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(657 sayılı Kanun 

Madde 125/B) 

 

Tanımı: Memura, 

görevinde ve 

davranışlarında 

kusurlu olduğunun 

yazı ile 

bildirilmesidir. 

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve 

zamanında yapılmasında, görev mahallinde 

kurumlarca belirlenen usul ve esasların 

yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi 

belge, araç ve gereçlerin korunması, 

kullanılması ve bakımında kusurlu 

davranmak, 

b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur 

olan çocuklarının kazanç getiren sürekli 

faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna 

bildirmemek, 

c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile 

saygısız davranmak,  

d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar 

ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranışlarda bulunmak,  

e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri 

eşyayı özel işlerinde kullanmak,  

f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve 

benzeri eşyayı kaybetmek,  

g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele 

ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,  

h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya 

hareketle sataşmak, 

ı) Görev mahallinde 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) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında 

yasal yollara başvurulmasına neden olmak,  

l) Kurumların huzur, sükûn ve çalışma 

düzenini bozmak.  

m) Yetkili olmadığı halde basına, haber 

ajanslarına veya radyo ve televizyon 

kurumlarına bilgi veya demeç vermek. 

-Disiplin Amirleri 

(Yönetmelik, Madde 

7/1) 

- Disiplin amirleri; 

kınama cezalarını 

soruşturmanın 

tamamlandığı günden 

itibaren ON BEŞ GÜN 

içinde vermek 

zorundadır. 

(Yönetmelik, Madde 

31/1) 

 

-Disiplin 

Kurulları 

(Yönetmelik, 

Madde 14/1-b) 

 

-İtiraz mercileri, 

itiraz dilekçesi ile 

karar ve eklerinin 

kendilerine 

intikalinden 

itibaren OTUZ 

GÜN içinde 

kararlarını vermek 

zorundadır. 

(Yönetmelik, 

Madde 31/5) 

 

 

-Kararın ilgiliye 

tebliği tarihinden 

itibaren YEDİ 

GÜNDÜR. 

(Yönetmelik, 

Madde 35/2) 

-Disiplin cezası 

verilmesini gerektiren 

fiil ve hallerin 

işlendiğinin öğrenildiği 

tarihten itibaren;  

 

KINAMA cezalarında 

BİR AY içinde disiplin 

soruşturmasına 

başlanmadığı takdirde 

disiplin 

SORUŞTURMASI 

AÇILAMAZ. 

(Yönetmelik, Madde 

32/1-a) 

 

 

-5 YIL 

(İlgilinin, bu 

süreler 

içerisindeki 

davranışları, 

isteğini haklı 

kılacak nitelikte 

görülürse, talep 

atamaya yetkili 

amir tarafından 

yerine getirilir) 

(Yönetmelik, 

Madde 40/1-a) 

 

- Disiplin cezası 

verilmesini gerektiren 

fiillerin işlendiği 

tarihten itibaren İKİ 

YIL geçmiş ise disiplin 

cezası verilemez.  

(Yönetmelik, Madde 

32/2) 

 

 

 

 


