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DEVLET 
MEMURLUĞUNDAN 
ÇIKARMA CEZASI 
 
(657 sayılı Kanun 
Madde 125/E) 
 
Tanımı: Bir daha 
Devlet 
memurluğuna 
atanmamak üzere 
memurluktan 
çıkarmaktır. 

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, 
sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, 
kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi 
yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya 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 basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya 
bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya 
teşhir etmek,  
c) Siyasi partiye girmek,  
d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve 
gelmemek,  
e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin 
konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri 
yapmamak, 
f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili 
tecavüzde bulunmak, 
g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve 
derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde 
bulunmak, 
h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, 
ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev 
mahallinde 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 imkân ve 
kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik 
kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin 
propagandasını yapmak. 

-Yüksek Disiplin 
Kurulu 
(Yönetmelik, Madde 
18/1-a) 
 
-Devlet 
memurluğundan 
çıkarma cezası için 
disiplin amirleri 
tarafından yaptırılan 
soruşturmaya ait 
dosya, memurun bağlı 
bulunduğu kamu 
idaresinin yüksek 
disiplin kuruluna 
tevdiinden itibaren 
azami ALTI AY içinde 
bu kurulca karara 
bağlanır. 
(Yönetmelik, Madde 
31/3) 
 

-İlk derece 
Mahkemeleri 

-Tebliğ 
tarihinden 
itibaren 60 
GÜN  
 

-Disiplin cezası verilmesini 
gerektiren fiil ve hallerin 
işlendiğinin öğrenildiği 
tarihten itibaren;  
 
KAMU GÖREVİNDEN 
ÇIKARMA CEZASINDA 
ALTI AY içinde disiplin 
soruşturmasına 
başlanmadığı takdirde 
disiplin SORUŞTURMASI 
AÇILAMAZ. 
 

-Devlet memurluğundan 
çıkarma cezasına ilişkin 
soruşturma süreci sonunda 
disiplin amiri savunmayı 
aldıktan sonra ceza verilmesi 
gerektiği kanaatine varırsa 
soruşturma dosyasını, 
kanaatini içeren yazı ile birlikte 
yüksek disiplin kuruluna 
gönderir. Yüksek disiplin 
kurulunca, memurun sözlü 
veya yazılı olarak son 
savunması, 657 sayılı Kanunun 
129 uncu maddesinde tanınmış 
olan haklardan yararlanmasına 
imkân sağlanmak suretiyle 
ayrıca talep edilir. 
(Yönetmelik, Madde 30/6) 
 
-Yüksek disiplin kurulu 
tarafından, Devlet 
memurluğundan çıkarma cezası 
verilmesi isteminin reddine 
karar verilmesi üzerine ceza 
vermeye yetkili amirler, 657 
sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte 
belirtilen usul ve esaslara 
uyulmak kaydıyla gerekçesini 
de belirterek, başka bir disiplin 
cezası vermeye veya disiplin 
cezası verilmesine yer 
olmadığına karar vermeye 
yetkilidir. 
(Yönetmelik, Madde 27/2) 
 

 


