünde tutulan ölçütler, “memurun yeterli-
liği ve eğitim durumu” ile “memurun yaptığı görevin 
önemi ve sorumluluğu”dur. Türkiye’de uygulanan 
ücret rejiminin temelinde “öğrenim derecesi” esası 
yatmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nda da 
esas alınan kriterlere göre ücretin (kamu personeli-
ne yapılan ödemelerin) tespitinde; a) Emeğin nite-
liği (yetenek, eğitilmişlik, liyakat), b) Emeğin sarf 
edildiği iş ve hizmetin ağırlığı, önemi, sorumlulu-
ğu, tehlikesi, c) Ortaya konan olağan görev, olağa-
nüstü başarı, d) İçinde bulunulan tabii, sosyal ve 
coğrafi şartlar gibi faktörler dikkate alınır. Ücretle-
rin dikey (hiyerarşik yapıya uygun olarak) tespitin-
de ise hizmet süresi, kariyer, görev gibi etkenlerin 
esas alındığı söylenebilir. Ayrıca, doğrudan hizme-
tin bir karşılığı olmamakla beraber kamu persone-
linin sosyal ve tabi şartların bir gereği olarak ortaya 
çıkan “sosyal ihtiyaçlarının” karşılığında da bir ta-
kım ödemeler yapılmaktadır.

İyi bir aylık düzeni şöyle olmalıdır; en az asgari 
geçim düzeyi, aylıkların fiyat dalgalanmalarını iz-
leyebilmesi, kamu personelinin aylıkları arasında 
denge olması (iç denge), memur aylıkları ile özel 
kesime ödenen ücretler arasında dış denge olması, 
kamu personeli arasındaki aylık yelpazesinin fazla 
açık olmaması, memur aylığının memurun görev 
yerine göre değişebilmesi (örneğin pahalılık, iklim, 
yoksunluk), memurun aile durumu ve bu kapsam-

Ücret açıklığı
Ücretin aleniliğini sağlamak için, memura 
ödenen para ve yan ödemelerin tam bir 
açıklıkla belirlenmesi.

Ücretlerde denklik
Mali haklar yönüyle kamu personeline 
benzer bir rejim uygulanması.
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daki yan ödemelerin (aile yardımı, ölüm yardımı 
ödeneği gibi) gerçekçi belirlenmesi gerekir.

Gösterge Tablosu
Devlet memurları 15 derecelik bir gösterge 

içerisinde istihdam edilirler (DMK md.43). Aylık 
gösterge tablosunda her derecenin başlangıç ve biti-
şini gösteren sayılar ve ara kademeler yer alır. Buna 
göre, bir memurun en az ve en çok aylık dereceleri 
kural olarak öğreniminin türü ve süresine göre be-
lirlenir. Örneğin, lise öğrenimi yapmış olanlar 13. 
dereceden başlayıp en fazla 3. dereceye kadar yük-
selebilirler. Yükseköğrenim yapmış olanlar ise ayrık 
düzenleme olmayan hâllerde 10. veya 9. dereceden 
(2-3 yıl sureli yükseköğrenim bitirenler 10., 4-6 yıl 
sureli yükseköğrenim bitirenler 9. dereceden) baş-
layıp 1. dereceye kadar yükselebilirler (DMK md. 
36). Kanun’da öngörülen bütün sınıflara DMK 
md. 43’de yer alan aylık gösterge tablosu uygulan-
maktadır. Gösterge tablosunda her derecenin baş-
langıç ve bitimini gösteren sayılar ve kademeler yer 
almaktadır. Devlet memurlarının en az ve en çok 
aylık dereceleri, kural olarak öğrenim türüne ve öğ-
renim sürecine göre saptanmaktadır. Gerçekten öğ-
renim durumlarına göre, örneğin ilkokulu bitirmiş 
olanlar 15. dereceden başlayıp 7. dereceye kadar, 
ortaokulu bitirmiş olanlar 14. dereceden başlayıp 
5. dereceye kadar, lise öğrenimi görmüş olanlar 13. 
dereceden başlayıp 3. dereceye kadar, yüksek öğre-
nim yapmış olanlar ise ayrık düzenleme olmayan 
hâllerde 10. veya 9. dereceden başlayıp 1. dereceye 
kadar yükselebilirler (DMK. md. 36).

Değişen Katsayı
Katsayı, memurların aylık tutarlarının hesaplan-

masında, gösterge rakamıyla çarpılmak üzere sap-
tanan bir sayıdır. Aylık gösterge tablosunda yer alan 
rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge ra-
kamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulana-
cak aylık katsayısı ile memurluk taban aylığı göster-
gesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer ve altışar 
aylık dönemler itibariyle uygulamak için Genel Bütçe 
Kanunu ile saptanır. Ancak, mali yılın 2. yarısında, 
ülkenin ekonomik gelişmesi, genel geçim koşulları 
ve Devletin parasal olanakları göz önünde tutularak, 

Cumhurbaşkanı anılan katsayıları yılın 2. yarısının 
tümünde ya da üçer aylık dönemlerde uygulanmak 
üzere değiştirmeye yetkilidir. (DMK md. 154/1) 

Önceki dönemde (Barem Rejimi) esnekliğin 
mevcut olmaması aylıklara sık sık zam yapılması 
sonucunu doğurmuş ve zamlar enflasyonu yakala-
yamadığı için ücret sistemi bozulmuştur. Memur-
ların aylıkları, gösterge rakamı ile bütçe yasasında 
saptanan katsayının çarpılması ile belirlenir.

Yurt dışında ödenen aylıkların katsayıları da, 
her yabancı ülkenin ekonomik durumu, parasal ve 
geçim koşulları ile memurun temsil görevi ve aile 
yükümlülüğü göz önünde tutulmak suretiyle sap-
tanır. Sınıflara ilişkin gösterge tablosunda yer alan 
gösterge sayılarının, aylık brüt tutarlara çevrilmesi 
açısından tek bir katsayı uygulanmaktadır.

Ek Gösterge, Taban Aylığı, Kıdem 
Aylığı

Ek göstergeler, memurun sınıf, unvan ve de-
recesi dikkate alınarak saptanmaktadır. Aylık gös-
terge sistemi esasen öğrenim ve kıdeme dayandığı 
için, hizmetle ilişkisi zayıf kalmış ve ek gösterge 
yoluyla bu eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. Ek 
göstergeler başlangıçta genel idare hizmetleri sını-
fı için öngörülmüş, ancak zamanla diğer sınıflara 
da yayılmıştır. Ek göstergeler ile Devlet Memurla-
rı Kanunu’nda zaman zaman yapılan değişiklikler 
sonucu tek ücret ve açık ücret ilkesi bozulmuştur. 
DMK ile gerçek anlamda bir sınıflandırmaya gidil-
mediği için bir yandan bu boşluğu doldurma, diğer 
yandan da kamu görevlerinin ücretlerini iyileştirme 
gereksinimi, çeşitli adlar altında ek ödeme ve taz-
minat verme yolunu açmıştır. Ama kamu görevlile-
rinin ücretlerini her iyileştirme çabası, iyileştirmek 
için yeni yollar aranması, hem sistemi yozlaştırmış 
hem de daha karmaşık bir duruma getirmiştir. 

Katsayı
Memur aylıklarının hesaplanmasında esas 
alınan ve Bütçe Kanunuyla belirlenen sayı.
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Ek göstergeler, aylık göstergenin eklentisi du-
rumuna getirilmiştir. DMK’ya tabi kurumların 
kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet 
sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dik-
kate alınarak DMK’ya ekli I ve II sayılı cetvellerde 
gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi sure-
tiyle hesaplanır. Ek göstergeler, ilgililerin belirtilen 
sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere 
esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayıl-
maz (DMK md.43). Memur aylıklarının hesaplan-
masında 1000 gösterge rakamının katsayı ile çar-
pılması sonucu bulunacak miktara “taban aylığı”, 
hizmet yıllarına göre değişen göstergelerin katsayı 
ile çarpılması sonucu bulunacak miktara da “kı-
dem aylığı” denir.

Yan Ödemeler, Zam ve Tazminatlar
Bunlar ücret sisteminin bir parçası hâline gel-

miş olan çeşitli zam ve tazminatlardır. Örneğin, iş 
güçlüğü zammı, iş riski zammı, eleman temininde 
güçlük zammı, mali sorumluluk zammı, özel hiz-
met tazminatı, eğitim ve öğretim tazminatı, din 
hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazmina-
tı, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı, de-
netim tazminatı, adalet hizmetleri tazminatı gibi 
(DMK md. 152). Yine maktu (belirli) olan yabancı 
dil tazminatı da vardır.

İş güçlüğü zammı, niteliği ve çalışma koşulla-
rı açısından güç işlerde çalışan memurlara ödenen 
paradır. İş riski zammı, yaşam ve sağlık için tehlike 

arz eden işlerde çalışan memurlara ödenen paradır. 
Eleman teminindeki güçlük zammı, sağlanmasın-
da, görevde tutulmasında ya da belli yerlerde çalış-
tırılmasında güçlük bulunan görevliler için verilen 
paradır. Mali sorumluluk zammı (tazminatı), Sa-
yıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlara, 
vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen pa-
radır (DMK md. 147/G, 152/I).

Özel hizmet tazminatı, görevin önemi, sorum-
luluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet 
süresi, eğitim düzeyi gibi hususlar esas alınarak 
DMK’deki en yüksek devlet memuru aylığının 
brüt tutarının belli oranında (DMK md. 152/II-
A’da öngörülen oranlarda) yapılan ödemedir. Tem-
sil tazminatı, 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil 
Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun’un 5. mad-
desi uyarınca, aylıklarını 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar 
Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 
Kanunu’na göre makam veya yüksek hakimlik taz-
minatı öngörülen kadrolarda bulunanlardan Cum-
hurbaşkanı kararı ile belirlenecek olanlara, 30.000 
gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan 
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geç-
memek üzere temsil tazminatı ödenmektedir. Tem-
sil tazminatından sadece damga vergisi kesilmekte-
dir (4505 sayılı kanun md. 5/b).

Öte yandan DMK’ce kabul edilen ek ödemeler-
den birisi de ödüldür. Hangi memurlara ödül veri-
leceği DMK’nın 122. maddesinde ana hatları ile 
gösterilmiştir. Üstün başarı belgesi verilenlere ödül 
verilebilir. Bir mali yıl içinde ödüllendirilecekle-
rin sayısı sınırlandırılmıştır. Buna göre bir mali 
yıl içinde ödüllendirilebileceklerin sayısı, kuru-
mun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde 
onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Milli Eğitim Ba-
kanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Di-
ğer taraftan ikramiye ve varsa nakdi tazminatların 
ödenmesine de devam edilmelidir.

Taban aylığı
Memur aylıklarının hesaplanmasında 
1000 gösterge rakamının katsayı ile çar-
pılması sonucu bulunan miktar.

Kıdem aylığı
Hizmet yıllarına göre değişen göstergele-
rin katsayı ile çarpılması sonucu bulunan 
miktar.
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MEMURLARIN YÜKSELMELERİ
DMK’da memurun kademe ilerlemesi ve derece 

yükselmesi yapabilmesi için gerekli koşullar ve söz 
konusu yükselmelerin sonuçları düzenlenmiştir. 
Aşağıda öncelikle kademe ilerlemesi, ardından de-
rece yükselmesi konusu incelenecektir. 

Kademe İlerlemesi
Görev ve unvanında değişiklik olmaksızın 

memurun belirli bir hizmet süresine bağlı olarak 
aylıkça ilerlemesine “yatay ilerleme” ya da “kade-
me ilerlemesi” denir. Koşulları yerine getiren her 
memurun kademe ilerlemesi yasal hakkı olup, bu 
konuda idarenin takdir yetkisi olmayıp, bağlı yetki 
söz konusudur.

Kademe ve kademe ilerlemesi konusunda DMK 
md.64’de yapılan düzenleme ile önemli hükümler 
getirilmiştir. Buna göre, kademe; derece içinde, gö-
revin önemi veya sorumluluğu artmadan, memu-
run aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe iler-
lemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede 
en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede 
ilerleyebileceği bir kademenin bulunması gerekir. 
DMK md. 72 uyarınca belirli bir süre görev yap-
mak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan 
memurlardan kalkınmada birinci derecede ön-
celikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin 
illeri dâhil), bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle 
geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha 
verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış 

sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Son 
sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan 
memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde 
dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygu-
lanır. DMK md. 64’de belirtilen şartları haiz her sı-
nıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarih-
ten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek 
kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. 
Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya 
yetkili amirdir. Onay mercileri, kademe ilerlemele-
ri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Derece Yükselmesi
Derece yükselmesi ile memurun mali hakları, 

görev ve sorumluluğu artar. Derece yükselmesi ya-
pılabilmesi için:

a. Üst dereceden boş bir kadronun bulunması,
b. Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 

3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,
c. Kadronun tahsis edildiği görev için öngörü-

len nitelikleri elde etmiş olmak gerekir.
DMK md 68/B’ye göre, “Eğitim ve Öğretim 

Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı 
Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 
4. derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesin-
deki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule 
göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. 
Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için 
ilgilinin;

Vekaleten atananlara ödeme 
yapılıp yapılamayacağını 
değerlendirin.

Maaş (aylık) ve ücret söz-
cükleri eşanlamlı sözcükler 
midir? Hukuki nitelikleri 
açısından aralarında bir fark 
var mıdır? Devlet memurla-
rına ödenen maaşların hu-
kuki kaynağı nedir?

1 Memurların maaş rejimine ilişkin temel ilkeleri ve aylık ücretin hesaplanmasında dikkate 
alınan unsurları sıralayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Ücretlerde denklik ilkesini 
açıklayın.

Öğrenme Çıktısı
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a. 1. dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve 
daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b. 1. ve 2. dereceli kadrolardan ek göstergesi 
5300’den az olanlar için en az 10 yıl, 

c. 3. ve 4. dereceli kadrolar için en az 8 yıl, 
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş 

olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim 
görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürele-
rin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına 
dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama 
organı üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve 
il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fon-
larda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek 
subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürele-
rin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel 
kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; 
Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluş-
larının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst 
yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kad-
rolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara 
atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü 
dikkate alınır. Bu bent hükümlerine göre atananlar 
atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dâhil) ve di-
ğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye 
atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kade-
me ilerlemesi ve her “3” yıl derece yükselmesi sayılmak 
suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas 
aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınır. 
Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere 
atanma hâlinde kazanılmış hak sayılmaz. Cumhur-
başkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaş-

kanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şart-
ları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan 
daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrola-
rına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hiz-
met süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl ola-
rak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında 
Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve 
kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alı-
nır. Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya 
yetkili amirdir. Müşterek kararla atanmış olanların 
derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığı 
makamın onayı ile yapılır. Üst derece kadroya atan-
mış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine 
esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 
inci maddenin 2. fıkrasına göre yapılan atamalar ha-
riç), kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık 
derecelerinin yükseltilmeleri için, bu hâlin devamı 
süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz”.

Belirtelim ki, meslekleriyle ilgisi olmayan öğre-
nim dalında doktora yapanlar derece yükselmesin-
den faydalanamazlar. Örneğin, İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesinden mezun olduktan sonra meslek 
ile ilgili olmayan felsefe doktorası yapılması derece 
yükseltilmesine neden olmaz. Ayrıca Devlet Memur-
ları Kanunu hükümlerine göre öğrenim durumları, 
hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami 
yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademe-
sinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık 
süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların 
kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir 
üst dereceye yükseltilir (DMK m. 37).

Kademe ilerlemesinin dur-
durulması yaptırımının 
hangi durumlarda verilebi-
leceğini değerlendirin.

Bütün memurlar 1. derece-
ye kadar yükselme imkânına 
sahip midir?

2 Memurların yükselmelerine ilişkin kuralları tanımlayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Derece yükselmesi ile ka-
deme ilerlemesi arasındaki 
temel farkları anlatın.

Öğrenme Çıktısı
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MEMURLARIN YER 
DEĞİŞTİRMESİ VE KADRONUN 

KALDIRILMASI
DMK md. 231’e göre, Devlet Personel Başkan-

lığı, kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı 
kalınmaksızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 
teşkilat yapılarına ve personeline ilişkin konularda, 
gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri kamu kurum ve ku-
ruluşlarından talep eder. Kamu kurum ve kuruluşla-
rı bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Kamu 
kurum ve kuruluşları; atama, yer değiştirme, görevde 
yükselme, unvan değişikliği ve Devlet Personel Baş-
kanlığınca belirlenecek diğer personel hareketlerini 
bildirmek zorundadır. Kadrosu kaldırılan memur-
lar da, kurumlarında atama imkânı bulunmaması 
hâlinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kad-
rolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına 
bildirilir. DMK md. 231’in uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar ile istisna tutulacak kamu kurum ve 
kuruluşları Cumhurbaşkanınca belirlenir. 

Yer Değiştirme (Nakil) Kavramı ve 
Benzer Müesseseler

Nakil kavramı ile ilgili olarak “yer değiştirme su-
retiyle atanma”, “memurların bir kurumdan diğerle-
rine nakilleri”, “naklen atanmalar” gibi terimlerin 
kullanıldığı görülmektedir. Hiyerarşi yetkisinin kul-
lanılması niteliğindeki naklen atama işlemi ile idare, 
memuru hâlen bulunduğu statüden yeni atandığı 
yer veya görevdeki statü içine dâhil eder (DMK 
md.72 vd.). Kamu hizmetlerinin gerektiği şekilde 
yürütülebilmesi için idarenin, kamu personeli üze-
rinde naklen atama konusunda mevzuattan kay-
naklanan bir takdir yetkisi bulunmaktadır. Naklen 
atama ile idari işlemlerin maddi tasnifi yönünden 
şart-tasarruf ya da koşul (durum) işlem tesis edilmiş 
olur. Yani, nakledilen memur nakil işlemiyle atan-
dığı yeni görevin önceden mevzuat hükümleriyle 
tespit edilmiş hak ve yükümlülüklerine dâhil edilir. 
Nakil işleminin amacı, ilke olarak kamu hizmeti-
nin iyi işlemesi, idarenin fonksiyonlarını rasyonel 
ve verimli olarak yerine getirmesi olup, bu yönüyle 
kamu yararına yönelik olmalıdır. Şu hâlde, kamu 
görevlisinin aynı hizmet örgütü içindeki başka yere 
veya göreve naklen tayin edilmesinde göz önüne alı-
nacak temel amaç “kamu hizmetinin gereğinden do-
ğan kamu yararı”dır. Danıştaya gore, soyut iddialar 
nakil için yeterli neden olamaz.

Memurun görevinin ya da görev yerinin değişti-
rilmesi, kural olarak, kadro değişikliği yoluyla olur. 
Ancak, gerek bir kısım mevzuatta, gerekse mev-
zuatta yer almamakla birlikte yargısal içtihatlarla 
kabul edilen geçici görevlendirme, görevlendirme, 
vekaleten atama, ikinci görev gibi bazı işlemlerle 
memurun asıl kadrosunda değişiklik yapılmamakla 
birlikte, fiilen yaptığı görevinde değişiklik yapıla-
bilmekte ya da kadro görevinin yanında ek bazı 
görevler de verilebilmektedir. 

Kurumlararası geçici süreli görevlendirme ko-
nusunda DMK Ek madde 8’de “Memurlar, geçici 
görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve 
çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici sü-
reli olarak görevlendirilebilir:

a. Yurt dışında görevlendirilen güvenlik gö-
revlileri hariç olmak üzere, memurun gö-
revlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4. 
ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadro-
nun bulunması şarttır.

b. Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçi-
ci süreli olarak görevlendirildikleri kurumla-
rın mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c. Geçici süreli olarak görevlendirilen memur-
lar, yurt dışında görevlendirilen güvenlik 
görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile di-
ğer mali ve sosyal haklarını kurumlarından 
alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, 
kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emek-
lilik hakları devam eder.

d. Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda 
altı ayı geçemez. Yurt dışında görevlendi-
rilen güvenlik görevlileri için geçici görev-
lendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli 
görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar 
uzatılabilir.

e. Geçici süreli görevlendirmenin, memurla-
rın göreviyle ilgili olması şarttır.

f. Geçici süreli görevlendirmede memurun 
muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında me-
murlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle 
ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet 
Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak di-
ğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar 
geçici süreli olarak görevlendirilebilir.” 
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Vekalet görevinde, bir memurun izin, geçici 
görev, disiplin cezası uygulanması, görevden uzak-
laştırılması gibi sebeplerle işinden geçici olarak 
ayrılması hâlinde yerine bir başka memurun veya 
açıktan birisinin vekaleten atanması durumu söz 
konusudur (DMK md.86). Vekalet görevi bir başka 
memura verildiği takdirde bu memurun asıl kad-
rosunda herhangi bir değişiklik olmadan bir başka 
görevi yürütmesi söz konusudur. İkinci görevde ise 
bir memurun kendi asıl kadrosunda herhangi bir 
değişiklik yapılmadan, baştabiplik, okul müdürlü-
ğü gibi bir kısım görevlerin doktor, öğretmen gibi 
kadrolarda görev yapanlarca kendi görevlerine ila-
veten yürütülmesi mümkündür (DMK md.88).

Hizmet Bölgeleri ve Bölgelerdeki 
Zorunlu Çalışma Süreleri

Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ula-
şım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık göste-
ren illeri gruplandırılarak, gelişmişlik sırasına göre 
6 hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölge-
lerine giren il merkezleri Devlet Memurlarının Yer 
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetme-
liğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. İlçelerin 
gelişmişlik sırasına göre tesbiti ve bölgelere dağı-
lımı, hizmetlerin gereklerine ve özelliklerine göre 
kurumlarca yapılır. Devlet Personel Başkanlığı 
Kalkınma Planı Dönemlerinde, bu hizmet bölge-
lerini ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri gö-
zönünde bulundurarak ve Kalkınma Bakanlığının 
da görüşünü alarak, yeniden düzenleyebilir. Ancak, 
kamu kurum ve kuruluşlarını altıyı geçmemek ve 
en az üç bölge olmak üzere, hizmet özelliklerine 
göre bu hizmet bölgelerinden farklı hizmet bölge-
leri de belirleyebilirler. Zorunlu yer değiştirmeye 
tabi personel ve en az iki yıl olmak üzere hizmet 
bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri, bölgelerin 
özellikleri, teşkilat yapısı, hizmetin ülkenin her ye-
rine etkin olarak götürülebilmesi ve diğer hizmet 

gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle 
kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilir (Devlet 
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları-
na İlişkin Yönetmelik md. 5).

Yer Değiştirme Suretiyle Atanma 
Dönemleri

Yer değiştirme sureti ile atanmalar her yılın Ha-
ziran-Eylül döneminde yapılır. Ancak, iş mevsimi 
bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim 
ayları esas alınır. Sağlık Bakanlığı kadrolarında is-
tihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfındaki personelin yer değiştirme 
suretiyle atanmaları her yılın Ocak ayı ile Haziran-
Eylül döneminde yapılır (Devlet Memurlarının Yer 
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetme-
lik md. 8).

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda 
Göz Önünde Bulundurulacak 
Hususlar

Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Me-
murlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak 
için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bil-
gisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu göz önün-
de bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir 
plan dâhilinde yapılır.

İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirme-
ye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sını-
fı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, jandarma 
hizmetleri sınıfı, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı ve 
emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubay, uz-
man jandarma ve uzman erbaşlar ile hakim ve sav-
cıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandık-
ları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı 

DMK, m. 86/1
Memurların kanuni izin, geçici görev, 
disiplin cezası uygulaması veya görevden 
uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici 
olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum 
içinden veya diğer kurumlardan veya açık-
tan vekil atanabilir.

DMK, m. 72/1
Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atan-
malar; hizmetlerin gereklerine, özellikleri-
ne, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel 
ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve 
yakınlık gösteren iller gruplandırılarak 
tespit edilen bölgeler arasında adil ve den-
geli bir sistem içinde yapılır.
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uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına 
ilişkin hükümler uygulanmaz (Devlet Memurları-
nın Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 
Yönetmelik md. 9).

Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan 
Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Hizmetin gereği olarak (Yönetmeliğin 11. mad-
desinde belirtilen nedenlerle) ya da memurun iste-
ği üzerine (Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen 
nedenlerle), zorunlu çalışma süreleri tamamlan-
madan yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir 
(Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atan-
malarına İlişkin Yönetmelik md. 10).

Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek 
Yer Değiştirmeler

Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapıl-
mış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalma-
sında sakınca görülmüş olan memurun hizmet böl-
gelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu 
çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme 
suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin 
gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapı-
labilir. Hizmet gereği yer değişikliği yapılan me-
murun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmet-
leri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet 
alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı 
hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması hâlinde 
diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu 
şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet 
bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamam-
lattırılır (Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Sure-
tiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik md. 11). 

Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek 
Yer Değiştirmeler

Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretle-
rinin belgelendirilmesi hâlinde, hizmet bölgelerin-
deki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma 
süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine 
yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Sağlık 
ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiş-
tirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam 
ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle bel-
gelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini 
sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak ta-
mamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi 

durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan 
kısmını tamamlamak zorundadır. Sağlık ve can 
güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer 
değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine 
tabi değildir (Devlet Memurlarının Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik md. 12).

Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği
Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer 

değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendi-
si, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu 
çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kar-
deşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin 
mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz 
konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye dü-
şüreceğini alınacak sağlık kurulu raporu ile belge-
lendirmesi gerekir. Sağlık mazeretine dayalı olarak 
yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet 
bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekil-
de mazeretin karşılanamaması hâlinde ise başka 
bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan 
ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanı-
na atanabilir (Devlet Memurlarının Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik md. 13). 
Ayrıca 2014 yılında 6518 sayılı Kanun ile yapılan 
değişiklik ile DMK md.72’ye fıkra eklenmiş ve il-
gili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendi-
si, eşi veya birinci derecede kan hısımlığı bulunan 
bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin engelli 
olması durumunda engellilik durumundan kay-
naklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması 
için düzenlemeler yapılacağı öngörülmüştür.

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer 
Değişikliği

Anayasa’nın 41 nci maddesinde “Aile, Türk top-
lumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. 
Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve 
çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi 
ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, 
teşkilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan ya-
rarlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, 
ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişkin kurma ve 
sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istisma-
ra ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır” 
hükmü yer almış olup, bu maddeyle Anayasa koyu-
cu aileyi parçalanmaktan kurtarmak, bireylerini bir 
arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğu-
nu devam ettirmek, bu yolla kamu görevlilerinin 
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ailevi kaygılardan uzak biçimde kamu hizmetlerini 
verimli, etkin ve sağlıklı biçimde yürütmeleri için 
gerekli ortamı sağlamayı amaçlamıştır.

Memurların yer değiştirme suretiyle atanma-
larını düzenleyen 72. maddenin ikinci fıkrası da 
Anayasa’nın anılan maddesine uygun biçimde dü-
zenlenmiş, yine aynı maddede yer değiştirme sure-
tiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin 
atanacağı teşkilâtın bulunmaması ya da teşkilatı 
olmakla birlikte niteliğine uygun boş bir görevin 
bulunmaması ve ilgilinin de isteği hâlinde, memu-
ra eşinin görev süresiyle sınırlı olmak üzere belirli 
koşullarda izin verilebileceği düzenlenmiştir (Kaya, 
1998, ss. 635-666).

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği 
memurun; a) Kamu personeli olan eşinin, kurum 
içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının ol-
maması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer 
değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması 
durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere, 
b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor 
olması hâlinde, kurumun daha fazla hizmet ihti-
yacı duyduğu yere, c) Eşlerin farklı kurumda ça-
lışıyor olması hâlinde kurumlar arasında gerekli 
koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun 
da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere, d) 
Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde 
başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içinde 360 gün 
sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına 
veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalış-
mış ve hâlen çalışıyor olması hâlinde bu durumda 
olan eşin bulunduğu yere, e) Milletvekili, belediye 
başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulun-
duğu yere, atanması suretiyle yapılabilir. Aile birliği 
mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bu-
lunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşların-
da kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı 
talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibariyle son 
iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi öde-
mek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile 
işverene bağlı olarak hâlen çalıştığına ya da eşinin 
milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter 
olduğuna (Yönetmeliğin 14. maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendinde sayılan görevlerde bulun-
duğuna) ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle 
yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, 
evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklen-
mesi gerekir. Genel sağlık bakımından önemi haiz 

sağlık personeli hakkında özel yönetmelikte dü-
zenleme yapılması kaydıyla Yönetmeliğin 14/1-d 
maddesine ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebi-
lir (Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına İlişkin Yönetmelik md. 14). 

Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer 
Değişikliği

Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak 
yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; ken-
disinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu ço-
cuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının 
can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli 
veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle 
belgelendirmesi gerekir. Can güvenliği mazeretine 
dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur; 
aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet ala-
nına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bu-
lunmaması hâlinde ise diğer hizmet bölgelerine 
atanabilir. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi-
ne Dair Kanun’ un 4/1-a maddesi uyarınca hak-
kında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine 
ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, aynı 
hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, 
görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunma-
ması hâlinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir 
(Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atan-
malarına İlişkin Yönetmelik md. 14 A).

DMK, m. 72/2
Yeniden veya yer değiştirme suretiyle ya-
pılacak atamalarda; aile birimini muhafa-
za etmek bakımından kurumlar arasında 
gerekli koordinasyon sağlanarak memur 
olan diğer eşin de isteği halinde ataması, 
atamaya tabi tutulan memurun atandığı 
yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen 
esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme 
suretiyle atanmaya tabi memurun atan-
dığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bu-
lunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte 
niteliğine uygun münhal bir görev bulun-
maması ve ilgilinin de talebi halinde, bu 
personele eşinin görev süresi ile sınırlı ol-
mak üzere (...) izin verilebilir.



132

Memurların Maaş Rejimleri, Yükselmeleri, Yer Değiştirmeleri, Kadronun Kaldırılması ve  
Personel Başarı Değerlendirmesi

Nakilde Çocukların Öğrenim Durumu
DMK md.72’de nakil sırasında kamu kurum-

larında görev yapan diğer eşin de durumunun gö-
zetilmesi yönünden zorunluluk getirildiği hâlde 
memurun öğrenim gören çocukları yönünden her-
hangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. DMK’de 
ve genel nitelik taşıyan Devlet Memurlarının Yer 
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönet-
melikte bu husus düzenlememekle birlikte bazı 
kurumların özel yönetmeliklerinde bu durum da 
nakil sırasında göz önüne alınacak hususlar arasın-
da sayılmıştır (Örneğin Emniyet Hizmetleri Sınıfı 
Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
md. 40). Danıştayın bu konudaki genel eğilimi 
özel yönetmeliklerde aksi düzenlemeye yer verme-
dikçe çocukların öğrenim durumunun nakil işlemi 
yönünden göz önüne alınması zorunluluğu bu-
lunmayan bir husus olduğu yönündedir (D.5.D., 
E.1993/8888, K.1994/783; D.5.D., E.1995/766, 
K.1997/1765).

Zorunlu Çalışma Süresinin 
Doldurulması

Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zo-
runlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, ata-
nacağı bölgede kadro bulunmaması nedeniyle ata-
manın yapılamaması hâllerinde bulunduğu hizmet 
bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen 
süreler, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu 
çalışma süresinden indirilir. Aynı bölgede zorunlu 
çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiş-
tirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağ-
lanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, 
emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde 
talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca gö-
rülmemesi hâlinde emekli olacakları tarihe kadar 
bulundukları hizmet alanında bırakılırlar (Devlet 
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmala-
rına İlişkin Yönetmelik md. 16).

Atamalarda Hizmet Bölgesi
Aşağıda belirtilen durumlarda kadro imkânları 

gözönünde bulundurulmak suretiyle; a) İlk kez 
Devlet Memurluğuna asaleten atananların, b) 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 71. madde-
si uyarınca bir sınıftan başka bir sınıfa geçen me-
murların, c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ 
nun 74. maddesi uyarınca bir kurumdan başka bir 

kuruma naklen atanan memurların, d) 657 sayı-
lı Devlet Memurları Kanunu’ nun 92. maddesi 
uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin, 
hangi hizmet bölgesinde göreve başlıyacakları ku-
rumlarınca belirlenir (Devlet Memurlarının Yer 
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönet-
melik md. 17).

Yurt dışında bir göreve atanan memurların yur-
da dönmeleri hâlinde, yurt dışında geçirilen süreler 
birinci bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden 
artan süreler ise bir alt bölge hizmetinden sayılır. 
Bunların ve varsa aylıksız izinli olarak ayrılan eşle-
rinin hangi hizmet bölgesine atanacakları kurum-
larınca belirlenir (Devlet Memurlarının Yer Değiş-
tirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik md. 
18). Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun 
görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden 
daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde 
alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıl-
dıkları bölge hizmetinden sayılır (Devlet Memurla-
rının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 
Yönetmelik md. 19). Belirlenen bütün bölge hiz-
metlerini tamamlayan memurların hangi hizmet 
bölgesinde görev yapacağı memurların istekleri de 
gözönüne alınarak kurumlarınca belirlenir (Devlet 
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları-
na İlişkin Yönetmelik md. 20). Genel hayatı etkile-
yen savaş, afet ve diğer olağanüstü hâllerde ihtiyacı 
karşılamak amacı ile yer değiştirme suretiyle atan-
ma herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. 
Bu suretle geçirilen sürelerin değerlendirilmesinde 
md. 16/1 hükmü uygulanır (Devlet Memurlarının 
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönet-
melik md. 21).

Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler
Memurun kadrosunun bulunduğu yerin böl-

ge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösteril-
miştir. a) 657 sayılı Kanun’ un 102., 103. ve 104. 
maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105. 
maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı 
ayı geçmeyen kısmı. b) Görevden uzaklaştırılan ve 
görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir 
suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurla-
rın 657 sayılı Kanun’ un 143. maddesinde sayılan 
durumların gerçekleşmesi hâlinde bu sürelerin ta-
mamı. c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici 
görev süreleri. d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen 
sürelerin tamamı. Yılda toplam 90 günü aşan geçi-
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ci görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak 
geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sa-
yılı Kanun’ un 86. maddesi uyarınca memura ve-
kaleten gördürülmesi hâlinde bu sürelerin tamamı 
geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır (Devlet 
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları-
na İlişkin Yönetmelik md. 22).

Aşağıda belirtilen süreler ise bölge hizmetinden 
sayılmaz:

a. 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uya-
rınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen 
süreler.

b. Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen 
memurların yurtdışında geçirdiği süreler.

c. 657 sayılı Kanun’ un 105 . maddesi gereğin-
ce verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı (Devlet 
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atan-
malarına İlişkin Yönetmelik md. 23).

Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme 
(Becayiş)

DMK’de, memurların isteğine bağlı olan bir 
yer değiştirme şekli öngörülmüştür. Aynı kuru-
mun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki 
memurları karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle 
atanmalarını isteyebilirler. Ancak, bu isteğin yeri-
ne getirilmesi, taleplerin her iki kurumun atama-
ya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır 
(DMK md.73). Getirilen bu düzenlemeyle nakil 
talebinin memurlardan gelmesi öngörülmüş, ancak 
sonuca bağlanması amirin takdirine bağlanmıştır. 
Bu hükme göre yer değiştirme işleminin gerçekleş-
tirilebilmesinin şartları şunlardır; 1) Karşılıklı yer 
değiştirme ancak aynı kurum içinde mümkündür. 
Bu nedenle örneğin İçişleri Bakanlığındaki bir me-
murla, Adalet Bakanlığındaki bir memur bu hük-
me göre yer değiştirme talebinde bulunamazlar. 2) 
Yer değiştirecek her iki memur da aynı sınıf içinde 
yer almalıdır. Bu nedenle teknik hizmetler sınıfında 
çalışan bir memur, aynı kurumda da olsa örneğin 
sağlık hizmetleri sınıfından çalışan bir memurla yer 
değiştirme talebinde bulunamayacaktır. 3) Becayiş, 
isteğe bağlı olacaktır. 4) Karşılıklı olarak yer değiş-
tirme talebinin kabul edilmesi her iki memurun 
atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmalıdır.

Karşılıklı olarak yer değiştirmenin en önemli 
koşullarından biri istekli memurların aynı kuru-
mun “başka başka yerlerinde” bulunmalarıdır. Başka 
yer Harcırah Kanununda memuriyet mahalli dı-
şında kalan yer olarak tanımlanmıştır (6245 sayı-
lı Harcırah Kanunu md.3/h). Memuriyet mahalli 
ise memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya 
ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların bele-
diye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahal-
lerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri 
bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteli-
ğinde olup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, bü-
yükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki 
sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmet-
linin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulun-
duğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim 
özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile 
belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim 
özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteli-
ğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt 
araçları ile gidilip gelinebilen yerlerdir (6245 sayılı 
Harcırah Kanunu md.3/g). DMK md. 73’de yer 
alan “başka başka yer” veya “başka yer” deyiminin, 
memuriyet mahalli dışında kalan yer olarak anlaşıl-
ması gerekir. Bu durumda, becayişin gerçekleşebil-
mesi için aynı kurumun aynı sınıfındaki memurla-
rının memuriyet mahalli dışında “görevli” olmaları 
gerekmektedir. Diğer bir anlatımla aynı memuriyet 
mahalli içinde “becayiş” mümkün değildir.

Becayişin diğer önemli koşullarından birisi de 
istekli memurların aynı sınıf personeli olmalarıdır. 
Sağlık hizmetleri sınıfına mensup bir kimse yine 
aynı sınıfa mensup bir diğer kimse ile karşılıklı 
yer değiştirebilir. Bir doktorun, bir mühendisle, 
bir mühendisin bir öğretmenle veya genel idare 
hizmetleri sınıfına mensup bir kimse ile yer değiş-
tirmesi mümkün değildir. Ayrıca, atamaya yetkili 
amirler uygun bulmazsa karşılıklı yer değiştirme 

Becayiş
Aynı kurumun farklı yerlerde bulunan 
aynı sınıftaki memurlarının kendi istekle-
ri ve amirlerinin onayıyla karşılıklı olarak 
yer değiştirmeleri.
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olanağı yoktur. Yasa koyucu atamaya yetkili amir-
lere takdir yetkisi tanımıştır. Takdir yetkisi, kamu 
yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanılmalıdır.

Memurların Bir Kurumdan Diğer Bir 
Kuruma Nakilleri

Memurların kurumlar arasında yer değiştirme-
leri mümkündür. Bu konu DMK’ye bağlı kurum-
lar arasında yer değiştirme ve DMK’ye bağlı olma-
yan kurumlardan DMK’ye tabi kurumlara nakiller 
başlıkları altında incelenebilir.

Memurların DMK’ye Bağlı Kurumlar 
Arasında Yer Değiştirmeleri

Memurların DMK’ye tabi kurumlar arasında, 
kurumların uygun bulmaları ile kazanılmış hak 
dereceleri üzerinden veya DMK md.68’deki esas-
lar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulun-
dukları sınıftan veya öğrenim durumları itibarıyla 
girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri müm-
kündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki 
derecelere atanabilmek için atanacakları kadro de-
recesi ile kazanılmış hak derecesi arasındaki farkın 
üç dereceden çok olmaması ve memurun isteği ge-
rekir (DMK md. 74/1). Bu hükme göre 657 sayılı 
Kanun’a tabi kurumlararası nakiller için öngörülen 
koşullar şunlardır:

a. Bir kurumdan başka bir kuruma geçmek is-
teyen memurun nakli için kurumların mu-
vafakati gerekir. Kurumların amirlerinin bu 
konuda genel ilkeler çerçevesinde takdir yet-
kisi bulunmaktadır. Eğer muvafakat verilirse 
memur atanmak istediği kuruma nakledilir, 
aksi hâlde naklen atama yapılamaz.

b. Memurlar, kurumlar arasında kazanılmış 
hak dereceleri üzerinden veya DMK md.68 
esasları üzerinden derece yükselmesi sure-
tiyle nakledilebilirler. Memurlar kazanılmış 
hak derece ve kademelerine eşit bir derece 
ve kademeyle bir kurumdan diğer bir ku-
ruma nakledilebilirler. Derece yükselmesi 
suretiyle de memurların bir kurumdan di-
ğer kuruma atanmaları mümkündür. Bu şe-
kilde atanacakların 68. maddede öngörülen 
koşullara sahip olmaları ve kurumlarınca 
muvafakat edilmesi şarttır. 

c. Memurlar bulundukları sınıftan atanacak-
ları kurumun aynı sınıfına veya öğrenim 
durumuna göre girebilecekleri sınıfa nak-
ledilebilirler. Hiçbir memurun, sınıfının 
dışında bir sınıfta çalıştırılamayacağı ku-
ralı DMK md.45 ile kabul edilmiştir. Bu 
hükme göre, Devlet memurlarının belirli 
kamu hizmetlerindeki belirli kadrolarda, 
sınıfına ve sınıf içindeki derecesine uygun 
görevlerde çalıştırılmaları zorunlu görül-
müştür. Memurlar, kurumların muvafakatı 
ile bir başka kurumun aynı sınıfına naklen 
atanabilecekleri gibi, öğrenim durumuna 
göre girebilecekleri sınıfa da naklen atana-
bileceklerdir (DMK md.74). Gerek aynı 
sınıfa, gerekse öğrenim durumuna göre gi-
rebileceği başka bir sınıfa naklen atanacak 
memurlar kazanılmış hak dereceleri üzerin-
den veya derece yükselmesi suretiyle kurum 
değiştirirken istekleri aranmaz. Bu şekilde 
atamalar, memurun kazanılmış hak derecesi 
üzerinden veya derece yükselmesi suretiyle 
yapılır. İdare takdir hakkını kullanarak ata-
mayı yapacaktır. Yeter ki memurun ilk ku-
rumu da bu atamaya rıza göstersin.

d. Memurlar istekleri ile kazanılmış hak dere-
celerinin en çok üç derece altındaki dere-
celere atanabilirler (DMK md.74). Kaza-
nılmış hak derecesinin altındaki bir göreve 
atanacak olan memur en çok derecesinin üç 
alt derecesine atanabilir. Bu şekilde alt dere-
ceye atanan memura, DMK md.161 esasla-
rı dâhilinde aylık ödenir. Bir kurumdan di-
ğer bir kuruma kazanılmış hak derecesinin 
altındaki bir derece ile atanan memurların, 
68. maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın 
eski derecelerine tekrar atanmaları da müm-
kündür (DMK md.74). DMK md.68’de 
derece yükselmesi için öngörülen süre 3 
yıldır. Ancak, kazanılmış hak derecesinin 
altında bir dereceye atanan memurlar kendi 
derecesine eşit bir kadro derecesinin açılma-
sı hâlinde, derece yükselmesi için öngörülen 
süreyi beklenmeden bu derece ve kademe-
lere atanabilirler. Kazanılmış hak derecele-
rinden aşağı derecelere atanan memurların 
aylık derece ve kademeleri genel hükümlere 
göre saptanır. Buna göre, kazanılmış hak 
derecelerinden aşağı derecelere atanan me-
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murlar, atandıkları derece ve kademelerin 
DMK md.161 esasına göre aylıklarını alır-
lar. Ayrıca, atandıkları alt derecede geçirdik-
leri süreler, kesenek ve karşılık farklarının 
kendileri tarafından her ay Sosyal Güvenlik 
Kurumuna gönderilmesini kabul etmeleri 
şartıyla, emeklilik yönünden eski derece-
lerinde değerlendirilir. Aksi hâlde emekli 
kesenekleri yeni derecelerinden hesap edilir. 
Örneğin l. derecenin 2. kademesini kaza-
nılmış hak aylığı olarak almakta iken 74 . 
maddeye dayanak kurum değiştiren ve 4. 
dereceli bir göreve naklen atanan memur, 
l6l. madde esaslarına göre aylığını 4. dere-
cenin 9. kademesinden alacaktır. Bu me-
murun emekli kesenek ve karşılıkları 4. de-
recenin 9. kademesi üzerinden kesilecektir. 
Fakat memur, 4. derecenin 9. kademesi ile 
l. derecenin 2. kademesi arasındaki emekli 
kesenek ve karşılık farklarını ödemeyi ka-
bul ederse, memurun alt derecede geçirdiği 
süre kazanılmış hak derecesinde de değer-
lendirilerek emekli keseneğine esas aylığın-
da ilerleme sağlanacaktır. Örneğimizde bu 
memur alt derecede iki yıl çalışmışsa emekli 
keseneğine esas aylık derecesi l. derecenin 4. 
kademesi olacaktır. Nakil işleminin gerçek-
leşebilmesinin en önemli şartı kurumların 
muvafakatının sağlanmasıdır. Kurum de-
ğiştirme talepleri bir memurun yeni bir üst 
öğrenim bitirmesi, diğer bir kurumun açtığı 
örneğin kariyer nitelikli bir görevin sınavını 
kazanması, mali imkânların daha iyi olması 
gibi çok çeşitli sebeplere dayanabilmektedir. 
Kurum amirlerinin muvafakat verip ver-
memek konusunda takdir yetkileri vardır. 
Ancak Danıştay idarenin takdir yetkisinin 
bulunduğu diğer işlemler gibi muvafakat 
verilip verilmemesi yönündeki takdir yetki-
sini de işlemin gerekçeleri dâhilinde çeşitli 
kıstaslara göre denetlemekte ve gerektiğinde 
muvafakat verilmemesi işlemini iptal ede-
bilmektedir.

Kurumlararası nakil konusuna ilişkin bir hü-
küm de DMK’nın aday memurluğa ilişkin 54/2. 
maddesinde yer almaktadır. Söz konusu düzenle-
mede, aday memurun başka kurumlara naklinin 
yapılamayacağı öngörülmüştür. Aday memurlar 
kendileri için getirilen özel hükümler dışında, 
DMK’nın diğer hükümlerine de tabidir. Dolayı-
sıyla bu durumda ayrık diğer yasal düzenlemeler 
yoksa aday memurun asli memurlar gibi kurum içi 
nakli mümkün gözükmektedir.

Memurların DMK’ye Bağlı Olmayan 
Kurumlardan Bu Yasaya Bağlı 
Kurumlara Nakilleri

DMK’ye bağlı kurumlar, DMK md.1/1’de sa-
yılmıştır. DMK’ye bağlı olmayan kurumlar ise, aynı 
maddenin 3’üncü fıkrasında sayılmıştır. Bunun dı-
şında DMK’ye bağlı olmadıkları hâlde, kendi perso-
nel yasaları çıkmadığından ek geçici maddelerle bu 
yasaya geçici olarak bağlanan kurumlar da sözü edi-
len ek geçici maddelerde sayılmıştır. DMK’ye bağlı 
olmayan kurumlarda görevli memurların, bu yasaya 
bağlı kurumlardan herhangi birisine atanma suretiy-
le nakilleri 74. maddenin son fıkrası ile sağlanmış-
tır. Bu fıkraya göre, 217 sayılı KHK’nin 2. maddesi 
kapsamına giren kurumlarla 657 sayılı Yasaya bağlı 
kurumlar arasındaki nakiller de 74. maddenin diğer 
fıkralarındaki hükümlere göre yapılacaktır. 217 sayı-
lı KHK’nin 2. maddesi kapsamına giren kurumlar-
dan bir kısmı 657 sayılı Yasaya bağlı kurumlardır. Bu 
kurumlar arasında yer değiştirmek suretiyle atamalar 
74. maddenin l. fıkrasında yer almıştır. O hâlde 4. 
fıkrada yer alan hükümle, 657 sayılı Yasaya bağlı 
olan kurumlar dışında kalan ve 217 sayılı KHK nin 
2.maddesinde sayılan kurumlar anlaşılmalıdır.

Sınıf Değişikliği Suretiyle Naklen 
Atama

Memurlar gördükleri eğitimin niteliğine ve yap-
tıkları işe göre on iki hizmet sınıfına ayrılmıştır. 
Kanunun 36. maddesinde bu sınıflar; genel idare 
hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve yar-
dımcı sağlık hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, 
avukatlık hizmetleri, din hizmetleri, emniyet hizmet-
leri, jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri, 
yardımcı hizmetler, mülki idare amirliği hizmetleri ve 
millî istihbarat hizmetleridir. Bu Kanunun kapsamına 
dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hiz-

Bir kurumdan başka bir kuruma 
geçmek isteyen memur önce bulun-
duğu kurumun rızasını almalıdır.

dikkat
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metleri gören ve Kanunla tespit edilen diğer sınıflara 
girmeyen memurların genel idare hizmetleri sınıfını 
teşkil edeceği belirtilerek, genel idare hizmetleri sınıfı 
torba sınıf olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Memurların sınıfları DMK’nın 36. maddesin-
de düzenlenmesine rağmen sınıf değiştirme usul ve 
esasları Kanununun IV. kısmında yer alan ilerleme 
ve yükselmeye ilişkin 2. bölümünde düzenlenmiştir. 
Memurların eşit dereceler arasında veya derece yük-
selmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri mümkündür. Bu 
şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev 
için bu Kanunda, kuruluş kanunlarında veya Cum-
hurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen niteliklere 
sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin 
eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde 
geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dik-
kate alınır. Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili 
sınıftan, genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare 
hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa görev ve 
unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dere-
celeriyle atayabilirler (DMK md.71). Maddenin sınıf 
değişikliği konusunda idareye takdir hakkı tanıyan 2. 
fıkrasında, idarenin memurları sadece genel idare hiz-
metleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa ya da mes-
lekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına 
atayabileceği belirtilerek önemli bir kısıtlama getiril-
miştir. 7l. maddeye göre, memurların sınıf değişikliği 
konusundaki taleplerinin değerlendirilmesi konusunda 
idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır. İdare bu yol-
daki başvuruları olumlu sonuçlandırması konusunda 
yargı yoluyla zorlanamaz. Ancak idarenin bu konuda-
ki takdir yetkisi de eşitlik ilkesi, ayırımcılık yasağı gibi 
çeşitli ilkelere göre denetlenebilir. Diğer taraftan sınıf 
değişikliği eşit dereceler arasında veya derece yükselme-
si suretiyle yapılabilir. Kamu görevlilerinin hizmet sı-
nıflarının değiştirilmesi sırasında sınav ve seçmeye tabi 
tutulmaları gerekir. İdare, hem kadro durumunu, hem 
de ilgililerin kanunlarda belirtilen niteliklere sahip olup 
olmadığını incelemelidir.

Memurların Kurumlarınca 
Görevlerinin ve Yerlerinin 
Değiştirilmesi

Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeksi-
zin kazanılmış hak dereceleriyle, memurları, bu-
lundukları kadro derecelerine eşit veya daha üst 
dereceden kurum içinde aynı veya başka yerdeki 
diğer kadrolara atayabilirler (DMK md.76). Yer 
değiştirme suretiyle veya aynı yerdeki bir başka gö-
reve atanma, idareye tanınmış olan en geniş tak-
dir yetkilerinden birisidir.  Kurumlar memurların 
isteklerine bakmaksızın doğrudan doğruya görev 
yerlerini değiştirebilirler. Ayrıca memurların muva-
fakati alınmak koşulu ile kazanılmış hak dereceleri-
nin altındaki görevlere de atanmaları mümkündür.

Memurların İsteğine Bakılmaksızın 
İdarece Görev Yerlerinin 
Değiştirilmesi

Kurumlar görev ve unvan eşitliği gözetmeden 
kazanılmış hak aylık derecesi ile memurları bulun-
dukları kadro derecesine eşit veya 68. maddedeki 
esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı 
veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen ataya-
bilirler. Bu bağlamda; a) Bu tür atamalarda memur-
lar için “görev ve unvan eşitliği” gözetilmez. İdare 
atamayı re’sen yaptığından, bu hükme dayanarak 
üst yönetim kadrosunda bulunan bir memuru ba-
sit bir göreve getirebilir. Görev eşitliği, memurun 
eski görevindeki yetki, sorumluluk ve devlet için 
taşıdığı önemin yeni görevinde de aynen bulunma-
sıdır. Unvan eşitliği ise, memurun işgal ettiği kadro 
unvanının, yeni görevindeki unvana eşit veya bu 
unvana benzer olmasını ifade eder. b) Memurların 
kazanılmış hak aylık dereceleriyle yerleri değiştiri-
lebilir. Memurların resen kurumlarınca yerlerinin 
değiştirilmesinde en önemli konu kazanılmış hak 
aylıklarının altındaki derecelere istekleri olma-

DMK, m. 71/1
Memurların eşit dereceler arasında veya derece 
yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. 
Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf 
ve görev için bu Kanunda, kuruluş kanunlarında 
veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirti-
len niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda 
sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde 
elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni 
sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

DMK, m. 76/1
Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden 
kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bu-
lundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci 
maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum 
içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara 
naklen atayabilirler.
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dan atanamamalarıdır. c) Memurlar bulundukları 
kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar 
çerçevesinde daha üst bir kadroya naklen atanabi-
lirler. Kurum içinde başka bir göreve atanacak olan 
memurlar işgal ettikleri kadro derecesine eşit bir 
göreve naklen atandıkları takdirde aylıklarını in-
tibak ettirildikleri derece ve kademeleri üzerinden 
alacaklardır. Örneğin, kadrosu 8. derecede olan bir 
memurun intibaklar sonunda 5. dereceyi kazanıl-
mış hak olarak almakta iken kurumunca yerinin 
değiştirildiğini düşünelim. Bu memurun 76. mad-
denin birinci fıkrası hükmüne dayanarak kuru-
munca 8. derecelik bir kadroya 5. derece aylığı al-
ması koşulu ile atanması olanaklıdır. Bu durumda 
memur, kazanılmış hak derecesi olan 5. dereceden 
aylığını almaya devam edecektir. Ayrıca, memurlar 
derece yükselmesi yolu ile de kurum içinde başka 
bir göreve atanabilirler. 

Memurların İsteği Üzerine İdarece 
Görev Yerlerinin Değiştirilmesi

Memurların istekleri esas olmak kaydıyla ku-
rumlarınca kazanılmış hak derecelerinin ençok üç 
derece altında aynı veya başka yerdeki bir göreve 
atanmaları mümkündür (DMK md.76/2). Me-
murların kazanılmış hak derecelerinin altındaki 
görevlere atanabilmeleri için istekleri gereklidir. Bu 
istem yazılı olarak bildirilmelidir. Yine atanacakları 
dereceler, kazanılmış hak derecelerinden en çok üç 
derece altta olmalıdır. Bu şekilde kazanılmış hak 
derecelerinin altındaki derecelere naklen atanan 
memurlara yasal olarak bazı haklar tanınmıştır. Bu 
haklar şunlardır; a) Aşağı dereceye atanan memur-
ların DMK md.68’de yazılı süre kaydı aranmaksı-
zın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkün-
dür. Anılan 68. maddede öngörülen süre bir derece 
için 3 yıldır. Memurun eski derecesinde herhangi 
bir nedenle kadro açılması durumunda, DMK md. 
68’de yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecesine 
atanması yapılabilecektir. Ancak bu şekilde atama-
lara herhangi bir öncelik tanınmamış olup, idare 
takdir hakkını kullanarak atamayı yapabilecektir. 
b) Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere 
atanan memurların aylık derece ve kademeleri ge-
nel hükümlere göre belirlenecektir. Kazanılmış hak 
derecelerinden aşağı derecelere atanan memurlar, 
l6l. madde esaslarına göre aylıklarını alacaklardır. 
Ayrıca, atandıkları alt derecelerde geçirdikleri süre-
ler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafın-

dan her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderil-
mesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden 
eski derecelerinde değerlendirilecektir. Kazanılmış 
hak derecelerinin altındaki derecelere atanan me-
murların, atandıkları derece ile kazanılmış hak 
dereceleri arasındaki emekli kesenek ve karşılık 
farklarını her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna gön-
dermeleri gerekir. 

Kadronun Kaldırılması
“Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay 

içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun 
bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında 
atama imkânı bulunmaması hâlinde aynı süre için-
de başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere 
Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bunlar, ata-
ma işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında nitelik-
lerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir kadroya 
atanıncaya kadar eski kadrolarına ait mali haklar-
dan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam 
ederler. Söz konusu memurların eski kadrolarına 
ait en son ayda aldığı mali haklar kapsamında fii-
len yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının 
net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait mali 
haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü 
ödemeler toplamının net tutarından fazla olması 
hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, 
atandıkları kadrolarda veya bu kadrolardan istekleri 
dışında atandıkları başka kadrolarda kaldıkları sü-
rece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmak-
sızın tazminat olarak ödenir. Aylık mutad olarak 
yapılmayıp belirli bir dönemi kapsayan ödemele-
rin ödendiği tarih itibarıyla net tutarları toplamı-
nın yılı içinde çalışılan aylara bölünmesi suretiyle 
bulunacak tutarı, en son ayda aldığı aylık tutarına 
ilave edilir. Fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders 
karşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti gibi 
ilave bir çalışmanın karşılığında elde edilen ödeme-
ler aylık tutarına ilave edilmez. Diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel 
Başkanlığına bildirilen memurların 190 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan 

DMK, m. 76/2
Memurlar istekleri ile, kurumlarında ka-
zanılmış hak derecelerinin en çok üç dere-
ce altında aynı veya başka yerlerdeki kad-
rolara atanabilirler.
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kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından 
Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadro-
ya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde 
ataması teklif edilir. Devlet Personel Başkanlığı ta-
rafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı 
yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden 
itibaren otuz gün içinde bu kurum ve kuruluş ta-
rafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. 
Bunlardan unvanları müdür ve daha üst olanlar 
ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar 
Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına 
uygun kadrolara atanırlar” (DMK md. 91).

Sonuçta konunun iki yönü üzerinde durmak 
mümkündür. Birincisi kadro alınması ve kaldı-
rılması işlemlerinin yasama konusu olmaları ne-
deniyle, aleyhlerine başvuru olanağının mevcut 
olmamasıdır. Bu durumda, memur için tek gü-
vence, kadrosunun kaldırılması hâlinde kendisini 
zorda bırakmayacak bir rejimin uygulanmasıdır. 
Kadroların kaldırılması usulünün kolaylaştırılma-

sı ölçüsünde memurun çalışma güvenliği de teh-
likeye girer. Bu takdirde memur aleyhine bozulan 
denge, açıkta kaldığı sürece kendisine sağlanacak 
imkânlarla düzeltilebilir. Nitekim mevzuatımız, 
bu dengeyi sağlamaya çalışmıştır. Yürürlükteki 
mevzuat, kadro alınması ve kaldırılmasında me-
mur aleyhine idari takdirlere ağırlık veren esnek 
bir yöntem benimsemiş, ancak açıkta bırakılan 
memura mali ve sosyal yönden her türlü imkânları 
tanımak suretiyle uygun bir denge sağlamıştır. 
Herhangi bir kadroya tayini yapılan memurun bu 
kadro kaldırılmadığı sürece başka bir kadroya nakli 
yapılmaksızın, söz konusu kadronun kendisinden 
alınması suretiyle açıkta bırakılması mümkün de-
ğildir. Kadro boş olmadığı hâlde atama yapılması 
hizmet kusurudur. Bu kusurlu işlemin sonucundan 
memuru sorumlu tutarak kendisine ödenen aylık-
ların geri alınmasında mevzuata uygunluk bulun-
mamaktadır. Öte yandan, boş bulunan kadroların, 
görevlendirme suretiyle doldurulması kural olarak 
mümkün değildir.

Aday memuriyet dönemin-
de nakil yapılıp yapılamaya-
cağını değerlendirin.

Şart-tasarruf ya da şart-
işlem ne demektir?

3 Yer değiştirme kavramını ve usullerini açıklayabilme
4 Memurun kadrosunun kaldırılmasının haklarına ve yükümlülüklerine etkisini 

belirleyebilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Kadronun kaldırılması du-
rumunda neler yapılması 
gerektiğini anlatın.

Öğrenme Çıktısı

PERSONEL BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ
Günümüzde DMK’da yer alan sicil uygulaması kaldırılmıştır. Bununla birlikte memurun özlük dosya-

sında memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri, varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin 
cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler yer almaktadır. Bu çeçrevede aşağıda 
öncelikle DMK’da gerçekleştirilen değişiklik öncesindeki sicil kavramı açıklanmakta, ardından personnel 
başarı değerlendirmesindeki yaklaşımlar değerlendirilmektedir.  

(Eski) Sicil Kavramı
Sözlük anlamıyla sicil iki anlama gelir. İlki, memurların durumu için tutulan dosya, ikincisi resmi 

vesikaların kaydedildiği kütüktür. Son yasal düzenlemelerle Devlet Memurları Kanununda değişiklik ya-
pılmış ve sicil uygulaması kaldırılmıştır. Ancak yine de bu kavram hakkında kısa bilgi verilmesi yararlı 
olacaktır. Sicil tutulmasında amaç, personelin yeteneklerini kullanabileceği ve geliştirebileceği bir istihdam 
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ortamı yaratmak, personelin kurumuna katkısını 
ve örgüt içi iletişimini artırmaktır. Yöneticiler, ba-
şında bulundukları örgütü en verimli şekilde çalış-
tırmak isterler. İdarenin verimli çalışması nitelikli 
eleman sağlanması, elemanların iyi yetiştirilmesi ve 
iyi çalışanların önemli mevkilere getirilmeleri ile 
mümkündür. İyi eleman sağlanması, iyi çalışanla-
rın işbaşına getirilmesi herkesin yeterliliğine göre 
hakkının verilmesi için memurların ne durumda 
olduklarını, başarı ve başarısızlıklarını gösteren ka-
yıt ve belgeler gerekir. 

Personel Başarı Değerlemesinde 
Farklı Yaklaşımlar

Personel başarı değerlemesine ilişkin çağdaş sis-
temler yalnızca personelin belirli bir dönemdeki 
performansının iş gereklerine, görev tanımlarına 
ve performans standartlarına uygunluk derecesi-
ni belirlemeye hizmet etmekle kalmayıp aynı za-
manda personelin gelecekte göstereceği gelişme 
düzeyi hakkında da bir yargıya varmayı amaçlar. 
Gerçekçi yaklaşım, kişilik faktörü büsbütün ihmal 
edilmeksizin mesleğin veya yapılan işin niteliğine 
göre ilgilinin başarı derecesinin saptanmasına ağır-
lık vermek olabilir. Başarı değerlemesinin meslek-
taşlar, astlar ya da komiteler tarafından yapılması 
önerilmektedir. Geleneksel başarı değerleme yön-
temleri, sübjektif ölçütlere dayalı, baskı, korku, ce-
zalandırma ve denetim amacı bulunan, daha çok 
kişiliğe önem veren ve gizliliği esas alan yöntemler-
dir. Çağdaş personel başarı değerlemesi yöntemleri 
ise örgütün amaçlarıyla çalışanların kişisel amaçları 
arasında varolduğu iddia edilen doğal çelişkiyi gi-
dermek ve kişiyle örgütü bütünleştirmek amacıyla 
geliştirilmiştir.

Memur Bilgi Sistemi ve Özlük 
Dosyası

2011 yılında yeniden düzenlenen DMK 
md.109; “Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kim-
lik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak 
personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her me-
mur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosya-
sına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; 
varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, 
disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilme-
sine ilişkin bilgi ve belgeler konulur. Memurların 
başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe 

ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye 
ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilme-
sinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz 
önünde bulundurulur. Özlük dosyalarının tutulma 
esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere 
ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlı-
ğınca belirlenir” hükmünü getirmiştir. DMK’nın 
özlük ve sicil dosyasının önemi, sicil amirleri, sicil 
raporlarında belirtilecek hususlar, sicil raporlarının 
doldurulması başlıklı maddeleri 2011 yılında kal-
dırılmıştır.

Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi 
ve Ödül

“Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gay-
ret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev 
yapmak suretiyle kamu kaynağında önemli ölçüde 
tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşması-
nın önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının 
önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve 
gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya 
sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yüksel-
tilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak 
katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkez-
de bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde 
kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memur-
ları için Milli Savunma Bakanı bu yetkisini devre-
debilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı 
belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, mer-
kezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafın-
dan uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet me-
muru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar 
ödül verilebilir. Bu maddeye göre bir mali yıl içinde 
ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki 
dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük 
Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları için binde 
yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen 
personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı 
sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildiri-
lir. Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte olduk-
ları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundu-
rarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini 
ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun 
görüşü alınmak kaydıyla değerlendirme ölçütleri 
belirleyebilir” (DMK md. 122).
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Ödül ve başarı belgesi veril-
mesinin memurlar açısından 
yararlarını değerlendirin.

Memurun özlük dosyasında 
yer alacak bilgi ve belgeler 
nelerdir?

5 Memurların başarı değerlendirmesini ve uygulamasını açıklayabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Personel başarı değerlen-
dirmesine ilişkin olarak 
DMK’da 2011 yılında ger-
çekleştirilen değişiklikleri 
anlatın.

Öğrenme Çıktısı

Başka Bir Kuruma Geçişte İşlem Basamakları
1. Aşağıdaki yazı, A kurumunda memur olarak 

çalışmakta olan bir memurun, B kurumun-
daki başka bir memuriyete geçişine ilişkindir. 
Belediyeden, TSK’dan veya üniversiteden 
başka bir belediyeye, üniversiteye veya genel 
bütçeli kurumlara nakil hakkında da aşağıda-
ki işlem basamakları uygulanmaktadır.

2. Ancak işlem basamaklarını belirtmeden 
önce şu hususu vurgulamak gerekmektedir: 
Bir memur başka bir kurumdaki her unvana 
naklen atama isteyememektedir. Naklen ata-
ma istenilecek unvanın, o kurumun görevde 
yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği-
ne uygun olması gerekmektedir. Örneğin 
memur olarak çalışan bir kişi, mühendislik 
mezunu olsa dahi, başka bir kurumdaki mü-
hendis kadrosuna naklen atanamaz. Sadece 
şuan bulunduğu unvanla aynı denkteki di-
ğer unvanlara naklen atama isteyebilir. Aynı 
denkten neyin anlaşılması gerektiği, geçiş 
yapılmak istenen kurumun atama ve yer de-
ğiştirme yönetmeliğinde yer almaktadır.

İŞLEM BASAMAKLARI
1. Geçiş yapılmak istenen kurumun personel genel 

müdürlüğüne, naklen geçiş yapılmak istediğine 
dair bir dilekçeyle başvurulmalıdır (Kurum bu 
başvuruya olumlu yanıt vermek zorunda değil-
dir. Takdir hakkı vardır. Bu nedenle, kurumun 
en üst düzey yöneticisine ulaşılmalıdır)

2. Geçiş yapılmak istenen kurum geçişi kabul 
ederse, bu hâlde, çalıştığınız kuruma muva-
fakat sorulacaktır.

3. Çalıştığınız kurumun muvafakat vermesi 
gerekmektedir. (Muvafakat vermesi zorunlu 
değildir. Ancak muvafakat verilmeme işle-
minde hizmet gereklerine uygunluk olmadı-
ğı düşünülüyorsa, dava konusu edilebilir)

4. Muvafakat verilirse, yeni kurum atama yapar.
5. Atamayı yapan kurum, çalıştığınız kuruma 

ilişik kesme yazısı yazar. (Kanunen, “ilişik en 
geç 15 günde kesilir” diye bir kural bulun-
mamaktadır)

6. Çalıştığınız kurum, ilişiğinizi keser. Size teb-
liğ edilir. Siz de tebliğ ettikten sonra, kurum-
dan ayrılır ve diğer kuruma başlarsınız.

Yaşamla İlişkilendir
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

1
Memurların maaş rejimine ilişkin temel 
ilkeleri ve aylık ücretin hesaplanmasında 
dikkate alınan unsurları sıralayabilme

Memurların Maaş Rejimi
•	 Memur	olarak	atananlar	göreve	başladıkları	günden	itibaren	

aylığa hak kazanırlar. Aylık kadroya girmenin ve memurluk 
sıfatı kazanmanın bir sonucudur.

•	 Devlet	Memurları	Kanunu	ve	memurlara	parasal	olanaklar	
sağlamaya yönelik öteki hukuksal düzenlemeler günümüzde 
tek ücret ilkesinden uzaklaşılmasına yol açmıştır.

•	 Katsayı,	 memurların	 aylık	 tutarlarının	 hesaplanmasında,	
gösterge rakamıyla çarpılmak üzere saptanan bir sayıdır ve 
Bütçe Kanunuyla belirlenir.

2 Memurların yükselmelerine ilişkin 
kuralları tanımlayabilme

Memurların Yükselmeleri
•	 Görev	ve	unvanında	değişiklik	olmaksızın	memurun	belirli	

bir hizmet süresi ve yeteneğini göstermesi hâlinde aylıkça 
ilerlemesine “yatay ilerleme” ya da “kademe ilerlemesi” de-
nir. Kademe ilerlemesi her memurun yasal hakkıdır. Bu ko-
nuda idarenin takdir yetkisi yoktur.

•	 Memurun	bir	alt	dereceden	bir	üst	dereceye	geçmesine	de-
rece yükselmesi denir. Bunun için, üst derecede açık bir 
kadronun bulunması, alt derece içinde en az üç yıllık ve bu 
derecenin üçüncü kademesinde bir yıllık bekleme süresinin 
dolmuş olması, kadronun tahsis edildiği görev için öngörü-
len niteliklerin elde edilmiş olması gerekir.
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Memurların Yer Değiştirmesi 
ve Kadronun Kaldırılması

•	 Kurumlarda	 yer	 değiştirme	 suretiyle	 atanmalar;	 hizmetle-
rin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık 
gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında 
adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.

•	 Aynı	kurumun	başka	başka	yerlerde	bulunan	aynı	sınıftaki	
memurları karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanma-
larını isteyebilirler.

•	 Bir	 kurumdan	 başka	 bir	 kuruma	 geçmek	 isteyen	memur,	
kurumlararası nakil için bulunduğu kurumun da muvafaka-
tini almalıdır.

•	 Memurların	eşit	dereceler	 arasında	veya	derece	yükselmesi	
suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değişti-
receklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda, kuru-
luş kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde 
belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sı-
nıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri 
kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecele-
rinde dikkate alınır.

•	 Kurumlar,	görev	ve	unvan	eşitliği	gözetmeksizin	kazanılmış	
hak dereceleriyle, memurları, bulundukları kadro derecele-
rine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, 
kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara 
naklen atayabilirler.

•	 Kadrosu	 kaldırılan	 memurlar,	 en	 geç	 altı	 ay	 içinde	 ken-
di kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. 
Bu memurlar, kurumlarında atama imkânı bulunmama-
sı hâlinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara 
atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

•	 Kadrosu	kaldırılan	memurlar,	atama	işlemi	yapılıncaya	kadar	
kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir 
kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait mali haklardan 
ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler.

Yer değiştirme kavramını ve usullerini 
açıklayabilme3
Memurun kadrosunun kaldırılmasının 
haklarına ve yükümlülüklerine etkisini 
belirleyebilme

4

5 Memurların başarı değerlendirmesini 
ve uygulamasını açıklayabilme

Personel Başarı 
Değerlendirmesi

•	 Personel	 başarı	 değerlemesine	 ilişkin	 çağdaş	 sistemler	 yal-
nızca personelin belirli bir dönemdeki performansının iş 
gereklerine, görev tanımlarına ve performans standartlarına 
uygunluk derecesini belirlemeye hizmet etmekle kalmayıp, 
aynı zamanda personelin gelecekte göstereceği gelişme düze-
yi hakkında da bir yargıya varmayı amaçlar.
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neler öğrendik?

1  Lise mezunu bir devlet memuru en fazla ka-
çıncı dereceye kadar yükselebilir?

A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
E. 5

2  Memur aylıklarının hesaplanmasında esas 
alınan kat sayı ilke olarak ne tür bir düzenlemeyle 
belirlenmektedir?

A. Vergi Kanunları
B. Bütçe Kanunu
C. Devlet Memurları Kanunu
D. Maliye Bakanlığı tebliği
E. TBMM Kararı

3  Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan say-
manlara, vezne açığından sorumlu veznedarlara 
ödenen paraya ne ad verilir?

A. Mali sorumluluk tazminatı
B. İş güçlüğü zammı
C. İş riski zammı
D. Eleman temininde güçlük zammı
E. Özel hizmet zammı

4  Memur aylıklarının hesaplanmasında 1000 
gösterge rakamının katsayı ile çarpılması sonucu 
bulunacak miktara ne denir?

A. İş riski zammı
B. Kıdem aylığı
C. Taban aylığı
D. Yan ödeme
E. Hizmet aylığı

5  Aşağıdakilerden hangisi memurların karşılıklı 
olarak yer değiştirmeleri (becayiş) için aranan ko-
şullar arasında yer almaz?

A. Karşılıklı yer değiştirme ancak aynı kurum için-
de olmalı

B. Yer değiştirecek her iki memur da aynı sınıf 
içinde yer almalı

C. Becayiş, isteğe bağlı olmalı
D. Her iki memurun atamaya yetkili amirlerince 

uygun bulunmalı
E. Yer değiştirecek memurların kıdemi aynı olmalı

6  Aday memurların bulundukları kurumdan 
bir başka kuruma nakline ilişkin aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur?
A. Başka bir kuruma nakilleri yasaktır.
B. Gidecekleri kurumun muvafakatini almaları 

gerekir.
C. Hem bulundukları kurumun hem de gidecek-

leri kurumun muvafakatini almaları gerekir.
D. Muvafakat gerekmeksizin serbestçe kurum de-

ğiştirebilirler.
E. İlk altı ay nakilleri yasaktır, ikinci altı ayda muva-

fakat şartıyla başka kuruma nakilleri yapılabilir.

7  Memurların yazılı olarak istemde bulunma-
ları hâlinde, kurumlarında kazanılmış hak derece-
lerinin en çok kaç derece altında aynı veya başka 
yerlerdeki kadrolara atanmaları mümkündür?
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
E. 5

8  Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdaki 
hizmet sınıflarından hangisi “torba sınıf ” niteliğin-
dedir?
A. Genel idare hizmetleri
B. Teknik hizmetler
C. Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri
D. Emniyet hizmetleri
E. Yardımcı hizmetler

9  (…) defa başarı belgesi alanlara üstün başarı 
belgesi verilir. Boşluk aşağıdakilerden hangisiyle 
doldurulabilir?
A. 1 B. 3
C. 4  D. 2
E. 5

10  Kadrosu kaldırılan memurlar, kurumlarında 
atanma imkânı bulunmuyorsa başka bir kurumda-
ki kadrolara atanmak üzere (…)na bildirilir. 
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle dol-
durulabilir?
A. Devlet Personel Başkanlığı
B. Kalkınma Bakanlığı
C. Bakanlar Kurulu
D. Maliye Bakanlığı 
E. Sağlık Bakanlığı
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Yanıtınız yanlış ise “Gösterge Tablosu” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “Memurların Bir Kurum-
dan Diğer Bir Kuruma Nakilleri” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Yan Ödemeler, Zam ve 
Tazminatlar” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “Sınıf Değişikliği Suretiy-
le Naklen Atama” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Değişen Katsayı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B Yanıtınız yanlış ise “Memurların İsteği Üze-
rine İdarece Görev Yerlerinin Değiştirilmesi” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Ek Gösterge, Taban Ay-
lığı, Kıdem Aylığı” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Karşılıklı Yer Değiştir-
me” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Başarı, Üstün Başarı De-
ğerlendirmesi ve Ödül” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Kadronun Kaldırılması” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Araştır Yanıt
Anahtarı6

Araştır 1

DMK md. 147’de aylık, DMK’ya tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara 
hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para ola-
rak tanımlanmıştır. Devlet memurlarına ödenen maaş ya da aylıkların huku-
ki niteliği konusunda değerli hukukçu Kemal Gözler’e kulak verelim: “Maaş 
(aylık), ücret demek değildir. Zira ücret, bir kişinin yaptığı işin karşılığıdır; 
oysa maaş, memurun yaptığı göreve denk düşecek bir sosyal düzeyde yaşa-
ma imkânını sağlamaya yönelik bir parasal araçtır. Bu şu anlama gelmektedir 
ki, maaş, yapılan işin değil, işgal edilen memuriyetin karşılığıdır. Dolayısıyla 
maaş miktarı, memurun, verimine ve başarısına göre değil, işgal ettiği memu-
riyetin idari hiyerarşi içindeki önemine göre değişir. Bu nedenle bir memur, 
memuriyetini işgal ettikçe, çalışmasa bile maaş alır; memurun çalışmamasını 
müeyyidelendirmek için maaşsız bırakılamaz; aylığından kesinti yapılamaz. 
Burada özellikle vurgulamak gerekir ki, maaş ‘statüter’ niteliktedir. Yani ka-
nun ve düzenleyici işlemlerle düzenlenir. Maaşın miktarı idare tarafından tek 
yanlı olarak belirlenir. Maaş akdi nitelikte değildir. O nedenle idare ile memur 
arasında maaş konusunda pazarlık yapılamaz” (Gözler, c. II, 2003, s.671).

Araştır 2
Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademe-
leri DMK md. 36’da düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemede 2-6 yıl sureli 
yükseköğrenimi bitirenlerin 1. dereceye yükselebilecekleri belirtilmiştir.
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Araştır Yanıt
Anahtarı6

Araştır 3

Belli bir kişiyi, hukuk kurallarınca önceden düzenlenmiş objektif ve kişilik 
dışı bir hukuki duruma sokan veya böyle bir hukuki durumdan çıkaran işlem-
lerdir. Nesnel ve kişilik dışı hukuki statünün kapsamı önceden hukuk kuralla-
rınca düzenlenmiş olduğu için, şart işlemlerin bu hukuki durumun kapsamını 
düzenlemesi söz konusu olmaz. Tipik örneği, memur atama işlemidir.

Araştır 4

Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgele-
re ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir. Memurun 
özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, 
soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi veril-
mesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur (DMK md. 109).
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Anahtar Sözcükler: • Disiplin Soruşturması • Disiplin Yaptırımı   • Ceza Kovuşturması  • Soruşturma İzni  
• Ön İnceleme  • Görevden Uzaklaştırma

1
Disiplin ve Disiplin Yaptırımı Kavramı
1 Disiplin yaptırımı kavramını tanımlayabilme 

ve hukuki niteliğini belirleyebilme 2
Disiplin Hukukuna Hakim Olan Başlıca 
İlkeler
2 Disiplin hukukunun temel ilkelerini 

sıralayabilme

4
Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması
5 Memurlar hakkında ceza kovuşturması 

yapılabilmesi için izlenmesi gereken usul 
kuralları açıklayabilme

Disiplin Soruşturmasının Usule İlişkin 
Kuralları ve Disiplin Yaptırımları
3 Disiplin soruşturmasının usule ilişkin 

kurallarını saptayabilme
4 Disiplin yaptırımlarının türlerini 

saptayabilme3
Görevden Uzaklaştırma
6 Memurlar hakkında uygulanan görevden 

uzaklaştırma tedbirinin hukuki niteliğini, 
uygulanma usulünü ve sonuçlarını 
açıklayabilme5
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GİRİŞ
Kurum düzenini ve idareye duyulan güven ve 

saygıyı sağlamak amacıyla disipline aykırı davra-
nışların bastırılması için uygulanan yaptırımlar 
disiplin yaptırımlarıdır. DMK’da memurlara uygu-
lanabilecek yaptırımlar düzenlenmiştir. 4483 sayılı 
kanunda ise, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 
görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargı-
lanabilmeleri için izin vermeye yetkili merciler be-
lirtilmiş ve izlenecek usul düzenlenmiştir. Disiplin 
soruşturması veya ceza kovuşturması nedeniyle me-
mur görevinden uzaklaştırılabilir. Görevden uzak-
laştırma, kamu hizmetlerinin gerektirdiği hâllerde 
görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet 
memurları hakkında uygulanacak geçici bir idari 
tedbirdir. Bu çerçevede aşağıda öncelikle disiplin ve 
disiplin yaptırımı kavramı açıklanmakta, ardından 
sırasıyla disiplin hukukuna hakim olan başlıca ilke-
ler, disiplin soruşturmasının usule ilişkin kuralları 
ve disiplin yaptırımları, memurlar hakkında ceza 
kovuşturması yapılabilmesi için izlenmesi gereken 
usul kuralları ve memurlar hakkında uygulanan gö-
revden uzaklaştırma tedbirinin hukuki niteliği, uy-
gulanma usulü ve sonuçları incelenmektedir. 

DİSİPLİN VE DİSİPLİN YAPTIRIMI 
KAVRAMI

Aşağıda öncelikle disiplin kavramı otokratik ve 
demokratik işlevi dikkate alınarak açıklanmakta, 
ardından disiplin yaptırımı kavramı amacı ve yap-
tırım türleri çerçevesinde incelenmektedir. 

Disiplin Kavramı
“Disciple” kökünden gelen disiplin terimi gün-

lük dilde birçok anlama gelmekle birlikte, hukuksal 
olarak istenilmeyen bir fiilin sonucu olarak uygula-
nan yaptırımı ifade eder. Disipline ilişkin kurallar 
sadece memurlara özgü uygulama alanı bulmaz. 
Bunlar kamu otoriteleri kadar, yarı kamusal ya da 
tamamen özel nitelikli teşekküllerde de etkili ve 
geçerlidir. Özel işletmelerde disiplinin başlıca ge-
rekçesi ekonomi ve verimliliğin sağlanmasında bir 
araç olmasıdır. Özellikle yüzyılın son çeyreğinde 
disiplin hukukunun çehresinin değiştiği, örneğin 
cezaevlerinin ya da kışlaların kapalı ortamından 
sıyrılıp gün ışığına çıktığı söylenebilir. Gerçekten 
derneklerde, okullarda, cezaevlerinde, noterler için 
ya da TBMM’de ve hatta özel işletmelerde dahi uy-
gulanma alanı bulmaktadır.

Hukuksal anlamda disiplin kavramının ne ol-
duğunu belirleyen ve bütün unsurlarını ihtiva eden 
genel bir tanım bulunmamakla birlikte, Anayasa’ 
da, özellikle kamu personeli disiplin hukukunu il-
gilendiren birçok hükme rastlamak mümkündür. 
Disiplin hukuku ve onun branşları üzerinde, kamu 
görevlileri hukuku oldukça etkili olmuştur. Ancak, 
disiplin hukuku kapsamına giren bir fiil aslında sa-
dece kamu görevlileri tarafından işlenebilen bir fiil 
değildir. Bütün bunlardan ülkemiz bakımından 
disiplin uygulamasının birden çok yargı düzenini, 
örneğin idari, adli yargıyı ilgilendirebilen bir özellik 
taşıdığı söylenebilir. Örneğin, kamu kurum ve ku-
ruluşlarında kamu görevlilerinin disiplin işlemlerin-
den doğan uyuşmazlıklar idari yargıda, derneklerin 
disiplin işleri adli yargıda görülmektedir. Hatta kimi 
kamu personeline verilen disiplin yaptırımları yargı 
denetimi dışında tutulmuştur.

Modern devletlerde bu hukuk dalı kodlaştırılmış, 
kurumlaştırılmış ve ayrı bir yargı sistemi meydana 
getirilmiştir. Kanunlaştırma hukuk gelişiminde ileri 
bir aşamayı oluşturur, ancak Türk disiplin hukuku-
nun henüz bu aşamaya ulaşmadığını, disiplin huku-
kunun sadece askerlerle ilgili bölümünün kanunlaş-
tırılmış olduğunu belirtmeliyiz. Örneğin, Almanya’ 
da memur ve emeklilere ilişkin “Federal Disiplin 
Tüzüğü” mevcuttur. Söz konusu tüzük 28.11.1951 
tarihli bir Kanun’ la yenilenmiş ve aynı sene “Di-
siplin Mahkemeleri Tüzüğü” de yürürlüğe girmiştir.

Otokratik Disiplin
Disiplinin amacının ne olması gerektiğinin tes-

biti önemlidir. Disiplin, yaptırım mı yoksa bir eği-
tim aracı olarak mı görülmelidir? Disipline yapıcı 
(consructive) ve bastırıcı (repressive) olmak üzere 
iki farklı işlev yüklenebilir. Bu bağlamda bastırıcılı-
ğı esas alan otokratik disiplin çalışma hayatında en 
geniş ölçüde hakim olan disiplin anlayışı olup bu 
tür disiplinde yaptırımlar sert, şiddetli olmakta ve 
empoze edilmektedir. Dolayısıyla korku disiplinin 
temelidir. Michel Foucault’ya göre, disiplin yetkisi-
nin kullanılmasının izlediği yollar sonuçta birbirine 
çıkar. Bunlar gözlem altında tutma ve cezalandırma-
dır. Bazen bu yolların kesiştikleri de söylenebilir.

Otokratik Disiplin
Disipline bastırıcı bir işlev yükleyen, sert ve 
şiddetli yaptırımlar öngören disiplin anlayışı.
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Demokratik Disiplin
Demokratik disiplinde bastırıcılık yerine yapıcı 

bir anlayış esas alınmakta emirlerin kaynağını oluş-
turan işin icapları astlarca bilinirse emirlere kendi-
liğinden uyulmaya başlanmış olacağı anlayışı esas 
alınmaktadır.

Devlet Memurları Kanunu’nun hangi işlevi esas al-
dığı sorununun belirlenmesi bakımından md.124’ün 
dikkate alınması gerekir. “Amir”, “uyulma zorunlulu-
ğu”, “yasaklamak” gibi terimler karşısında asıl amacın 
klasik görüş olan “bastırıcılık” olduğu düşünülse de 
bazı disiplin yaptırımlarının bir süre sonra özlük dos-
yasından silinebilmesine olanak verilmesi ve bunun 
da memurun davranışlarına bağlanması nedeniyle ya-
pıcı işleve yönelik olduğu, dolayısıyla sonuçta karma 
sistemin kabul edildiği söylenebilir. Bununla birlikte, 
kanımızca bu yargı ilk dört disiplin yaptırımı bakı-
mından geçerli olabilir; dolayısıyla mutlak değildir. 
Çünkü, disiplin yaptırımı olarak devlet memuriye-
tinden çıkarma işleminin özlük dosyasından silinmesi 
mümkün değildir (DMK md. 133/1). 

Disiplin Yaptırımı Kavramı
Disiplin yaptırımı, kurum düzenini ve idareye 

duyulan güven ve saygıyı sağlamak amacıyla disip-
line aykırı davranışların bastırılması (disipliner ih-
lalin bastırılmasını temin) için uygulanan bireysel 
yaptırımlardır. Disiplin yaptırımının hukuki nite-
liğini açıklamakta kullanılan teorik yaklaşımlardan 
biri, sözleşme görüşüdür. Bu görüş, devletin kamu 
görevlileri üzerinde sahip olduğu disiplin yaptırımı 
yetkisini sözleşmeye dayandırmaktadır. Diğer bir 
görüşe göre ise disiplin yaptırımı uygulama yetkisi 
sözleşmeden çok kurumsal kurallardan kaynaklanır.

Disiplin cezaları, memurun mesleği hayat ve 
vazifelerinde görülen yolsuzluklara karşı kendisine 
tatbik edilen bir kısım zecrî müeyyidelerdir (Onar, 
c. II, 1966, s. 1188). Bir kamu kurumunda çalışan 
mensupların kurum düzenine aykırı davranışların-
dan dolayı uygulanan yaptırımlardır. Bu anlamda 
disiplin, yanlış bir davranışın cezalandırılmasından 
ibarettir (Balta, 1970, s. 441).

Manevi Nitelikli Disiplin Yaptırımları
Devlet Memurları Kanunu’na göre; manevi 

nitelikli disiplin yaptırımları uyarma ve kınama-
dır. Bu tür yaptırımı gerektiren fiillere göz atılacak 
olursa bunların bizzat kendimiz ve etrafımızdaki-
lerce sıkça yapılabildiğini görürüz. Eğer söz konusu 
hükümler sıkı sıkıya uygulanırsa bu tür yaptırım-
lara tâbi olmayacak memurun neredeyse kalmaya-
cağı söylenebilir. Diğer taraftan, kurum düzenini 
sağlayan disiplin soruşturmasını gerektirecek dü-
zeye ulaşmamış fiiller ile basit disiplin yaptırımına 
konu olan fiiller arasındaki sınırın kesin çizgilerle 
belirlenmesi de mümkün değildir. Ayrıca belirte-
lim ki uyarmanın resmî olması durumunda disip-
lin yaptırımından söz edilir ve ancak resmî uyarma 
memurun özlük dosyasına geçer. Avrupa Birliği 
Memurları açısından manevi nitelikli disiplin yap-
tırımları, yazılı uyarı ve kınamadır (Önüt, Avrupa 
Birliği Personel Rejiminin Disiplin Hukuku Boyu-
tu, s. 33). 

Mali Nitelikli Disiplin Yaptırımları
Mali nitelikteki disiplin yaptırımları devlet 

memurları bakımından aylıktan kesme ve kademe 
ilerlemesinin durdurulmasıdır. Aylıktan kesme 
biçimindeki bir yaptırımın, memurun ailesini de 
doğrudan etkilemesi nedeniyle sosyal devlet ilke-
sine aykırı olduğu dü-şünülebilir. Nitekim, Dev-
let Memurları Kanunu’ nun ilk şeklinde bu tür 
disiplin yaptırımından söz edilmemiştir. Belirte-
lim ki Avukatlık Kanunu ve meslek kuruluşlarına 
ilişkin diğer kanunlarda da disiplin para yaptırım-
larına rastlanmaktadır. Avrupa Birliği Memurları 
açısından mali nitelikli disiplin yaptırımları, ka-
deme ilerlemesinin 1-23 ay arasında durdurulma-
sı, kademenin indirilmesi, derecenin geçici olarak 
düşürülmesi, aynı hizmet sınıfında derecenin 
düşürülmesi, daha alt bir hizmet sınıfına derece 
düşürülerek veya düşürülmeksizin yerleştirmedir 
(Önüt, s. 33)

Demokratik Disiplin
Disipline yapıcı bir işlev yükleyen disiplin 
anlayışı.

Disiplin Yaptırımı
Kurum düzenini ve idareye duyulan gü-
ven ve saygıyı sağlamak amacıyla disipline 
aykırı davranışların bastırılması için uygu-
lanan bireysel yaptırımlardır.
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Tasfiye Edici Disiplin Yaptırımları
Tasfiye edici, memurun memuriyet sıfatını 

sona erdirici yaptırım ise devlet memurluğundan 
çıkarmadır. Devlet Memurları Kanunu disiplin 
yaptırımları ve bunları gerektiren disiplin fiilleri 
konusunda özel kanun hükümlerinin saklı olduğu-
nu belirtmiş olup (DMK md. 125), bu özel düzen-
lemeler içerisinde devlet memurluğundan çıkarma 
yaptırımı da yer alabilir. Mevzuata genel olarak 
bakıldığında bu tür düzenlemelerin hiç de az ol-

madığı görülür. Danıştay disiplin konusunda özel 
kanunda hüküm bulunmayan durumlarda genel 
kanun olan Devlet Memurları Kanunu’na göre hü-
küm verilmesi gerektiğini, özel kanunlarda hüküm 
olan hâllerde genel kanun olan Devlet Memurları 
Kanunu’nun uygulanmayacağını vurgulamaktadır. 
Avrupa Birliği Memurları açısından tasfiye edici di-
siplin yaptırımı, memuriyetten çıkarmadır. AB’de 
bu durumda emeklilik haklarına da müdahale edi-
lebilmektedir (Önüt, s. 33). 

Otokratik ve demokratik 
disiplin anlayışları arasında-
ki faklılıkları değerlendirin.

Disiplin hukuku ile ceza 
hukuku arasındaki benzer-
likler dikkat çekicidir. So-
nuçta her ikisi de kişilerin 
kusurlu davranışlarını ceza-
landırmaya yöneliktir. An-
cak iki hukuk alanı arasında 
bazı önemli farklılıklar da 
mevcuttur. Sizce bu farklı-
lıklar neler olabilir?

Avrupa Birliğinde geçerli 
disiplin yaptırımlarını be-
lirtin.

Öğrenme Çıktısı

1 Disiplin yaptırımı kavramını tanımlayabilme ve hukuki niteliğini belirleyebilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

DİSİPLİN HUKUKUNA HAKİM OLAN BAŞLICA İLKELER 
Savunma hakkına saygı ilkesi, oranlılık ilkesi, çift disiplin yaptırımı uygulama yasağı disiplin hukukuna 

hakim başlıca ilkeler arasında yer almaktadır. Disiplin yaptırımları bakımından da kanunilik ilkesi geçer-
lidir. Disiplin yaptırımını gerektiren fiiller bakımından DMK kıyasa imkan vermektedir. Bu çerçevede 
DMK açısından disiplin yaptırımını gerektiren fiiller bakımından kanunilik ilkesinin geçerli olmadığı 
belirtilebilir. Aşağıda savunma hakkına saygı ilkesi, oranlılık ilkesi, çift disiplin yaptırımı uygulama yasağı 
ve DMK’da kıyasa imkan veren düzenleme açıklanmaktadır. 

Savunma Hakkına Saygı İlkesi
Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya 

yetkili disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte 
savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır (DMK md.130). İnsan haklarına 
saygılı olma kaygısının özel olarak ortaya çıktığı alanlardan birisi de disiplin alanıdır. Disiplin usulünde 
de memurun korunması gerekir. Disiplin soruşturmalarında dar ve katı anlamda savunma hakkı, iddia 
karşısında yapılan savunmadır. Geniş anlamda savunma hakkı ise, söz konusu disiplin yaptırımının veril-
mesi anına kadar geçen süreç ve usulde ilgilinin bilgi sahibi olma hakkı, talebi reddetme hakkı ile kara-
rın değiştirilmesi için hukuki başvuru imkânının mevcudiyetini kapsamaktadır. Esasen savunma hakları 
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deyimi başlıca iki anlamda kullanılmaktadır. İlki, 
genel ilke niteliğinde savunma haklarına saygı ilke-
si (Principe du respect des droits de la défense) di-
ğeri ise savunma hakları kapsamına giren haklardır 
(Droits de la défense). Fransız disiplin hukukunda 
da memur lehine sağlanmış temel usuli garantiler-
den birisi savunma hakkı olup, savunma hakkı-
nın yanısıra disiplin soruşturmasında öngörülen 
zorunlu usul ve içtihatlardan “disiplin usulünün 
genel ilkeleri” memurlar için öngörülmüş temel ve 
olağan garantilerdir. Alman disiplin hukukunda da 
savunma hakkına saygının hukuk devleti ilkesinin 
bir gereği olduğu vurgulanmaktadır (Claussen-
Czapski, 1997, s. 37).

Savunma hakkı demokratik düzenin en üst 
temel ilkelerinden biridir. Bu hak sadece yargı or-
ganları önünde değil, disiplin soruşturmalarında 
da vazgeçilemeyecek haklardandır. Anayasa md. 
36’da düzenlenen hak arama hürriyetinin içeri-
sinde mündemiç olan ve disiplin soruşturmasında 
memur lehine konulmuş olan savunma hakkı (Le 
droit de la défense) Anayasamızda ayrıca ve açık-
ça vurgulanmak suretiyle anayasal teminat altına 
alınmış mutlak bir haktır (AY md.129/2). Anılan 
hükümde savunma hakkının kullanılmasından de-
ğil, tanınmasından söz edilmektedir. Kanun koyu-
cu da disiplin soruşturması bakımından daha önce 
aynı konuda düzenleme getirmiş bulunmaktadır 
(DMK md.130). Savunma hakkının teknik anlam-
da sadece yargı erki ile bağlantılı olduğu tartışılabilir 
bir husustur. Nitekim, anayasa sistematiği dikkate 
alındığında disiplin soruşturmasında savunma hak-
kının varlığı yargıya ilişkin bölümde değil, yürütme 
ve idareye ilişkin kısmında yer almaktadır. Diğer 
taraftan, savunma hakkının varlığını yasama ve yü-
rütme erkinde kabul etmeme, hükûmetin denetlen-
mesi ya da idarenin yargı dışı hukuki denetiminde 
mağduriyetlere ve hak kayıplarına sebep olabilir. Bu 
ihtimal ise hukuk devleti, insan haysiyetinin korun-
ması, idarede saydamlık gibi ilkelerle kolayca izah 
edilemez. Ayrıca, idari yoldan hâlledilebilecek kimi 
uyuşmazlıkların mutlaka yargı yoluna götürülme-
sini gerektiren anlayış, zaten ağır işleyen mahke-
melerin iş yükünü daha da arttırabilir. Dolayısıyla 
savunma hakkının kullanılmasını daraltan bu gö-
rüşe katılamamaktayız. Savunma iddiaya ilişkin her 
noktaya yönelik yapılmalıdır. Fransa’ da da memu-
run dosyayı inceleme hakkı bulunmakla birlikte, 
memur, dosyanın kendisine emanet verilmesini ya 
da yerinin değiştirilmesini isteyemez.

Savunma hakkı ve bunun içerisinde yer alan 
mutlak, kamusal ve herkese karşı ileri sürülebilen 
savunma dokunulmazlığı devlet memuriyetinden 
çıkarmaya ilişkin disiplin soruşturması sürecinde 
tartışmasız büyük bir öneme sahip bulunmaktadır. 
İsnat olunan hususun ilgiliye açıkça ve yazılı olarak 
bildirilmesi şarttır. Memur ne için hangi konuda 
savunma yapacağını ancak söz konusu bildirimden 
sonra öğrenebilir. İsnat edilen disiplin fiilinin yeri, 
zamanı ve oluş şeklinin anlaşılır biçimde özetlenip 
yazılması gerekir. Devlet Memurları Kanunu’na 
göre savunmanın usulüne uygun olabilmesi için 
sanığa tebligatın yapıldığı tarihten itibaren yedi 
günden az olmamak üzere süre verilmesi gere-
kir (DMK md. 130/2). Bu asgari süre olup, daha 
uzun bir süre ya da belirli bir tarih öngörülebilir. 
Öte yandan, memurun soruşturma dosyasındaki 
savunması disiplin kurulunca yeterli görülmezse 
ayrıca disiplin kurulunca savunmasının alınması 
gerekir. Fransız yargı kararlarında da memurun sa-
vunmasını yapabilmesi için makul süreye saygı gös-
terilmesi hususuna riayet edilip edilmediğine önem 
verilmektedir. Devlet memuriyetinden çıkarma 
yaptırımını gerektiren bir disiplin soruşturmasında 
soruşturulan memur, savunmasını vermek isteme-
yeceğini bildirse bile kanımızca yine de kanuni yedi 
günlük sürenin beklenilmesi gerekir. Kanuni asgari 
yedi günlük süre, idareyi olduğu kadar soruşturu-
lan memuru da bağlamaktadır. Savunma hakkının 
varlığından söz edilmesine rağmen savunmanın ne 
zaman yapılması gerektiği konusunda bir tarih veya 

DMK, m. 130
Devlet memuru hakkında savunması alın-
madan disiplin cezası verilemez. Soruştur-
mayı yapanın veya yetkili disiplin kurulu-
nun 7 günden az olmamak üzere verdiği 
süre içinde veya belirtilen bir tarihte sa-
vunmasını yapmayan memur, savunma 
hakkından vazgeçmiş sayılır.

Anayasa, m. 129/2
Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile 
kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşları ve bunların üst kuruluşları men-
suplarına savunma hakkı tanınmadıkça 
disiplin cezası verilemez.
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belli ya da belli edilebilir süre belirtilmemişse Dev-
let Memurları Kanunu’nda asgari olarak belirtilmiş 
yedi günlük sürenin dolduğu gerekçesiyle savun-
manın kabul edilmemesi memurun mağduriyetine 
sebep olabilir. Diğer bir deyişle, söz konusu kanuni 
süreden (yedi gün) sonra memurun savunmasının 
dinlenmemesi devlet memuriyetinden çıkarma gibi 
önjemli bir konuda memuru mağdur edebilir. Do-
layısıyla soruşturmacının hatasından kaynaklanan 
bu ihtimalde memur daha sonra da savunma hak-
kını kullanabilmelidir.

Üzerinde dikkatle durulması gereken bir diğer 
husus ek süre verilip verilemeyeceğidir. Kanunla 
düzenlenmemiş olan bu konuda kanımızca so-
ruşturulan memurca öngörülen süre içerisinde sa-
vunma yapılamaması haklı bir sebebe dayanıyorsa 
savunma hakkının kullanmasını sağlamak amacıy-
la ek süre verilmesi gerekir. Devlet Memurları Ka-
nunu md.130’daki “soruşturmayı yapan” ibaresinin, 
Devlet Memurları Kanunu md.126 gereğince resen 
disiplin cezası vermeye yetkili makam olarak anla-
şılması gerekir. Ancak bu kapsamda yer almayan, 
disiplin yaptırımı uygulama yetkisine sahip olma-
yan müfettiş veya soruşturmacı tarafından yapılan 
inceleme sırasında sorulan sorulara ilgili memur ta-
rafından cevap verilebilmesi için süre verilmesi zo-
runlu değildir. Zira deliller toplandıktan sonra fakat 
karar verilmeden önce ilgili memura oluşan dosyaya 
göre savunma hakkı vermek söz konusu olacaktır.

Memur savunmasını yazılı yapabileceği gibi 
sözlü olarak da yapabilir. Sözlü yapılan savunma-
nın zapta geçirildikten sonra ilgililerce imzalanma-
sı gerekir. Danıştay, disiplin soruşturmasına konu 
olan fiilin ne olduğu ve savunma süresine dair teb-
ligat yapılmamakla birlikte daha sonra savunma 
alınmasının sonucu etkilemeyen sakatlık olduğuna 
karar vermiştir.

Hukuki yardım konusunda, soruşturulan me-
mur çağa damgasını vuran bir büyük hareketten 
“idarede demokrasi” den yararlanmaktadır. Her 
şeyden önemlisi memurlar günümüzde idari bel-
gelere ulaşma hakkına kavuşmuşlardır. Dolayısıyla 
kendileriyle ilgili dosyaları savunmalarını yapabil-
mek için görebilmektedirler. İfadelerinin alınması 
hakkına ve kendilerine zarar verecek bir kararın 
alınmasından önce kendilerini savunma hakkına 
sahip olmak çağdaşlığın sağladığı bir aşamadır. Di-
siplin yaptırımı konusunda gerek karar alınmadan 
önce gerekse karar uygulanırken ilgili memura aza-
mi hukuki güvence sağlanmalıdır. Disiplin yoluyla 

memuriyete son vermeyi gerektiren soruşturmada 
ilgili memur, avukatın hukuki yardımından fayda-
lanabilir ancak olaya ilişkin konularda bizzat sanı-
ğın dinlenilmesi gerekir. Avrupa Birliği memurları 
hakkında yürütülen disiplin soruşturmasında yap-
tırımın ağırlığı söz konusu olmaksızın, avukatın 
hukuki yardımından faydalanma yolu açıktır. Yine, 
Avrupa Birliği Adalet Divanınca savunma hakkına 
saygının ihlal edilmesi yargısal başvuruya gerekçe 
kabul edilmektedir. 

Hakkında soruşturma yapılan memura, davetiye-
de belirtilen süre sonunda savunmasını yapmak için 
gelmemesi durumunda “savunma hakkından fera-
gat” etmiş sayılacağı hususu da ayrıca ve açıkça belir-
tilmelidir. Belirtilmezse usule uygun bir bildirimden 
söz edilemez. Ancak buna rağmen ilgili savunmasını 
yapmışsa sonucu etkilemeyen usul sakatlığından söz 
edilebilir fakat bildirimde durum belirtilmemiş ilgili 
memur da savunmasını yapmamışsa bu husus daha 
sonra açılacak iptal davasında usule etkili bir sakatlık 
olarak kabul edilmelidir. Eğer söz konusu sakatlık 
soruşturma tamamlanmadan tesbit edilmişse usule 
uygun savunma istenmelidir. Amaç kurum düzeni-
ni bozan disiplin fiilinin ortaya çıkarılmasıdır ve bu 
bağlamda soruşturulan memurun yapacağı açıkla-
malar onun için olduğu kadar idare için de önem 
taşıyacaktır. Vurgulamamız gereken diğer bir husus 
ise soruşturmacı tayin edilmek suretiyle soruşturma 
raporu düzenlenmeden, disiplin amiri tarafından il-
gilinin ifadesi ve savunması alınarak disiplin cezası 
verilmesinin hukuka aykırı olduğudur.

Oranlılık İlkesi
Disiplin hukuku alanında devlet memuruna 

uygulanan yaptırım ile bunu gerektiren disiplin 
fiili arasında adil bir “oran” olmalı, “oransızlık” 
hâlinde yaptırım uygulanamamalıdır. Danıştay bir 
kararında, “... disiplin suçu olarak hakaret eyleminin 
cezası bir yıl süre ile okuldan uzaklaştırma olduğu 
hâlde sırf hüküm giydiği gerekçesiyle bu süreyi aşan 
bir ceza uygulanarak öğrencinin ilişiğinin kesilmesi 
suçla ceza ve yönetmelikteki iki kural arasında adil 
bir denge bulunmadığını açıkça göstermektedir. Bu 
durum gözetilmeden davayı reddeden idare mahke-
mesi kararında hukuka aykırılık bulunmaktadır...” 
hükmüne yer vermiştir. (D. 8.D., E. 1988/20, K. 
1990/145). Danıştay bir başka kararında “Bir me-
mur hakkında takdir edilen disiplin cezası ile, ilgi-
linin eylemi arasında adil bir denge bulunması ilkesi 
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disiplin hukukunun temel ilkelerindendir. Bu denge 
kurulurken olayın oluş biçimi, ilgilinin suç kastının 
bulunup bulunmadığı, irade dışı etkenlerin eylemin 
meydana gelmesine etkisi gibi hususların göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Olayda, davacının 
görev yerinden farklı bir yerde ikamet eden eşini teda-
vi ettirmek için 26.10.1993 günü hasta sevk kağıdı 
aldığı, ulaşım zorluğu nedeniyle 27.10.1993 günü ... 
Devlet Hastanesine ulaştığı, araya Cumhuriyet Bay-
ramı ve hafta sonu tatili girmesi nedeniyle tedaviye 
ancak 1.11.1993 günü başlanabildiği, her ne kadar 
bu hususu yeterli delillerle ortaya koyamıyor ise de ne-
ticede eşine hasta teşhisi konulduğu, tedavinin gecik-
mesi ve davacının göreve devamsızlığında araya giren 
resmi tatilin de etkili olduğu anlaşılmaktadır.’’ şeklin-
de hüküm kurarak eylem ile ceza arasında adil bir 
dengenin olup olmadığını incelemiştir. (D.8.D., 
T.11.12.1997, E.1995/3680, K.1997/3928).

Çift Disiplin Yaptırımı Uygulama 
Yasağı

Fransa’da, iyi niyet ve hakkaniyet ilkeleri, içti-
hatlar ve idareye uygulanan yazılı olmayan kural-
lara dayanılarak, bir disiplin fiiline ancak bir defa 
disiplin yaptırımı uygulanabileceği ilkesi kabul 
edilmiştir. Hukuki nitelendirmede yanılgı olma-
mak koşulu ile aynı disiplin fiilinden dolayı iki defa 
disiplin soruşturması açılamaz. Divan, aynı fiilden 
dolayı iki defa ceza olmaznonbis in idemkuralına 
saygıyı disiplin uygulamalarında da göz önüne al-
maktadır. Alman disiplin hukukunda da aynı kura-
lın uygulama alanı bulduğu belirtilmelidir. Bunun 
dışında, söz gelimi memurun alkollü araç kullanıp 
kaza yapması ya da yüksek sesle radyo vs. dinlemesi 
nedeniyle ceza mahkemesinde aleyhine karar veril-
miş olması, ayrıca disiplin yaptırımı uygulanması-
na engel değildir. Bununla birlikte, disiplin yaptırı-
mı uygulanan memur aleyhine ceza mahkemesince 
verilen karara dayalı olarak daha once uygulanan 
disiplin yaptırımını gerektiren fiil nedeniyle yeni 
bir disiplin soruşturması açılmak suretiyle yeniden 
disiplin yaptırımı uygulanması hukuka aykırıdır.

Aynı disiplin fiilinden dolayı farklı kurumlar-
ca disiplin soruşturması açılabilir mi? Örneğin, 
Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi aynı zamanda 
baroya da kayıtlı yazıhane sahibi bir avukat ise işle-
diği fiilin farklı kurum düzenlerini ihlal ettiğinden 
bahisle iki farklı kurumca iki farklı disiplin soruş-
turması açılabilir mi? Kanımızca aynı fiil sebebi ile 
her bir kurumun diğerinden farklı ve bağımsız olan 
düzeni ihlal edilmişse her biri kendisi açısından ayrı 
bir soruşturma yapabilmelidir. Aslında, burada her 
bir kurumun aynı fiilden dolayı kendisi yönünden 
yaptığı tek bir soruşturmanın söz konusu olduğu 
düşünülebilir. Bununla birlikte, aynı disipliner fi-
ilden dolayı aynı kişi hakkında aynı kurumca bir-
den fazla disiplin soruşturması açılamaz. Örneğin, 
disiplin yaptırımı uygulanmasına gerek olmadığına 
dair karar alınıp ilgiliye tebliğ edildikten sonra, söz 
konusu fiil ceza kovuşturmasını da gerektirmiş ve 
ilgili mahkûm olmuşsa, bu mahkûmiyet esas alınıp 
tekrar o kişi hakkında disiplin soruşturması açıla-
maz. Bir disiplin fiili birden fazla disiplin yaptırı-
mının konusunu oluşturabilecek nitelikte bir gö-
rünüm arz ediyorsa ve diğer deliller ile de farklı bir 
sonuca ulaşılamıyorsa daha ağır nitelikli disiplin 
yaptırımına göre karar vermek kanımızca hakkani-
yetle bağdaşmayacağı için sadece hafif olan disiplin 
yaptırımına göre karar verilmelidir. Danıştay, aynı 
disiplin fiili nedeniyle birden fazla disiplin yaptırı-
mını kabul etmemekle birlikte ağır nitelikli disip-
lin yaptırımına göre karar vermektedir. Bir başka 
deyişle fiil ile disiplin yaptırımı arasında oranlılığın 
korunması gerekir. Bu disiplin hukukunun temel 
ilkelerinden birisidir.

Devlet Memurları Kanunu’ nda Kıyasa 
İmkân Veren Düzenleme

Disiplin fiillerinin kıyas yoluyla uygulanması-
na olanak veren hüküm (DMK md.125/4) oldukça 
önemlidir. Bu hükmün gerekçesi, kurum düzenini 
bozan her fiilin önceden öngörülemeyeceği gerçeği-
dir. SACE, kurumun yaptırım uygulama yetkisinin 
tıpkı toplumun cezalandırma hakkı gibi önceden sı-
nırlandırılmasının mümkün olmadığı görüşündedir. 
Dolayısıyla önceden belirlenemeyen ancak niteliği 
gereği kıyas yolu ile yukarıda açıklanan fiillere ben-
zer nitelikteki fiillerin de disiplin yaptırımına konu 
olacağı hüküm altına alınmıştır (DMK md.125/4). 
Ayrıca örneğin DMK md. 125/ E-a bendinde “gibi” 
sözcüğü kullanılmıştır. Dolayısıyla genel olarak kıyasa 

Oranlılık İlkesi
Disiplin suçunun ağırlığıyla disiplin cezası-
nın sertliği arasında makul bir oran olması.
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izin veren düzenleme olmasaydı dahi kıyas uygulama 
alanı bulacaktı. Ancak sonuçta genel olarak kıyasa izin 
veren fıkra hükmü yoluyla maddedeki tüm bentlerin 
uygulama kapsamına girecek disiplin fiillerinin kıyas 
yolu ile genişletilmesi mümkün hâle getirilmiştir. Kı-
yasa yer vermeyen tahdidi sayımın dinamik, hızla ge-
lişen idari hayatta faydalı olamayacağı söylenmişse de 
özellikle memur teminatı ve devlet memurluğundan 
çıkarmanın sadece memuru değil, ilgili üçüncü kişileri 
de etkileyen yönleri, önemi ve ağırlığı dikkate alındı-
ğında bu görüşe “disipliner ihraç” bakımından katıl-
mamaktayız. Öğretideki bir görüşe göre, genel olarak 
disiplin suç ve cezalarında ceza hukuku genel ilkeleri 
geçerli olmalıdır ve ceza hukukunda kabul edilmeyen 
kıyas yöntemi disiplin hukukunda da uygulanmama-
lıdır (Azrak, 2004, s. 8). Konu dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de tartışmalı olup değişik yazarlar farklı 
görüşlere sahiptir. Bir görüş suç ve cezada kanunilik 
ilkesinin disiplin hukukunda da geçerli olduğunu sa-
vunurken diğer görüşe göre disiplin hukuku ceza hu-
kukundan amaç, ilke, uygulama kapsamı ve sonuçları 
itibarıyla farklı olduğu için suçta ve cezada kanunilik 
bu hukuk dalı için geçerli değildir. Anayasa Mahke-
mesine göre ise Anayasa md.38 idari ve adli cezalar 
arasında bir ayrım yapmamış olup, ceza yerine geçen 
güvenlik tedbirleri de madde kapsamına alındığın-
dan disiplin yaptırımları AY md. 38 kapsamındadır 
(AYMK. E.1990/12, K. 1991/7; AYMK,03.10.2013, 
E. 2013/28, K. 2013/106).

Muğlak düzenlemeler ile aynı disipliner kusu-
run farklı disiplin yaptırımlarının konusunu oluş-
turabilecek şekilde hükümler ihtiva etmesinin yanı 
sıra kıyasa da yer verilerek mevzuatta sayılmayan 
fiillere benzer en yakın fiilin esas alınması suretiy-
le disiplin yaptırımı uygulamak memur güvencesi 
bakımından tehlikeli bir yaklaşım olarak nitelen-
dirilebilir. AB memurlarının, disiplin yaptırımını 
gerektiren filleri bakımından da   kanunilik ilkesi   
geçerli değildir (Önüt, s. 36). Disiplin yaptırımları 
ise AB Memurları Statüsünde belirtilmiştir. 

DMK, m. 125/4
Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesi-
ni gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlık-
ları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara 
da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

Anayasa, m. 38/1
Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulu-
nan kanunun suç saymadığı bir fiilden 
dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işle-
diği zaman kanunda o suç için konulmuş 
olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Anayasa, m. 38/3
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbir-
leri ancak kanunla konulur.

Disiplin soruşturmasında 
savunmanın avukat tarafın-
dan yapılıp yapılamayacağı-
nı değerlendirin.

İdare bazen, hiçbir kusur ol-
madığı hâlde cezalandırmak 
istediği bir memuru, gerçek 
niyetini belli etmeden, örneğin 
bulunduğu şehirden alıp iste-
mediği bir şehre naklen ataya-
bilmektedir. Diğer bir deyişle 
hizmet gerektirmediği hâlde, 
sırf memuru cezalandırmak 
amacıyla naklen atama yapıla-
bilmektedir.  Disiplin hukuku 
açısından bu tür işlemler sizce 
hukuka uygun mudur?

Disiplin yaptırımları ve 
yaptırımı gerektiren fiiller 
bakımından kanunilik ilke-
sinin geçerli olup olmadığı-
nı açıklayın.

Öğrenme Çıktısı

2 Disiplin hukukunun temel ilkelerini sıralayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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DİSİPLİN SORUŞTURMASININ USULE İLİŞKİN KURALLARI VE DİSİPLİN 
YAPTIRIMLARI

Devlet Memurları Kanunu 4. kısım 7. bölümde disiplin ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Bu bö-
lümde soruşturma usulüne ilişkin kurallar ve disiplin yaptırımları da yer almaktadır.   

Soruşturmaya Başlanması
Yetkili makam, mesleki düzeni korumak ve kamu hizmetinin sürekli ve düzenli işlemesini sağlamak 

amacıyla serbestçe disiplin soruşturmasına başlayabilir. Disiplin soruşturmasına soruşturma emri ile başla-
nır fakat bunun için öncelikle disiplin yaptırımını gerektiren fiilin herhangi bir şekilde öğrenilmesi gerekir. 
Bunu öğrenmenin başlıca yolları; teftiş ve inceleme sırasında, basın yolu ile öğrenme, başka idari merciler-
ce yapılan bildirim, fiilin işlendiğinin bizzat yetkili amirce tesbit edilmesi, şikâyet veya ihbar yoludur. Eğer 
tutuklanma durumu varsa suçun işlendiği yönünde ciddi bir başlangıç şüphesi bulunduğundan disiplin 
soruşturmasına başlama da söz konusu olabilir.

Fiilin teşebbüs derecesinde kalmış olması soruşturma yapılmasını engellemez. Memurun fiilinin, disip-
liner fiili işleme yönündeki davranışını ortaya koyması yeterlidir. Kurum dışında işlenen suçlar bakımından 
da ihbar, bilgi ve belge yoluyla idarenin fiilden haberdar olması gerekir. Genellikle bu konuyla ilgili bilgi ve 
belgelerin idareye gönderilmesinden sonra soruşturma açılır. Disiplin fiilini işleyen memurun belirlenmesi 
gerekliyse bunun araştırması yapılır. Disiplin soruşturması açılırken fail belli olmayabilir. Bu durumda di-
siplin soruşturması öncelikle işlenen disipliner ihlalin muhtemel fail ya da faillerinin belirlenmesine yönelik 
olmalıdır. Fail belirlendikten sonra gerekli tebligat yapılmak sureti ile disiplin soruşturmasına devam edilir.

Geçici görevlendirme durumunda görevlendirilen yerde disipliner bir ihlal söz konusu ise,   her ne 
kadar memurun asıl kadrosu kendi kurumunda olsa da kanımızca, delillere daha kolay ulaşma imkânı ve 
disipliner ihlalin yapıldığı yerdeki kurum düzenini sağlama zorunluluğu nedeniyle memurun asıl kadrosu-
nun bulunduğu kurumun değil, geçici olarak görevlendirildiği kurumun disiplin soruşturmasını yapması 
gerektiği görüşündeyiz.

Soruşturma Emri
Disiplin yaptırımını gerektiren fiilin işlenmesi hâlinde 

bu fiil ne şekilde öğrenilirse öğrenilsin soruşturmaya soruş-
turma emri ile başlanır. Soruşturma emri yetkili makam-
ca verilmeli, hangi konu veya konularda kim veya kimler 
hakkında soruşturma yapılmasının istendiği belirtilmeli 
ve konuyla ilgili belgeler soruşturma emrine eklenmelidir. 
Soruşturma emrinde fiil, disiplin faili ve soruşturulması is-
tenen hususun, iddianın belirtilmesi gerekmekle birlikte, eğer disiplin faili belli değilse belirlenmesi de 
istenir. Soruşturma emri doğrudan yetkili disiplin amirinden gelebileceği gibi yetkili disiplin amirinden 
soruşturma emrini vermesi talep de edilebilir. Örneğin, müfettişlerce yapılan denetim sırasında ihbar veya 
şikâyet dilekçesi verilmiş ve iddiaların duruma göre önemli nitelik taşıdığı görülmüşse müfettişlerin yetkili 
disiplin amirinden soruşturma emri istemeleri gerekir. Soruşturma emri verilirken soruşturmacı sıfatıyla 
soruşturma yapma yetkisi verilen görevlinin, hakkında soruşturma yapılacak kişiye göre daha üst ya da ona 
eşit düzeyde görev ve ünvana sahip bir görevli olmasına dikkat edilmelidir. Soruşturma emri verilmesine 
ilişkin iç işlemin itiraz yoluyla incelenmesi, yargı yoluna gidilmesi mümkün değildir.

Disiplin Yaptırımına Karar Vermede Yetkili Makam ve Yetki Devri Yasağı
“Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin dur-

durulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya 
yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. Devlet me-

Soruşturma Emri
Yetkili disiplin amiri tarafından verilen ve 
disiplin soruşturmasını başlatan karar.
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murluğundan çıkarma cezası, amirlerin bu yoldaki 
isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kuru-
mun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Di-
siplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir 
ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya red-
deder. Ret halinde atamaya yetkili amirler on beş 
gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte ser-
besttirler. Özel kanunların disiplin cezası vermeye 
yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır” 
(DMK md.126).

Disiplin cezası verme yetkisinin devri yasaktır. 
Niteliği itibarıyla yetki devrine konu olmayan bir 
durum söz konusudur. Münhasır yetkiler devre-
dilmez.

Devlet Memurları Kanunu’ndaki 
Disiplin Yaptırımlarının Türleri

DMK md. 125’te disiplin yaptırımları ve yap-
tırımı gerektiren fiiller belirtilmiştir. Söz konusu 
düzenlemede öngörülen disiplin yaptırımları uyar-
ma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin 
durdurulması, memuriyetten çıkarmadır.

Uyarma
Memura, görevinde ve davranışlarında daha 

dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır; 
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında ya-
pılmasında, görev mahallînde kurumlarca belirle-
nen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle 
ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kul-
lanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya 
düzensiz davranmak, b) Özürsüz veya izinsiz olarak 
göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallîni 
terk etmek, c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbir-
lerine riayet etmemek, d) Usulsüz müracaat veya 
şikâyette bulunmak, e) Devlet memuru vakarına 
yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f ) 
Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık gös-
termek veya ilgisiz kalmak, g) Belirlenen kılık ve 
kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin 
iş birliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranış-
larda bulunmak (DMK md. 125/A).

Kınama
Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu 

olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama ceza-
sını gerektiren fiil ve haller şunlardır; a) Verilen 
emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasın-
da, görev mahallînde kurumlarca belirlenen usul 
ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili 
resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kulla-
nılması ve bakımından kusurlu davranmak, b) Eş-
lerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları-
nın kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen 
sürede kurumuna bildirmemek, c) Görev sırasın-
da amire hâl ve hareketi ile saygısız davranmak, 
d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve 
güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda 
bulunmak, e) Devlete ait resmî araç, gereç ve ben-
zeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, f ) Devlete ait 
resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybet-
mek, g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele 

DMK, m. 126
Uyarma, kınama ve aylıktan kesme ceza-
ları disiplin amirleri tarafından; kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezası, me-
murun bağlı olduğu kurumdaki disiplin 
kurulunun kararı alındıktan sonra, ata-
maya yetkili amirler il disiplin kurulları-
nın kararlarına dayanan hallerde Valiler 
tarafından verilir. Devlet memurluğundan 
çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği 
üzerine, memurun bağlı bulunduğu ku-
rumun yüksek disiplin kurulu kararı ile 
verilir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin 
kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi 
yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret 
halinde atamaya yetkili amirler 15 gün 
içinde başka bir disiplin cezası vermekte 
serbesttirler. Özel kanunların disiplin ce-
zası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgi-
li hükümleri saklıdır.

Uyarma
Memura, görevinde ve davranışlarında 
daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile 
bildirilmesidir.
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ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, h) 
İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareket-
le sataşmak, ı) Görev mahallînde genel ahlak ve 
edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı 
yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve 
yapmak, j) Verilen emirlere itiraz etmek, k) Borç-
larını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara 
başvurulmasına neden olmak, l) Kurumların hu-
zur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, m) Yet-
kili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya 
radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç 
vermek (DMK md. 125/B).

Aylıktan Kesme
Memurun, brüt aylığından 1/30-1/8 arasında 

kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasını ge-
rektiren fiil ve hâller şunlardır; a) Kasıtlı olarak; 
verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapma-
mak, görev mahallînde kurumlarca belirlenen usul 
ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmî 
belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yap-
mamak, hor kullanmak, b)   Özürsüz olarak bir 
veya iki gün göreve gelmemek, c)  Devlete ait resmî 
belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağ-
lamak için kullanmak, d)  Görevle ilgili konularda 
yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda 
bulunmak, e)  Görev sırasında amirine sözle saygı-
sızlık etmek, f )   Görev yeri sınırları içerisinde her-
hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla 
izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, g)   
Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven 
duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulun-
mak (DMK md. 125/C).

Kademe İlerlemesinin Durdurulması
Fiilin ağırlık derecesine göre memurun; bulun-

duğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulma-
sıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını 
gerektiren fiil ve hâller şunlardır: a) Göreve sarhoş 
gelmek; görev yerinde alkollü içki içmek; b) Özürsüz 
ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek; c) Görevi ile 
ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağla-
mak; d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük 
düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak; 
e)Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri top-
lantı; tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak 
veya kullandırmak; f ) Gerçeğe aykırı rapor ve belge 
düzenlemek; g) Ticaret yapmak veya devlet memur-
larına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde 
bulunmak; h) Görevin yerine getirilmesinde dil; ırk; 
cinsiyet; siyasi düşünce; felsefi inanç; din ve mezhep 
ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef 
tutan davranışlarda bulunmak, ı) Belirlenen durum 
ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak; j) Açık-
lanması yasaklanan bilgileri açıklamak; k) Amirine 
maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine 
hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, l) 
Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt 
dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme ka-
biliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını öde-
medeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını 
zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın 
borcunu ödemeden yurda dönmek, m) Verilen gö-
rev ve emirleri kasten yapmamak; n) Herhangi bir 
siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bu-
lunmak (DMK md. 125/D).

Devlet Memurluğundan Çıkarma
Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere 

memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğun-
dan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hâller şun-
lardır; a)  İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların 
huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, 
işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, 
işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya 

Kınama
Memura, görevinde ve davranışlarında 
kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Aylıktan Kesme
Memurun, brüt aylığından 1/30-1/8 ara-
sında kesinti yapılmasıdır.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması
Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, 
bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 
yıl durdurulmasıdır.
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bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları 
tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, b)  
Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik 
amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini bas-
mak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların 
herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, c)  Siya-
si partiye girmek, d)  Özürsüz olarak bir yılda toplam 
20 gün göreve gelmemek, e)  Savaş, olağanüstü hâl 
veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği 
görev veya emirleri yapmamak, f )   Amirlerine, ma-
iyetindekilere ve iş sahiplerine fiilî tecavüzde bulun-
mak, g)  Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik 
ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde 
bulunmak, h)   Yetki almadan gizli bilgileri açıkla-
mak, ı)    Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları 
görev mahallînde gizlemek, j)   Yurt dışında Devletin 
itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek 
tutum ve davranışlarda bulunmak, k)    5816 sayılı 
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna 
aykırı fiilleri işlemek, l)Terör örgütleriyle eylem birliği 
içerisinde olmak,  bu örgütlere  yardım etmek, kamu 
imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yö-
nelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin 
propagandasını yapmak (DMK md. 125/E). 

Cezai Kovuşturması ile Disiplin 
Soruşturmasının Bir Arada 
Yürütülmesi

Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza 
mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, 
disiplin kovuşturmasını geciktirmez. Memurun 
Ceza Kanununa göre mahkûm olması veya ol-
maması hâlleri, ayrıca disiplin cezasının uygulan-
masına engel olamaz (DMK md.131/ 1, 2). İtal-
yan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre, 
disiplin cezasını gerektiren bir suçtan dolayı adli 
kovuşturmaya başlanmış olması hâlinde disiplin 
cezasının durdurulması ve adli kovuşturmanın 
sonucunun beklenmesi zorunludur. İngiltere’de 
de disiplin soruşturmasına konu olayın ceza ka-
nunlarının kapsamına girip girmediği hususunun 
araştırılması veya savcıdan tavsiye istenmesi ge-
rekmektedir.

Disiplin Yaptırımına Karar 
Verilmesinde Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil 
veya hâlin cezaların özlük dosyasından silinmesi-
ne ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır 
ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren 
fakat ayrı fiil veya hâller nedeniyle verilen disiplin 
cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır 
ceza verilir. Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışma-
ları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan 
memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif 
olanı uygulanabilir. Disiplin cezası verilmesini ge-
rektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla 
benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden di-
siplin cezaları verilir. Öğrenim durumları nedeniy-
le yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde 
bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesi-
nin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren 
hâllerde, brüt aylıklarının 1/4’ü-1/2’si kesilir ve 
tekerrüründe görevlerine son verilir. Özel kanun-
ların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri 
saklıdır. Disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, 
fiilin genel hükümler kapsamına girmesi hâlinde 
sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılması-
na engel teşkil etmez (DMK md.125).

Disiplin Yaptırımına Karar 
Verilmemesi Gereken Durumlar 

Disiplin hukukuna hâkim olan esaslardan birisi 
de kusursuz yaptırım olmayacağı (Pas de sanction 
sans faute) kuralı olup, disiplin soruşturmasının 
tamamında her şeyden önce memurun kusurlu 
olup olmadığı araştırılmalıdır. Memurun işlediği 
disiplin fiilinin hatalı niteliğini, dolayısıyla disiplin 
sorumluluğunu ortadan kaldıran sebepler buluna-
bilir. Memurun disiplin fiilini   işlediği sırada akli 

Devlet Memurluğundan Çıkarma
Bir daha devlet memurluğuna atanmamak 
üzerememurluktan çıkarmaktır.

DMK, m. 131/1, 2
Aynı olaydan dolayı memur hakkında 
ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlan-
mış olması, disiplin kovuşturmasını gecik-
tiremez. Memurun ceza kanununa göre 
mahkûm olması veya olmaması hâlleri, 
ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına 
engel olamaz.
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melekesinin iradesi dışında yerinde olmadığının 
uzman hekimler tarafından belirlenmesi durumun-
da, disiplin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. 
Göreve sarhoş gelmek ve görev yerinde alkollü içki 
içmek ise, DMK md. 125/D-a’da, başlı başına bir 
disiplin kusuru olarak öngörülmüştür. 

Memurun işlediği fiilin hukuka aykırı bir fiil ol-
ması gerekir. Hiyerarşik amirin emrine uyma, disip-
lin fiilleri açısından hukuka uygunluk sebebi olarak 
kabul edilmelidir. Bunun sınırı ise kanunsuz emir 
ve ona ilişkin ilkeler olmalıdır. Hukuka uygunluk 
hâllerinin varlığı hâlinde disiplin yaptırımı uygu-
lanmamalıdır. Ceza hukukunda uygulama alanı bu-
lan hukuka uygunluk sebepleri mahiyetine uyduğu 
oranda disiplin hukukunda da hukukun genel ilke-
leri ve hakkaniyet gereği uygulanabilmelidir.

Disipliner Yaptırımı Hafifletebilecek 
Durumlar

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olum-
lu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar 
için verilecek yaptırım kararlarında bir derece hafif 
olanı uygulanabilir (DMK md.125/3). Bir alt yap-
tırım uygulaması idarenin takdir yetkisi içerisinde-
dir. İdare kamu yararı ve hizmet gereklerini dikkate 
alarak bir alt disiplin yaptırımı uygulamasını yap-
mayabilir. Konu özellikle devlet memurluğundan 
çıkarma yaptırımı için oldukça önem taşımaktadır. 
İndirim koşullarına sahip olan memura bir alt yap-
tırım olan kademe ilerlemesinin durdurulması ve-
rilebilecektir. Ancak bu sonuncu yaptırımı, yüksek 
disiplin kurulu verememektedir. Yüksek disiplin 
kurulu önerilen devlet memurluğundan çıkarma 
yaptırımını ya kabul ya da reddeder. Red hâlinde 
bir başka yaptırım uygulama yetkisi yoktur. Ancak 
Danıştay bizce isabetli olarak, memura bir alt di-
siplin yaptırımı uygulanmama nedeninin açıklan-
ması gerektiğine ve bir alt yaptırım uygulanması 
konusunda yüksek disiplin kurulunun da açıkla-
ma yapması gerektiğine karar vermiştir (D. 8.D., 
E.1991/1399, K.1991/1677).

Haksız tahrik hâlinde bir alt disiplin yaptırımı-
nın uygulanması mümkün olabilmelidir. Bu yö-
nüyle haksız tahrik de konumuz bakımından önem 
taşıyabilir. Disiplin hukukunda haksız tahrikten ne 
anlaşılması gerekeceği konusunda doktrin ve mev-
zuatta açıklık yoktur. Kanımızca kavram ve mües-
sese olarak disiplin hukukunda da ceza hukukun-
dan farklı bir haksız tahrik müessesesi oluşturmaya 
gerek yoktur. Çünkü söz konusu kavram psikolojik 
ve subjektif bir esasa dayanmaktadır. Dolayısıyla 
kıyasen ve hukukun genel ilkeleri yoluyla mahi-
yetine uyduğu ölçüde ceza hukukunda kullanılan 
haksız tahrik müessesi disiplin hukukunda da uy-
gulama alanı bulabilmelidir. Danıştay da haksız 
tahrikin disiplin yaptırımlarının uygulanmasında 
dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

Zamanaşımı
Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezalarında disiplin 
yaptırımını gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin 
öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin 
soruşturmasına, memurluktan çıkarma cezasında 
altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanma-
dığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman 
aşımına uğrar. Belirtilen tarihlerden sonra açılan 
soruşturma sonucu verilen yaptırım kararları hu-
kuka aykırı olur. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve 
hâllerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl 
içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza ver-
me yetkisi zamanaşımına uğrar (DMK md.127). 
Disiplin hukukunda da iki tür zamanaşımı vardır. 
Bunlardan ilki disiplin soruşturması açma zamana-
şımı; ikincisi ise disiplin yaptırımına karar verme 
zamanaşımıdır. Disiplin yaptırımını gerektiren 
fiil ve hâlleri öğrenmeden itibaren bir veya altı ay 
içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmalıdır. 
Buna kısaca soruşturma zamanaşımı denilebilir. 
Bu süre içerisinde soruşturmaya başlanmadığı tak-
dirde disiplin soruşturması yapma yetkisi zamana-

DMK, m. 125/3:
Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları 
olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi 
alan memurlar için verilecek cezalarda bir 
derece hafif olanı uygulanabilir.

Haksız Tahrik
Cezayı azaltan bir nedendir. TCK’ ye 
göre, haksız bir fiilin meydana getirdiği 
öfke veya şiddetli üzüntünün etkisi altın-
da suç işleyen kişiye daha az ceza verilir 
(TCK md. 29).
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şımına uğrar. Disiplin yaptırımını gerektiren fiil 
ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde 
disiplin yaptırımı uygulamasına karar verilmediği 
takdirde yaptırım uygulama yetkisi zamanaşımına 
uğrar (DMK md.127). Buna yaptırım zamanaşı-
mı denilebilir. 

Uygulamada zikredilen düzenlemelerin yeter-
sizliği bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. 
Delillerin toplanmasının bir ceza davası sonucunda 
verilecek karara içerik bakımından sıkı sıkıya bağlı 
olması ve adliye mahkemesinde görülen davanın 
disiplin bakımından sözünü ettiğimiz iki yıl içinde 
sonuçlanmaması hâlinde, disiplin soruşturmasının 
zamanaşımına uğraması söz konusu olacağından 
durum çetrefilli bir nitelik taşır. Bu durum özel-
likle memurun kurum dışında işlediği suçlar ba-
kımından gündeme gelebilir. Kurum dışında işle-
nen ve ceza kovuşturmasına da konu olan fiillerde 
delillerin soruşturmacı tarafından toplanamaması 
ve soruşturmacının yapılan ceza kovuşturmasının 
içeriği ile sıkı sıkıya bağlı olması nedeniyle ceza da-
vasının sonuçlanmasını beklemesi gerekebilir. Bu 
durumda disiplin soruşturmasının zamanaşımına 
uğraması göz önüne alınmalı, mevcut delillere göre 
karar verilemiyorsa soruşturmanın zamanaşımına 
uğraması yadırganmamalıdır. Disiplin soruşturma-
sının ceza kovuşturmasından bağımsız yürütülmesi 
ilkesini benimseyen ülkemizde, ceza davasının so-
nucu beklenmeden ve fiil tam olarak kanıtlanmak-
sızın disiplin yaptırımı olarak devlet memuriyetin-
den çıkarma yaptırımına karar verilmesi suretiyle 
tesis edilen işlem hukuka aykırı kabul edilmelidir.

 Vurgulamamız gereken diğer bir husus disip-
lin soruşturmalarında zamanaşımını durduran ya 
da kesen sebeplerin mevzuatta yer almasında fayda 
bulunduğudur. İdare süresi içerisinde disiplin yap-
tırımı konusunda karar almış ancak daha sonra ida-
ri yargı yerince aynı konuda yeniden işlem tesisini 
gerektirecek biçimde iptal kararı verilmesi üzerine 
yeniden disiplin yaptırımı kararı alınması, bu süreç 
içerisinde iki yıllık yaptırım zamanaşımı süresi dol-
muşsa, mümkün değildir. İdari yargı yerince şekle 
aykırılık nedeniyle işlemin iptali hâlinde idare, şe-
kil eksikliğini giderip aynı konuda yeniden işlem 
tesis edebilir. Fakat bu karar fiilin işlenmesinden 
itibaren iki yıllık süre geçmeden alınmalıdır.

Bunun dışında DMK md. 127/1’de, fiil ve 
hâllerin işlenildiğinin öğrenilmesinden söz edil-
mekle birlikte, bunu hangi merciin öğrenmesi ge-
rektiği mevzuatta açık değildir. Kanımızca bunu 
“disiplin soruşturması açmaya yetkili olan merci” 
olarak anlamak gerekir. Kanun koyucunun, yap-
tırım zamanaşımı bakımından sürenin başlangıcı 
olarak “fiil ve hâllerin işlenildiği tarihi” esas alması 
(DMK md.127/2)ise, kanımızca isabetsizdir. Bu-
nun yerine “fiil ve failin öğrenildiği tarih” esas alın-
dığı takdirde, kurum düzenini ihlal eden ve fakat 
sonradan öğrenilen faillere disiplin yaptırımı uygu-
lanamamasının önüne geçilmiş olacaktır. 

Disiplin Yaptırımlarının Affı
Disiplin yaptırımlarının affına dair kanunlar, 

devlet memurluğundan çıkarmayı kapsam dışı 
tutabilir. Disiplin ile ilgili bugüne kadar çıkarılan 
başlıca af kanunları, 1986 yılında 3249 sayılı Ka-
nun, 1992 yılında yürürlüğe konulan 3817 sayılı 
“Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanun” yine 4455 sayılı 
“Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanun” olup, söz ko-
nusu kanunun 1/1. maddesinde “23 Nisan 1999 
tarihinden önce işlenmiş, Devletin şahsiyetine karşı 
işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inan-
cı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 
veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal veya 
istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî 
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sır-
larını açığa vurma suçları sebebiyle kurumla sürekli 
olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin 
cezaları ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanu-

Soruşturma Zamanaşımı
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve durum-
ların öğrenildiği tarihten itibaren belli bir 
sure içinde disiplin soruşturmasına baş-
lanmasını gerektiren, aksi hâlde disiplin 
soruşturması açılmasını engelleyen zama-
naşımı türü.

Yaptırım Zamanaşımı
Disiplin yaptırımını gerektiren fiil ve 
hâllerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl 
içinde disiplin yaptırımı uygulamasına 
karar verilmediği takdirde yaptırım uygu-
lama yetkisini kaldıran zamanaşımı türü.
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nunun 68 inci maddesinin (e) ve (f ) bentlerine ve 
69 uncu maddesinin bir ilâ dördüncü fıkralarına 
göre verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkar-
ma, mülga 2556 sayılı Hakimler Kanununun 92 
nci maddesinin bir, iki, dört ve altıncı fıkralarına 
göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları hariç ol-
mak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğin-
ce memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görev-
lerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin 
cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir” hükmü 
ile ancak hükümde belirtilen suçlar veya hâkimler 
bakımından belirtilen özel hükümler nedeniyle di-
siplin yaptırımlarının affedilmeyeceği diğerleri için 
ise affın uygulanacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla söz 
gelimi kademe ilerlemesinin durdurulması yaptırı-
mını gerektiren fiillerde tekerrür nedeniyle disiplin 
yaptırımı olarak devlet memuriyetinden çıkarma 
yaptırımına tabi tutulanların af kanunundan ya-
rarlanabileceği kabul edilmiştir. Sözünü ettiğimiz 
4455 sayılı Kanun md.1/3’te ise “Disiplin cezaları 
affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezala-
rına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın 
hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır” hükmü 
yer almıştır. Bu düzenlemeler esasen DMK’ nin sis-
temini bir kez daha bozmuştur. DMK md.133/1’de, 
« Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işle-
nir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından 
başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur 
uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 
sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene son-
ra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan 
cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir 
» hükmü yer almaktadır. Söz konusu düzenlemeye 
göre, Devlet memurluğundan çıkarma cezası, öz-
lük dosyasından silinemeyecektir. Bununla birlik-
te, DMK md.125’te yer alan ve disiplin yaptırımı 
olarak devlet memuriyetinden çıkarmayı gerekti-
ren ve 4455 sayılı Kanun md.1 dışında kalan fiil-
ler sebebiyle memuriyetle ilişiği kesilenlerin, diğer 
şartlar da mevcut ise daha sonra memur olabileceği 
kabul edilmiştir. Danıştayın, “... kurumuyla ilişi-
ğinin kesilmesine neden olan fiili nedeniyle almış 
olduğu disiplin cezası 3817 sayılı Af Yasası kapsa-
mında olan davacının bu cezaya karşı açtığı dava 
sonucunda anılan yasa uyarınca karar verilmesine 
yer olmadığına hükmedilmiş olması ve ilgilinin bu 
karardan sonra makul süre içinde göreve dönme 
talebinde bulunması hâlinde göreve iadesinin zo-
runlu bulunduğu...”na ilişkin kararı bulunmaktadır 
(D.12.D., E. 1995/7805, K. 1997/877).

20.06.2006 tarihinde de memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesini öngö-
ren tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 
yasalaşmıştır. 5525 sayılı Kanunla memurlar ve diğer 
kamu görevlileriyle bu görevlerde bulunmuş olanlar 
hakkında, 23 Nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 2005 
tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilen bazı 
disiplin yaptırımlarının bütün sonuçlarıyla affedilme-
si öngörülmüştür. Devletin şahsiyetine karşı işlenen 
suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hır-
sızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan-
ma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet 
kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında 
kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat ka-
rıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle 
görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu 
doğuran disiplin cezalarıyla 2802 sayılı Hakimler ve 
Savcılar Kanununun 68. maddesinin 2. fıkrasının e 
ve f bentlerine   göre verilmiş yer değiştirme cezaları 
ve 69. maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma ce-
zaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dâhil personel ile 
çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten 
çıkarma cezaları ise af kapsamı dışında bırakılmıştır. 
Bunlar dışında yasa, tüzük ve yönetmelikler gereğince 
memurlar ve diğer kamu görevlileriyle bu görevlerde 
bulunmuş olanlar hakkında, 23 Nisan 1999 tarihin-
den 14 Şubat 2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden 
dolayı verilmiş disiplin yaptırımları bütün sonuçlarıy-
la affedilmiştir. Bu tarihler arasında işlenen ve af kap-
samına giren disiplin yaptırımı verilmesini gerektiren 
fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma 
ve kovuşturması yapılamayacağı, devam eden disiplin 
soruşturma ve kovuşturmalarının işlemden kaldırıla-
cağı, kesinleşen disiplin yaptırımlarının uygulanma-
yacağı kabul edilmiştir.. Disiplin yaptırımları affedi-
lenlerin sicil dosyalarındaki bu konudaki kayıtların, 
ilgililerin başvurusu aranmaksızın hükümsüz kalacağı 
ve dosyalarından çıkarılacağı da kabul edilmiştir. 

Bu çerçevede örneğin, kademe ilerlemesinin dur-
durulması yaptırımının affa uğraması tekerrür hü-
kümlerinin uygulanması suretiyle disiplin yaptırımı 
olarak devlet memuriyetinden çıkarılmayı engelle-
yebilir. Esasen disiplin yaptırımlarının affı bunların 
caydırıcı etkisini ortadan kaldırmaktadır. Zaten me-
mur lehine öngörülmüş olan düzenleme çerçevesinde 
(DMK md. 133), memuriyetten çıkarma dışındaki 
disiplin yaptırımları için “özlük dosyadan silinme” 
olanağı  bulunmaktadır. Sonuçta takdir kanun koyu-
cuya ait olmakla birlikte af kanunlarının sistemin bü-
tünlüğünü ve caydırıcılığını engellediği görüşündeyiz.
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Diğer Durumlar
Memurun kendisine isnat edilen disiplin fiilini 

işleyip işlemediği tam olarak anlaşılamıyorsa bu şüp-
heli durumdan onu yararlandırmak gerekir. Danıştay 
da ilgilinin disiplin suçunu işlediğinin hiçbir şüpheye 
yer vermeyecek şekilde kesin olarak ortaya konması-
nı aramaktadır. Örneğin, Danıştay bir kararında “... 
öğretim üyesi sıfatı ve hekimlik mesleğini kullanarak 
bayan hastası ile ilişki kurduğu şeklindeki üzerine atılı 
disiplin suçunu işlediği kanıtlanmayan ilgilinin, üni-
versite öğretim mesleğinden çıkarma cezası ile ceza-
landırılmasında isabet olmadığı(na)...” hükmetmiştir.

Belirtilmesi gereken diğer bir husus, özel ka-
nunlarda DMK’ ye yapılan atıflarla ilgilidir. DMK 
md. 125/6’da “Özel kanunların disiplin suçları ve 
cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.” hükmü yer 
almaktadır. Bununla birlikte söz konusu hükümde 
disiplin kurulları, soruşturma usulleri ve itiraz gibi 
hususlar saklı tutulmamıştır. Diğer taraftan, bazı 
özel personel kanunlarında yapılan atıf hükümleri 
de önem taşımaktadır. Örneğin 1702 s. İlk ve Orta 
Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hak-
kında Kanun md.28’de “Devlet memurluğundan 
ihraç ve vekâlet emrine alınmak cezaları Memurin 
Kanununun ahkâmına tabidir.” hükmü bulunmak-
tadır. Bu konuda Danıştay “...Hususi İdarelerden 
Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, 
Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğret-
menler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yar-
dım Sandığı ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair 
4357 sayılı Kanun’un 15. maddesinde 1702 sayılı 
Kanun’un 15. 16. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 31. 
34. ve 45 ’inci maddelerinin ilkokul öğretmenleri 
hakkında uygulanmayacağı kuralı bulunmaktadır.

Öte yandan aynı Yasanın 7. maddesinin (b) 
bendinde hangi hâllerde aylıktan kesme cezası 
verileceği sayıldıktan sonra, son fıkrasında bu Ka-
nunda açıklanmayan hâllerin Memurin Kanunu 
hükümlerine tabi olduğu belirtilmiş, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin 
C/b bendinde de özürsüz olarak bir veya iki gün 
göreve gelmemek fiilinin aylıktan kesme cezasını 
gerektirdiği, sondan bir önceki fıkrasında ise özel 
kanunlardaki disiplin suçları ve cezalarına ilişkin 
hükümlerin saklı olduğu hükmü yer almıştır.

Olayda, ilköğretim okulu öğretmeni olan ve 
ülke çapında uygulanan memur eylemine katıldığı 
için aylıktan kesme cezası ile cezalandırılan davacı-
nın, disiplin cezasını gerektiren bir gün göreve gel-
meme fiili, özel kanun olan 4357 sayılı Yasanın 7/b 

maddesinde yer almadığından, bu kanunun atıfta 
bulunduğu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
hükümlerinin uygulanarak disiplin cezası verilmesi 
gerekmektedir. İdare Mahkemesince dava konusu 
işlemin bu gerekçe ile iptali gerekirken, 4357 sayılı 
Yasanın 15. maddesi hükmü gereği artık uygulan-
ma imkânı bulunmayan, 1702 sayılı Yasanın uygu-
lanması gerektiğinden bahisle verilen temyize konu 
iptal kararında gerekçe yönünden hukuka uyarlık 
bulunmamaktadır.” demek suretiyle Devlet Me-
murları Kanununun uygulanması gerektiğini vur-
gulamıştır (D.8.D., E.1997/3035, K.1998/3938).

Karar Süresi ve Kararda Bulunması 
Gereken Hususlar

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan 
kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı 
günden itibaren on beş gün içinde vermek zorun-
dadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması ceza-
sını gerektiren hâllerde soruşturma dosyası, kararı-
nı bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna onbeş 
gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı 
aldığı tarihten itibaren otuz gün içinde soruştur-
ma evrakına göre kararını bildirir. Memurluktan 
çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından 
yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağ-
lı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna 
tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca 
karara bağlanır (DMK md.128).

DMK, m. 128
Disiplin amirleri uyarma, kınama ve ay-
lıktan kesme cezalarını soruşturmanın 
tamamlandığı günden itibaren 15 gün 
içinde vermek zorundadır. Kademe iler-
lemesinin durdurulması cezasını gerekti-
ren hâllerde soruşturma dosyası, kararını 
bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 
15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kuru-
lu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün 
içinde soruşturma evrakına göre kararını 
bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için 
disiplin amirleri tarafından yaptırılan so-
ruşturmaya ait dosya, memurun bağlı 
bulunduğu kurumun yüksek disiplin ku-
ruluna tevdiinden itibaren azami altı ay 
içinde bu kurulca, karara bağlanır.
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Disiplin soruşturmasıyla ilgili soruşturma rapo-
runda ve ona dayalı olarak alınan kararda başlıca şu 
hususların bulunması gerekir;

•     Hakkında soruşturma yapılan kişinin kim-
liği, görevi ve adresini belirleyen bilgiler,

•  İsnat edilen fiilin işlendiği tarih ile idarenin 
olayı öğrendiği tarih ve soruşturmaya başla-
ma tarihi. Özellikle karar verilirken zamana-
şımı sürelerinin dolup dolmadı-ğının araştı-
rılması ve olayda gerekçelendirilmesi gerekir.

• Meydana gelen olayın özeti,
• Soruşturma çerçevesinde toplanan deliller 

ve bu delillerin özeti (tanık beyanları ve di-
ğer maddi belgeler); delillere ilişkin asıl bel-
geler soruşturma evrakına eklenecek ve ora-
ya yollama yapılacak, kararda sadece özete 
yer verilecektir.

• Sanığın daha önce aldığı disiplin yaptırım-
ları, ödüller veya başarı belgesi varsa belirti-
lir. Çünkü bunlar disiplin yaptırımına karar 
verilmesinde ağırlatıcı ya da hafifletici ne-
den olarak dikkate alınacaktır.

• Disiplin soruşturmasında sanığa usulüne 
uygun savunma hakkının tanınıp tanınma-
dığı ve tanınmakla birlikte bu hakkın kulla-
nılıp kullanılmadığı belirtilmelidir.

• Delillerin tartışılması; kararda uygun illiyet 
bağının olay ve toplanan deliller çerçevesin-
de gerçekleşip gerçekleşmediği, hakkında 
soruşturma yapılan sanığın üzerine atılı fiili 
işlediği sonucuna varılıp varılmadığı deliller 
tartışılarak ortaya koyulur. Şayet delillerin 
tartışmasına girmeden önce zamanaşımı 
gibi nedenlerle soruşturmanın düşmesine 
karar verilmesi söz konusu ise bu husus ön-
celikle belirtilmelidir.

• Failin işlediği fiil ve uygulanacak yaptırım; 
delillerin tartışılması sonucunda söz konusu 
fiilin doğru olduğu, toplanan delillere göre 
bunun soruşturulan memur tarafından iş-
lendiği kanaatine ulaşılmışsa söz konusu fiil 
ve bunun için öngörülen yaptırım belirtilir. 
Şayet, soruşturulan memurun fiili öngörü-
len disipliner sebeplerden hiçbirisine gir-
memekle birlikte niteliği gereği “benzer bir 
fiil” olduğu kanaatine varılırsa mevzuatta 
öngörülen ve kıyasen uygulanması müm-
kün olan fiil gösterilir ve buna göre yaptı-
rım belirtilir.

• Soruşturulan memurun isnat edilen fiili 
işlediği ve hangi yaptırımın uygulanması 
gerektiği gerekçelendirildikten sonra ağır-
laştırıcı ve hafifletici nedenlerin uygula-
nabilirliği irdelenir. Memura uygulanacak 
disiplin yaptırımının belirlenmesi, “disiplin 
hukukunda yerindelik” kavramı içerisinde 
değerlendirilebilecek bir husus olup, di-
siplin makamının takdir yetkisi de bu bağ-
lamda değerlendirilmelidir. Alman Disip-
lin Hukukunda bu noktada “özgür takdir 
yetkisi” ve “bağlı takdir yetkisi” kavramları 
üzerinde durulmakta olup, keyfiliğin ortaya 
çıkmaması için takdir yetkisi kullanılırken 
“yükümlülüğün ölçüsü”, “hizmetin türü”, 
“olaya”, “zamana”, memurun kişiliğine göre 
değerlendirme yapılabileceği belirtilmiştir.

• Varılan nihai sonuç.

Disiplin Yaptırımlarının Uygulanması
Disiplin yaptırımları verildiği tarihten itibaren 

hüküm ifade eder ve derhâl uygulanır. Aylıktan 
kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden 
aybaşında uygulanır . Verilen disiplin cezaları üst 
disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma 
cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 
Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, ka-
deme ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye 
edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadroları-
na, 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 kadro-
larına atanamazlar (DMK md. 132). 

Disiplin Cezalarına İtiraz
DMK md. 135’e göre “Disiplin amirleri tarafın-

dan verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme ceza-
larına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuru-
luna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye 
tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi için-
de itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz 
mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendi-
lerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararla-
rını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, di-
siplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı 
hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin 
cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir “.
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Öğretide bir kısım yazarlar ve Danıştay, Kanun-
da öngörülen itiraz süresi geçtikten sonra, hukuka 
aykırı bile olsa disiplin cezalarının geri alınamaya-
cağını savunmaktadırlar (Aslan, 2004, s.16).

Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra 
“Özlük Dosyasından” Silinmesi

DMK madde 133’e göre, disiplin cezaları me-
murun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurlu-
ğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin ce-

zasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama 
cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezala-
rın uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili 
amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük 
dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun, be-
lirtilen süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini 
haklı kılacak nitelikte görülürse isteğinin yerine ge-
tirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına 
işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası-
nın özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin ku-
rulunun mütalaasının da alınması gerekir.

Öğrenme Çıktısı

Aylıktan kesme cezasını ge-
rektiren bir disiplin suçu iş-
leyen memura, eğer bu me-
mur, geçmiş hizmetlerinde 
olumlu çalışmalar yapmış 
ve “ödül veya başarı belge-
si almış” ise, hangi disiplin 
cezasının verilebileceğini 
değerlendirin.

Soruşturmaya yetkili amir, 
disiplin suçu oluşturan fi-
ilin sabit olduğunu tespit 
ettiğinde soruşturma emri 
vermek zorunda mıdır? 
Yoksa, örneğin, memurun 
olumlu geçmişi, sağlık du-
rumu, yakında emekli ola-
cak olması, kurum içinde 
gerilimi arttırmamak gibi 
gerekçelerle disiplin soruş-
turmasının açılmamasına 
karar verebilir mi?

3 Disiplin soruşturmasının usule ilişkin kurallarını saptayabilme
4 Disiplin yaptırımlarının türlerini saptayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Yükseköğretim Kanununda 
öngörülen disiplin yaptı-
rımlarını ve yaptırımı ge-
rektiren fiilleri belirleyin.

MEMURLAR HAKKINDA CEZA KOVUŞTURMASI
Memurların, genel yaşamında işledikleri memuriyet göreviyle ilgisi olmayan suçlar hakkında genel ceza 

ve ceza yargılaması hukuku ilkeleri uygulanır. Memurların 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamı dışında kalan ve görevleri sebebiyle işledikleri suçlar 
hakkında ise 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun (kısaca 
4483 sayılı Kanun) hükümlerine göre ceza soruşturması yapılır. 4483 sayılı Kanun ile getirilen en önemli 
yenilik, memur yargılaması bakımından “izin sistemi”nin kabul edilmiş olmasıdır. 4483 sayılı Kanunun 
1.maddesinde, “memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçların” bu kanun 
hükümlerine tabi olacağı belirtilmiştir.

Memuriyet görevi ile hiçbir ilgisi bulunmayan bir suç işlemiş kişinin memur sıfatı gereği, özel bir 
muhakeme usulüne tabi tutulmasının haklı bir gerekçesi yoktur. Öte yandan, kanun koyucu birtakım suç-
ları, görev suçu olmasına rağmen 4483 sayılı Kanunun kapsamı dışında bırakmıştır. Görevleri ve sıfatları 
sebebiyle özel soruşturma  ve kovuşturma usullerine tabi olanlar, suçun niteliği nedeniyle özel soruşturma 
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ve kovuşturma usullerine tabi olanlar ve ağır cezayı 
gerektiren suçüstü hâlleri bu kanun kapsamı dışın-
da tutulmuştur. Suçüstü, işlenmekte olan suç veya 
suçun pek az evvel işlendiğini gösteren eşya ve izler-
le yakalanma durumuna denir. Sadece suçüstü hâli 
olması o suçun kapsam dışında tutulmasını gerek-
tirmez; aynı zamanda suçun ağır cezayı gerektiren 
bir suç olması da gereklidir. Bu tespit savcı tarafın-
dan yapılacaktır. Böyle bir durumda savcı yapacağı 
araştırma neticesinde elde ettiği delilleri değerlen-
direrek suçun hukuki niteliğini tespit edecektir.

Ön İnceleme ve Soruşturma İzni
4483 sayılı Kanun Memurin Muhakematı Hak-

kında Kanunu Muvakkat (MMK)’ten farklı olarak, 
izin sistemini düzenlerken aynı zamanda izin ver-
meye yetkili olan makamlar bakımından da fark-
lı bir düzenleme getirmiştir. Bu Kanuna göre izin 
verme yetkisi tek bir kişiye verilmiştir. Oysa, önceki 
MMK’de illerde il idare kurulları, ilçelerde ilçe idare 
kurulları kamu davasının açılmasına karar vermek-
teydi. Sonuçta ihtisas sahibi olmasalar da birden 
fazla kişinin süzgecinden geçen kararın akıbeti bir 
kişinin eline bırakılmıştır. Bunun kim olduğu 4483 
sayılı Kanunun 3. maddesinde izin vermeye yetkili 
merciler başlığı altında tek tek belirtilmiştir.

4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir suçun 
işlendiği haberini ihbar veya şikâyet sureti ile alan 
Cumhuriyet Başsavcıları, ivedilikle toplanması 
gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tes-
pitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında 
ihbar veya şikâyette bulunulan memur veya diğer 
kamu görevlisinin ifadesini almaksızın, evrakın 
bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma 
izni ister (4483 s. K. md. 4). Savcı, söz konusu ka-
nun kapsamına giren bir suçun işlendiği haberini 
alması üzerine, sadece ivedilikle toplanması gere-
ken ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri topla-
mak hak ve yetkisine sahiptir. İfade alma yetkisi 
dahi yoktur. 

Kanun’ un 5. maddesine göre, izin vermeye 
yetkili merci, bu kanun kapsamına giren bir suç 
işlendiğini bizzat veya 4. maddede yazılı şekilde 
öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır. Kanun ko-
yucu izin vermeye yetkili makamın yapacağı ön 
inceleme konusunda, görevlendirdiği kişiler bakı-
mından sınırlama getirmiştir. Ön inceleme, izin 
vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabile-
ceği gibi görevlendireceği bir veya birkaç denetim 
elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü 
konumundaki memur ve kamu görevlilerinden 
biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir. İnceleme 
yapacakların izin vermeye yetkili merciin bulun-
duğu kamu kurum ve kuruluşunun içerisinden 
belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu mer-
ci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum 
ve kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da 
ilgili kuruluştan isteyebilir. Bu isteğin yerine ge-
tirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine bağlıdır. Yargı 
mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve 
askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde gö-
revlendirilemez. Ön inceleme ile görevlendirilen 
kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan ola-
rak belirlenir (4483 s. K. md. 5).

İzin vermeye yetkili makam bu kanun kapsa-
mına giren bir suçun işlendiği iddiasını bizzat veya 
savcılık ya da diğer makam ve memurla kamu gö-
revlileri tarafından yapılan bildirim sonucunda 
öğrenir öğrenmez, ön inceleme başlatır. Memurlar 
ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılan ihbar 
ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, 
ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olayın belirtilme-
si, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması, 
ihbar veya şikayet dilekçesinde dilekçe sahibinin 
doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgah ad-
resinin bulunması gerekir. Bu özellikleri taşımayan 

4483 s. Kanun, m. 1
Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer 
kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle iş-
ledikleri suçlardan dolayı yargılanabilme-
leri için izin vermeye yetkili mercileri be-
lirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir.

4483 s. K. m. 4/1
Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve di-
ğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsa-
mına giren suçlarına ilişkin herhangi bir 
ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böy-
le bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle 
toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali 
bulunan delilleri tespitten başka hiçbir iş-
lem yapmayarak ve hakkında ihbar veya 
şikâyette bulunulan memur veya diğer 
kamu görevlisinin ifadesine başvurmak-
sızın evrakın bir örneğini ilgili makama 
göndererek soruşturma izni isterler.
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ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz, durum ihbar 
veya şikâyette bulunana bildirilir. Ancak iddiaların, 
sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya 
konulmuş olması halinde ad, soyad ve imza ile iş 
veya ikametgah adresinin doğruluğu şartı aranmaz 
(4483 s. K. md. 4).  

Kural olarak, şikâyette bulunulan fail değil 
olaydır. Ceza Muhakemesinde, asıl olan kişilerin 
değil suçların kovuşturulmasıdır. İzin vermeye yet-
kili merci ön incelemeyi dilerse kendisi yapabilir. 
Dilerse de görevlendireceği bir veya birkaç denetim 
elemanına veya hakkında inceleme yapılanın üstü 
konumundaki memur ve kamu görevlilerinin biri 
veya birkaçına yaptırabilir. Kanun koyucu görev-
lendirilecek kişiler bakımından,   hakkında ön in-
celeme yapılacak memurun üstü konumunda olma 
özelliğini aramıştır. Fakat esasen ön inceleme bir 
ihtisas işi hâline getirilmelidir. Yeterli hukuk bilgisi 
zorunluluğu konulmalıdır. Dolayısıyla sadece me-
murun üstü konumunda bulunmak, sağlıklı bir ön 
incelemenin yapılması için yeterli olmayacaktır. Bu 
düzenleme memur açısından da aleyhte bir düzen-
lemedir. 

Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, 
bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren 
makamın tüm yetkilerine sahip olup, 4483 sayılı 
Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde CMK’ye 
göre işlem yapabilirler. Memurun ifadesinin alın-
ması da dâhil olmak üzere incelemeyi yapan kişiler 
yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belege-
leri toplamaya yetkilidir (4483 s. K. md. 6). 

Yetkili makamın, soruşturma izni konusundaki 
kararını suçun işlenildiğinin öğrenilmesinden iti-
baren 30 gün içinde vermesi gereklidir. Bu sürenin 
zorunlu hallerde bir defaya mahsus olmak üzere 15 
gün uzatılabileceği Kabul edilmiştir. Dolayısıyla 
kanun koyucu tarafından azami 45 günlük bir süre 
öngörülmüştür (4483 s. K. md. 7). Bu süre için-
de tamamlanmayan rapor ve verilmeyen kararlara 
karşı herhangi bir yaptırım 4483 sayılı Kanunda 
düzenlenmemiştir.

Soruşturma izni; şikayet, ihbar veya iddia konu-
su olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruştur-
ma sırasında ortaya çıkacak olan konuları kapsar. 
Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan 
tamamen farklı bir suç olarak nitelendirilecek bir 
fiil ortaya çıktığında yeniden izin alınması zorunlu-
dur. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden 
izin alınmasını gerektirmez (4483 s. K. md. 8). 

4483 Sayılı Kanun Kapsamında İtiraz 
Usulü

Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi ka-
rarları nihai kararlar değildir. Bu kararlara karşı iti-
razda bulunulabilir. 

İzin verilmesi veya verilmemesine ilişkin karar-
lar yetkili makam tarafından, Cumhuriyet Başsav-
cılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya 
diğer kamu görevlisine ve varsa şikâyetçiye bildiri-
lir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı, 
bildirimden itibaren 10 gün içinde hakkında soruş-
turma izni verilen memur veya diğer kamu görev-
lisi itiraz yoluna gidebilir. Soruşturma izni verilme-
mesine ilişkin karara ise Cumhuriyet Başsavcılığı 
veya şikâyetçi tarafından yine bildirimden itibaren 
10 gün içinde itiraz edilebilir.

İzin vermeye yetkili merciler tarafından verilen 
işleme koymama kararına karşı ise şikayetçi yine 
kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde itiraz 
yoluna gidebilir. İtirazı incelemeye yetkili   merci, 
Kanunun 3. maddesinin (e), (f ), (g) (Cumhur-
başkanınca verilen izin hariç) ve (h) bentlerinde 
sayılanlar için Danıştayın 1. Dairesi, diğerleri için 
yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu Bölge 
İdare Mahkemesidir. İtirazlar, öncelikle incelenir 
ve en geç 3 ay içinde karara bağlanır. İtiraz üzerine 
verilen kararlar kesindir (4483 s. K. md. 9). 

  Soruşturma izni konusunda Cumhurbaşkanı 
tarafından verilen kararlar ise kesindir. Cumhur-
başkanı tarafından verilen kararlara karşı itiraz 
yoluna başvurulamaz. Haksız isnada maruz kalan 
memur veya diğer kamu görevlisinin, haksız isnat-
ta bulunanlar hakkında kamu davası açılması için 
Cumhuriyet Başsavcılığına başvurma ve genel hü-
kümlere göre tazminat davası açma hakları vardır 
(4483 s. K. md. 15). 

Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara 
karşı, bildirimden itibaren 10 gün içinde 
hakkında soruşturma için izin verilen me-
mur veya diğer kamu görevlisi itiraz yolu-
na gidebilir.
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Memur Yargılamasında Yetkili ve 
Görevli Mahkeme

Davaya bakmaya yetkili ve görevli olan mah-
kemeler 4483 sayılı Kanunun 13. maddesinde 
düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, 
“Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme ge-
nel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemedir. 
Ancak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşar-
lar ve valiler için yetkili ve görevli mahkeme Yar-

gıtayın ilgili ceza dairesi, kaymakamlar için ise il 
ağır ceza mahkemesidir.” Kanun, üst düzey kamu 
görevlilerinin yargılanacakları mahkemeleri ayrıca 
düzenlemiştir. Genel yetkili ve görevli mahkemeler 
haricinde yetkili ve görevli mahkemenin kanun ile 
düzenlenmesi, eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz.  
İştirak hâlinde işlenen suçlar bakımından memur 
olmayan memur olanla ast memur ise üst memur 
ile aynı mahkemede yargılanır (4483 s. K. md. 10). 
Bu kanunun uygulanmasında vekiller, asillerin tabi 
olduğu usule tabi olacaktır (4483 s. K. md. 14).

Zimmetine para geçiren me-
mur hakkında soruşturma 
izni verilmesinin gerekli olup 
olmadığını değerlendirin.

İdare, hapis cezası ya da 
para cezası gibi bir disiplin 
cezası verebilir mi?

4483 sayılı kanuna göre so-
ruşturma izni vermeye yet-
kili mercileri belirtin.

Öğrenme Çıktısı

5 Memurlar hakkında ceza kovuşturması yapılabilmesi için izlenmesi gereken usul kuralları 
açıklayabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
Görevden uzaklaştırma, kamu hizmetlerinin gerektirdiği hâllerde görevi başında kalmasında sakınca 

görülen devlet memurları hakkında uygulanan geçici bir idari tedbirdir. DMK 4. kısım 8. bölümde görev-
den uzaklaştırma düzenlenmiştir.  

Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Mahiyeti
Görevden uzaklaştırma göreve son verme olmayıp gö-

reve son vermeden tamamen farklı bir kavramdır. Göreve 
son verme işlemi memuriyeti sona erdirir. Oysa, görevden 
uzaklaştırma da memuriyet devam eder. Görevden uzak-
laştırma geçici bir tedbir niteliğinde iken göreve son verme 
geçici olmayıp, memuriyet statüsünün ortadan kaldırılma-
sına yöneliktir. Göreve son verme atamaya yetkili makam 
veya duruma göre yüksek disiplin kurulu kararına dayalı bir işlem iken görevden uzaklaştırma tedbirini 
almaya yetkili olanlar atamaya yetkili amirler, bakanlık ya da genel müdürlük müfettişleri, illerde valiler, 
ilçelerde kaymakamlardır. Diğer farklı bir husus da görevden uzaklaştırma sadece atama yoluyla iş başına 
gelen memurlar için değil, örneğin seçimle iş başına gelen mahallî idare organları içinde kullanılan ve 
uygulanan bir kavramdır (AY md.127/4). Kamu hizmetlerinin gerektirdiği hâllerde görevi başında kal-
maları sakıncalı görülen Devlet memurlarının görevden uzaklaştırmaları konusu DMK md. 137-145’te 
düzenlenmiştir. Bir memurun görevden uzaklaştırılabilmesi için “Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği 
hâllerde görevi başında kalmasında sakınca görülmesi” gerekir. Haklı gerekçe olmaksızın sırf “görevi ba-
şında kalmasının sakıncalı” olduğu iddiasıyla memurun görevden uzaklaştırılması idari takdir yetkisinin 
kötüye kullanılmasıdır. Öte yandan, “kamu hizmetlerinin gerektirdiği hâller”in ne olduğu maddede açık-
lanmamış ve görevden uzaklaştırmaya yetkili olan amire geniş takdir yetkisi verilmiştir.

Görevden Uzaklaştırma
Hizmet gerekleri bakımından görevi başın-
da kalması sakıncalı olan bir devlet memu-
ru hakkında uygulanan geçici bir tedbir.
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Görevden uzaklaştırma, kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği hâllerde görevi başında kalmasında sa-
kınca görülecek devlet memurları hakkında uygula-
nacak geçici bir idari tedbirdir. Bu tedbirin uygu-
lamaya konulabilmesi için disiplin yönünden veya 
TCK’ye göre soruşturma yapılmasını gerektiren bir 
olayın bulunması gerekir. Yine, uygulama yapılma-
dan önce soruşturmayı yürütenin önceden elde ede-
ceği somut delilleri değerlendirmesi ve ihbar veya 
şikâyetin doğruluk derecesini tespit etmesi gerekir. 
Bu değerlendirme sırasında, memurun eylem ve 
hareketlerinin yürüttüğü hizmeti doğrudan etkile-
yip etkilemediğinin araştırılması gerekir. Hiç gereği 
yokken bu tedbirin uygulanması ağır hizmet kusuru 
meydana getirir. Memurun alınan bir ihbar üzerine, 
değerlendirme yapılmadan, görevi başında kalması-
nın sakıncalı olup olmadığı anlaşılmadan görevden 
uzaklaştırılması ağır hizmet kusuru oluşturur. Soruş-
turmanın esenlikle yürütülmesi gerekçe gösterilerek 
kamu personeli bir başka yerde geçici olarak görev-
lendirilemez (D.5D., E. 1989/547, K. 1990/420).

Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin 
Uygulanacağı Hâller

Memur görevinden disiplin soruşturması veya 
ceza kovuşturması nedeniyle uzaklaştırılabilir. Di-
siplin soruşturması başlatılmamış olması da görev-
den uzaklaştırmaya engel değildir. Ancak bu du-
rumda görevinden uzaklaştırılan memur hakkında 
görevden uzaklaştırmayı izleyen on iş günü içinde 
soruşturmaya başlanması gerekir. 

Disiplin Soruşturması Nedeniyle 
Uygulama

Disiplin kovuşturması nedeniyle görevden 
uzaklaştırma DMK md.145/l’ de hüküm altına 
alınmış olup görevden uzaklaştırılan memurun çok 

uzun ve belirsiz süre görevinden uzakta kalmama-
sı için bu düzenleme getirilmiştir. Hem memurun 
moralinin bozulmaması hem de kamu görevinin 
uzun süre aksamaması açısından bu düzenleme 
önemlidir. Disiplin nedeniyle görevden uzaklaş-
tırma süresi en çok üç ay devam edebilir. Sürenin 
sonunda disiplin açısından karar verilmemiş olsa 
dahi memur görevine iade edilmelidir. Disiplin ko-
vuşturması nedeniyle memurlar hakkında uygula-
nan önlem geçici olsa bile, parasal haklarda kısıntı 
getirmesi nedeniyle memur güvencesine ters düş-
mektedir. Hangi disiplin suçlarında bu önlemlerin 
uygulanacağı konusunda açıklık yoktur. Memu-
run, görevi başında kalmasında sakınca yaratan di-
siplin cezasını gerektiren eylemin takdirinde somut 
olayın özellikleri dikkate alınmalıdır. Bu noktada, 
disiplin fiiline uygulanacak yaptırımın ağırlık dere-
cesi de belirleyici olabilir.

Memuriyet ve Görevle İlgili Olmayan 
Bir Suç Nedeniyle Uygulama 

Memuriyet ve görevle ilgili olmasa da DMK 
md.140 çerçevesinde bir suç nedeniyle yargı or-
ganlarınca yürütülen ceza kovuşturması üzerine 
görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanabilir. Böyle 
bir kovuşturmayı öğrenen atamaya yetkili amirler, 
kovuşturma geçiren memuru görevinden uzaklaş-
tırabilir. Bunu yaparken isnat edilen suçun ma-
hiyetine, ağırlığına, niteliğine dikkat edilmelidir. 
Örneğin, memurun görevi dışında güveni kötüye 
kullanma suçundan yargılanması sırasında yetkili 
amir, suçu niteliği itibarıyla memuriyette kalmaya 
mani suçlardan görerek ilgiliyi görevden uzaklaştı-
rabilir. Kovuşturmaya konu eylemin hizmete deva-
ma engel olmadığının anlaşılması hâlinde görevden 
uzaklaştırma tedbiri her zaman kaldırılabilir. Ceza 
kovuşturması nedeniyle görevden uzaklaştırma 
kararı alınmış ise, görevden uzaklaştırmaya yetkili 
amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleye-
rek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar 
verir (DMK md. 145). 

DMK, m. 141/1
Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili 
olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tu-
tuklanan veya gözaltına alınan memurlara 
bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi öde-
nir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü 
sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya 
devam ederler.

DMK, m. 140
Haklarında mahkemelerce cezai kovuş-
turma yapılan devlet memurları da 138. 
maddedeki yetkililer tarafından görevden 
uzaklaştırılabilir.
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Görevden Uzaklaştırmada Yetkili 
Makam

DMK md. 138’de görevden uzaklaştırma yet-
kisine sahip olanlar belirtilmiştir. Özel düzenle-
melerde de görevden uzaklaştırma yetkisine yer 
verilebilir. Nitekim Anayasa md. 127/4’e uygun 
olarak Belediye Kanununda, görevleriyle ilgili bir 
suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuş-
turma açılan belediye organları veya bu organların 
üyelerinin kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tara-
fından görevden uzaklaştırılabileceği düzenlenmiş-
tir (5393 sayılı Kanun md. 47/1). Bu çerçevede 
görevden uzaklaştırmada yetkili makam konusu 
öncelikle DMK’daki durum, ardından Belediye ör-
neği dikkate alınarak özel düzenlemelerdeki durum 
başlıkları altında incelenmektedir. 

DMK’deki Durum
Görevden uzaklaştırmaya yetkililer: a.   Atamaya 

yetkili amirler; b.Bakanlık ve genel müdürlük müfet-
tişleri; c.   İllerde valiler; ç.İlçelerde kayma-
kamlardır. İlçe idare şube başkanları hakkında valinin 
muvafakati şarttır. Valiler ve kaymakamlar tarafından 
alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun ku-
rumuna derhâl bildirilir (DMK md. 138).

Atamaya Yetkili Amirler
Atamaya yetkili amirler, kurum ve kuruluşların 

teşkilat kanunlarında ve İl İdaresi Kanunun’ da be-
lirlenmiştir. Bu amirler, atamaya yetkili oldukları 
memurları kanunların kendilerine tanıdığı sınırlar 
içinde görevden uzaklaştırabilirler. Atamaya yetkili 
amirleri çeşitli düzenlemelere göre şöyle belirleye-
biliriz; 1-TBMM Başkanlığınca atananlar hakkın-
da atamaya yetkili amir TBMM başkanıdır. 2-Ba-
kanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayı 
ile atananlar hakkında görevden uzaklaştırma ted-
birini memurun ilgilendirildiği bakan alır. 3-İlgili 
Bakan ve Başbakanın ortak kararnamesi ve Cum-
hurbaşkanı onayı ile atananlar hakkında görevden 
uzaklaştırma tedbiri bağlı oldukları bakan tarafın-
dan alınacaktır. 4-Bakan onayı ile atananlar hak-
kında tedbir bakan tarafından alınacaktır. 5-Ge-
nel müdürün onayı ile atananlar hakkında tedbir 
genel müdür tarafından uygulanır. 6-Vali onayı 
ile atananlar hakkında vali tarafından uygulanır. 
7-Üniversite ve akademi rektör, dekan ve bölüm 
başkanları tarafından atananlar hakkında yine bu 

yetkililer tedbiri uygular. 8-Anayasa Mahkemesi, 
Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay başkanları tarafından 
atananlar hakkında bu yetkililer tarafından görev-
den uzaklaştırma tedbiri uygulanır.

Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri
Bakanlık veya genel müdürlük müfettişleri, 

bakan veya genel müdür adına soruşturma ve de-
netleme yapan kişilerdir. Bakanlık ve genel müdür-
lük müfettişleri, yürüttükleri soruşturmanın her 
aşamasında, bağlı oldukları teşkilat ve bu teşkilata 
bağlı kurum ve kuruluşlardaki memurları görevden 
uzaklaştırabilir. Görevden uzaklaştırma tedbirinin 
uygulanması hâlinde durum, tedbiri alan müfettiş 
tarafından gerekçeli olarak uzaklaştırılan memura 
ve varsa o mahaldeki birinci derecedeki amirine ya-
zıyla bildirilir. Ayrıca, atamaya yetkili amire bildi-
rilmek üzere konu kuruma intikal ettirilir. Bunlar 
dışındaki soruşturma ve denetim elemanlarının gö-
revden uzaklaştırma yetkisi yoktur. Sadece yetkili 
amire teklifte bulunabilirler.

Valiler
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu md. 9’a göre vali, 

ilde devletin ve hükümetin temsilcisidir. Bu neden-
le valiler il idaresine tabi bütün memur ve amirleri 
yasal koşullar gerçekleştiği takdirde görevden uzak-
laştırılabilir. Bu hâlde durum memurun bağlı oldu-
ğu kurumuna derhâl bildirilir.

Kaymakamlar
İl İdaresi Kanunu md. 27’ye göre kaymakam-

lar ilçe idaresinin başı ve aynı zamanda hükûmetin 
temsilcisidir. Kanuni şartlar gerçekleştiğinde kay-
makamlar idaresi altındaki her memuru görevden 
uzaklaştırabilirler. Ancak ilçe idare şube başkanları 
hakkında valinin muvafakati alındıktan sonra gö-
revden uzaklaştırma tedbiri uygulanabilir.

Özel Düzenlemelerdeki Durum
Belediye başkanı, atanması kendisine ait veya 

belediye meclisinin ya da belediye encümeninin 
onayı ile tamamlanan memurların atamaya yetkili 
amiri ve disiplin amiri olduğundan görevden uzak-
laştırmaya da yetkilidir. Ancak belediye başkanları, 
bakanlığın onayı ile atanan memurları görevden 
uzaklaştıramaz. Bu konuda norm kadro uygula-
masının başlatıldığı göz ardı edilmemelidir. Bele-
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diye başkanının imzası ve ilgili bakanın onayı ile 
atanan memurlar hakkında görevden uzaklaştırma 
yetkisi bakana aittir. Belediye memurları, DMK 
md.1/2’de yapılan değişiklik ile bu yasa kapsamına 
alındıklarından bunlar hakkında uygulanacak gö-
revden uzaklaştırma önleminin de DMK hüküm-
lerine uygun olması gerekir. Belediye başkanı ise, 
memur olmayıp kamu görevlisidir ve görevi nede-
niyle işlediği suç ve bu bağlamda açılan soruşturma 
veya kovuşturmada görevden uzaklaştırmaya yetki-
li makam İçişleri Bakanıdır. Nitekim Anayasamızın 
127/4. maddesinde,   “…görevleri ile ilgili bir suç 
sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma 
açılan mahalli idare organları veya bu organların 
üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, 
kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.” hükmü yer al-
maktadır. Bu uygulama, organ üzerinde idari vesa-
yet yetkisi kullanılmasının bir örneğidir.

Görevden Uzaklaştırılan Memurun 
Hak ve Yükümlülükleri 

Soruşturmanın selameti için bir yandan me-
muru görevinden uzaklaştırmak lüzumu kabul 
edilirken öte yandan şüpheli bir sonuç için aylığını 
tamamen kesmek, onu ve geçindirmeye mecbur ol-
duğu aile fertlerini sefalete düşürmek uygun görül-
memiş, memurun her türlü hak ve yükümlülükleri 
devam ettirilmiştir. Görevden uzaklaştırılan veya 
görevinden uzak kalan memurların hak ve yüküm-
lülüğünü düzenleyen DMK’deki madde memur-
lara sağladığı mali ve sosyal imkânlar bakımından 
önceki mevzuata göre büyük değişiklikler getir-
miştir. Çünkü bundan önce muhtelif kanunlarda 
yer alan hükümler, görevden uzaklaştırma hâlinde 
memurlara hiçbir aylık ve ödenek verilmesini ön-
görmediği için memurları mali ve sosyal bakımdan 
zor durumda bırakıyordu. Ayrıca, bu memurların 

yanı sıra aileleri, bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
de âdeta memurlarla birlikte cezalandırılmaktaydı. 
DMK md. 141’e göre, haklarında görevden uzak-
laştırma işlemi uygulanan devlet memuru, aylığı-
nın üçte ikisini alacaktır. Aylık deyiminden, fiilen 
alınan aylık anlaşılmalıdır. Yasa koyucu, aylıkların 
ödenmesi bakımından görevden uzaklaştırılan me-
murla tutuklanan memurun hak ve yükümlülüğü 
arasında herhangi bir fark bulunmadığını göster-
miş olduğundan, tutuklanmış ya da gözaltına alın-
mış memurun aylığı da aynı esaslara göre ödene-
cektir. Görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi 
bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan me-
murlara bu süre içinde yan ödeme ve özel hizmet 
tazminatlarının da üçte ikisinin ödenmesi gerekir 
(Sayıştay Genel Kurulu, T. 3.5.1984, K.4388/1). 
Hakkında görevden uzaklaştırma işlemi uygulanan 
devlet memuru aylığının 2/3’ünü alacaktır. Hak-
larında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılması 
nedeni ile görevden uzaklaştırılan memur, mahke-
mece suçlu görülerek memuriyetin sona ermesini 
gerektiren bir ceza ile cezalandırıldığı takdirde, tu-
tuklu kaldığı süre içinde ödenen aylıkları geri alın-
mamaktadır. Kanunun “görevden uzaklaştırma” 
hükümlerini düzenleyen bölümünde buna ilişkin 
herhangi bir hüküm yoktur. Bir suç işlediği isnadı 
ile tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan memur 
hakkında açılan davanın Genel Af Kanunu kapsa-
mına girmesi hâlinde mahkemece bu konuda alı-
nacak kararın kesinleşmesi ile görevden uzaklaştır-
ma önleminin kaldırılması gereklidir. Kesinleşmiş 
mahkûmiyet hükmü verilmeden önce hakkındaki 
kovuşturma genel af ile ortadan kalktığından me-
mur hakkındaki görevden uzaklaştırma önleminin 
kaldırılarak göreve başlatılması ve üçte bir oranın-
da kesilen aylıklarının derhâl ödenmesi gerekir.

Sosyal hak ve yardımlar DMK md.187-213 
arasında düzenlenmiştir. Bu hak ve yardımlar ara-
sında: Emeklilik hakkı (md.187), hastalık ve analık 
sigortası (md.188), konut yardımı (md.193),  aile 
yardımı ödeneği (md.202), ölüm yardımı ödene-
ği (md.208),   cenaze giderleri (md.210), giyecek 
yardımı (md.211), yiyecek yardımı (md.212) yer 
almaktadır.

Görevinden uzaklaştırılan memur, emeklilik 
hakkından yararlanacağından kesenekleri Sos-
yal Güvenlik Kurumuna gönderilir. Aile yardımı, 
ölüm yardımı gibi DMK’de öngörülen sosyal hak 
ve yardımlar da herhangi bir kesintiye tabi tutul-
madan ödenir. 

İdari Vesayet
Devletin bütünlüğünü ve kamu hizmetle-
rinin tüm ülke düzeyinde uyumlu bir bi-
çimde yürütülmesini sağlamak için devlet 
tüzel kişiliğinin ve bu tüzel kişiliği temsil 
eden merkezî idarenin yerinden yönetim 
kuruluşları üzerinde sahip olduğu dene-
tim yetkisidir.
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Memurun Göreve Başlatılmasının 
Zorunlu Olduğu Hâllerde Açıkta 
Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi

DMK md. 143’te sayılan durumların gerçek-
leşmesi hâlinde bunların aylıklarının kesilmiş olan 
1/3’leri kendilerine ödenir ve görevden uzakta ge-
çirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesin-
de ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en 
az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yük-
selmeleri hâlinde, bu derecede kademe ilerlemesi 
yapılmak suretiyle değerlendirilir. 

Anılan hükümdeki hâller şunlardır; 1-Haklarında 
memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası ve-
rilenler, 2-Yargılamanın men’ine veya beraatına karar 
verilenler, 3-Hükümden evvel haklarındaki kovuştur-
ma genel af ile kaldırılanlar, 4-Görevlerine veya me-
murluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa 
engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası erte-
lenenler. Bu kararların kesinleşmesi üzerine görevden 
uzaklaştırma önlemi kaldırılır. Aylıklardan kesilmiş 
olan 1/3’ler ödenir. Ödenekler buna dahildir. Görev-
den uzaklaştırma nedeniyle uzakta geçen sürelerdeki 
kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi de uygulanır.

Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin 
Kaldırılması

Görevden uzaklaştırılan memurların hizmete 
devam etmelerindeki sakınca ortadan kalkınca, amir 
bu memurları hemen göreve başlatabilir. 1Hakların-
da mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet 

memurları (md.140), 2Soruşturmanın sonunda 
disiplin yüzünden memuriyetten çıkarma ya da 
cezai bir işlem uygulanmasına gerek olmadığı an-
laşılan Devlet memurları (md.142), 3Haklarında 
memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası 
verilenler (md.143/a), 4Yargılamanın men’ine veya 
beraatına karar verilenler (md.143/b), 5Hükümden 
evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırı-
lanlar (md.143/c) hakkındaki görevden uzaklaştır-
ma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu 
olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı 
hallerde her zaman kaldırılabilir (DMK md. 144). 

Görevden uzaklaştırma önlemi, bu önlemi alan 
yetkililerce kaldırılacaktır. Ancak müfettişler bakı-
mından ayrı bir hüküm yer almıştır. Buna göre, mü-
fettişler görevden uzaklaştırmaya yetkileri olmasına 
karşın kaldırma konusunda bu yetkiye sahip değil-
dir. DMK md. 142 ve 145’e göre, müfettişler tara-
fından alınmış olan önlem, atamaya yetkili amir ta-
rafından kaldırılır. Görevden uzaklaştırma önlemi 
soruşturmanın her safhasında kaldırılabilecektir. 
Burada takdir edilecek konu, soruşturmaya konu 
eylemlerin memurun hizmetini devam ettirmesine 
engel oluşturup oluşturmadığıdır. Engel olmuyorsa 
bu önlem kaldırılabilecektir. Hakkındaki görevden 
uzaklaştırma tedbiri kaldırılan kişinin, eski görevi-
ne ve görev yerine iadesi gerekirken naklen atan-
ması hukuka aykırıdır (D.5.D., E. 1992/5699, K. 
1993/609).

Göreve Başlatmanın Zorunlu Olduğu 
Hâller

Disiplin soruşturması ya da yargılamasının so-
nunda yetkililerce alınan bazı kararların kesinleş-
mesiyle görevden uzaklaştırma önlemi kaldırılarak 
memurun görevine başlaması sağlanır. 143. mad-
dede sayılan hâllerin gerçekleşmesi hâlinde tedbirin 
kaldırılması zorunludur.

DMK, m. 143
Soruşturma veya yargılama sonunda yet-
kili mercilerce:
a.  Haklarında memurlukta çıkarmadan 

başka bir disiplin cezası verilenler;
b.   Yargılamanın men’ine veya beraatine 

karar verilenler;
c.   Hükümden evvel haklarındaki kovuş-

turma genel af ile kaldırılanlar;
ç.   Görevlerine ve memurluklarına ilişkin 

olsun veya olmasın memurluğa engel 
olmayacak bir ceza ile hükümlü olup 
cezası ertelenenler;

Bu kararların kesinleşmesi üzerine hak-
larındaki görevden uzaklaştırma tedbiri 
kaldırılır.

DMK, m. 144
140 ıncı ve 142 nci maddelerde 143 üncü 
maddenin a, b, c fıkralarında yazılı olanlar 
hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, 
Devlet memurunun soruşturmaya konu 
olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel 
olmadığı hâllerde her zaman kaldırılabilir.
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Haklarında Memurluktan Çıkarmadan 
Başka Bir Disiplin Cezası Verilenler 
(Md.143/a)

İşlediği bir disiplin suçu nedeniyle hakkında 
görevden uzaklaştırma önlemi uygulanan memur, 
memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası 
ile cezalandırılır ve bu karar kesinleşirse görevden 
uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

Yargılamanın Men’ine veya Beraatına 
Karar Verilenler (Md.143/b) 

Yargılamanın yapılmasına gerek olmadığı ka-
rarı 4483 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar 
için ilgili idari makamlarca verilir. Bunun dışında 
kalan suçlar için bu karar Cumhuriyet Savcılığın-
ca alınır. Her iki makamca alınan yargılamanın 
yapılmasına gerek olmadığı kararının kesinleş-
mesi ile görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. 
Tutuklu bulunduğu sürede görevden uzaklaştırıl-
mamış olan davacıya, beraat ettikten sonra göre-
ve başlatılması üzerine tutuklu kaldığı süreye ait 
maaşların ödenmesi gerekir. Ceza kovuşturması 
sonucu beraat kararı verildiği hâlde bu kararın 
temyiz edilmesi görevden uzaklaştırmayı gerek-
tirmez. Diğer taraftan görevi başında kalmasında 
sakınca bulunmadığı hâlde bir memurun salt ceza 
kovuşturmasına uğradığı ileri sürülerek görevden 
uzaklaştırılmasında hizmet gereklerine ve yasanın 
amacına uygunluk yoktur.

Hükümden Önce Haklarındaki 
Kovuşturma Genel Af ile Kaldırılanlar 
(Md.143/c) 

Mahkemelerce sürdürülen kovuşturmanın Ge-
nel Af Yasası ile ortadan kalkması hâlinde alınmış 
görevden uzaklaştırma önlemi kaldırılır.

Görevlerine ve Memurluklarına İlişkin 
Olsun veya Olmasın Memurluğa 
Engel Olmayacak Bir Ceza ile 
Hükümlü Olup Cezası Ertelenenler 
(Md.143/ç)

Memurluğa alınma koşullarını düzenleyen 
DMK md.48/A’da genel şartlar düzenlenmiştir.   
Genel şartlar arasında, “Türk Ceza Kanununun 
53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa 
bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya 

daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış 
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal 
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zim-
met, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte-
cilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak” 
yer almaktadır. Memurluğun sona ermesini düzen-
leyen 98. maddenin (b) fıkrasına göre, memurluğa 
alınma koşullarından herhangi birini taşımadığının 
sonradan anlaşılması ya da memurlukları sırasında 
bu koşulları kaybedenlerin memuriyeti koşullarda 
eksiklik nedeniyle sona erer.

Görevden Uzaklaştırmanın Süresi ve 
İtiraz

Görevden uzaklaştırma bir disiplin soruşturma-
sı gereği olduğu takdirde en çok 3 ay devam ede-
bilmektedir. Bu süre, idarenin derhâl soruşturmaya 
başlaması ve soruşturmanın bitirilmesi için getiril-
miş en çok süredir. Bu süre içinde disiplin soruş-
turması sonuçlandırılmazsa görevden uzaklaştırma 
tedbiri kendiliğinden kalkar. Bu hâlde memurun 
görevine başlatılması zorunlu olup memuru göreve 
başlatmayan amir sorumludur.

Görevden uzaklaştırma bir ceza kovuşturması 
gereği olduğu takdirde, görevden uzaklaştırmaya 
yetkili amirce (müfettişlerin görevden uzaklaştır-
dıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amirce) 
ilgilinin durumu her iki ayda bir incelenerek gö-
revine dönüp dönmemesi hakkında bir karar ve-
rilir ve bu karar ilgiliye yazı ile tebliğ edilir. Ceza 
kovuşturması nedeniyle alınmış görevden uzaklaş-
tırma tedbirinin kaldırılması için kesin bir süre ko-
nulmamıştır. Zira, ceza kovuşturmasının ne zaman 
biteceği önceden bilinemez. Bu nedenle iki ayda 
bir memurun durumu incelenmektedir. Eğer me-
murun görevine dönmesi  sakıncalı değilse hakkın-
daki bu tedbir kaldırılabilecektir. Bu hüküm esa-
sen, ceza kovuşturması sırasında tutuklu olmayan 
memurlar için geçerli bir hükümdür. Zira, tutuklu 
olan memurun tutuklu olduğu süre içinde fiilen 
görevine dönmesi zaten olanaksızdır. Her ikiayda 
bir yetkili amir tarafından memurun görevine dö-
nüp dönmemesi hakkında alınacak kararın yazılı 
olarak ilgili memura bildirilmesi gerekir. Bu karara 
karşı yargı yolu açıktır.
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Görevden uzaklaştırma işlemine itiraza gelince; 
görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin itirazlar ge-
nel hükümlere göre yapılır.  İdari Yargılama Usulü 
Kanunu  (İYUK) md. 7’e göre; özel kanunlarında 
ayrı süre gösterilmeyen hallerde idari dava açma 
süresi Danıştay ve idare mahkemelerinde 60 gün, 
vergi mahkemelerinde ise 30 gün olup birel idari 
işlemin tebliğinden itibaren (tebellüğ) ertesi gün 
birinci gün olmak üzere anılan süreler dikkate alın-
malıdır. Hakkında idari davaya konu olabilecek bir 
işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara 
başvuran ilgiliye; idarece 60 gün içinde cevap ve-
rilmemesi hâlinde bu isteğin reddedilmiş sayılacağı 
(zımni ret) hususu İYUK md.10 ile düzenlenmiş-
tir. İlgililer bu sürenin (60 gün) bittiği tarihten iti-
baren dava açma süresi içinde konusuna göre ida-
ri mahkemelerde süresi içerisinde (kural 60 gün) 
dava açabilir.

İYUK md.11’e göre; ilgililer tarafından ida-
ri dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılma-
sı, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem 
yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi 
yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi 
içinde istenebilir. Bu başvuru, işlemeye başlamış 
olan idari dava açma süresini durdurur. 60 gün 
içinde bir cevap gelmezse istek reddedilmiş sayılır 
(zımni ret). İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş 
sayılması hâlinde dava açma süresi yeniden işleme-
ye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre 
de hesaba katılır. Görevden uzaklaştırma kararı ata-
maya yetkili amirler, müfettişler, valiler ve kayma-
kamlar tarafından alındığı için itiraz da bu merci-
lere yapılabilir. Ancak müfettişler ve kaymakamlar 
tarafından görevden uzaklaştırma kararı alınması 
durumunda itiraz merci değişmektedir. Müfettişler 
tarafından karar alınmışsa itiraz merci üst makam 
olacaktır. Müfettişlerin almış oldukları görevden 
uzaklaştırma kararına karşı yapılacak itirazların 
atamaya yetkili amire yapılması gerekir.

Görevden Uzaklaştırma Tedbirinde 
Amirin Sorumluluğu

Görevden uzaklaştırma nedeniyle amirlerin 
sorumluluğu söz konusu olabilir. Sorumluluğu 
gerektiren haller ve sorumluluğun esasları aşağıda 
incelenmektedir. 

Sorumluluğu Gerektiren Hâller
Görevden uzaklaştırılan devlet memurları hak-

kında görevden uzaklaştırmayı izleyen on iş günü 
içinde soruşturmaya başlanması zorunludur. Me-
muru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur 
hakkında derhâl soruşturmaya başlamıyan, keyfi 
olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu 
yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan 
amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidir 
(DMK md.139). 

Hakkında soruşturma yapılan kimseye isnat 
edilen suça göre, açılan soruşturma nedeniyle gö-
revden uzaklaştırma önleminin alınması zorunlu 
hâle gelmiş olabilir. Oysa, hakkında herhangi bir 
soruşturma yapılmadan ihbar ve şikâyete dayanıla-
rak alınan görevden uzaklaştırma kararının hukuka 
uygun  olabilmesi için davranışı ortaya çıkartacak 
bir soruşturmanın yapılması gereklidir. Bunun için 
de gerekli olan süre en çok on iş günü ile sınırlandı-
rılmıştır. On iş günü içinde soruşturmanın başlatıl-
maması hâlinde görevden uzaklaştırma tedbiri süre 
sonunda herhangi bir karara gerek kalmadan ken-
diliğinden kalkmalı ve memur göreve dönmelidir. 

Zımnî Ret
İdarenin kendisine yapılan bir istemi, belli 
bir süre içinde cevaplamaması durumun-
da, istemi reddetmiş sayılmasıdır.

DMK, m. 139
Görevinden uzaklaştırılan devlet memur-
ları hakkında görevden uzaklaştırmayı 
izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya 
başlanması şarttır. Memuru görevden 
uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında 
derhâl soruşturmaya başlamıyan, keyfi 
olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu 
tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma 
sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali 
ve cezai sorumluluğa tabidir.
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Burada yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğin-
ce, idarece göreve iadenin de yazılı bir tebligat iş-
lemiyle olması gerektiği yönünde bir düşünce ola-
bilirse de kanımızca burada süreye bağlı olan bir 
husus söz konusudur. Sürenin dolmasıyla memura 
görevi başında bulunma hakkının bir an önce kul-
landırılması gerekir. Hizmet gerekleri bakımından 
da kamu hizmetinin sürekliliğini bir an önce sağla-
ma amacıyla ayrıca yazılı bir tebligata gerek olma-
dığı düşünülebilir. İdare şayet geçici görevlendirme 
suretiyle görevden uzaklaştırılan memurun yerine 
atama yapmışsa bu atamanın kaldırılması gerekir. 

Sorumluluğun Esasları
Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra me-

mur hakkında derhâl soruşturmaya başlamayan 

keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu 
tasarrufu yaptığı, soruşturma sonunda anlaşılan 
amirlerin hukuki, mali ve cezai sorumluluğu doğar. 
(DMK md. 139/2).

Cezai sorumluluk, Ceza Kanunu esaslarına 
göre belirlenecek olan sorumluluğu ifade eder. 
Haksız yere görevden uzaklaştırılan memur bu 
kararı alan yetkili hakkında ceza davası açılmasını 
isteyebilir. 

Hukuki sorumluluk, haksız yere görevden 
uzaklaştırma kararı alanların maddi ve   manevi 
tazminat ödemesini gerektiren sorumluluk halidir.  
Tazminat davası adli yargıda açılır. 

Disiplin sorumluluğu, DMK ve ilgili disiplin 
yönetmelikleri hükümlerine göre   açılan disiplin 
soruşturmasında belirlenir. 

Öğrenme Çıktısı

Yargıya yansıyan bir olayda, 
idare, hakkında soruşturma 
açılan bir memuru, soruş-
turmanın sağlıklı yürütü-
lebilmesi için geçici olarak 
başka bir yerde görevlendir-
miştir. Görevden uzaklaştır-
ma yerine, başka bir yerde 
görevlendirme kararının 
hukuka uygun olup olma-
dığını değerlendirin.

Görevden uzaklaştırma hu-
kuki niteliği açısından idari 
bir yaptırım mıdır, yoksa 
geçici bir önlem midir?

6 Memurlar hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirinin hukuki niteliğini, 
uygulanma usulünü ve sonuçlarını açıklayabilme

Araştır 5 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Bir memur hakkında hangi 
sebeplerin varlığı hâlinde 
görevden uzaklaştırma kara-
rı alınabileceğini açıklayın.
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1 Disiplin yaptırımı kavramını 
tanımlayabilme ve hukuki 
niteliğini belirleyebilme

Disiplin ve Disiplin Yaptırımı 
Kavramı

• Disiplin yaptırımı, kurum düzenini ve idareye duyulan gü-
ven ve saygıyı sağlamak amacıyla disipline aykırı davranış-
ların bastırılması için uygulanan bireysel yaptırımlardır.

• Disiplin yaptırımının hukuki niteliğini açıklamakta kulla-
nılan teorik yaklaşımlardan biri, sözleşme görüşüdür. Bu 
görüş, devletin kamu görevlileri üzerinde sahip olduğu di-
siplin yaptırımı yetkisini sözleşmeye dayandırmaktadır.

• Diğer bir görüşe göre ise disiplin yaptırımı uygulama yetki-
si sözleşmeden çok kurumsal kurallardan kaynaklanır.

2 Disiplin hukukunun temel 
ilkelerini sıralayabilme

Disiplin Hukukuna Hakim Olan 
Başlıca İlkeler

• Disiplin hukukuna hakim başlıca ilkeler şunlardır: Savun-
ma hakkına saygı ilkesi, oranlılık ilkesi, çift disiplin yaptırı-
mı uygulama yasağı

• Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin 
cezası verilemez (savunma hakkına saygı ilkesi).

• Disiplin hukuku alanında devlet memuruna uygulanan 
yaptırım ile bunu gerektiren disiplin fiili arasında adil bir 
“oran” olmalı (oranlılık ilkesi).

• Bir kurumda disiplin fiiline bu fiil tekrarlanmadıkça ancak 
bir defa disiplin yaptırımı uygulanabilir (çift disiplin yaptı-
rımı uygulama yasağı).
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Disiplin Soruşturmasının Usule 
İlişkin Kuralları ve Disiplin 

Yaptırımları
• Disiplin yaptırımını gerektiren bir fiilin işlenmesi hâlinde 

disiplin soruşturmasına soruşturma emri ile başlanır.
• Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amir-

leri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması ceza-
sı, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun 
kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, il disiplin 
kurullarının kararlarına dayanan hâllerde valiler tarafın-
dan verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası, amir-
lerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulundu-
ğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

• Uyarma, memura, görevinde ve davranışlarında daha dik-
katli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

• Kınama, memura görevinde ve davranışlarında kusurlu 
olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

• Aylıktan kesme, memurun brüt aylığından 1/30-1/8 ara-
sında kesinti yapılmasıdır.

• Kademe ilerlemesinin durdurulması, fiilin ağırlık derece-
sine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 
1-3 yıl durdurulmasıdır.

• Devlet memurluğundan çıkarma, bir daha Devlet me-
murluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

• Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesin-
de kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturma-
sını geciktirmez.

• Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve 
ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek yap-
tırım kararlarında bir derece hafif olanı uygulanabilir.

• Fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 
uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezalarında bir ay içinde, memurluktan 
çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına 
başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zama-
naşımına uğrar (soruşturma zamanaşımı).

• Disiplin yaptırımını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği ta-
rihten itibaren iki yıl içinde disiplin yaptırımı uygulama-
sına karar verilmediği takdirde yaptırım uygulama yetkisi 
zaman aşımına uğrar (yaptırım zamanaşımı).

• Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve 
aylıktan kesme cezalarına karşı itiraz disiplin kuruluna, 
kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek 
disiplin kuruluna itiraz edilebilir. DMK’de öngörülen di-
siplin cezalarına karşı idari yargı yolu açıktır.

Disiplin soruşturmasının 
usule ilişkin kurallarını 
saptayabilme

3
Disiplin yaptırımlarının 
türlerini saptayabilme4
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5  Memurlar hakkında ceza kovuşturması 
yapılabilmesi için izlenmesi gereken usul 
kuralları açıklayabilme

Memurlar Hakkında Ceza 
Kovuşturması

• Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle 
işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin ver-
meye yetkili merciler ve izlenecek usul 4483 sayılı Kanunla 
düzenlenmiştir.

• Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevli-
lerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhan-
gi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu 
öğrendiklerinde, ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma 
ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yap-
mayarak ve hakkında ihbar veya şikâyette bulunulan me-
mur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın 
evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma 
izni isterler.

• İzin vermeye yetkili merci, 4483 sayılı Kanun kapsamına 
giren bir suç işlediğini bizzat veya söz konusu kanunun 4. 
maddesinde belirtildiği şekilde öğrendiğinde bir ön incele-
me başlatır.

• Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında 
inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi, soruş-
turma izni verilmemesine ilişkin karara karşı Cumhuriyet 
başsavcılığı veya şikayetçi, izin vermeye yetkili merciler ta-
rafından verilen işlememe koymama kararına karşı şikayetçi 
itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi, yetkili merciin kararının 
tebliğinden itibaren 10 gündür. 
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6 Memurlar hakkında uygulanan görevden 
uzaklaştırma tedbirinin hukuki niteliğini, 
uygulanma usulünü ve sonuçlarını açıklayabilme

Görevden Uzaklaştırma
• Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce; hak-

larında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası 
verilenler, yargılamanın men’ine veya beraatine karar veri-
lenler, hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af 
ile kaldırılanlar, görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun 
veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hü-
kümlü olup cezası ertelenenler hakkındaki görevden uzak-
laştırma tedbiri bu kararların kesinleşmesi üzerine kaldırılır.

• Görevden uzaklaştırma, hizmet gerekleri bakımından gö-
revi başında kalması sakıncalı olan Devlet memuru hak-
kında uygulanan geçici bir tedbirdir.

• Görevden uzaklaştırma, hakkında ceza kovuşturması veya 
disiplin soruşturması açılan memurlar için uygulanabilir. 
Soruşturma henüz açılmamış olmakla birlikte, ileride açı-
lacak ise yine görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanabilir. 
Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında gö-
revden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruştur-
maya başlanması gerekir. 

• Görevden uzaklaştırmaya yetkili makamlar; atamaya yet-
kili amirler, Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, iller-
de valiler, ilçelerde ise kaymakamlardır.

• Görevden uzaklaştırılan memurun görevle ilişkisi kesilir. 
Ancak memurluk statüsü sona ermez. Görevden uzaklaştı-
rılan memura bu sure içinde aylığının 2/3’ü ödenir.

• Görevden uzaklaştırma tedbiri, disiplin soruşturması ne-
deniyle alınmışsa en çok üç ay sürebilir. Aynı tedbir, bir 
ceza kovuşturması dolayısıyla alınmış ise her iki ayda bir 
gözden geçirilir ve ulaşılan sonuç ilgiliye bildirilir.
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1    I. Uyarma
  II. Kınama
 III. Aylıktan Kesme
         IV. Kademe İlerlemesinin Durdurulması 
Devlet Memurları Kanununda yer alan yukarıdaki 
disiplin cezalarından hangileri manevi niteliklidir?

A. I ve II   B.  I, II, III
C. Yalnızca I   D. I, II, IV
E. II ve IV

2   Devlet Memurları Kanununa göre, hakkında 
disiplin soruşturması açılan memura kendini savu-
nabilmesi için en az kaç gün verilmelidir?

A. 3    B.  5 
C. 7   D. 10 
E. 15

3     I. Uyarma
  II. Kınama
 III. Aylıktan kesme
         IV. Kademe ilerlemesinin durdurulması 
          V. Devlet memurluğundan çıkarma
Yukarıdaki disiplin cezalarından hangileri, ilke ola-
rak, disiplin amirleri tarafından verilebilir?

A. I ve II  B.  I, II, III
C. I, II, III, IV  D. I, II, III, IV, V
E. III, IV, V

4  Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelen 
memura aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

A. Uyarma 
B. Kınama
C. Aylıktan kesme
D. Kademe ilerlemesinin durdurulması
E. Devlet memurluğundan çıkarma

5  Görev sırasında amirine hâl ve hareketi ile 
saygısız davranan memura aşağıdaki cezalardan 
hangisi verilir?

A. Uyarma 
B. Kınama
C. Aylıktan kesme
D. Kademe ilerlemesinin durdurulması
E. Devlet memurluğundan çıkarma

6  Aşağıdaki fiillerden hangisi kademe ilerleme-
sinin durdurulması cezasını gerektirir?

A.  Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini 
bozmak

B. Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
C.  Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerle-

riniözel menfaat sağlamak için kullanmak, 
D. Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet 

etmemek
E.  Göreve sarhoş gelmek

7  Aşağıdaki fillerden hangisi devlet memurlu-
ğundan çıkarma cezasını gerektirmez?

A. Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya 
ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve 
benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak

B. Siyasi partiye girmek
C. Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve 

gelmemek
D. Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine 

fiili tecavüzde bulunmak 
E. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek

8  Uyarma cezasında soruşturma zamanaşımı 
süresi ne kadardır?

A. 1 ay    B.  2 ay 
C. 3 ay    D. 6 ay 
E. 1 yıl

9  Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan 
kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı gün-
den itibaren kaç gün içinde vermek zorundadırlar?

A. 3    B.  5
C. 10    D. 15 
E. 30

10  Uyarma cezası alan memur, bu cezanın uygu-
lanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire 
başvurursa, verilmiş olan ceza özlük dosyasından 
silinebilir?

A. 2    B.  3 
C. 5    D. 1
E.  4
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Manevi Nitelikli Disip-
lin Yaptırımları” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

1. A Yanıtınız yanlış ise “Kademe İlerlemesinin 
Durdurulması” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Disiplin Yaptırımına 
Karar Vermede Yetkili Makam ve Yetki Devri 
Yasağı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B Yanıtınız yanlış ise “Zamanaşımı” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Savunma Hakkına Saygı 
İlkesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. C Yanıtınız yanlış ise “Devlet Memurluğundan 
Çıkarma” konusunu yeniden gözden geçiri-
niz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Uyarma” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Kınama” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Karar Süresi ve Kararda 
Bulunması Gereken Hususlar” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Disiplin Cezalarının Bir 
Süre Sonra Özlük Dosyasından Silinmesi” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. C
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Araştır Yanıt
Anahtarı7

Araştır 1

Bu farklılıkları şöyle özetleyebiliriz:
•  Uygulanan yaptırımlar farklıdır. Ceza hukuku yaptırımları, hapis cezası 

örneğinde kişinin özgürlüğüne zarar veren yaptırımlardır. Hâlbuki, disip-
lin yaptırımları kişinin özgürlüğü üzerinde etkili değildir.

•  Ceza hukukunda cezalandırılan fiiller suç niteliğindeki fiillerdir. Disiplin 
hukukunda cezalandırılan fiiller ise mesleki kusur olarak nitelendirebilece-
ğimiz fiillerdir.

•  Ceza hukuku anlamında suçları herkes işleyebilir. Devlet Memurları Ka-
nunu ise sadece memurlar tarafından işlenen disiplin fillerini yaptırıma 
tabi tutmaktadır.

•  Ceza hukuku cezalarını sadece ceza mahkemeleri verebilir. Devlet Memur-
ları Kanununda öngörülen disiplin cezaları ise idari makamlar tarafından 
verilir (Gözler, c. II, 2003, ss.674-676).

Araştır 2

İdare bu işlemleri bazen hizmetin gerekleri nedeniyle değil, ilgili kamu görev-
lisini cezalandırmak amacıyla yapmaktadır. Fransız hukukunda bu tür işlem-
lere “kılık değiştirmiş disiplin yaptırımları” adı verilmekte ve bunlar hukuka 
aykırı işlemler olarak kabul edilmektedir. Disiplin hukuku açısından bu tür 
bir ceza verilmesi hukuka aykırıdır. Bu tür işlemler disiplin cezalarının ka-
nuniliği ilkesine aykırı görülerek iptal edilebilir (Gözler, c. II, 2003, s. 681).

Araştır 3

Soruşturmaya yetkili amirin, disiplin soruşturması açılmasına karar verme 
zorunluluğu yoktur. Diğer bir deyişle bu konuda takdir yetkisi vardır. Soruş-
turmaya yetkili amir, soruşturma açmadan önce, soruşturmanın yerindeliğini 
değerlendirir. Dolayısıyla soruda belirtilen gerekçelerle soruşturma emri ver-
mekten kaçınması mümkündür.

Araştır 4
Anayasa’ da “idare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir mü-
eyyide uygulayamaz” denilmektedir (m.38/11). Bu yüzden idare, kişi hürriye-
tine dokunan tarzda bir disiplin cezası veremez (Gözler, c. II, 2003, s. 677).

Araştır 5
Görevden uzaklaştırma idari bir yaptırım, disiplin yaptırımı niteliğinde değil-
dir. Bu, yalnızca belirli durumlarda uygulanan bir önlemdir. Bu uygulamayı, 
hukuken “ihtiyati tedbir” olarak nitelendirebiliriz.
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Bölüm 8
Memurların Mali Sorumluluğu ve Memuriyetin 

Sona Ermesi
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Anahtar Sözcükler: • Kişisel Kusur • Hizmet Kusuru • Rücû • Mücbir Sebep • Umulmayan Hâl 
• Çekilme • Çekilmiş Sayılma • Emeklilik

1
İdareye ve Hizmetten Yararlananlara Karşı 
Mali Sorumluluk
1 İdareye ve hizmetten yararlananlara 

karşı mali yönden sorumluluk esaslarını 
açıklayabilme 2

Memurun Kişisel Kusuru ve Bunun 
Hizmet Kusurundan Ayırt Edilmesi
2 Kişisel kusur ve hizmet kusuru kavramları 

arasındaki farklılığı belirleyebilme

4
Sorumluluğu Azaltan veya Ortadan 
Kaldıran Hâller
4 Sorumluluğu azaltan veya ortadan 

kaldıran hâlleri açıklayabilme

Kamu Görevlisine Rücû ve Zararın 
Tazmini ile İlgili Düzenlemeler
3 Tazmin edilen zararların ilgili memura rücu 

edebilmesinin şartlarını saptayabilme3
Memuriyeti Sona Erdiren Sebepler
5 Memurluğu sona erdiren sebepleri 

sıralayabilme5
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GİRİŞ
Bu son bölümde memurların mali sorumluluğu 

ve memuriyeti sona erdiren sebepler değerlendiril-
mektedir. Mali sorumluluğun, “hizmetten yararla-
nanlara karşı” ve “idareye karşı” olmak üzere başlı-
ca iki yönü bulunmaktadır (AY md.40, 129, DMK 
md.12, 13). İdarenin memura karşı da mali so-
rumluluğu söz konusu olabilir. Bu durumda idare 
hukukundaki genel sorumluluk ilkeleri uygulanır. 
Örneğin, idare tarafından kadro şartı aranmaksızın 
intibak yapılabilecek iken kadro aranması sonucu 
geçirilen zaman nedeniyle uğranılan zararın tazmi-
ni gerekir. Esasen memur hizmet kadrosuna daimi 
surette girmiş ve kadro içinde kaynaşmış olmakla 
beraber bu daimilik göreceli olup memurun gö-
revini sona erdirecek bazı nedenlerin mevcudiyeti 
hâlinde memuriyet statüsü sona erdirilir. Memu-
riyete girişte aranan koşulların memuriyet mesle-
ği süresince birinin veya bir kaçının herhangi bir 
nedenle yitirilmesi hâlinde memuriyet sıfatı sona 
ermektedir. Bununla birlikte kadronun kaldırılma-
sında memur görevinden ayrılmakla beraber me-
murluk statüsü, hakları saklı olarak devam etmek-
tedir. Bu yüzden kadronun kaldırılması hâlinde 
memuriyet statüsünün sona ermesi söz konusu 
değildir. Memurluğu sona erdiren bir neden olma-
yan kadronun kaldırılması hâlinde memurluk sıfatı 
tamamen kaldırılmamakta, memurun yalnız bazı 
yetkileri ve menfaatleri sınırlandırılmaktadır. Gö-
revden uzaklaştırma da memuriyet mesleğini sona 
erdirmemektedir. Bazı durumlarda ise memur, ta-
mamen memurluk statüsünün dışına çıkar. DMK 
md.94 vd. maddelerinde, memuriyeti sona erdiren 
hâller düzenlenmiştir. Memuriyetin sona ermesi-
nin nedenleri: memuriyetten çıkarılma, koşullarda 
eksiklik (memurun, memurluğa alınma koşulların-
dan herhangi birini taşımadığının sonradan anla-
şılması veya memurluğu sırasında bu koşullardan 
birini kaybetmesi), bağdaşmazlık, memurluktan 
çekilme, çekilmiş sayılma, emeklilik ve ölümdür. 
Fransız idare hukukunda ya idarenin ya da memu-
run inisiyatifi ile memuriyet sona ermekte olup bu 
sona erme sebeplerinin “disiplin yaptırımı sebe-
biyle sona erme”, “memurun bir hatası sebebiyle 
sona erme” ya da “görevin niteliğinden kaynakla-
nan nedenlerle sona erme” şeklinde ayırımlara tabi 
tutulması mümkündür (Peiser, 1992, s.30). Ayrıca 
bizde olduğu gibi azil, çekilme, çekilmiş sayılma, 
emeklilik ve ölüm genel olarak memurluğun sona 
erme hâlleri olarak kabul edilmektedir.

İDAREYE VE HİZMETTEN 
YARARLANANLARA KARŞI MALİ 

SORUMLULUK
Aşağıda öncelikle idareye karşı mali sorumlu-

luk, ardından hizmetten yararlananlara karşı mali 
sorumluluk konuları incelenmektedir.

İdareye Karşı Mali Sorumluluk
Memurların, idareye karşı mali sorumlulukları 

Devlet Memurları Kanununun 12. maddesine göre 
aşağıdaki gibi özetlenebilir;

a. Devlet memurları kasıt, kusur, ihmal veya 
tedbirsizlikleri sonucu yönetime verdikleri 
zararlardan sorumludur.

b. Memurun yönetime verdiği zarar “rayiç be-
del” üzerinden hesap edilir.

c. Zararın ödettirilmesi için genel kurallara 
göre memura karşı dava açılır.

d. En alt derecedeki memurun brüt aylığının 
yarısını geçmeyen zarar, memurun kabul 
etmesi hâlinde disiplin amiri veya disiplin 
kurulunun kararına göre ilgili memurca 
ödenir.

Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararına göre, 
idarenin memurun maaşından resen kesinti yap-
ması mümkün değildir. İdarenin memurdan elde 
edemediği tazminat istekleri için adliye mahkeme-
sine başvurması ve memura karşı tazminat davası 
açması gerekir. Adliye mahkemeleri bu gibi hâllerde 
haksız fiil esaslarını uygulamaktadır. Kamu görev-
lisinin işlediği haksız fiil nedeniyle zarara uğrayan 
idare tarafından açılan tazminat davasının adli yar-
gı yerinde görülmesi gerekir. İdare uğradığı zararı 
resen tahsil edemez. Bu yönde bir uygulama yapıl-
mışsa idari yargı yolu ile resen tahsil işleminin ip-
tali gerekir (D.5.D., E.1991/345, K.1994/1571). 

Memurun kusurundan dolayı yönetimin birey-
lere ödediği tazminatı, memurdan geri alabilmesi 
için de memura karşı adliye mahkemelerinde dava 
açması gerekir. İdare, bu tür alacağını kendiliğin-
den alamaz, başka bir deyişle memurun aylığından 
resen kesemez. Bunun için yasalarla açıkça yetkili 
kılınması gerekir.

“Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esas-
lar Hakkındaki Yönetmelik” (RG., T.19.10.2006), 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nu’ nun 71. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
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Söz konusu yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsa-
mındaki kamu idarelerinde tespit edilen kamu za-
rarlarından doğan alacakları kapsar. DMK md.1/1 
kapsamında bulunan kamu idarelerinde görevli me-
murların, kullanımlarındaki taşınır ve taşınmazların 
korunması ve her an hizmete hazır hâlde bulundu-
rulması için gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle 
Devlete verdikleri zararlar ile kamu hukukuna tabi 
görevlerle ilgili olarak kişilere verdikleri zararlar 
hakkında, 657 sayılı Kanun’ un 13. maddesi uya-
rınca 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Devlete ve Ki-
şilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktar-
larının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, 
Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik” hü-
kümleri uygulanmaya devam etmektedir. 

“Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esas-
lar Hakkındaki Yönetmelik” md. 5’de, “Kanunun ilgili 
maddeleri gereğince, kamu görevlileri; kamu kaynak-
larının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun 
olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden, kullanıl-
masından, korunmasından, kötüye kullanılmaması 
ve her an hizmete hazır bulundurulması için gerekli 
önlemlerin alınmasından sorumludurlar. Kontrol, 
denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yar-
gılama sonucunda tespit edilen kamu zararının geri 
ödenmesi sürecine, kamu görevlileri ile birlikte ilgi-
liler de dâhil edilir” hükmü yer almaktadır. Kamu 
zararından doğan alacaklar, sorumlulardan ve/veya 
ilgililerden, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili 
mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil 
edilir. Tespit edilen kamu zararları; a) Rızaen ve sulh 
yolu ile ödenmek, b) Borçlar Kanunu hükümlerine 
göre takas yapılmak, c) İcra ve İflas Kanunu hüküm-
leri uygulanmak suretiyle tahsil edilir (Yön. md.12). 

Hizmetten Yararlananlara Karşı Mali 
Sorumluluk

DMK yürürlüğe girinceye kadar ülkemizde “so-
rumluluk sistemi” uygulanmaktaydı. Buna göre, me-
mur görevi ile ilgili olarak verdiği zararlardan dolayı 
hizmetten yararlanan üçüncü kişilere karşı mali yön-
den sorumluydu. Bu sistemin karşısında “güvence 
sistemi” yer alır. Buna göre, kişiler kamu hukukuna 
tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan 
dolayı memura karşı tazminat davası açamaz. Yöne-
tilenlerin tazminat davasını doğrudan idareye karşı 
açmaları gerekir. Güvence sistemi özellikle Almanya 
ve Fransa’da belli sınırlar içinde uygulanmaktadır. 

DMK’ye göre; kişiler, kamu hukukuna tabi gö-
revlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan ötürü, 
bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, 
ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Kurumun genel 
hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı sak-
lıdır (DMK md.13). Devlet Memurları Kanunu’ 
nun getirdiği sistem, hem memuru hem de hizmet-
ten yararlanan üçüncü kişileri koruyan bir anlayış 
sergilemektedir. Çünkü kişiler, karşılarında ödeme 
gücü olan idareyi bulmaktadır. Öte yandan, bu sis-
temin memur bakımından yararı ise kişilerin dava 
açma tehdidinden kısmen de olsa uzaklaşmalarını 
sağlamasıdır. Kamu hizmetinden yararlananlar, za-
rarlarını DMK md.13 uyarınca karşılayabilmekte, 
karşılarında ödeme kabiliyeti bulunan bir muhatap 
(idareyi) bulabilmektedirler. Kamu hukukuna tabi 
görevi yerine getiren personel de söz konusu görevi 
yerine getirirken sürekli tazminat tehdidi altında 
olmaksızın görevini yerine getirecektir. Sonuçta, 
kamu hizmetlerinin sürekli ve düzenli görülme-
sinin engellenmesinin, hizmetin yavaşlamasının 
önüne geçilmesi mümkün kılınmaktadır. Bununla 
birlikte, DMK md.12 gereğince devlet memurları-
nın idareye karşı sorumlulukları devam etmektedir. 
Ayrıca, DMK md. 13’te kurumun genel hükümlere 
göre sorumlu personele rücu hakkı saklı tutulmuş-
tur. Öte yandan konuyla ilgili Anayasa md.129/5 
şu kuralı içermektedir; “Memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri 
kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine 
rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şe-
kil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine 
açılabilir”. Anayasa böylece, memurların üçüncü 
kişilere karşı sorumluluğu açısından güvence siste-
mini getirmiştir. Buna göre, tazminat davalarının 
memura karşı değil, idareye karşı açılması gerekir.

DMK, m. 13/1: Kişiler kamu hukukuna tabi gö-
revlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı 
bu görevleri yerine getiren personel aleyhine de-
ğil, ilgili kurum aleyhine dava açar. Ancak Dev-
let dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya 
muhafaza edilen para ve para hükmündeki değer-
li kâğıtların ilgili personel tarafından zimmete ge-
çirilmesi hâlinde zimmete geçirilen miktar, cezai 
takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından 
hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere 
göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.



185

Memur Hukuku

MEMURUN KİŞİSEL KUSURU VE 
BUNUN HİZMET KUSURUNDAN 

AYIRT EDİLMESİ
Kamu personelinin “kişisel kusur”a dayanan 

davranışları iki kümede toplanabilir. İlki, kamu 
personelinin “görevinden”, “yetkilerinden”, “hiz-
met araç ve gereçlerinden”, “resmî sıfatından” kesin 
bir biçimde ayrılmış olanlardır. Bu nitelikteki dav-
ranışlar, kamu personelinin “herhangi bir kimse” 
olarak kusurlu davranışlarıdır. Örneğin, ailesi ile 
birlikte tatil günü gezmeye giden polis memuru-
nun, oğlunun topunu patlatan bir kimseyi dövme-
si, sağlık memurunun “kendi araç ve gereçleri” ile 
çalışma saatleri dışında iğne yaparken zarar vermesi 
olaylarında “herhangi bir kimse” olarak kişisel ku-
surlu davranış söz konusudur. Bu durumda sorum-
lu, kamu personelinin kendisidir. 

Kamu personelinin ikinci kümede yer alan kişi-
sel kusurlu davranışları ise, “kamu görevinin yerine 
getirilmesi” kavramı çerçevesinde değerlendirile-
meyecek kusurlu ve hukuka aykırı davranışlardır. 
Gaye ilişkisi yoksa, idareye atıf ve izafesi müm-
kün olmayan kararları ve fiilleriyle kamu persone-
li üçüncü şahıslara zarar vermişse, “kişisel kusur” 
doğar. Kamu görevlisinin yetkisini kullanırken 
işlediği kusur, özellikle suç düzeyine ulaşmış ise 
kişisel kusur söz konusu olup bu durum hizmetin 
yürütülmesi ile bağdaşmaz. Kamu görevlilerinin 
görevlerini yürütürken düşmanlık, siyasal kin ve 

rekabet, kişisel ihtiras ya da kişisel menfaat temini 
gibi nedenlerle zarar verici işlem ya da eylemlerde 
bulunmaları da kişisel kusur kapsamındadır.

Zararı doğuran kusur sadece hizmetin mahiye-
tinden, usullerinden, gereklerinden ileri geliyorsa 
bu takdirde memur üçüncü şahsa karşı sorumlu ol-
madığı gibi idareye karşı da sorumlu değildir. An-
cak kusur, memurun şahsına atıf ve isnat edilebi-
lecek bir kusurdan meydana geliyorsa bu takdirde 
memurun sorumluluğu söz konusu olur. (Duran, 
1974; Pınar, 1998, s.174). 

Kişisel Sorumluluğun Şartları
Memurlar, kişisel kusur ile sebebiyet verdikleri 

zararlardan sorumludur. Devlete ve Kişilere Memur-
larca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tes-
piti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak 
Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik md. 6’ya göre, 
memurların zararları tazmin mükellefiyetinin doğ-
ması için; zararın mevcut olması, zararın doğrudan 
doğruya memurun fiilinden kaynaklanması, zara-
rın mücbir sebepten hasıl olmaması gerekir.

İdare, hem hukuksal bir araç olan işlem hem de 
fiziksel bir olgu sayılan eylemler yapabilme yetene-
ği ile donatılmıştır. Genel olarak hukuki işlem ya 
da muamele veya tasarruf, bir veya birden çok kişi-
nin hukuksal bir sonuç elde etmek için iradelerini 
açıklamalarıdır.

Memura yapılan hatalı öde-
menin idare tarafından geri 
alınıp alınamayacağını de-
ğerlendirin.

İdare edilenlere verilen za-
rardan ötürü memurlara 
karşı dava açılamaması ku-
ralının hiçbir istisnası yok 
mudur? İstisnai olarak da 
olsa pozitif hukukumuzda 
memur veya kamu görevli-
si aleyhine dava açılmasına 
olanak sağlayan bir hüküm 
mevcut mudur?

1 İdareye ve hizmetten yararlananlara karşı mali yönden sorumluluk esaslarını 
açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Memurların idareye karşı 
mali sorumluluğunun ko-
şullarını açıklayın.

Öğrenme Çıktısı



186

Memurların Mali Sorumluluğu ve Memuriyetin Sona Ermesi

İdari işlem denilince idarenin tek yanlı irade-
siyle hukuki sonuç doğuran işlemler anlaşılır. Bun-
lar düzenleyici veya birel işlem niteliğinde olabilir. 
Düzenleyici idari işlemler; genel, soyut, sürekli, 
objektif nitelikte olup bir defa uygulanmakla tü-
kenmezler. Örneğin tüzük, yönetmelik gibi. Birel 
idari işlemler ise koşul işlem ve öznel işlem olarak 
ikiye ayrılır. Koşul işlem; bir hukuki statüye gir-
me, o statü içinde değişikliğe uğrama veya statüden 
çıkma sonucunu doğuran işlemlerdir. Örneğin, 
memuriyete atama, emekliye ayırma gibi. Öznel 
işlemler ise süjeye göre değişen işlemlerdir; her 
mükelleften geliri ile orantılı vergi alınması gibi. 

“İdari eylem” deyimi ise dar anlamda idarenin 
kamu hukuku alanındaki maddi fiil ve hareketleri-
ni anlatır (Ayanoğlu, 2004). İdare tarafından girişi-
len ya da gerçekleştirilen eylemler, çoğu kez alınan 
bir karar ya da bir işlemin uygulanması yönünde 
olmakla beraber, bunlardan bağımsız olarak yaratı-
lan bazı durumlarla ilgili salt veya yalın olarak nite-
lenen idari eylemler de söz konusu olabilmektedir. 
İdari eylem nedeniyle oluşan zarar idarenin faali-
yetleri sırasında gerek iradesi dışında gerçekleşen 
olaylar gerekse bilerek ve isteyerek yapmış olduğu 
maddi fiiller, hareketsiz kalması sonucu meydana 
gelen birtakım fiilî durumlar, hizmetin görülüşü 
sırasında ve yürütülen idari faaliyetle ilgili olarak 
idarenin araç ve gereçlerinin işleyişi veya işlemeyişi 
ya da idarenin personelinin zarar verici davranışı 
yüzünden doğan zarar şeklinde ifade edilebilmek-
tedir (Özgüldür, 1996, s.54).

Kişisel Kusurun Varlığı
Zarar meydana getiren eylemden tazmin borcu 

doğabilmesi için o fiili işleyenin kusurunun bulun-
ması gerekmektedir. Bu bakımdan kast, ihmal veya 
tedbirsizlik derecesinde kusurun varlığı şart olarak 
aranmaktadır. Kast, hukuk kurallarını bilerek çiğ-
neme arzusudur. Hukuk düzeninin emir ve yasak-
larına aykırı hareket eden kimse kasten değil de 
gerekli özeni göstermemesi veya işleri savsaklaması 
veya gerekli önlemleri almaması suretiyle oluşan 
haksız eylemi yüzünden bir zararın doğmasına se-
bep olmuşsa bu hâlde de zararı gidermekle sorumlu 
olur. Eğer kusurlu fiil memurun şahsına yüklene-
bilecek nitelikte ise kusur kişiseldir ve memur so-
rumlu tutulacaktır. Bu bakımdan kişisel kusur, hiz-
metle, kurumla, resmî kimlik ile doğrudan doğruya 
ya da dolaylı hiçbir ilgi ve irtibatı olmayan eylem 
ve davranışlar, başka bir deyişle hukukun, kamu 
personeli olsun olmasın herkese yüklediği genel 
ödevlere aykırı davranışlar olarak tanımlanabilir 
(Armağan, 1997, s. 83). Kamu görevlisinin özel 
yaşantısının, resmî yaşamıyla hiçbir ilgi ve irtibatı 
bulunmayan bu kategori eylem ve işlemlerinde tek 
sorumlu kendisidir.

Görevin yerine getirilmesi nedeniyle yapılan 
kusurlu ve hukuka aykırı davranış ile kamusal gö-
revin yürütülmesi sırasında yapılan kusurlu ve hu-
kuka aykırı davranışları ayırmak ise güçlük yarat-
maktadır. Bu ayrım için “gaye ilişkisi” ölçütü ileri 
sürülmüştür. Kamu personeli, idareye atıf ve izafesi 
mümkün olmayan kararları ve fiilleriyle üçüncü 
kişilere zarar vermişse kişisel kusurundan söz edil-
melidir. Bu bakımdan kişisel kusur sadece kin, 
hınç, düşmanlık ve benzeri duyguların etkisi altın-
da gerçekleşen eylemler bakımından değil, görevin 
gerekli kıldığı özenin gösterilmemesi ve mesleğin 
gerektirdiği ilkelere uyulmadan yerine getirilmesi 
durumunda da söz konusu olabilir.

Kusurlu Eylem ya da İşlem Sonucu 
Meydana Gelen Zararın Varlığı

Zarar, bir varlığın değerinde, o varlığa sahip olan 
kimsenin isteğinin aksine oluşan bir eksilmedir. Bu 
eksilme maddi ya da manevi olabilmektedir. Huku-
ka aykırı kusurlu bir eylem nedeniyle giderim bor-
cunun doğması için bu eylem sonucunda zararın 
meydana gelmiş olması gerekmektedir. Haksız ey-
lemden doğan zarar, maddi ve/veya manevi varlığı-

•	 İdari	İşlem:	İdarenin tek yanlı iradesiyle hu-
kuki sonuç doğuran işlemlerdir.

•	 Düzenleyici	 İdari	 İşlem: Genel, soyut, 
sürekli, objektif nitelikte olup bir defa uy-
gulanmakla tükenmeyen tüzük, yönetmelik 
gibi kural işlemlerdir.

•	 Öznel	İşlem: Süjeye göre değişen bireysel 
işlemlerdir.

İdari	Eylem:	Dar anlamda idarenin kamu hu-
kuku alanındaki maddi fiil ve hareketleridir.
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mızın, haksız eylemin oluşumundan önceki hâli ile 
haksız eylemin oluşmasından sonraki hâli arasında 
meydana gelen farktır. Maddi zararlar öncelikle 
parasal olarak ölçülebilen bir malın zarar görmesi, 
tahrip olması ya da değerindeki düşüş veya onun 
üzerindeki kullanma veya tasarruf yetkisindeki kı-
sıntı olarak anlaşılır (Atay-Odabaşı-Gökcan, 2003, 
s. 158). Manevi zararlar ise kişinin duygularını, 
şerefini veya ününü etkileyen zararlardır. Manevi 
zararların para ile ölçülüp, değerlendirilip tam bir 
karşılığının tespiti mümkün değildir. Ancak bu tür 
zararların tazmini para ile gerçekleştirilir.

İdareye verilen zarar kasti olabileceği gibi ihmal 
veya tedbirsizlik sonucu da oluşabilir. Kasti zarar; 
memurların idareye karşı bilerek ve isteyerek zarar 
vermesidir. Memurun görevi nedeniyle kişisel kin, 
husumet, nefret vs. sebeplerle başka kişilere ver-
dikleri zararlar sonucu idarenin ödemek zorunda 
kaldığı tazminatlar bu türdendir. İhmal sonucu ve-
rilen zararlar; memurun görevli olduğu işte gerekli 
özeni göstermemesi, işi savsaklamasıdır. Tedbirsiz-
lik sonucu zarara gelince; memurun gerekli önlem-
leri zamanında almaması veya eksik alması sonucu 
meydana gelen zararlardır (Devlete ve Kişilere Me-
murlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının 
Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapıla-
cak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik md. 3).

Bazı durumlarda kusur olmasa da idarenin so-
rumluluğu doğabilmektedir. Buna kusursuz so-
rumluluk denmektedir. İdare hukuku açısından 
kusursuz sorumluluk geniş bir uygulama alanı bul-
maktadır. Kusursuz sorumluluk, idarenin kusuru 
olmasa bile bazı kayıt ve şartlar altında verdiği za-
rarları gidermesi anlayışına dayanır. Kamu külfetleri 
karşısında eşitlik ilkesinin veya anarşi ve terör olay-
larında idarenin kendisinden kaynaklanan bir işlem 
ya da eylem olmasa da sosyal devlet ilkesinin bir ge-
reği olarak oluşan zararları ödemesi gerekebilir.

İdarenin kusursuz sorumluluğu genellikle ba-
yındırlık hizmetleri alanında; kamu görevlileri ve 
kamu hizmetlerinin görülmesinde rastlantısal ya 
da gönüllü olarak katılanların vermiş oldukları 
hizmetlerde; idareye ait tehlikeli şeyler ve metot-
lar dolayısıyla ve takdir yetkisinin kullanılmasıyla 
yapılan hukuka uygun işlemler bakımından söz 
konusu olabilmektedir. Kusursuz sorumluluk il-
kesinin uygulamasında mağdurun maruz kaldığı 
bir zarar olmalıdır. İlliyet bağının varlığı, yani za-

rarın kusura dayanmayan bir idari etkinliğe bağla-
nabilmesi gerekmektedir. Zarar anormal ve nitelik 
bakımından özel olmalıdır.

Kusurların İçtimaı
Bazı durumlarda zarara sebebiyet veren olay bir 

yandan kamu personeline, bir yandan da idareye 
yüklenebilmektedir. Diğer bir ifade ile idari faali-
yetten doğan zarar, hem bu faaliyeti yürüten kamu 
personelinin kişisel kusuruna hem de hizmetin ku-
ruluş ve işleyişindeki düzensizliğe bağlanabilir. 

Son zamanlarda karşımıza “görev kusuru” 
kavramı çıkmaktadır. Görev kusuru, geniş anlam-
da kişisel kusur olmakla birlikte, aslında hizmet 
kusuru niteliği taşıyan, ancak hizmet kusurunun 
anonimliğinden çıkarak, kamu personelinin hiz-
met içinde veya hizmet dolayısıyla, kendisine ve-
rilen ödev, yetki ve araçlardan yararlanarak işledi-
ği, kendisine atıf ve izafe edilebilecek nitelikteki 
hukuka aykırı davranışları olarak tanımlanabililir. 
Görev kusurundan kaynaklanan zararlardan ida-
renin sorumlu olduğu kabul edilmektedir. Görev 
kusuru, kamu personelinin hizmet ve görevden 
ayrılamayan kişisel kusurudur. Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulu, polis memurunun görevli 
olduğu esnada ekip arkadaşı tarafından yanlışlıkla 
öldürülmesi olayına ilişkin bir kararında, “öldü-
ren polis memurunun kişisel kusuru olmakla bir-
likte, bu kusur resmi yetki, görev ve olanaklardan 
yararlanarak gerçekleştiğinden hizmetten ve ida-
reden ayrılamayacak nitelikte olup, görev kusuru 
teşkil etmektedir.” ifadelerine yer vermiştir (Da-
nıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 15.03.2012, 
E. 2010/2740, K. 2012/194).

İdarenin sorumluluğunu gerektiren hizmet 
kusuru görünüşte anonim nitelikte olmasına rağ-
men gerçekte bir veya birkaç personelin yaptığı 
hizmetin ve ödevin kural ve gereklerine uyma 
yükümlülüğüne uymama biçiminde de ortaya çı-
kabilmektedir. Danıştay kararlarında, personelin 
hizmetten ayrılamayan kişisel eylemlerinden do-
ğan zararların tazmininde genellikle idare sorum-
lu tutulmaktadır. 

Öte yandan belirtelim ki Alman memur huku-
kunda birden fazla memur ortak olarak bir zarara 
sebep olmuşsa tazminattan tamamı sorumludur 
(§78 BBG).
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KAMU GÖREVLİSİNE RÜCU VE 
ZARARIN TAZMİNİ İLE İLGİLİ 

DÜZENLEMELER
Aşağıda öncelikle kamu görevlisine rücû konu-

su, ardından zararın tazmini ile ilgili düzenlemeler 
incelenmektedir.

Kamu Görevlisine Rücu
Anayasamızın temel hak ve hürriyetlerin ko-

runması başlıklı 40. maddesinin 3. fıkrasında, 
“Kişinin, resmî görevliler tarafından vaki haksız 
işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, 
Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan 
ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır”hükmü yer 
almaktadır. Yine, AY md.129/5’te memurlar ve 
diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken 
işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları-
nın, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanu-
nun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak an-
cak idare aleyhine açılabileceği belirtilmiştir. 

Devlet Memurları Kanunun kişisel sorumlu-
luk ve zarar başlıklı 12. maddesinde ise, Devlet 
memurlarının görevlerini dikkat ve itina ile yerine 
getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet ma-
lını korumak ve her an hizmete hazır hâlde bu-
lundurmak için gerekli tedbirleri almak zorunda 
oldukları, Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal 
veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmış-
sa bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bede-
li üzerinden ödenmesinin esas olduğu, zararların 
ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümlerin 
uygulanacağı, ancak fiilin meydana geldiği tarihte 
en alt derecenin birinci kademesinde bulunan me-
murun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararların 

kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili di-
siplin kurulu kararına göre ilgili memur tarafından 
ödeneceği vurgulanmıştır (DMK md.12). Bundan 
farklı olarak şayet kişilerin uğradığı zarar söz ko-
nusu ise konu Devlet Memurları Kanununun ki-
şilerin uğradıkları zararlar başlıklı 13. maddesinde 
şöylece düzenlenmiştir: “Kişiler kamu hukukuna 
tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan 
dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhi-
ne değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak 
Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil 
veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki 
değerli kâğıtların ilgili personel tarafından zimmete 
geçirilmesi hâlinde zimmete geçirilen miktar, cezai 
takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından 
hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere 
göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. İşken-
ce ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı 
muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devlet-
çe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu persone-
le rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hük-
mü uygulanır. 12. maddeyle bu maddede belirtilen 
zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amir-
lerin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili 
diğer hususlar Cumhurbaşkanınca düzenlenecek 
yönetmelikle belirlenir”. 

Nitekim konu hakkında “Devlete ve Kişilere 
Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarla-
rının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, 
Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik” 
Bakanlar Kurulu tarafından 27.06.1983 tarih ve 
83/6510 sayılı karar ile kabul edilmiştir (RG., 
T.13.08.1983). Söz konusu yönetmeliğe göre me-
murların zararları tazmin mükellefiyetinin doğma-

Kişisel kusurun nasıl tespit 
edileceğini değerlendirin.

Kusurların içtimaı (birleş-
mesi) durumuna ilişkin so-
mut bir örnek kurgulayabi-
lir misiniz?

2 Kişisel kusur ve hizmet kusuru kavramları arasındaki farklılığı belirleyebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Görev kusuru kavramını 
açıklayın.

Öğrenme Çıktısı
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sı için; zararın mevcut olması, zararın doğrudan 
doğruya memurun fiilinden doğması ve zararın 
mücbir sebepten hasıl olmaması gerekir (anılan 
Yön. md.6). Memurun kasıt, ihmal veya tedbirsiz-
liği sonucu idarenin malca uğradığı zararın rayiç 
bedel üzerinden ödenmesi esastır. Zarara uğrayan 
devlet malının rayiç bedelinin tespitinde, demirbaş 
defterine alındığı tarihteki değeri de belli edilmek 
suretiyle kayıtlı bulunan veya demirbaş defterinde 
kayıtlı olmakla beraber değeri belli olmayan veya 
teberru yoluyla veya başka şekilde devlete mal edi-
len mallarda zarar söz konusu ise ait oldukları ku-
rumlarca üç kişiden az olmamak üzere oluşturula-
cak bir heyet tarafından zarara uğrayan malın rayiç 
değeri, piyasa araştırması yapılmak, ticaret odaları 
ile belediyelerden bilgi istemek suretiyle belirlenir 
ve ondan sonra zararın miktarı tespit edilir. Zarar 
gören Devlet malı eğer amortismana tabii mallar-
dan ise rayiç bedelden amortisman payı düşülür. 
Tarihi ve bedii değeri olan her nevi eşya ve mallarda 
bir zarar sözkonusu ise bilirkişilerden oluşan (eski 
eser uzmanları) bir heyet tarafından önce eserin 
değeri, ondan sonra husule gelen zararın miktarı 
tesbit edilir. Zarar gören Devlet malı, biryerden 
gönderilmiş veya getirilmiş ise taşıma masrafları 
malın rayiç fiatına ilave edilmek suretiyle malın 
esas fiatı belirlenerek ondan sonra zararın miktarı 
tesbit edilir. Memurların söz konusu yönetmeliğin 
5 nci maddenin (a) fıkrasında tanımlanan hizmet 
kusurlarından doğan zararların miktarı (memur-
ların kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile 
belirlenmiş görevlerini kasıt, ihmal veya tedbirsiz-
lik sonucu gerekli dikkat ve itina ile yapmamaları 
sebebiyle idarenin veya kişilerin uğradığı zararlar) 
kurum ve kuruluşların en üst yöneticilerinin belir-
leyeceği iki kişi ile zarara sebebiyet veren memurun 
ilk amirinden oluşan 3 kişilik bir heyet tarafından 
tesbit edilir (anılan Yön. md.7). 

Zararın Tazmini ile İlgili Düzenlemeler 
Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararla-

rın Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirleri-
nin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hak-
kında Yönetmelik’ in 4/1. maddesinde, “Memurlar 
görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek, Dev-
let malını korumak ve her an hizmete hazır hâlde 
bulundurmak için gerekli tedbirleri almakla görevli 
ve sorumludurlar” hükmü yer almaktadır. Memur-
lar, bu görev ve sorumluluklarının yerine getirilme-
mesi sebebiyle doğan zararları tazminle mükellef-

tir. Zararların tazmin edilmesinin usul ve esasları 
Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların 
Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin 
Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkın-
da Yönetmelikte düzenlenmiştir. Ancak Sayıştaya 
karşı sorumlu olanların sorumlulukları hakkında 
Sayıştay Kanunu hükümleri saklı tutulmuştur. 

Memurun kasıt, ihmal veya tedbirsizliği sonu-
cu idarenin malca uğradığı zararın ilgili tarafından 
rayiç bedel üzerinden ödenmesi esastır. Zararın 
ödettirilmesinde esas alınacak rayiç bedelin tespi-
tinde, demirbaş defterine alındığı tarihteki değe-
ri de belli edilmek suretiyle kayıtlı bulunan veya 
demirbaş defterinde kayıtlı olmakla beraber değeri 
belli olmayan veya teberru yoluyla veya başka su-
retle Devlete mal edilen mallarda zarar söz konusu 
ise ait oldukları kurumlarca üç kişiden az olmamak 
üzere teşkil edecek bir heyet tarafından zarara uğra-
yan malın rayiç değeri; piyasa araştırması yapılmak, 
ticaret odaları ile belediyelerden bilgi istenmek su-
retiyle belirlenir ve ondan sonra zararın miktarı tes-
pit edilir. Zarar gören devlet malı eğer amortisma-
na tabi mallardan ise rayiç bedelden amortisman 
payı düşülür. Tarihî ve bedii değeri olan her nevi 
eşya ve mallarda bir zarar söz konusu ise bilirki-
şilerden oluşan (eski eser uzmanları) bir heyet ta-
rafından önce eserin değeri, ondan sonra husule 
gelen zararın miktarı tespit edilir. Zarar gören Dev-
let malı, biryerden gönderilmiş veya getirilmiş ise 
taşıma masrafları malın rayiç fiatına ilave edilmek 
suretiyle malın esas fiatı belirlenerek ondan sonra 
zararın miktarı tesbit edilir. Memurların söz ko-
nusu yönetmeliğin 5 nci maddenin (a) fıkrasında 
tanımlanan hizmet kusurlarından doğan zararların 
miktarı (memurların kanun, tüzük ve yönetmelik 
hükümleri ile belirlenmiş görevlerini kasıt, ihmal 
veya tedbirsizlik sonucu gerekli dikkat ve itina ile 
yapmamaları sebebiyle idarenin veya kişilerin uğ-
radığı zararlar) kurum ve kuruluşların en üst yöne-
ticilerinin belirleyeceği iki kişi ile zarara sebebiyet 
veren memurun ilk amirinden oluşan 3 kişilik bir 
heyet tarafından tesbit edilir. (anılan Yön. md.7). 

Yönetmelikte yukarıda açıkladığımız esaslara 
göre tespit edilen zarar miktarının, en alt derecenin 
birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylı-
ğının yarısını geçmediği hâllerde memurun kabul 
etmesi kaydıyla zararın disiplin amiri veya yetkili 
disiplin kurulu kararına göre memurca ödeneceği 
düzenlenmiştir. Ödemeyi kabul etmeyen memur-
ların verdikleri zararlar hükmen tahsil edilir. En alt 
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derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını aşan zararlar, işin icabına ve genel 
hükümlere göre sorumlularından sulh yolu ile veya hükmen tahsil edilir. En alt derecenin birinci kademe-
sinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, ödemeyi kabul edenler hakkında disiplin 
amiri veya yetkili disiplin kurulunca verilen kararların kesinleştiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kararda 
belirtilen esaslara göre, memurların aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir. Zararın ödenme-
sinin sulh yolu ile sağlanması hâlinde sulh işleminin kesinleştiği tarihi izleyen aybaşından itibaren anlaşma 
esaslarına göre memurların aylıklarından kesinti yapılır. Memurların aylıklarından yapılacak kesinti miktarı, 
kendilerine ödenecek net aylıkların 1/3’ünden fazla ve 1/4’ünden az olamaz (anılan Yön. md.8). 

Kamu görevlisinden rücû 
için nerede dava açılabilece-
ğini değerlendirin.

“Hizmet kusuru, bir teşkilat 
olarak idarenin işlediği ku-
sur, kişisel kusur da kamu 
görevlilerinin işlediği kusur-
dur” ifadesi doğru bir ifade 
midir?

3 Tazmin edilen zararların ilgili memura rücu edebilmesinin şartlarını saptayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Kamu görevlisine rücûnun 
koşullarını açıklayın.

Öğrenme Çıktısı

SORUMLULUĞU AZALTAN VEYA 
ORTADAN KALDIRAN HÂLLER
Memurun mali sorumluluğundan söz edebil-

mek için maddi ve hukuki birtakım sebep ve şartlar 
bir araya gelmelidir. Bunlardan birinin yokluğu so-
rumluluğun tamamen ya da kısmen ortadan kalk-
ması sonucunu doğurur. Memurun DMK md.12 
ve 13 anlamında sorumluluğunun doğabilmesi için 
kişisel kusurunun bulunması gerekmektedir. Me-
murun kişisel kusurunun bulunmaması hâlinde so-
rumluluğu doğmayacaktır.

İlliyet (Nedensellik) Bağının 
Bulunmaması

Nedensellik bağı idare hukukunda sorumlulu-
ğun asli bir şartıdır. Bu sebeple diğer tüm şartlar 
bulunsa bile bu bağın yokluğu hâlinde idarenin de 
memurun da tazmin sorumluluğundan söz edile-
meyecektir. İlliyet bağının tespiti konusunda yaşa-
mın olağan akışı ve genel yaşam tecrübeleri kriter-
leri esas alınmaktadır. Eğer zarar doğurduğu iddia 
edilen fiil ya da davranış olmasaydı, o zararın mey-

dana gelmeyeceği kesin bir şekilde söylenebiliyorsa 
zarar ile söz konusu fiil ya da davranış arasında uy-
gun illiyet bağının mevcut olduğu söylenebilir. 

Zarara Uğrayanın Kusuru
Zarar, tamamen zarar görenin kusurundan kay-

naklanmışsa idarenin sorumluluğu kalkar. Çünkü za-
rar görenin kusuru, nedensellik bağını kaldırmaktadır. 
Buna karşılık zarar, zarar görenin kusurlu davranışı so-
nucu artmış ise, idare kısmen sorumlu olur. İdarenin 
sorumluluğu zarar görenin kusuru oranında azalır.

Üçüncü Kişinin Kusuru
Zararı doğuran eylem ya da işlemlerin failleri-

nin tamamen idarenin dışında olması mümkündür. 
Üçüncü kişinin kusuru idarenin sorumluluğunu 
azaltabilir veya tamamen kaldırabilir. Zarar tama-
men üçüncü kişinin kusurundan kaynaklanmış ise, 
gerekli önlemleri alan idarenin kusurlu sorumlulu-
ğundan söz edilemez. Buna karşılık zarar, üçüncü 
kişinin kusurlu davranışı sonucu artmış ise, idare 
kısmen sorumlu olur. İdarenin kusur sorumluluğu, 
zarardaki artış oranında azalır.
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Mücbir Sebep veya Beklenmeyen 
Hâller

İdari faaliyet yürütülürken aniden ortaya çı-
kan, öngörülemeyen, önlenmesi mümkün olma-
yan durum, beklenmeyen (umulmayan hâl) ola-
rak nitelendirilir. Bu tür hâller idare bakımından 
kusursuz sorumluluğu ortadan kaldırmaz iken 
idarenin kusurlu sorumluluğundan söz edilemez. 
Beklenmeyen hâlin idari hizmet içerisinde idari 
hizmetin işlemesine ilişkin olması gerekmektedir. 
Bu durumlara örnek olarak idareye ait bir aracın 
lastiğinin patlaması ya da nedeni belli olmayan 
bir patlama gösterilebilir. Böylesi bir durumda 
memurun ya da kamu personelinin önlem alma 
yükümlülüğü bulunduğu hâlde bu yükümlülüğü-
nü bilerek ve isteyerek gerçekleştirmediği ispat-
lanabiliyorsa memurun sorumluluğu söz konusu 
olabilecektir. Kusursuz sorumluluk hâllerinde 
zaten belirlenebilecek kusur olmadığından me-
murun sorumluluğu doğmayacaktır. Hizmet ku-
surunu ortadan kaldıran bir neden bakımından 
da memurun ya da kamu personelinin sorumlu-
luğu doğmayacaktır. Mücbir sebep ise idarenin 
iradesi dışında ortaya çıkan, önceden görülmesi 
ve önlenmesi mümkün olmayan harici olaylardır. 
Genel olarak mücbir sebep zararı idareye yükle-
nebilir olmaktan çıkarır. Zararla idari faaliyet ara-
sında illiyet bağını keser. Mücbir sebebin varlığı 
halinde idarenin faaliyeti ile zarar arasında neden-
sellik bağı kurulamayacağından idarenin kusurlu 
sorumluluğundan da, kusursuz sorumluluğundan 
da söz edilemez.

Dışsallık, öngörülmezlik, önlenemezlik mücbir 
sebep kavramının unsurları arasında yer almakta-
dır.Dışsallık denilince, zararın tamamen idarenin 
dışındaki olgulardan kaynaklanması anlaşılır. Ön-
görülmezlik mücbir sebebe konu olayın önceden 
tahmin edilememesini ifade eder. Önlenemezlik, 
olayın karşı konulmaz nitelikte olmasını ifade eder. 
Mücbir sebep bir yönüyle nispi bir kavramdır. Şöy-
le ki bir olay meydana geldiği yerin, zamanın ve ko-
şulların özelliklerine göre mücbir sebep sayılabilir 
ya da sayılmayabilir. Örneğin bir deprem bölgesin-
de yer alan mahalde bir deprem olayı mücbir sebep 
olarak sayılmayabilir. Yine, isyan ve ihtilallerin sık 
bulunduğu bir yerde bu tür durumlar mücbir se-
bep olarak değerlendirilmeyebilir.

Beklenmeyen	 Hâl:	 Önceden görül-
mesi ve önlenmesi mümkün olmayan, 
idarenin faaliyetleri içinde bulunan 
olaylardır.

dikkat

Mücbir	Sebep: İdarenin iradesi dışın-
da ortaya çıkan, önceden görülmesi ve 
önlenmesi mümkün olmayan harici 
olaylardır.

dikkat

İdarenin sorumluluğunu 
azaltan ve ortadan kaldıran 
hallere ilişkin örnek bir uy-
gulamayı değerlendirin.

Beklenmeyen hâl ile mücbir 
sebep arasındaki farkı açık-
layabilir misiniz?

4 Sorumluluğu azaltan veya ortadan kaldıran hâlleri açıklayabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

İdarenin sorumluluğunu 
azaltan ve ortadan kaldıran 
halleri açıklayın.

Öğrenme Çıktısı
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MEMURİYETİ SONA ERDİREN 
SEBEPLER

Yasaya göre memurluğu sona erdiren nedenler-
den birisi ölümdür. Kamu hizmeti, memura kişi-
sel yeteneği dikkate alınarak verildiğinden, kişiye 
(memura) sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Memurun 
sıfat ve yetkileri halefine geçmez. 

Ancak memurun ölümü hâlinde sağlığında bil-
diri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise 
eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babası-
na, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet 
memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tuta-
rında “ölüm yardımı ödeneği” verilir.Ölüm yar-
dımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutul-
maksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca 
derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez 
(DMK md. 208). 

Çekilme
Memurun isteği ile memurluktan ayrılmasına 

çekilme (istifa) denilir. DMK md.20’de düzenle-
nen istifa, memurun tek taraflı isteği ile sonuç do-
ğuran, idarenin kabulüne bağlı olmayan bir hak-
tır. Söz konusu düzenlemede, “Devlet memurları, 
bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan 
çekilebilirler” hükmü yer almaktadır. Devlet Me-
murları Kanununun memurluğun sona ermesi 
başlıklı 4. bölümünde yer alan çekilme başlıklı 94. 
maddenin ilk cümlesinde de, “Devlet memuru 
bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek 
suretiyle memurluktan çekilme isteğinde buluna-
bilir” hükmü yer almaktadır. Memura tanınmış bu 
hak kullanılırken kamu hizmetinin aksamaması 
için bazı sınırlamalar getirilmiştir. İstifa, memura 
derhâl görevini terk yetkisi vermez. Çekilmek iste-
yen 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 ma-
zeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir 
ay kaydına tabi değildirler (DMK md. 94). Çekilen 
Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü 
olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bı-
rakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim 
işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir 
(DMK md. 95). Olağanüstü hal, seferberlik ve sa-
vaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğ-
rayan yerlerdeki Devlet memurları çekilme istekleri 
kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe 
başlamadıkça görevlerini bırakamazlar (DMK md. 
96). İki defadan fazla olmamak üzere memurluk-
tan kendi isteğiyle çekilenlerden veya DMK hü-
kümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar me-
murluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş 
kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak 
şartıyla, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık 
derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 
DMK’nın bir sınıftan başka bir sınıfa geçme baş-
lıklı 71. madde hükümlerine uyulmak suretiyle di-
ğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler 
(DMK md. 92). 

İstifa edenlerin yeniden atanabilmeleri için belir-
li sürelerin geçmesi gerekir. Bu süreleri topluca be-
lirtmek gerekirse DMK md. 94/2 ve 94/3’e uygun 
olarak istifa edenler 6 ay geçmeden yeniden memur 
olamaz. Çekilmiş sayılanlar ile DMK md. 94/2’e 
uymadan görevlerinden ayrılanlar 1 yıl geçmeden 
yeniden memur olmaz. Çekilmede devir ve teslimle 
yükümlü olup bunu yerine getirmeyen memurlar 3 
yıl geçmeden yeniden memur olamazlar. Olağanüs-
tü yönetim hallerinde, yerlerine atanacaklar gelip işe 
başlamadan görevinden ayrılan memurlar hiçbir şe-
kilde yeniden devlet memuru olamazlar. 

2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunun 18. 
maddesine göre ise, “Hakimler ve savcılar, yüksek 
yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurum-
larındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kuru-
lu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu 
kurumu ve   kuruluşlarının memur statüsündeki   
görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi ni-
teliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak 
isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubay-

Ölüm	 Yardımı	 Ödeneği: Memurun ölümü 
hâlinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, 
eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, 
bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa 
kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının 
(ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardı-
mı ödeneği verilir.

Çekilme:	Memurun kendi isteğiyle memurluk 
statüsünün sona erdirilmesidir.
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lar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yö-
netim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi 
üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu ni-
teliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu 
bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluş-
larının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yö-
netim ve denetim kurullarında görev alanlar genel 
ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin 
yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme ka-
rarının ilanından başlayarak yedi gün içinde görev-
lerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıkla-
rını koyamazlar ve aday gösterilemezler.”

Bu kişilerin yeniden göreve dönüşleri konu-
sunda 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7. mad-
desinde hüküm bulunmaktadır. Söz konusu düzen-
lemeye göre, “Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, 
savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Ast-
subaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli 
idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday ada-
yı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, 
adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek 
Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip 
eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski 
görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerin-
deki başka bir göreve dönebilirler.” 

Çekilen Memurun İzlemesi Gereken 
Yol

Memur, bağlı olduğu kuruma yazılı olarak 
müracaat etmek suretiyle çekilme isteğinde bulu-
nabilir. Böyle bir istekte bulunan memur görevini 
hemen bırakamaz. Çekilmek isteyen memur yerine 
atanan kimsenin gelmesine ya da çekilme isteğinin 
kabulüne kadar görevine devam eder. Memur, ye-
rine atanan kimse bir aya kadar gelmediği ya da 
yerine bir vekil atanmadığı takdirde üstüne haber 
vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü neden-
lerle görevinden çekilen memur, durumu üstüne 
bildirerek bir ay beklemeden görevinden ayrılabi-
lir (DMK md.94). Olağanüstü nedenlerin neler 
olduğu, DMK’de açıklanmamış olup, bunu de-
ğerlendirecek olan idaredir. Çekilen memurlardan 
devir-teslim ile yükümlü olanlar bu işlemlerin so-
nuna kadar görevlerini bırakamazlar. Memurların 
gördükleri kamu hizmetinin gereklerine göre, söz 
konusu devir-teslim işleri için gerekli süreler, “Dev-
let Memurlarının Çekilmelerinde Devir veTeslim 
Süreleri Hakkında Yönetmelikte” gösterilmiştir.

Olağanüstü Durumlarda Çekilme
Olağanüstü hâl, seferberlik ve savaş hâllerinde 

ya da genel hayata müessir afetlere uğrayan yer-
lerdeki devlet memurları, çekilme istekleri kabul 
edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe baş-
lamadıkça görevlerini bırakamaz (DMK md.96). 
Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulünü 
düzenleyen DMK md. 96’a aykırı hareket edenler 
hiçbir surette yeniden Devlet memurluğuna alına-
mazlar (DMK md. 97).

Çekilmeden Vazgeçme
Memurun çekilmeden vazgeçmesi mümkün-

dür. Ancak çekilmeden vazgeçme isteminin idare 
tarafından kabul edilip edilmemesi hususunda ida-
renin takdir yetkisi bulunmaktadır. Kabul etmeme 
işleminde idari işlemin unsurları yönünden bir sa-
katlık varsa ilgili idari yargıya başvurabilecektir. Da-
nıştay bir kararında “Olayda, davacının 5.5.1998 
günlü görevden çekilme isteminin, davacının is-
temi doğrultusunda 7.6.1998 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere aynı günlü Başkanlık oluru ile 
uygun bulunduğu ve bu tarih itibari ile görevden 
çekilmiş sayılma işleminin hukuki sonuç doğura-
cağı açık olup, bu tarihten sonra 11.5.1998 tari-
hinde verdiği dilekçe ile yapılan vazgeçme isteğinin 
önceki işlemleri geçersiz kılmasına hukuken olanak 
bulunmamaktadır.’’ şeklinde hüküm kurarak çe-
kilme isteminin kabulü ile doğan hukuki sonuçla-
rın geri alınamayacağına hükmetmiştir (D.12.D., 
T.25.01.2001, E.1999/93, K.2001/197).

Çekilmiş Sayılma (Müstafi 
Addedilme)

Kanunda öngörülen koşulların gerçekleşmesi 
hâlinde idarenin yapacağı bir işlemle istifa etmiş sa-
yılan memurlar çekilmiş sayılırlar. Memurların ka-
nunda öngörülen esaslara uymamaları durumun-
da memuriyetten çekilmiş sayılmaları, genellikle 
atamaya yetkili amirin kanundaki nedenlere dayalı 
idari işlemi ile gerçekleşir.

Çekilmiş	 Sayılma:	 Bir memurun kanunda 
öngörülmüş koşulların gerçekleşmesi hâlinde 
idarenin yapacağı bir işlemle istifa etmiş sayıl-
masıdır.



194

Memurların Mali Sorumluluğu ve Memuriyetin Sona Ermesi

DMK’de öngörülen çekilmiş sayılma nedenleri 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•	 Mesleklerine	 ait	 hizmetlerde	 yetiştirilmek,	
eğitilmek, bilgilerini arttırmak veya stajları-
nı yapmak için yabancı ülkelere izinli ola-
rak gönderilen memurlar, yol süresi dışında, 
izinlerinin bitiminde, on beş gün içinde gö-
revlerine dönmek zorundadırlar. Sürelerinin 
bitiminde görevlerine başlamayanlar çekil-
miş sayılır. Bu şekilde görevinden çekilmiş 
sayılanlar, aylık ve yol giderleri de içinde 
olmak üzere kendilerine kurumlarca yapıl-
mış bulunan bütün masrafları iki kat olarak 
ödemeye mecburdur (DMK md. 79).

•	 Başka	yerlerdeki	görevlere	atanan	memurlar,	
atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihin-
den itibaren on beş gün içinde o yere hareket 
ederek, belli yol süresini izleyen iş günü için-
de yeni görevlerine başlamak zorundadırlar 
(DMK md.62). Başka yerdeki bir göreve ata-
nanlardan, atama emrinin tebellüğünden iti-
baren on beş günlük süre içinde hareket ede-
rek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine 
başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve 
yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında 
aylık verilmemek koşulu ile on günlük bir 
süre daha verilebilir. Belge ile kanıtlanması 
mümkün zorlayıcı nedenler olmadan, bu 
süre sonunda da yeni görevlerinde işe baş-
lamayan memurlar, memurluktan çekilmiş 
sayılır (DMK md. 63/son).

•	 Muvazzaf	 askerlik	 hizmetini	 yapmak	 üze-
re silah altına alınan ve askerlik görevini 
tamamladıktan sonra memurluk görevine 
dönmek isteyenler, terhis tarihinden başla-
yarak otuz gün içinde daha önce çalıştıkları 
kurumlarına başvuruda bulunmalıdır. Bu şe-
kilde başvuruda bulunan kişilerin kurumları 
da başvurma tarihinden başlayarak en çok 
otuz gün içinde memurluğa dönmek isteyen 
kişiyi göreve başlatmak zorundadır (DMK 
md. 83). Barışta eğitim ve manevra amacıy-
la veya savaşta muvazzaflık hizmeti dışında 
silah altına alınan memurların, terhislerin-
den sonra görevlerine başlamaları 62 ve 63. 
maddelerin yer değiştirme suretiyle atamaya 
ilişkin hükümlerine tabidir (DMK md.82). 
Dolayısıyla yukarıda belirtildiği gibi öngörü-
len sure içinde göreve başlamayan memurlar, 
memurluktan çekilmiş sayılır. 

•	 Memur,	 izinsiz	 veya	 kurumlarınca	 kabul	
edilen mazereti olmadan görevini terk eder-
se ve bu terk eylemi, kesintisiz on gün de-
vam ederse, bu memur, yazılı başvuru koşu-
lu aranmadan, çekilme isteğinde bulunmuş 
sayılır (DMK md. 94/1).

•	 Aylıksız	izin	süresinin	bitiminden	önce,	ma-
zereti gerektiren nedenin ortadan kalkması 
durumunda memur on gün içinde görevine 
dönmek zorundadır. Aylıksız izin süresinin 
sonunda veya mazeret nedeninin kalkması-
nı izleyen on gün içinde göreve dönmeyen 
memurlar, memuriyetten çekilmiş sayılırlar 
(DMK md. 108/F).

DMK’ya göre görevinden çekilmiş sayılan bir 
memur, çekilmiş sayıldığı tarihten itibaren bir yıl 
geçmeden yeniden devlet memurluğuna alınamaz 
(DMK md. 97/B). Çekilmiş sayılanlar çekildikleri 
tarihten itibaren bir yıl süreyle memur olamaya-
cakları için bu süre dolmadan tekrar göreve dön-
mek için yapılan başvurunun reddi gerekir.

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 59. 
maddesinde, “Her ne suretle olursa olsun istifa 
eden polis ve komiserlerden istifasının kabulü ta-
rihinden itibaren üç sene içinde mesleğe dönme-
yenler bir daha mesleğe alınmazlar. Üç sene zar-
fında tekrar polis veya komiserlik sınıflarına avdet 
edenler yine istifa ederlerse tekrar meslekte istih-
damları caiz olamaz.” hükmü yer almaktadır.Gö-
revden çekilmiş sayılan kişinin 3201 sayılı Yasa’nın 
59.maddesinde öngörülen 3 yıllık süre içinde mes-
leğe yeniden atanması konusundaki başvurusunun 
açıktan atama koşulları içinde değerlendirilerek 
sonucuna göre işlem tesisi gerekir. Kişinin başvu-
ru tarihi esas alınarak, aylık ve diğer özlük hakları-
nın ödenmesi mümkün değildir. Naklen atandığı 
yerdeki görevine süresinde başlamama nedeniyle 
görevden çekilmiş sayılan memurun çekilmiş sayıl-
dığı tarihe kadar geçirdiği süresinin ise memurluk 
hizmeti süresinden sayılması gerekir. 

Memurluktan Çıkarılma (İhraç)
DMK md. 125/E’e göre, devlet memurlu-

ğundan çıkarma bir daha Devlet memurluğuna 
atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. 
Disipliner ihraç yoluyla devlet memurluğundan 
çıkarmayı gerektiren hâller DMK md.125/(E)’de 
sayılmıştır. Ülkemizde disiplin yaptırımı olarak 
Devlet memurluğundan çıkarma kararını, amirle-
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rin bu yoldaki isteği üzerine memurun bağlı bulun-
duğu kurumun yüksek disiplin kurulu vermektedir 
(DMK md. 126/2). Kimi durumlarda ise memuri-
yetten değil, “meslekten çıkarma” disiplin cezasının 
uygulandığı görülmektedir. Bu durumda o kişinin 
ilişkisi kesilen meslek bakımından memuriyet gö-
revi sona ermekte, başka bir devlet memurluğunda 
çalışması ise mümkün olmaktadır. 

Disiplin yaptırımı olarak devlet memuriyetine 
son verilmesi durumunda gerek memuriyete son 
veren idare ve gerekse memuriyet statüsüne son 
verilen memur bakımından çeşitli sonuçlar doğ-
maktadır. Öncelikle idarenin bu tür bir yaptırı-
mı uygulama yükümlülüğü söz konusu olmakta, 
atamaya yetkili üstün bu durumda herhangi bir 
süre ve şarttan bağımsız olarak bağlı yetki esasla-
rına göre hareket etmesi gerekmektedir. Öte yan-
dan, kadroyu düzenleme, özlük dosyasını saklama, 
Devlet Personel Başkanlığına bildirimde bulunma 
idarenin diğer yükümlülükleri arasında sayılabilir. 
Memur bakımından ise resmî kıyafeti taşıyamama, 
araç ve gereçleri iade, ayrıldığı kuruma karşı görev 
alma yasağı gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Koşullarda Eksiklik
Bir kimsenin devlet memurluğuna alınma şart-

larını taşımadığının sonradan anlaşılması ya da me-
murluğu sırasında bu koşullardan birini kaybetmesi 
durumunda, memurluğu sona erer (DMK md.98). 
Bilindiği gibi bu koşullar genel ve özel koşullardır. 
Danıştay’ın 10.1.1983 tarihinde verdiği idari kara-
ra göre, bir kişinin memuriyetine son verebilmek 
için, memurluğa alınma şartlarından birini taşı-
mama ya da yitirme hâlinin hâlen devam etmesi 
gerekir. Örneğin, 18 yaşını tamamlamadığı hâlde 
memuriyete alınan, fakat görevini sürdürürken 18 
yaşını doldurmuş olan kişinin memur olma ko-
şullarından birini taşımadığı artık ileri sürülemez. 
Memurluğun sona erdiğinin, idari-icrai bir kararla 
atamaya yetkili üst tarafından saptanması gerekir. 
Bu tür işlemlere karşı eğer koşullar varsa, idari yargı 
yolu açıktır. Bu durum özellikle memurun yasada 
sayılan zimmet, irtikap, sahtecilik gibi bir suçtan ya 
da kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha 
fazla süreyle hapis cezasına hüküm giymesi ya da 
kamu haklarından yoksun bırakılması hâllerinde 
kendini gösterir. DMK md. 48/A-5’te açıkça be-
lirtildiği gibi taksirli suçlardan dolayı mahkûmiyet 
memuriyete engel değildir. Bu suçlardan dolayı ve-

rilen cezanın miktarının da memuriyete etkisi yok-
tur. Fakat taksirli suçun memur olmadan önce veya 
sonra işlenmiş olması hâllerinde pratik bakımdan 
farklı hukuki sonuçlar ortaya çıkabilir. Memur ol-
madan işlenen taksirli suç, memuriyete engel olma-
dığı hâlde söz konusu suç memur olduktan sonra 
işlenir ve bu suçtan dolayı memur hürriyeti bağla-
yıcı cezaya mahkûm edilirse koşullarda eksiklik ne-
deniyle değil, ancak devamsızlık nedeniyle memu-
riyetine son verilebilir. Fakat bunun adil sonuçlar 
ortaya çıkarmadığı açıktır. 

Nitekim DMK md. 141/1’de de tutuklananlar 
ve gözaltına alınanlar için getirilmiş olan hüküm-
de, tutukluluk ya da gözaltında geçen süre, “özür” 
kavramı içinde değerlendirilmiştir. Oysa taksirli 
suçlar bakımından durum açık değildir. Böy-
le bir durumda memur, aylıksız izin, rapor gibi 
yollara gidebilir; tecil ya da para cezasına çevirme 
imkânlarını kullanabilir. 

Bağdaşmazlık
Bağdaşmazlık nedeni ile memuriyet görevinin 

sona ermesi için ilgilinin memuriyetle bağdaşma-
yan görevi kabulü gerekir. Bağımsız da olsa sonuçta 
milletvekili olma, idarenin ve memurun tarafsızlığı 
ilkesi ile bağdaşmayan bir statüdür. Bağdaşmazlık 
sadece DMK bakımından değil, genel olarak Kamu 
Personel Hukukunda kabul gören bir müessesedir. 
Örneğin, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanun’un 17.maddesine göre “Milletvekilleri, be-
lediye başkanları,il genel meclisi ve belediye meclisi 
üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde 
adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek 
için görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler. 
Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi 
ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs 
uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bu-
lunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçla-
rının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 
15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar.Bu süre 
içinde tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri 
yeni görevi reddetmiş sayılırlar.” 

Bağdaşmazlık:	 Memurun memurlukla bağ-
daşmayan bir görevi kabul etmesi hâlinde me-
murluğun sona ermesidir.
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Emeklilik
Emeklilik, belli bir yaşa gelmiş ve belli bir hizmet süresini tamamlamış memurların, memurluk statü-

sünden çıkıp emeklilik statüsüne girmesini ifade eder. Emeklilik sosyal devlet ilkesinin idare hukukundaki 
yansımalarından birisidir. Emeklilik işlemi idari, icrai, tek taraflı ve koşul işlem niteliğindedir. Devlet 
memurlarının emeklilik ve malullük hâllerinde kendilerinin, ölümleri hâlinde dul ve yetimlerinin sahip 
bulundukları haklar emeklilik kanunlarıyla düzenlenir (DMK md.187). Bu nedenle emeklilik hakkı yasa-
dan doğan, başkasına devredilemeyen şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır.

Mecburi hizmet yükümlü-
lüğü olanların istifa etme 
haklarının olup olmadığını 
değerlendirin.

İstifa eden bir memur sonra-
dan istifadan vazgeçebilir mi?

5 Memurluğu sona erdiren sebepleri sıralayabilme

Araştır 5 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Memurluktan çıkarma ile 
meslekten çıkarma arasın-
daki farkı açıklayın.

Öğrenme Çıktısı

  

Davacının, Sermaye Piyasası Kurulu (...) 
görevinden başka bir göreve atanmak üzere alın-
masına ilişkin 20.8.1993 gün ve 1993/42133 
sayılı Müşterek Kararname ile Gümrük Müs-
teşarlığı (...) atanmasına ilişkin 6.9.1993 günlü 
işlemin Danıştay 5. Dairesinin 16.2.1994 gün 
ve 1993/6936 sayılı kararıyla yürütmenin dur-
durulması ve 14.3.1995 gün ve 1995/983 sayılı 
kararıyla iptalinden sonra davacının göreve baş-
latıldığı, ancak davalı idarenin savunmasında da-
vacıya atfedilen çeşitli kusurlardan bahsedilerek 
davacının pasifize edildiğinin belirtilmesi, Kurul 
Başkan Yardımcısı olarak tekrar göreve başla-
yan davacıya Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, 
Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 28. 
maddesine göre Kurul Başkanı tarafından hangi 
görevlerin verildiğinin bilgi ve belgelerle ortaya 
konulmaması ve davacının olumsuz düzenlenen 
1996 yılı siciline karşı açılan dava sonunda ...İda-
re Mahkemesinin 23.2.1998 gün ve E:1997/509, 
K:1998/145 sayılı kararıyla, davacının 1996 yılı 
sicilinin objektif düzenlenmediği gerekçesiyle 

verilen iptal kararının Danıştay 12. Dairesinin 
18.4.2000 gün ve E:1998/2223, K:2001/1734 
sayılı kararıyla onanması davalı idarenin yargı ka-
rarını şekli olarak yerine getirmek suretiyle ağır 
hizmet kusuru işlediği açıktır. Anayasanın 129. 
maddesinin 5. fıkrasında; memurlar ve diğer 
kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işle-
dikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının, 
kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun 
gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak 
idare aleyhine açılabileceği şeklinde emredici bir 
kurala yer verilmiştir.

Anayasanın sözü edilen maddesindeki “ken-
dilerine rücu edilmek kaydıyla” ibaresinin; kamu 
görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri 
kusurlar nedeniyle idare aleyhine açılan dava-
larda tazminata hükmedilmesi hâlinde idarenin 
ödemek zorunda kaldığı tazminatı yasal yollara 
başvurarak ilgili kamu görevlisinden tahsil etme-
yi ifade ettiğinde kuşkuya yer bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin ağır hizmet 
kusuru nedeniyle davacının uğradığı manevi za-

Yaşamla İlişkilendir
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rarı tazmin etmesi gerektiğinden, manevi tazmi-
nat isteminin reddine ilişkin Mahkeme kararının 
bozulması gerektiği düşünülmüştür (...).

TÜRK MİLLETİ ADINA hüküm veren Da-
nıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: (...)

Davacı; ağır hizmet kusuru olması nede-
niyle tazminata hükmedilmesi gerektiğini ileri 
sürmekte ve anılan kararın temyizen incelenerek 
bozulmasını istemektedir. Anayasanın 2. mad-
desinde Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti 
olduğu vurgulanmakta ve 138. maddesinin son 
fıkrasında “Yasama ve yürütme organları ile ida-
re, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu 
organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiç bir su-
retle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini 
geciktiremez” yolunda açık, kesin ve buyurucu 
bir kurala yer verilmektedir. 2577 sayılı İdari Yar-
gılama Usulü Kanununun 28. maddesinin 4001 
sayılı yasayla değişik 1. fıkrasının birinci tümcesi 
de “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve 
vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin dur-
durulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre 
idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya ey-
lemde bulunmaya mecburdur” şeklindeki kura-
lıyla Anayasanın 2. maddesinde yer alan “hukuk 
devleti” ilkesine uygun bir düzenleme getirmek-
tedir. Söz konusu ilke karşısında, idarenin maddi 
ve hukuki koşullara göre uygulanabilir nitelikte 
olan bir yargı kararını “aynen” ve “gecikmeksizin” 
uygulamaktan başka bir seçeneği bulunmamakta-
dır. Anayasanın 2. maddesinde yer alan “Hukuk 
Devleti” ilkesinin doğal sonucu olarak idarenin 
mahkeme kararını şekli olarak değil, bütün so-
nuçları ile uygulaması zorunludur. Diğer taraftan, 
Anayasanın 11. maddesinde; Anayasa hükümleri-
nin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan 
temel hukuk kuralları olduğu belirtilerek Anaya-
sanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü vurgulanmış; bu 
bağlamda olmak üzere 129. maddenin 1. fıkra-
sında da, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 
Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bu-
lunmakla yükümlü oldukları hükme bağlanarak, 
Anayasa hükümlerinin bağlayıcılığı ve üstünlüğü 
kamu görevlileri yönünden tekrar ve teyit edilmiş-
tir. Bu nedenle bir kamu hizmetinin yürütülmesi 
sırasında hukuk kurallarına uyulmaması, hizme-
ti yürüten idarenin ağır hizmet kusuru işlediğini 

gösterir ve tazmin sorumluluğunu doğurur. Da-
vacının, Sermaye Piyasası Kurulu ... görevinden 
başka bir göreve atanmak üzere alınmasına ilişkin 
20.8.1993 gün ve 1993/42133 sayılı Müşterek 
Kararname ile Gümrük Müsteşarlığı ... atanma-
sına ilişkin 6.9.1993 günlü işlemin Danıştay 5. 
Dairesinin 16.2.1994 gün ve 1993/6936 sayılı 
kararıyla yürütmenin durdurulması ve 14.3.1995 
gün ve 1995/983 sayılı kararıyla iptalinden sonra 
davacının göreve başlatıldığı, ancak davalı idare-
nin savunmasında davacıya atfedilen çeşitli kusur-
lardan bahsedilerek davacının pasifize edildiğinin 
belirtilmesi, (...) olarak tekrar göreve başlayan da-
vacıya Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, Görev ve 
Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 28. maddesine 
göre Kurul Başkanı tarafından hangi görevlerin 
verildiğinin bilgi ve belgelerle ortaya konulmama-
sı ve davacının olumsuz düzenlenen 1996 yılı sici-
line karşı açılan dava sonunda ...İdare Mahkeme-
sinin 23.2.1998 gün ve E:1997/509, K:1998/145 
sayılı kararıyla, davacının 1996 yılı sicilinin ob-
jektif düzenlenmediği gerekçesiyle verilen iptal 
kararının Danıştay 12. Dairesinin 18.4.2000 gün 
ve E:1998/2223, K:2001/1734 sayılı kararıyla 
onanması davalı idarenin yargı kararını şekli ola-
rak yerine getirmek suretiyle ağır hizmet kusuru 
işlediğini açık olarak ortaya koymaktadır.

Davalı idarenin, bu ağır hizmet kusuru ne-
deniyle davacının uğradığı manevi zararı tazmin 
etmesi gerekmektedir. Doktrinde de kabul edil-
diği üzere manevi tazminat, patrimuanda mey-
dana gelen bir eksilmeyi karşılamaya yönelik bir 
tazmin aracı olmayıp, manevi tatmin aracıdır. 
Başka türlü giderim yollarının bulunmayışı veya 
yetersiz kalışı, manevi tazminatın parasal olarak 
belirlenmesini zorunlu hâle getirmektedir. Ola-
yın gelişimi ve sonucu, ilgilinin durumu itibariy-
le uğradığı manevi zarara karşılık takdir edilecek 
manevi tazminatın, manevi tatmin aracı olmasın-
dan dolayı zenginleşmeye yol açmayacak miktar-
da, fakat idarenin olaydaki kusurunun niteliğini 
ve ağırlığını ifade edecek ölçüde saptanması zo-
runlu bulunmaktadır. Olayın yukarıda özetlenen 
gelişimi dikkate alınarak, davacı hakkında veri-
len yargı kararının biçimsel olarak uygulanması 
nedeniyle Mahkemece takdir edilecek manevi 
tazminatın davalı idare tarafından davacıya öden-
mesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
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Ancak idare adına verilen kararlarla ortaya çı-
kan ve yukarıda idarenin ağır hizmet kusuru ola-
rak nitelendirilen “yargı kararını uygulamama” 
eyleminin, gerçekte bu konuda idare adına yetki 
kullanan kamu görevlilerinin kişisel kusurların-
dan doğduğu açıktır. Çünkü bir hukuk devletin-
de Anayasa’nın ve yasaların açık hükmüne karşın, 
(hukuka aykırılığı yargı kararlarıyla saptanan iş-
lemlerin iptali üzerine) davacının Sermaye Piya-
sası Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine biçim-
sel olarak başlatılması “ilgilinin Sermaye Piyasası 
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yapmasının 
engellenmesi” suretiyle bilinçli olarak sergilenen 
keyfi bir davranışın idareden kaynaklandığını ka-
bul etmek olanaksızdır.

Öte yandan, Anayasanın 129. maddesinin 5. 
fıkrasında; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 
yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan do-
ğan tazminat davalarının, kendilerine rücu edil-
mek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartla-
ra uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabileceği 
şeklinde emredici bir kurala yer verilmiştir.

Anayasanın sözü edilen maddesindeki 
“kendilerine rücu edilmek kaydıyla” ibaresinin; 
kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken iş-
ledikleri kusurlar nedeniyle idare aleyhine açı-
lan davalarda tazminata hükmedilmesi hâlinde 

idarenin ödemek zorunda kaldığı tazminatı ya-
sal yollara başvurarak ilgili kamu görevlisinden 
tahsil etmeyi ifade ettiğinde kuşkuya yer bulun-
mamaktadır.

Davacı hakkında tesis edilen bir dizi işlemin, 
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı ve diğer yet-
kililerinin kişisel kusurları dışında, kasta dayalı 
olmayan hukuki hata olarak nitelendirilmesine 
olanak bulunmamaktadır. Dolayısıyla hükme-
dilen tazminatı ödeyecek olan idarenin, olayda 
kişisel kusuru ve sorumluluğu saptanacak ilgili 
kişi veya kişilere yasal yollar çerçevesinde rücu et-
mesi Anayasadan kaynaklanan bir zorunluluktur. 
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz istemi-
nin kabulüyle ...İdare Mahkemesince verilen (...) 
günlü, (...) sayılı kararın

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu-
nun 49. maddesinin 1/b. Fıkrası uyarınca bo-
zulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile 
değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen 
hususlar da gözetilerek yeniden bir karar veril-
mek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gön-
derilmesine, 25.12.2001 tarihinde oybirliği ile 
karar verildi.

Kaynak: Danıştay 5. Dairesi, E. 1998/1970, K. 
2001/5153
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

1
İdareye ve hizmetten 
yararlananlara karşı mali yönden 
sorumluluk esaslarını açıklayabilme

İdareye ve Hizmetten 
Yararlananlara Karşı Mali 

Sorumluluk

•	 Devlet	memurları,	görevlerini	yerine	getirirken	gerekli	dik-
kat ve özeni göstermek, kendilerine teslim edilen devlet ma-
lını korumak ve her an hizmete hazır hâlde bulundurmak 
için gerekli önlemleri almak zorundadır.

•	 Devlet	memurunun	kasıt,	kusur,	ihmal	veya	tedbirsizliği	so-
nucu idare zarara uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tara-
fından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

•	 Zararların	ödettirilmesinde	bu	konudaki	genel	hükümler	uy-
gulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin 
birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısı-
nı geçmeyen zararlar, kabul etmesi hâlinde disiplin amiri veya 
yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

•	 Kişiler	kamu	hukukuna	tabi	görevlerle	ilgili	olarak	uğradık-
ları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel 
aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak 
Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muha-
faza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili 
personel tarafından zimmete geçirilmesi hâlinde, zimmete 
geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine 
tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere 
göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.

2
Kişisel kusur ve hizmet kusuru 
kavramları arasındaki farklılığı 
belirleyebilme

Memurun Kişisel Kusuru ve 
Bunun Hizmet Kusurundan 

Ayırt Edilmesi

•	 Devlete	ve	Kişilere	Memurlarca	Verilen	Zararların	Nevi	ve	
Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, 
Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik md. 6’ya 
göre, memurların zararları tazmin mükellefiyetinin doğması 
için; zararın mevcut olması, zararın doğrudan doğruya me-
murun fiilinden kaynaklanması, zararın mücbir sebepten 
hasıl olmaması gerekir. 

•	 Kamu	 görevlilerinin	 görevlerini	 yürütürken	 düşmanlık,	
siyasal kin ve rekabet, kişisel ihtiras ya da kişisel menfaat 
temini gibi nedenlerle zarar verici işlem ya da eylemlerde 
bulunmaları kişisel kusur kapsamındadır.

•	 Görev	kusuru,	geniş	anlamda	kişisel	kusur	olmakla	birlikte,	
aslında hizmet kusuru niteliği taşıyan, ancak hizmet kusu-
runun anonimliğinden çıkarak, kamu personelinin hizmet 
içinde veya hizmet dolayısıyla, kendisine verilen ödev, yet-
ki ve araçlardan yararlanarak işlediği, kendisine atıf ve izafe 
edilebilecek nitelikteki hukuka aykırı davranışları olarak ta-
nımlanabililir. 
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3
Tazmin edilen zararların ilgili 
memura rücu edebilmesinin 
şartlarını saptayabilme

Kamu Görevlisine Rücû ve 
Zararın Tazmini ile İlgili 

Düzenlemeler

•	 İdare,	memurların	kişilere	verdikleri	zararı	tazmin	ettikten	
sonra, ödediği tazminatı ilgili memura rücu edebilir. Diğer 
bir deyişle memura dönerek ödediği miktarı ondan talep 
edebilir.

•	 Anayasamızın	40/3.	maddesine	göre,	kişinin,	resmî	görevliler	
tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar, kanu-
na göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili 
görevliye rücu hakkı saklıdır. Anayasamızın 129/5. madde-
sine göre, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini 
kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, 
kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şe-
kil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine açılabilir.

4
Sorumluluğu azaltan veya 
ortadan kaldıran hâlleri 
açıklayabilme

Sorumluluğu Azaltan veya 
Ortadan Kaldıran Hâller

•	 Memurun	mali	sorumluluğundan	söz	edebilmek	için	mad-
di ve hukuki birtakım sebep ve şartlar bir araya gelmelidir. 
Bunlardan birinin yokluğu sorumluluğun tamamen ya da 
kısmen ortadan kalkması sonucunu doğurur. Memurun so-
rumluluğunun doğabilmesi için kişisel kusurunun bulun-
ması gerekmektedir. 

•	 Kusursuz	sorumluluk	hâllerinde	belirlenebilecek	kusur	olma-
dığından memurun sorumluluğu doğmayacaktır. Hizmet ku-
surunu ortadan kaldıran bir neden bakımından da memurun 
ya da kamu personelinin sorumluluğu doğmayacaktır.

•	 Zarar,	tamamen	zarar	görenin	kusurundan	kaynaklanmışsa	
idarenin sorumluluğu kalkar. Zarar, zarar görenin kusurlu 
davranışı sonucu artmış ise, idarenin sorumluluğu zarar gö-
renin kusuru oranında azalır.

•	 Zarar	tamamen	üçüncü	kişinin	kusurundan	kaynaklanmış	
ise, gerekli önlemleri alan idarenin kusurlu sorumluluğun-
dan söz edilemez. Buna karşılık zarar, üçüncü kişinin kusur-
lu davranışı sonucu artmış ise, idarenin kusur sorumluluğu, 
zarardaki artış oranında azalır. 

•	 Beklenmeyen	 hal,	 idarenin	 kusursuz	 sorumluluğunu	 kal-
dırmaz. Ancak beklenmeyen hal söz konusu ise, idarenin 
hizmet kusuruna dayalı sorumluluğundan söz edilemez.

•	 Mücbir	 sebebin	 varlığı	 halinde	 idarenin	 faaliyeti	 ile	 zarar	
arasında nedensellik bağı kurulamayacağından idarenin ku-
surlu sorumluluğundan da, kusursuz sorumluluğundan da 
söz edilemez. 
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

5 Memurluğu sona erdiren 
sebepleri sıralayabilme

Memuriyeti Sona Erdiren 
Sebepler

•	 Memurluğu	sona	erdiren	sebepler	şunlardır:	Çekilme	(isti-
fa), çekilmiş sayılma, devlet memurluğundan çıkarılma (ih-
raç), koşullarda eksiklik, ölüm, bağdaşmazlık ve emeklilik.

•	 Belli	 bir	 yaşa	 ulaşmış	 ve	 belli	 hizmet	 süresini	 doldurmuş	
olan memurların, kendilerine bazı sosyal haklar verilmesi ile 
memurluk statüsünden çıkarılmasına emeklilik denir.

•	 Çekilme,	memurun	tek	yanlı	bir	irade	açıklaması	ve	kendi	
isteği ile memurluktan ayrılmasıdır.

•	 Çekilmiş	 sayılma,	bir	memurun	belli	 koşulların	gerçekleş-
mesi hâlinde idarenin yapacağı bir işlem ile çekilmiş sayıl-
masıdır. 

•	 Disiplin	 cezası	 olarak	memurluktan	 çıkarmada	 yüksek	di-
siplin kurulu kararı gerekir.

•	 Memurluğa	alınma	koşullarından	herhangi	birini	taşımadığı	
sonradan anlaşılan ya da bu koşullardan birini memuriyet 
sırasında kaybedenlerin memurlukları sona erer.

•	 Memurun,	memurlukla	 bağdaşmayan	bir	 görevi	 kabul	 et-
mesi hâlinde memurluğu sona erer.

•	 Ölüm	hâlinde	de	doğal	olarak	memurluk	sona	erer.
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1  Devlet memurluğunu sona erdiren sebepler-
den biri olan çekilme hukuki niteliği açısından na-
sıl değerlendirilebilir?

A. Memurun tek taraflı isteği ile sonuç doğuran, 
idarenin kabulüne bağlı olmayan bir haktır.

B. Ancak idarenin kabulüyle memuriyetin sona 
ermesini sağlayan iki taraflı bir işlemdir.

C. Memurla idare arasında yapılmış bir tür idari 
sözleşmedir.

D. İdare tarafından yapılan sübjektif (öznel), bi-
reysel bir idari işlemdir.

E. Tek taraflı, tespit edici idari bir işlemdir.

2  Çekilmede devir ve teslimle yükümlü olup, 
bunu yerine getirmeyen memurlar aradan kaç yıl 
geçmeden yeniden memur olamazlar?

A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4  
E. 5

3  Memur, izinsiz veya kurumlarınca kabul edi-
len mazereti olmadan görevini terk ederse ve bu 
terk eylemi, kesintisiz kaç gün devam ederse, bu 
memur, yazılı başvuru koşulu aranmadan, çekilme 
isteğinde bulunmuş sayılır?

A. 10  
B. 15 
C. 20
D. 5 
E. 30

4  Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş halle-
rinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan 
yerlerdeki Devlet memurları çekilme istekleri ka-
bul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe 
başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. Söz konusu 
yükümlülüğe aykırı hareket edenler için aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur?
A. 1 yıl Devlet Memurluğuna alınamazlar.
B. 3 yıl Devlet Memurluğuna alınamazlar 
C. Hiçbir surette Devlet Memurluğuna alınamazlar. 
D. 5 yıl Devlet Memurluğuna alınamazlar 
E. 10 yıl Devlet Memurluğuna alınamazlar 

5  Aşağıdaki durumlardan hangisinde memuri-
yet sona ermez?

A. Görevden uzaklaştırma
B. Çekilme
C. Çekilmiş sayılma
D. Koşullarda eksiklik
E. Bağdaşmazlık

6  Geniş anlamda kişisel kusur olmakla birlik-
te, aslında hizmet kusuru niteliği taşıyan, ancak 
hizmet kusurunun anonimliğinden çıkarak, kamu 
personelinin hizmet içinde veya hizmet dolayısıyla, 
kendisine verilen ödev, yetki ve araçlardan yararla-
narak işlediği, kendisine atıf ve izafe edilebilecek 
nitelikteki hukuka aykırı davranışlara ne ad verilir?

A. Görev kusuru 
B. Hizmet kusuru 
C. Kişisel kusur 
D. Objektif kusur 
E. Sübjektif kusur

7  Memurun şahsına atıf ve isnat edilebilecek 
bir kusurdan dolayı kişilere verilen bir zararın idare 
tarafından tazmin edildikten sonra ilgili memur-
dan geri istenmesine ne ad verilir?

A. İstihkak iddiası
B. Kamu görevlisine rücu 
C. Tazminat davası
D. Objektif sorumluluk
E. Memurun cezalandırılması

8  Hizmet kusuru iddiasıyla yapılan bir başvu-
rudua ortaya çıkan zarar ile idarenin eylemi ara-
sında uygun bir nedensellik ilişkisi kurulamıyorsa 
aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar?

A. İdarenin mali sorumluluğundan söz edilemez. 
B. İdarenin sorumluluğu azalır.
C. İdarenin sorumluluğu devam eder.
D. İdarenin sorumlu olup olmayacağına hiyerarşik 

üst karar verir.
E. İdarenin sorumluluğu artar.
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neler öğrendik?

9  Aşağıdaki durumlardan hangisi idare açısın-
dan “beklenmeyen (umulmayan) hâl” olarak nitele-
nebilir?

A. Büyük deprem
B. Önceden öngörülmeyecek şekilde savaş çıkması
C. Yıldırım çarpması sonucu bir kişinin ölmesi
D. Sağanak yağmurun yol açtığı selin ürünlere za-

rar vermesi
E. İdareye ait bir aracın lastiğinin patlaması sonu-

cu kaza yapması

10  İdarenin iradesi dışında ortaya çıkan, önce-
den görülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan 
harici olaylara ne ad verilir?

A. Umulmayan hâl
B. Beklenmeyen durum 
C. Mücbir sebep
D. Sürpriz
E. Olağanüstü hâl
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Yanıtınız yanlış ise “Çekilme” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

1. A Yanıtınız yanlış ise “Kusurların İçtimaı” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Çekilmiş Sayılma” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “İlliyet (Nedensellik) 
Bağı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Çekilme” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

2. C Yanıtınız yanlış ise “Kamu Görevlisine 
Rücû” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Olağanüstü Durumlarda 
Çekilme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Memuriyeti Sona Er-
diren Sebepler” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Mücbir Sebep veya Bek-
lenmeyen Hâller” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

9. E

Yanıtınız yanlış ise “Mücbir Sebep veya Bek-
lenmeyen Hâller” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

10. C
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Araştır Yanıt
Anahtarı8

Araştır 1

Memura karşı tazminat davası açılamaması kuralının bir istisnasına İdari Yar-
gılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin dördüncü fıkrasında yer verilmiş-
ti. Söz konusu düzenlemede, “Mahkeme kararlarının otuz gün içinde kamu 
görevlilerince kasten yerine getirilmemesi hâlinde ilgili, idare aleyhine dava 
açabileceği gibi kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat 
davası açabilir”. hükmü yer almaktaydı. Mahkeme kararlarını kasten yerine 
getirmeyen memurlar hakkında ilgili kişiler adli yargıda tazminat davası aça-
bilmekteydi (Gözler, c. II, 2003, s. 738). 21.02.2014 tarihinde 6526 sayılı 
Kanun ile gerçekleştirilen değişiklik neticesinde, İYUK md. 28/4’de “Mahke-
me kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde 
tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Araştır 2

Bu konuda kurgusal bir örnek vermek yerine, Fransız hukukunda dava konusu 
olmuş bir olayı Gözler’den aktaralım: “Kişisel kusurun ve hizmet kusurunun bir-
leşmesi hâlinde, zarar gören kişinin isterse kamu görevlisine, isterse idareye karşı 
dava açabileceği kuralı Fransa’ da ilk defa Fransız Danıştayının 5 Şubat 1911 ta-
rihli Anguet Kararı’ nda kabul edilmiştir. Bu karara konu teşkil eden olayda Bay 
Anguet, postane kapısının normal saatinden önce kapatılması sonucu (=hizmet 
kusuru çünkü postanenin saati yanlıştır) postanede kapalı kalmıştır. Bay Anguet, 
bir posta memurunun yol göstermesiyle personelin çıkış kapısından çıkmak için 
normalde müşterilerin girmesi yasak olan mektupların tasnif edildiği salona gir-
miştir. Bay Anguet’i burada gören diğer posta memurları buna çok kızmışlar ve 
onu kaba kuvvetle dışarı atmışlar (=kişisel kusur) ve bu arada Bay Anguet’in ayağı 
kırılmıştır. Bay Anguet, uğradığı zararın tümünün tazmin edilmesi isteğiyle hiz-
met kusuruna dayanarak idareye karşı Danıştayda tam yargı davası açmıştır. İda-
re, bu olayda hizmet kusuru değil, kişisel kusur bulunduğunu, Bay Anguet’nin 
idareye karşı değil, adli yargıda kişisel kusura dayanarak kendisi üzerinde fiziki 
güç kullanan postane görevlilerine karşı dava açması gerektiğini iddia etmiş ise de 
Danıştay bu iddiaya itibar etmemiş, aynı olayda kişisel kusur (Bay Anguet’in üze-
rinde fiziki güç kullanılması) bulunmakla birlikte, hizmet kusuru da bulundu-
ğunu (postanenin saatinin yanlış olması nedeniyle kapıların erken kapatılması) 
belirtmiş, Bay Anguet’in isterse idareye karşı da dava açabileceğini belirtip idareyi 
Bay Anguet’in uğradığı zararın tümünü ödemeye mahkûm etmiştir. Anguet Ka-
rarı’ nda Danıştay aynı olayda hem idarenin hizmet kusurunun ve hem de kamu 
görevlisinin kişisel kusurunun bulunabileceğini (kusurların içtimaı) kabul etmiş-
tir” (Gözler, c. II, 2003, ss. 1033-1034).
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Hayır; bu, doğru bir ifade değildir. “Bir teşkilatın, bir tüzel kişinin kusur iş-
lemesi mümkün değildir. Hizmet kusuru da kişisel kusur da kamu görevlileri 
tarafından işlenen bir kusurdur. Ancak birincisinde, kamu görevlisinin kusurlu 
davranışı hizmetten ayrılamaz nitelikteyken ikincisinde kamu görevlisinin ku-
surlu davranışı hizmetten ayrılabilir niteliktedir” (Gözler, c. II, 2003, s. 1024).

Türk hukukunda memurun istifadan vazgeçmesinin mümkün olduğu kabul 
edilmektedir. Ancak istifadan vazgeçmenin hüküm ifade edebilmesi için vaz-
geçmenin idare tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Bir olayın beklenmeyen hâl olarak nitelenebilmesi için bu olayın idarenin 
faaliyetleri içinde meydana gelmesi gerekir. Öngörülemez ve önlenemez olay 
idarenin faaliyetlerinin içinde değil, dışında ortaya çıkmış ise bu olay, bek-
lenmeyen hâl olarak değil mücbir sebep olarak nitelenir. Bir cephaneliğin 
infilak etmesi beklenmeyen hâle; deprem ise mücbir sebebe örnek olarak 
gösterilebilir.

Araştır Yanıt
Anahtarı8

Araştır 3

Araştır 4

Araştır 5
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