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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 
 

BÖLÜM 1 
Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri 

 

Md. 1- Kapsam 
Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, 

İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden 
Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.  

 
Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler 

uygulanır. 
 
Md. 2- Temel ilkeler 
Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:  

Sınıflandırma: 
Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet 
memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere 
göre sınıflara ayırmaktır.  

Kariyer: 
Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve 
yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek 
derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.  

Liyakat: 

Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme 
ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine 
dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında 
Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır. 

 
Md. 4- İstihdam şekilleri 
Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve 

yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve 
sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler. 

Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle 
gördürülür.  

 

a) Memur: 

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel 
kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli 
kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun 
uygulanmasında memur sayılır.  

b) Sözleşmeli 
personel: 

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli 
projelerin hazırlanması, 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 kurumun 
teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı 
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olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan 
kamu hizmeti görevlileridir. 

c) İşçiler: 

(a) ve (b) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı 
gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş 
sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya 
kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde 
ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak 
üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. 
Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

 
MEMUR VE KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMLARI 

Hukukumuzda çeşitli memur ve kamu görevlisi tanımlamalarına rastlanır. Anayasa, 
Devlet Memurları Kanunu, Türk Ceza Kanunu kendi yönlerinden memuru 
tanımlamışlardır. 

 
 1982 Anayasası Göre Memur 
Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare 

esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve 
sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. 

 
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, 

hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. 
Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak 
düzenlenir. 
 
 Türk Ceza Kanunu Göre Kamu Görevlisi 
Ceza Kanununda dar anlamda memur tanımlaması yapılmamış olup, onun yerine 

geniş anlamda kamu görevlisi tanımına yer verilmiştir.  
Türk Ceza Kanununun 6/c maddesinde kamu görevlisi, “Kamusal faaliyetin 

yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli 
veya geçici olarak katılan kişidir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Yapılan bu tanıma göre, kişinin kamu görevlisi sayılması için aranacak yegâne 
ölçüt, gördüğü işin bir kamusal faaliyet olmasıdır. 
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BÖLÜM 2 
Ödevler ve Sorumluluklar 

 

1. Sadakat 
Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla 

bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla 
uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu "Asli Devlet Memurluğuna" 
atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili 
amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak 
aşağıdaki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve başlarlar. 

 
2.  Tarafsızlık ve devlete bağlılık 
Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya 

zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini 
yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi 
ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde 
bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. 

 
Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak 

mecburiyetindedirler.  
 
3.  Davranış ve işbirliği 
Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını 

hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. 
 Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır. 
 

4.  Yurt dışında davranış 
Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve 

araştırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev 
haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar. 

 
5.  Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları 
Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun ve diğer 

mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve 
yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip 
ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.  

 
Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik 

yetkisini kanun ve diğer mevzuatla belirtilen esaslar içinde kullanır.  
 
Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı 

kararnamelerine aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat 
temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. 

6. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları 
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Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymak ve amirler 
tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru 
yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. 

 
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 ısrar 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. 

 
7. Kişisel sorumluluk ve zarar 
Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine 

teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak 
için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.  Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal 
veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından 
rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.  

 
8. Kişilerin uğradıkları zararlar 
Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı 

bu görevleri yerine getiren personel aleyhine 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 
halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından 
hak sahibine ödenir.  

 
Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. 
 
9. Mal bildirimi 
Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait 

taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı 
hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler. 

 
10. Basına bilgi veya demeç verme 
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. 
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11. Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması 
ve iadesi 

Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen 
mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar.  

 
Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve 

gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun 
mirasçılarına da şamildir. 

 
BÖLÜM 3 

Genel Haklar 
 

1. Uygulamayı isteme hakkı 
Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve 

yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri 
hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler. 

 
2. Güvenlik 
Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, 

aylık ve başka hakları elinden alınamaz. 
 
3. Emeklilik 
Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları 

vardır. 
 
4. Çekilme 
Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan 

çekilebilirler. 
 
5. Müracaat, şikâyet ve dava açma 
Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; 

amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden 
dolayı şikâyet ve dava açma hakkına sahiptirler.  

 
Müracaat ve şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile 

şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır.  
 
6. Sendika kurma 
Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca 

sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler. 
 
7. İzin 
Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler. 

 
8. Kovuşturma ve yargılama 
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Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan 
dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel 
hükümlere tabidir. 

 
9. İsnat ve iftiralara karşı koruma 
Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikâyetler, garaz veya mücerret hakaret için, 

uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın 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. 

 
BÖLÜM 4 
Yasaklar 

 

1. Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı 
Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı 

olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte 
Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak 
eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. 

 
2. Grev yasağı 
Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu 

yolda propaganda yapmaları yasaktır. Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev 
teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemezler. 

 
3. Hediye alma, menfaat sağlama yasağı 
Devlet memurlarının 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.  

 
4. 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 menfaat sağlaması yasaktır. 
 

5. Gizli bilgileri açıklama yasağı 
Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden 

ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır. 
 
 
6. Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı 
Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre Tacir veya Esnaf sayılmalarını gerektirecek 

bir faaliyette 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) 
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Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, 

büro, muayenehane ve benzeri yerler 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 
kararnameleri ile 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. 

 
BÖLÜM 5 

Devlet Memurluğuna Alınma ve Memurluğun Sona Ermesi 
 

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı 
Müsteşarlığı hariç), personel atamasına lüzum gördükleri boş kadroların sayılarını, 
sınıf ve derecelerini belirterek Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. 
 

Devlet 
Memurluğun
a Alınmada 

Genel 
Şartlar 

 

a) Türk Vatandaşı olmak,  
b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, (18 
yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler.) 
c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 
(Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul 
mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de 
alınması caizdir.) 
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
e) 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, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkûm olmamak.  
f) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek 
sınıfa geçirilmiş olmak, 
g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
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Memurluğun 
Sona Ermesi 

 

Devlet memurlarının  
1. Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;  
2. Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının 
sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her 
hangi birini kaybetmesi;  
3. Memurluktan çekilmesi;  
4. İstek, yaş haddi, malullük sebeplerinden biri ile emekliye 
ayrılması;  
5. Ölümü;  

hallerinde memurluğu sona erer. 
 
 Çekilme 
Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk 

edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı 
aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. 

 
 Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar (1) bir yıl geçmeden devlet 

memurluğuna alınamazlar. 
 
Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle 

memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Çekilmek isteyen 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 mazeretle çekilenler, 
üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler. 

 
 Bu hükümlere uygun olarak memuriyetten çekilenler 6 ay geçmeden, bu 

hükümlere uymadan memuriyetten çekilenler ise 1 yıl geçmeden devlet 
memurluğuna alınamazlar. 

 
Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin 

sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim 
işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir. 

 
 Bu zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden devlet memurluğuna 

alınamazlar. 
 
Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata 

müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe 
başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. 

 
 Bu hükme aykırı hareket edenler hiçbir surette devlet memurluğuna 

alınamazlar. 
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Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:  
 
İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;  
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,  
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,  
izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.  
 
Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Cumhurbaşkanı Kararı ile kısaltılabilir. 
 
Yukarıdaki süreler;  
1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka 

bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,  
2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman 

mutemetleri için devrin sona ermesi,  
3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için 

yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin 
kurumlarınca tebliği,  

tarihinde başlar 
 

BÖLÜM 6 
Disiplin 

 

1. Disiplin Cezaları 
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, 

tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya 
dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, 
yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu kanunda 
yazılı disiplin cezalarından birisi verilir. 

 
 Disiplin suç ve cezaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi 

olan memurlara ve bu kanun dışında kalmalarına rağmen disiplin hükümleri 
yönünden 657 sayılı Kanuna tabi olacakları özel kuruluş kanunlarında 
belirtilenlere verilir. 
 

 Disiplin suç ve cezaları yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 
kapsamı dışında kalanları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz; 
 

1. Yargı organı mensuplarından; Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile 
raportörleri, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan 
görevlerde bulunanlar, Danıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları; 
 
2. Üniversite mensuplarından; üniversite öğretim üye ve yardımcıları, Türkiye ve 
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları, 
 



 

Bu not Uzmanın Çalışma Kitabı Ekidir. Yazarların ve Yayınevinin Telif haklarını içermektedir. 
Kopyalanamaz. Aksi durumlarda gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

 

3. Sanatkâr memurlardan; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, 
Genelkurmay Mehteran Bölüğü sanatkârları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve 
Balesi ve belediye opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuar orkestralarının 
sanatkâr memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri, 
 
4. Spor Toto Teşkilatı mensupları, 
 
5. Subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalar, 
 
6. Emniyet teşkilatı mensupları 

 
2. Disiplin Cezalarının Özellikleri 
- Disiplin cezaları takdiridir; ancak, keyfi de değildir. Belli ve gerekli şartlara 

bağlanmış olması, haklarında uygulanacak kişiler için bir güvence teşkil etmektedir. 
Disiplin cezalarıyla ilgili kararlar gerekçeli olmak zorundadır. 

 
- Disiplin cezalarının amacı devlet memurlarının çalışma düzenini korumak ve 

kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamaktır. 
 

- Disiplin cezaları, eşitlik prensibi esas alınmak suretiyle düzenlenmiştir. 
Dolayısıyla, aynı suçu işleyen kişilere aynı cezalar uygulanmaktadır. Mesleki başarısı 
ve sicili iyi olanların lehine ceza uygulaması, bu ilkenin istisnasıdır.  
 

- Disiplin cezaları, kademeli ve ölçülüdür. Diğer bir ifadeyle, eylemin ağırlığına 
göre fark ve çeşitlilik göstermektedir. 
 

- Disiplin cezası, kişiseldir; dolayısıyla, bu ceza sadece suçu işleyen kişi 
hakkında uygulanabilir. Memurların mali hak ve statülerine yönelik etkileri vardır.  
 

- Disiplin cezaları kesin olup; verildikleri tarihte hüküm ifade ederler. Cezanın 
verilmesinden sonra ceza kararı ile birlikte veya başka bir şekilde erteleme kararı 
verme ve erteleme söz konusu değildir. 
  

- Disiplin cezalarının verilmesinde yargı kararı aranmaz; yani, disiplin 
cezalarına hükmolunmaz; yetkili idareci veya idari organ tarafından bizzat uygulanır. 
 

- Disiplin cezaları, hürriyeti kısıtlayıcı sonuç doğurmaz.  
 

- Disiplin cezaları, memuriyetten ayrılmış olanlara uygulanmaz. Ancak, bu 
disiplin cezası vermeye yetkili mercilerin bu cezayı vermelerine engel teşkil etmez.  
 

- Disiplin cezaları verildikten sonra, ceza vermeye yetkili olanlarca daha doğrusu 
bu cezayı verenlerce geri alınmaz.  
 

- Disiplin cezaları sebebe dayanan, sebebi belli olan idari tasarruflardandır. 
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- Disiplin cezaları yalnızca memurlara, diğer bir ifadeyle kamu görevlileri ile belli 
meslek mensuplarına uygulanır. 
  

- Disiplin cezaları aksine bir hüküm yok ise genel af kanunları ile ortadan 
kaldırılamaz.  
 

- Disiplin cezasının sonuçları memurun haklarının geri verilmesi yoluyla 
giderilemez. Ancak, kanunda yazılı sebeplerle ve süreler sonunda sicilden silinebilir. 
 

3. Disiplin Suçları Ve Adli Suçların Karşılaştırılması 

DİSİPLİN SUÇU ADLİ SUÇ 

Disiplin suçları ancak memurlar ve bazı 
mesleklere mensup olanlar tarafından işlenir. 

Adli suçlar, TCK’da sayılan özgü suçlar hariç, 
herkes tarafından işlenebilir, 

Disiplin hükümlerine uymamanın yaptırımları 
idari mahiyette ve her mesleğe göre değişen 
uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe 
ilerlemesinin durdurulması, memurluktan 
çıkarma gibi cezalardır. 

Adli suçlar için uygulanan yaptırımlar 
ağırlaştırılmış hapis, müebbet hapis, süreli 
hapis ve adli para cezası gibi cezalardır. 

Disiplin cezalarını hâkim sıfatına sahip 
olmayan makamlar ve kurullar verir. 

Adli yaptırımlar, kanunun belirlediği yargı 
yetkisine sahip mahkemelerce verilir. 

Disiplin cezasını gerektiren fiiller kanunda ayrı 
ayrı sayılmaz, bazıları açıkça belirtilir, bazıları 
içinse genel ifadeler kullanılır. 

Kanunsuz suç olmaz prensibine göre cezai 
suçlarda suç sayılan fiiller tek tek kanunda 
sayılır. 

Disiplin cezasını gerektiren fiillerden dolayı 
suçlular hakkında sadece disiplin yönünden 
soruşturma yapılır. 

Adli suçlardan dolayı kamu davası açılabilir. 

Disiplin cezaları amacı devlet memurları için 
meydana getirilmiş çalışma düzenini 
korumak, dolayısıyla kamu hizmetlerinin 
gereği gibi yürütülmesini sağlamaktır. 

Cezai yaptırımların amacı, kamu düzenini 
korumak ve toplumu savunmaktır. 

 
4. Disiplin Cezalarının Çeşitleri İle Ceza Uygulanacak Fiil Ve Haller 

 
Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin 
yazı ile bildirilmesidir. 

U
Y

A
R

M
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 
kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, 
Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev 
mahallini terk etmek, 
Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, 
Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak, 
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Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, 
Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, 
Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, 
Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak. 

 
 
 Uyarma 
Uyarma cezası, disiplin cezalarının en hafifidir.  
Cezanın uygulanması için maddi delil aranması ve olayın kanıtlanması zorunlu 

değildir. Bu cezanın verilebilmesi için herhangi bir mercii ya da kuruluşun görüş ve 
kararının alınmasına gerek yoktur. 
 
Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile 
bildirilmesidir. 

K
IN

A
M

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, 
Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli 
faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, 
Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, 
Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak 
nitelikte davranışlarda bulunmak, 
Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, 

Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, 

Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür 
yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, 
İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede 
bulunmak, 
İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, 
Verilen emirlere itiraz etmek, 
Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon 
kurumlarına bilgi veya demeç vermek. 

Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak. 

Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden 
olmak, 

 
 Kınama 
Kınama cezasının uygulanması için, uyarma cezasından farklı olarak; somut bir olay 

veya davranışa dayanılmak suretiyle maddi delillerin belirlenmesi gerekir.  Burada, 
memurun kusurlu olması yeterli olup ceza uygulanması için kasıt aranmaz. 
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Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. 
A

Y
L

IK
T

A
N
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E

SM
E

 
Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev 
mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle 
ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor 
kullanmak, 
Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, 
Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, 
Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak 
nitelikte davranışlarda bulunmak, 
Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak 
için kullanmak, 
Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda 
bulunmak, 
Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri 
amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, 

 
 Aylıktan Kesme 
Aylıktan kesme cezasında, suçun maddi unsurunun yani, kasıt unsurunun 

aranması gerekir. Cezanın hesaplanmasında, alt sınır olan otuzda birden başlanır. Bu 
oran artırılarak uygulanacaksa, artırma gerekçe ve nedenlerinin gösterilmesi gerekir. 
Çünkü yargıya intikal eden bu tarz uygulamalarda, artırımlı oran uygulanabilmesi için 
makul ve geçerli bir gerekçe aranmakta; aksi halde yapılan tasarruflar iptal edilmektedir. 

 
Yapılacak kesintide, memurun sosyal yardımları tutara dâhil edilmez.  

 
Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, 
bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır. 
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Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, 
Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek, 
Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, 
Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve 
hareketler yapmak, 
Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan 
davranışlarda bulunmak, 
Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, 

Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak. 

Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici 
faaliyetlerde bulunmak, 
Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette 
bulunmak veya bunları tehdit etmek, 
Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla 
izinsiz kullanmak veya kullandırmak, 
Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, 
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Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, 

Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, 

Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep 
göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını 
ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu 
bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek, 

 
Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak 
üzere memurluktan çıkarmaktır. 
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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, 
Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, 
Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, 
Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini 
zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, 
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, 
Siyasi partiye girmek, 
Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, 
Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve 
utanç verici hareketlerde bulunmak, 
Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin 
verdiği görev veya emirleri yapmamak, 
5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı 
fiilleri işlemek. 
Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, 
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.  

 
 Aşağıda yer alan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller 6111 sayılı 

Kanun ile kaldırılmıştır. 
- İkamet ettiği ilin sınırlarını izinsiz olarak terk etmek, 
- Toplu müracaat ve şikâyette bulunmak, 
- Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak. 
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 Disiplin Cezaları ile İlgili Diğer Hususlar 
 

1. Disiplin suç ve cezaları Anayasanın 38’inci maddesinde yer alan suç ve 
cezalar kapsamındadır. 

Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç sayılmadığı bir fiilden 
dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan 
cezadan daha ağır bir ceza verilemez. 
 

Cezayı gerektiren fiile, işlendiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre 
ceza tayin ve tatbiki, genel prensip olmakla birlikte; fiilin işlenmesinden sonraki 
zamanda (ceza karar ve tatbikine kadar) ilgili mevzuatta değişiklik yapılması ve bu 
değişikliğin eski hükme göre memurun lehine olması halinde; fiile yeni hüküm 
uygulanabilmektedir. Yeni düzenlemenin, memurun aleyhine hükümler getirmesi 
halinde ise; uygulama, fiilin işlendiği tarihteki mevzuata göre gerçekleştirilmektedir. 
 

2. Disiplin cezaları, memuriyetten ayrılmış olanlara uygulanmaz. Ancak, bu 
disiplin cezası vermeye yetkili mercilerin bu cezayı vermelerine engel teşkil etmez. 

Devlet Memurları Kanununda açık bir hüküm olmamasına rağmen, uygulamada 
disiplin suçu işlendikten sonra herhangi bir nedenle o kurumdan ya da memuriyetten 
ayrılanlar hakkında da sanki o kurumda çalışıyormuş gibi işlem yapılıp gerekiyorsa 
ceza verilmektedir. Zira Kanunun 92-93’üncü maddeleri uyarınca memurluktan 
çekilenlerin ve emeklilerin yeniden hizmete alınmaları mümkündür. 

  
Ancak, memuriyetten ayrılmış olsa bile, bir kişi hakkında disiplin cezasının 

verilebilmesi için mutlak olarak savunmasının alınması gereklidir. 
 
Yine bir kurumda çalışan memurun disiplin suçu işledikten sonra başka bir 

kuruma geçmesi disiplin soruşturmasını ve cezalandırmayı engellemez. Memurun 
bağlı olduğu ilk kurumda başlayan soruşturma tamamlanır, ceza verilirse yeni 
kurumuna bildirilir ve soruşturma tamamlanır. 

 
3. Disiplin cezaları aksine bir hüküm yok ise genel af kanunları ile ortadan 

kaldırılamaz.  
Disiplin cezası uygulaması, hakkında ceza verilmiş olsun olmasın bir eylemin 

yapılmasına bağlı tutulmuşsa genel af bu eylem için öngörülmüş bulunan disiplin 
cezasının verilmesini önlemez.  Ancak af yasası disiplin suçları bakımından ayrıca 
bir af getirmiş ise o zaman bu eylem affedildiğinden disiplin cezası da kalkar. 

 
4. Kesinleşen disiplin cezaları idari mercilerce geri alınamazlar. 
İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kesinleşen disiplin cezaları, disiplin 

cezalarını veren idari merciler yönünden bağlayıcı ve kesin nitelikte olup, idari 
mercilerin vermiş oldukları disiplin cezalarını geri almaları, verdikleri disiplin cezası 
yerine başka bir disiplin cezası verme yoluna gitmeleri kural olarak imkânsızdır. 

 
5. Kanun hükümlerinin uygulanması durumunda disiplin cezası verilemez. 
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6. Aynı fiilden dolayı birden ziyade disiplin cezası verilemez. 
Disiplin hukukunda, aynı eylemden dolayı iki ayrı ceza verilemez. Cezalardan en 

ağırının uygulanması ile yetinilir. 
 
Ceza hukukunda içtima, "bir kimsenin bir hüküm veya ceza kararnamesinden sonra, 

bu hükümlülükten önce ya da sonra işlediği bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde 
cezaların toplanması" şeklinde ifade edilmektedir. İçtima prensibi, disiplin cezaları 
yönünden geçerli değildir. 

  
7. Ceza hukukunda yer alan suça teşebbüs müessesesi, disiplin hukukunda 

geçerli değildir. Çünkü disiplin suç ve cezalarını düzenleyen 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda, disiplin suçuna teşebbüs konusunda herhangi bir düzenlemeye 
yer verilmemiştir. 

 
8. Ceza hukukunda geçerli olan "suça iştirak" prensibi, failler memur olmak 

koşuluyla disiplin hukuku yönünden de aynen geçerlidir. Buna göre, disiplin suçunun 
müştereken işlenmesi halinde; gerekli disiplin cezası, her suçluya ayrı ayrı tatbik 
edilecektir. 
 

9. Disiplin cezasını gerektiren fiilin işlediği tarihten sonra bir üst göreve atanma 
durumunda, eski göreve ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri; suçun 
işlendiği yerde disiplin soruşturmasının yapıldığı ve cezanın uygulandığı tarihteki, 
ilgilinin halen bulunduğu görev unvanından daha üst görevde, ancak disiplin amirliği 
yetkisi bulunan disiplin amirleri tarafından yerine getirilecektir. 
 
ÖRNEK: (A) İli Vergi Dairesi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı iken (B) İline Vergi 
Dairesi Müdürü olarak atanan X'in eski görevinde iken disiplin suçu işlediği 
anlaşılmıştır. İlgili hakkında disiplin soruşturması ve ceza uygulaması (A) İl’i Vergi 
Dairesi Başkanlığı’nca ve her ne kadar suçun işlendiği tarihteki görev unvanı için yetkili 
disiplin amiri Vergi Dairesi Müdürü ve Gelir İdaresi Grup Müdürü ise de ilgilinin halen 
Vergi Dairesi Müdürü olduğu dikkate alınarak Gelir İdaresi Grup Müdürü veya Vergi 
Dairesi Başkanı tarafından yerine getirilecektir. 

 
5. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir Ve Kurullar 
Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin 
kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının 
kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.  
 

Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, 
memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.  
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DİSİPLİN CEZASI CEZA KESME YETKİSİ 
Uyarma Disiplin Amiri 
Kınama Disiplin Amiri 

Aylıktan Kesme Disiplin Amiri 

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Atamaya Yetkili Amir (Disiplin Kurulu 
Kararına İstinaden) 

Devlet Memurluğundan Çıkarma Yüksek Disiplin Kurulu (Amirlerin Bu 
Yoldaki İsteği Üzerine) 

 
Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet 

Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit 
edilecek amirlerdir. 

 
Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum 

merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu bulunur.  
 

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, 
cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler (Disiplin amirlerinin 
de yetkisi haizdir.) 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.  

 
Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri 

saklıdır. 
 
 Disiplin Amirlerinin Sorumlulukları 
Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

ve özel kanunlarla verilen yetkileri kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini 
sağlamak amacıyla; memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları göz 
önünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış için de kullanmak 
ile yükümlüdürler.  

 
Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca;  
a) Memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin 

durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken 
disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler 
içinde disiplin soruşturmasını başlatarak; gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası 
verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek, 

  
b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı 

tarihi izleyen 15 gün içinde vermek,  
 

c) Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları, cezalarla ilişkin karar ve 
eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak, 
zorundadırlar. 
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6. Zamanaşımı 
Bu Kanununda sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin 

işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;  
 
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması 

cezalarında 1 ay içinde disiplin soruşturmasına,  
 

b) Memurluktan çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına,  
 

Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.  
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl 

içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 
 
 Fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenilmesinden kasıt, bunun disiplin cezası 

vermeye yetkili birim ve makamlarca öğrenilmesi, yani kayıtlara giriş 
tarihidir. 

 Buradaki süreler hak düşürücü sürelerdir. Bu süreden sonra soruşturma devam 
etse bile ceza verilemez. Sürelerin durması ya da kesilmesi de söz konusu 
değildir. Tüm disiplin suçlarında iki yıllık genel zamanaşımı süresi söz 
konusudur. Bu süreden sonra, soruşturma devam etse dahi, ceza uygulanması 
mümkün olmayacaktır.  

 Müfettişin teftiş sırasında fiilin işlendiğini öğrenmesi zamanaşımı süresini 
başlatmamaktadır. Zamanaşımı, disiplin suçunu oluşturan fiil ve hallerin 
işlendiğinin disiplin cezası vermeye yetkili olanların ıttılaına girdiği tarihte 
başlar. 
 

 

DİSİPLİN CEZASI 
Zamanaşımı 

(Fiilin Öğrenildiği 
Tarihten İtibaren) 

Nihai Zamanaşımı 
(Fiilin İşlenmesinden 

İtibaren) 
Uyarma 1 Ay 2 Yıl 
Kınama 1 Ay 2 Yıl 
Aylıktan Kesme 1 Ay 2 Yıl 
Kademe İlerlemesinin Durdurulması 1 Ay 2 Yıl 
Devlet Memurluğundan Çıkarma 6 Ay 2 Yıl 

 
7. Karar Verme Süresi 
Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın 

tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.  
 
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma 

dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. 
Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre 
kararını bildirir.  
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Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan 
soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna 
tevdiinden itibaren azami 6 ay içinde bu kurulca, karara bağlanır. 

 

DİSİPLİN CEZASI CEZA KESME YETKİSİ 

KARAR SÜRESİ 
(Soruşturmanın 
Tamamlandığı 

Tarihten İtibaren) 
Uyarma Disiplin Amiri 15 Gün 
Kınama Disiplin Amiri 15 Gün 
Aylıktan Kesme Disiplin Amiri 15 Gün 
Kademe İlerlemesinin 
Durdurulması 

Atamaya Yetkili Amir  
(Disiplin Kurulu Kararına İstinaden) 30 Gün 

Devlet 
Memurluğundan 
Çıkarma 

Yüksek Disiplin Kurulu  
(Amirlerin Bu Yoldaki İsteği Üzerine) 6 Ay 

 
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili kararlar, soruşturma dosyasına 

göre verilir. 
 
Disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezası atamaya yetkili amirler ve memuriyetten çıkarma cezasına ilişkin 
Yüksek Disiplin Kurulu kararı Kurul Başkanı tarafından en geç kararların verildiği 
tarihi izleyen 15 gün içinde ilgililere tebliğ olunur. 

 
8. Yüksek Disiplin Kurullarının Karar Usulü, Memurun Hakkı 
Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, 

gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, 
ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten 
dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.  
 

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi 
alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.  
 
 Burada disiplin cezası vermeye yetkili amire takdir hakkı tanınmıştır. Burada 

dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Bu takdir hakkı soruşturmacılara 
getirilecek tekliflere yönelik değildir. Bu husus ilgili kurulların takdir 
yetkisindedir. Muhakkik sadece raporunda cezayı ağırlaştırıcı ve hafifleştirici 
sebepleri göstermekle yetinmeli, teklif bölümünde bunlara yer vermemelidir. 

 
Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, soruşturma evrakını 

incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya 
vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. 
 

Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.  
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Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak 
üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, 
savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 

 
 Yapılacak disiplin kovuşturmalarında isnat olunan hususların ilgiliye açıkça ve 

yazılı olarak bildirilmesi ve savunma için belli süre tanınması şarttır. 
 

9. Uygulama 
Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal 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, kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca;  
- Daire başkanı kadrolarına,  
- Daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara,  
- Bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına,  
- Düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine,  
- Vali ve büyükelçi kadrolarına,  
atanamazlar. 
 

• Görevde iken bu ceza ile cezalandırılanlar görevlerinden alınırlar. 
 

10. Cezai Kovuşturma İle Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi 
Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış 

olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.  
 
Bu kanunda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler 

kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel 
teşkil etmez. 

 
Memurun ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca 

disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.  
 
160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü 

maddesinde sayılan kuruluşlarda çalışan personel hakkında; görevden doğan veya 
görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya 
askeri savcılar veya sorgu hâkimlikleri veya Memurun Muhakematı hakkında Kanun 
uyarınca yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen takipsizlik, meni 
muhakeme, iddianame, talepname veya lüzumu muhakeme karar suretleri ile ilgili 
mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri bu personelin bağlı olduğu 
bakanlık veya kurum veya kuruluşa gönderilir. 
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 Mahkûmiyet veya Beraat Kararının Disiplin Soruşturması Yapılmasına ve 
Disiplin Cezası Verilmesine Etkisi 

Ceza mahkemesi, aynı zamanda disiplin suçu sayılan fiilin, hakkında ceza davası 
açılan kişi tarafından işlenmiş olduğuna karar verirse, idarenin, eylemin o kişi tarafından 
işlenmediğine karar vermesi mümkün değildir. Bu durumda şartları var ise disiplin 
soruşturmasının yapılması ve disiplin cezasının verilmesi gerekir. 

  
Ceza mahkemesi, fiilin sanık tarafından işlenmemiş olduğu gerekçesi ile beraat 

kararı verirse, bu karar bağlayıcı olur ve idarenin artık o kişi hakkında disiplin 
soruşturması yapması ve disiplin cezası vermesi mümkün olmaz.  

 
Ancak beraat kararı, fiilin o kişi tarafından işlenmediği gerekçesine değil de fiilin o 

kişi tarafından işlenmiş olmakla beraber yasanın tasvip ettiği suçun oluşmadığı 
gerekçesine dayanıyorsa, bu durumda idare, eğer kişinin beraat ettiği fiil ayrıca disiplin 
suçu teşkil ediyorsa, beraat etmesine rağmen hakkında disiplin cezası verilebilecektir.  

 
Beraat kararı, yeterli delil bulunmaması nedenine dayanıyorsa, idare kendi 

elindeki delilleri yeterli görüyor ve şartları taşıdığına inanıyorsa delil yetersizliğinden 
beraat eden kişiye disiplin cezası verebilecektir. 

 
11. İtiraz 
Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına 

karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek 
disiplin kuruluna itiraz edilebilir. 

 
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Süresi içinde 

itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. 
 
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden 

itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadır. 
 
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı 

hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. 
 
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. 

Disiplin Cezası İtiraz Merci 
İTİRAZ SÜRESİ 
(Kararın İlgiliye 

Tebliğinden İtibaren) 

İtirazı Karara 
Bağlama Süresi 

Uyarma Disiplin Kurulu 7 Gün 30 Gün 
Kınama Disiplin Kurulu 7 Gün 30 Gün 
Aylıktan Kesme Disiplin Kurulu 7 Gün 30 Gün 
Kademe İlerlemesinin 
Durdurulması Yüksek Disiplin Kurulu 7 Gün 30 Gün 

Devlet Memurluğundan 
Çıkarma 

İtiraz Mercii yoktur.  
İdari yargıda dava açılır. 

 
- Yargı yoluna gidilmiş olması, uygulamayı geri bırakmaz. 
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12. Tekerrür 
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük 

dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza 
uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen 
disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.  

 
Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son 

kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼’ü – ½’si kesilir ve 
tekerrüründe görevlerine son verilir.  

 
Tekerrür: Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların 

özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza 
uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen 
disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.  

 
Tekerrür dolayısıyla memura daha ağır bir disiplin cezasının verilebilmesi için, 

önceki cezanın kesinleşmiş olması şarttır. Birinci cezanın af ile ortadan kalkması 
halinde, kalkan ceza tekerrür hükmünün uygulanmasına esas alınamaz. 

 
Örnek: Usulsüz müracaat ve şikâyette bulunmak fiilini işlemesi nedeniyle 02.05.2007 
tarihinde “Uyarma” cezası verilen Memur (A) bu ceza-nın sicilden silinme süresi olan 
02.05.2012 tarihine kadar herhangi bir tarihte aynı fiili, yani usulsüz müracaat ve 
şikâyette bulunmak fiilini işlemesi halinde Uyarma cezasının bir derece ağırı olan 
“Kınama” cezası verilecektir.  
 
Örnek: Göreve Geç Gelmek fiilini işlemesi nedeniyle 02.05.2007 tarihinde “Uyarma” 
cezası verilen Memur (A) bu cezanın sicilden silinme süresi olan 02.05.2012 tarihine 
kadar aynı cezayı gerektiren Usulsüz müracaat ve şikâyette bulunmak fiilini işlemiş olsa 
yine “Uyarma” cezası ile daha sonra da Belirlenen Kılık ve Kıyafet Hükümlerine 
Aykırı Davranmak fiilini işlemiş olması halinde; Uyarma cezasının bir derece ağırı olan 
“Kınama” cezası ile cezalandırılacaktır. 

 
13. Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Silinmesi  
Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan 

çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve 
kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene 
sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından 
silinmesini isteyebilir. 

  
Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı 

kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar 
özlük dosyasına işlenir.  

 
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında 

disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 
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- Disiplin cezasının sicilden kaldırılması bizzat atamaya yetkili amir tarafından 
kullanılmalıdır. 

- Silinme işleminin sonuçları itibariyle geçmişte bir ilgisi bulunmamaktadır. Etkisi 
ileriye, geleceğe dönüktür. Cezanın sicilden silinmesi idari işlemin geri alınması değil, 
idari bir işlemin doğurduğu sonuç açısından kaldırılmasıdır. Dolayısıyla örneğin 
aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesi 
halinde kesilen aylığın iadesi ya da uygulanmayan kademe ilerlemesinin uygulanması 
mümkün değildir.  

DİSİPLİN CEZASI Sicilden Silmeye Yetkili 
Olan 

Silinme Süresi 
(Ceza Uygulamalarının 

Tamamlandığı Tarihten İtibaren) 
Uyarma Atamaya Yetkili Amir 5 Yıl 
Kınama Atamaya Yetkili Amir 5 Yıl 

Aylıktan Kesme Atamaya Yetkili Amir 10 Yıl 

Kademe İlerlemesinin 
Durdurulması 

Atamaya Yetkili Amir 
(Disiplin Kurulunun 

Mütalaası Alınır) 
10 Yıl 

Devlet Memurluğundan 
Çıkarma Sicilden silinmezler. 

 
 Özlük Dosyası 

Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak 
personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur.  
Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, 
soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi 
verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur.  
Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, 
derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin 
kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.  
Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin 
usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir. 
 

BÖLÜM 7 
Görevden Uzaklaştırma 

 

Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi 
başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir 
tedbirdir.  

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.  
 Görevden Uzaklaştırmaya Yetkililer Şunlardır; 
1. Atamaya yetkili amirler;  
2. Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;  
3. İllerde valiler;  
4. İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati 

şarttır.)  
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Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun 
kurumuna derhal bildirilir.  
 
 Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu 
Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı 

izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.  
 
Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya 

başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan 
soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.  

 
Memur hakkında görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanabilmesi için mutlak 

surette bir ceza kovuşturması veya disiplin soruşturmasının da bulunması şarttır. 
(657 sayılı Kanunda soruşturmadan önce de memurun amir tarafından görevden 
uzaklaştırabileceği anlaşılmaktadır. Çünkü mezkûr maddede, görevden uzaklaştırılan 
Devlet memurlarının hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde 
soruşturmaya başlanmasının şart olduğu hükme bağlanmıştır.) 

 
 Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma  
Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 

görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlar tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.  
 
 Görevden Uzaklaştırılan Veya Görevinden Uzak Kalan Memurların Hak 

Ve Yükümlülüğü 
Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan 

tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının (2/3) üçte ikisi 
ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya 
devam ederler.  

 
Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan hallerin gerçekleşmesi halinde, 

bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta 
geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece 
yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri 
halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.  

 
- Görevinden uzaklaştırılan memur, emeklilik hakkından yararlanmaya devam 

edeceğinden emekli keseneklerinin, ilgili mevzuatı çerçevesinde kurumu tarafından 
emekli sandığına gönderilmesi gerekir. 

- Aile yardımı, çocuk yardımı, doğum ve ölüm yardımları da herhangi bir 
kesintiye tabi tutulmadan aynen ödenmeye devam olunacaktır. 

- Görevden uzaklaştırılan memurun kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
tedavi yardımından da aynen yararlanacaklardır. 

 
 Tedbirin Kaldırılması 
Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir 

işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden 
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uzaklaştırma tedbiri, görevden uzaklaştırmaya yetkililerce (Müfettişler tarafından 
görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.  

 
Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevliler hukuki, mali ve cezai 

sorumluluğa tabidirler.  
 
Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Haller: 
 Soruşturma Veya Yargılama Sonunda Yetkili Mercilerce 
1. Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;  
2. Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;  
3. Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;  
4. Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel 

olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;  
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri 

kaldırılır.  
 
 Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılmasında Amirin Takdiri 
Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları ve 

soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem 
uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları ile haklarında memurluktan 
çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler, yargılamanın men'ine veya beraatine 
karar verilenler, hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar; 
hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan 
fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.  

 
 Süre 
Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en 

çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde 
memur görevine başlatılır.  

 
Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya 

yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya 
yetkili amir) ilgilinin durumunu her 2 ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi 
hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. 
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4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU SORU CEVAP ÇALIŞMASI 

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun amacı nedir? 

Bu Kanunun amacı,  
 kamu hukukuna tâbi olan (veya)  
 kamunun denetimi altında bulunan (veyahut)  
 kamu kaynağı kullanan  

kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri 
belirlemektir. 
 

2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olan idareleri yazınız. 

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve 
belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler tüzel kişiler. 
 
Mesleki kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları Kamu İhale 
Kanunu kapsamında değildir. 

 
b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi 
teşebbüsleri. 
c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu 
görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf 
yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar. 
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da 
ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, 
müessese, birlik, işletme ve şirketler. 
e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı 
olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları 
şirketlerin yapım ihaleleri. 
 

3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ ndan istisna durumların bazılarını yazınız. 
- Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, 

değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya 
ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile Orman Kanunu 
gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak 
hizmet alımları, 

- Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde 
yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen 
veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri 
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alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını 
gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 

- Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve 
finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal 
veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak 
borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; 
TCMB teknolojiye, güvenliğe, banknot ve kıymetli evrak üretimi ve basımına ilişkin 
mal ve hizmet alımları, TCMB dış kaynak temini ve danışmanlık hizmeti alımları; 
özelleştirme uygulamaları için yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları; hava 
taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve 
hizmet alımları, 

- İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım 
işleri; yurt dışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya 
hizmet alımları, 

- Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı c eza infaz kurumları, 
tutukevleri  işyurtları  kurumları,  Sosyal  Hizmetler   ve   Çocuk  Esirgeme  Kurumuna  
bağlı  huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan 
okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme 
istasyonları ile Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve hizmetler için 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları  İşletmesi Genel  Müdürlüğünden,  
akaryakıt  ve  taşıt  için Tasfiye  İşleri Döner Sermaye   İşletmeleri  Genel  
Müdürlüğünden  yapacakları  alımlar   ile   araştırma-geliştirme  faaliyetleri 
kapsamında  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik  Araştırma Kurumundan yapacakları  
mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu 
Genel Müdürlüğünden, ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok 
tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel 
Müdürlüğünden yapacakları alımlar, 

- Bu Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine 
sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca 
üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbî 
malzemelerin kişilerce alımları, sağlık hizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki 
idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet 
alımları, 

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır ve  taşınmaz 
kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, sokak 
sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile 
değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet 
alımları. 
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4. 4734 sayılı kanunda yapılmış olan tanımlar nelerdir? 
 

Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları 
ifade eder. 

 
Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, 
muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, 
temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve 
güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine 
yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların 
kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri ifade eder. 

 
Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, 
tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji 
nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın 
koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, 
nakliye, tamamlama,  büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, 
güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder. 

 
Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların 
oluşturdukları ortak girişimleri ifade eder. 

 
Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya  
bunların oluşturdukları ortak girişimleri, ifade eder. 

 
Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, 
danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, 
idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve 
danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, ifade eder. 

 
Yapım müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya 
bunların oluşturdukları ortak girişimleri ifade eder. 

 
Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların 
oluşturdukları ortak girişimleri, ifade eder. 

 
Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin 
aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları, 

 
İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, 
hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini ifade eder. 
 
İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik 
dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak 
girişimi, ifade eder. 
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Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri, ifade eder. 

 
Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, ifade eder. 
 
İdare: İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları, ifade eder. 
 
İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi 
veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, ifade eder. 

 
Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday 
tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri, 
İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; 
isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de 
kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri, 
ifade eder. 

 
Ön proje: Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin 
araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki 
değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan 
plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi, 
ifade eder. 
Kesin proje: Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve 
zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip 
boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin  belirtildiği 
projeyi, ifade eder. 
Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her 
türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi, ifade eder. 

 
İhale: Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım 
işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale 
yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, 
ifade eder. 
 
Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi 
ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, ifade eder. 

 
Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, ifade eder. 

 
Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare 
tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, ifade eder. 
Pazarlık usulü: Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki 
aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile 
gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü, ifade 
eder. 
Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet 
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edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği 
usulü, ifade eder. 

 
Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında 
yapılan yazılı anlaşmayı, ifade eder. 
 
Ön ilan: Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak, mali yılın 
başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılan duyuruyu, ifade eder. 

 
Elektronik Kamu Alımları Platformu: İdareler ile kamu alımları sürecine taraf 
olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve 
Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı, ifade eder. 
 
Dinamik alım sistemi: İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin 
geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme 
kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik 
tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini, ifade eder. 
 
Elektronik eksiltme: Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik 
ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına 
ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme 
metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde 
tekrar eden işlemleri, ifade eder. 

 
Çerçeve anlaşma: Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli 
arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve 
mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen 
anlaşmayı, ifade eder. 
 
Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de 
yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet 
senetlerini, ifade eder. 

 
5. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkeleri nelerdir? 

 Saydamlık, 
 Rekabet,  
 Eşit muamele, 
 Güvenirlik, 
 Gizlilik, 
 Kamuoyu denetimi, 
 İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması 
 Kaynakların verimli kullanılması 
 Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet 

alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilememesi 
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 Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım 
işleri kısımlara bölünememesi 

 Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulleri temel usullerdir 
 Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz 
 ÇED raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu 

belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen 
ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz. 

 
6. İhale komisyonu ve ihale işlem dosyası hakkında bilgi veriniz. 
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İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı 
olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya 
malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek 
sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere 
görevlendirir. 
İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması 
halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. 
Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının 
birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine 
verilir. 
İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla 
alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve 
kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini 
komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. 
İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon 
başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek 
imzalanır. 
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İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale 
yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, 
ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan 
başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları 
gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. 

 
7. Yaklaşık maliyet nedir? Açıklayınız. 

 
Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü 
fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet 
belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.  
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Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale 
süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. 
 

8. İhalelerde kullanılacak eşik nedir, değerleri yazınız. 
 

Bu Kanuna 
göre 

yapılacak 
ihalelerde 

 Yeterlik kriterlerinin,  
 İlan süreleri ve ilan yapılacak yerlerin,  
 Eşik değerlerin altındaki ihalelerin sadece yerli isteklilere açık 

olması şeklinde düzenleme yapılabilmesi için kullanılan ve her 
yıl ilgili fiyat endeksi ile güncellenen tutarlardır.  

 

2020 yılı 
için eşik 
değerler; 

 Mal ve hizmet alımlarında; 
 Genel ve özel bütçeli idareler için 1.778.525-TL. 
 Diğer idareler için 2.964.217-TL. 
 Yapım işlerinde 65.213.187-TL’dir. 

 
9. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihaleye katılımda yeterlik kuralları 

kapsamında istenecek bilgi ve belgeler nelerdir? 
İhaleye katılımda yeterlik kriterleri; 

• Ekonomik ve mali yeterlik,  
• Mesleki ve teknik yeterlik, olarak belirlenir. 

İhale konusu işin niteliğine göre aşağıda belirtilen bilgi veya belgelerden 
hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve 
ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. 
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 İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette 
bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu 
kanıtlayan belgeler,  

 İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme 
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
belgeler, 

 İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme 
faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, 

 İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek 
için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya 
çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, 

 İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu 
ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini 
gösteren belgeler,  

 İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, 
makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, 

 İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden 
sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin 
belgeler, 

 İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara 
uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite 
edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, 

 İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik 
edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları. 
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 Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,  
 İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu 

veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer 
belgeleri, 

 İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile 
ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.   
 

 
İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden 

hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale 
veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. 
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  İhale dışı bırakılacak haller 

 İhaleye katılamayacak olanlar 
 ihalelerde yasak fiil ve davranışlar 
Yukarıda belirtilen konu başlıkları birbirine çok karıştırılmaktadır. Bu 
nedenle çalışırken dikkatli olunuz. 

 
10. İhale dışı bırakılacak haller nelerdir? 

 

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: 

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân 
eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir 
durumda olan. 

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı 
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre 
benzer bir durumda olan. 

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal 
güvenlik prim borcu olan. 

d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi 
borcu olan. 

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla 
hüküm giyen. 

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş 
veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. 

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki 
faaliyetten men edilmiş olan. 

h) Yeterlik kriterlerine ilişkin istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi 
ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. 

i) İhaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. 

j) Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim 
borcunun kapsamı ve tutarını; Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi 
borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir. 
Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak 
sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname 
sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu 
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tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda 
olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. 
 

11. İhaleye katılamayacak olanları yazınız. 
 
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya 
başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: 
a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak 
idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar 
ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan 
veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu 
görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.(1) 
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 
c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli 
kişiler. 
d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, 
yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve 
ikinci dereceye kadar kayın  hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim 
kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip  
olmadıkları anonim şirketler hariç). 
g) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine 
katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti 
ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri 
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de 
geçerlidir. 
İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş 
olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak 
oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.Bu yasaklara rağmen ihaleye 
katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu 
durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle 
bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 
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12. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerde yasak fiil ve davranışları 
nelerdir? 

İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle 
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.  

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde 
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda 
bulunmak. 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.  

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi 
veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla 
teklif vermek. 

e) İhaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 

 
13. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre şartnameler hakkında bilgi veriniz. 

 
İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten 
idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet 
alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün 
olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu 
Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. 
 
İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale 
dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik 
kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici 
hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. 
 
Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu 
sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve 
tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün 
belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer 
verilmeyecektir. 
 
Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik 
özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer 
verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. 
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14. İlan süreleri ve kuralları ile ön ilanı açıklayınız. 
 

a) Yaklaşık maliyeti 8. maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri 
AŞAN ihalelerden; 

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az 40 gün 
önce, 

2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son 
başvuru tarihinden en az 14 gün önce, 

3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az 25 gün önce, 
Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır. 

Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında 
yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen 
adaylara ihale gününden en az 40 gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. 

 
b) Yaklaşık maliyeti 8. maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan 
ihalelerden; 
1) Yaklaşık maliyeti 194.033-TL kadar olan mal veya hizmet alımları ile 388.086-TL 

kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az 7 gün önce ihalenin ve işin  
yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az 2’sinde, 

2) Yaklaşık maliyeti 194.033-TL ile 388.086-TL arasında olan mal veya hizmet 
alımları ile 388.086-TL ile 3.234.222-TL arasında olan yapım işlerinin  ihalesi,  
ihale tarihinden en az 14 gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde  
çıkan gazetelerin 1’inde 

3) Yaklaşık maliyeti 388.086-TL üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya 
hizmet alımları ile 3.234.222-TL üzerinde ve eşik değerin altında  olan  yapım  
işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az 21 gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin 
yapılacağı yerde çıkan gazetelerin 1’inde 

En az 1’er defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur. 

Yaklaşık maliyeti 8. maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler 
arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilânlarının son başvuru tarihinden;  

en az 7 gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik 
değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) 
bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur. 

 
İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, birinci 

fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi yedi gün kısaltılabilir. İlan 
ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden 
doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt 
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bendindeki ilan süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön 
yeterliği belirlenen adaylara yapılacak kırk günlük davet süresi beş gün kısaltılabilir. 

İdareler, yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlere eşit veya bu 
değerleri aşan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapabilirler.  

 
Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması halinde kırk günlük ilan 

ve davet süresi yirmidört güne kadar indirilebilir. 
 

Ön ilanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 
b) İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini 
miktarlar, yapım işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre 
tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı. 
c) Çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı. 
d) İhalenin yapılacağı yer. 
e) İhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı. 
 
Ön ilan yapılan hallerde, dördüncü fıkrada belirtilen süre indiriminden 
faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra 
yayımlanması gerekir. Ön ilan yapılmış olması idareye ihale yapma yükümlülüğü 
getirmez. 
 
Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale 
usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur. 

Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır. 

İlân edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye 
çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir. 
 
İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare 
ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın 
araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. 
 
İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dışında işin önem ve özelliğine göre 
ihaleleri, uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, 
bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilir. 
Ancak, uluslararası ilân yapılması halinde yukarıda belirtilen asgarî ilân sürelerine oniki 
gün eklenir. 
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15. Ortak girişimler ve alt yükleniciler hakkında bilgi veriniz. 
 
Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya 
konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve 
sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve 
sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere 
ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı 
uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip 
veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi 
aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı 
anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. 
İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme 
imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi 
gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel 
kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, 
konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel 
kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde 
koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir. 
 
Alt yükleniciler; İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale 
aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, 
sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları 
istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu 
yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
 

16.  İhale Usullerini yazınız. 
1- Açık İhale Usulü 
2- Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 
3- Pazarlık Usulü 

 
DİKKAT!!!: “Doğrudan Temin” bir ihale usulü değildir. 
 

17. İhale Usulleri hakkında kısaca bilgi veriniz. 
Açık İhale Usulü 

-- Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 
Belli İstekliler Arasında Ihale Usulü 

-- Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi 
sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Yapım işleri, 
hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji 
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gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık 
maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir. 
-- Ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine 
göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.  Belirtilen asgari yeterlik 
koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.  
-- Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit 
edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli 
sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. 
Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak 
bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 40 ıncı maddeye uygun 
olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme 
kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.  İhaleye 
davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının 
üçten az olması halinde ihale iptal edilir. 
-- Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi 
durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek 
suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale 
sonuçlandırılabilir. 

Pazarlık Usulü 
Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: 

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale 
sonucunda teklif çıkmaması. 

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve 
beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve 
mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece 
belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların 
ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. 

c)  Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin 
ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. 

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu 
olmayan nitelikte olması. 

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve 
karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte 
belirlenememesi. 

f) İdarelerin yaklaşık maliyeti 323.398,00* Türk Lirasına kadar olan mamul mal, 
malzeme veya hizmet alımları (*29/1/2020 tarihli ve 31023 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Kamu İhale Kurumunun 2020/1 No.’lu Kamu İhale Tebliği) 
-- (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan 
yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat 
tekliflerini birlikte vermeleri istenir. 
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18. Doğrudan Temin hakkında kısaca bilgi veriniz. 
 

Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın 
doğrudan temini usulüne başvurulabilir: 

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin 
tespit edilmesi. 
 

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip 
olması. 

 
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve 

standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl 
sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek 
sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. 
 

d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 97.008,00-TL, 
diğer idarelerin 32.316,00-TL’nı aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama 
faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. 
(*29/1/2020 tarihli ve 31023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale 
Kurumunun 2020/1 No.’lu Kamu İhale Tebliği) 

e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. 
 

f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı 
stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, 
aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama 
esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, 
test ve tetkik sarf malzemeleri alımları. 

 
g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili 

davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya 
yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak 
hizmet alımları. 

 
h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk 

veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet 
haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için 
gerçekleştirilen hizmet alımları. 

 
i) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 
25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci 
maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları, 

 
j) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin 

kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli 
idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi 
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dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy 
pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı 
yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin 
alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından 
alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı. 

 
Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu 

maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale 
yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması 
yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. 

 
19. Zeyilname nedir? İhale dokümanında değişiklik nasıl yapılır? (Önemli!!!) 

 
İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. 

Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir 
tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân 
olunur. 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin 
gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin 
idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale 
dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale 
dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az 
on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı 
alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle 
tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir 
defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. 
Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan 
isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. 

 
20.  Yapılacak ihalelerde ne kadar “Geçici Teminat” alınır ve hangi halde geçici 

teminat alınması zorunlu değildir? 
 

İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli 
tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.  

İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde 
geçici teminat alınması zorunlu değildir. 

 
21. Teminat olarak kabul edilecek değerler nelerdir? 

a) Tedavüldeki Türk Parası. (Dikkat!!! Yabancı para olmaz) 
b) Teminat mektupları. 
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler 
yerine düzenlenen belgeler. 

İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı 



 

Bu not Uzmanın Çalışma Kitabı Ekidir. Yazarların ve Yayınevinin Telif haklarını içermektedir. 
Kopyalanamaz. Aksi durumlarda gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

 

bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan 
banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette 
bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat 
mektupları da teminat olarak kabul edilir. 

 
22. “Aşırı Düşük Teklif” neyi ifade etmektedir, anlatınız? 

İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya 
idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit 
eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden 
teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. 

İhale komisyonu; 
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, 
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım 
işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, 
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, 
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri 
değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya 
yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. 
 
23. İdare verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal edebilir mi, 

anlatınız? 
İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek 

ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün 
isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi 
bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, 
ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. 

 
24. İhale karara nasıl bağlanır? 

KİK’ nun 37. (Tekliflerin değerlendirilmesi) ve 38. (Aşırı düşük teklifler) 
maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en 
avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile 
birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer 
gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en 
avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, 
ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir. 

 
Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine 

fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak 
suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. 
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En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği 
ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da 
ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada 
belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. 

 
İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. 

Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin 
tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise 
nedenleri belirtilir. 

 
İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını 

onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. 
 
İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz 

sayılır. 
 
İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde 

kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin 
ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale 
kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal 
edilir. 

 
25. Kesinleşen İhale kararları hangi sürede, kimlere bildirilir? 

İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen 
en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren 
bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye 
alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. 

 
26. “Kesin Teminat” neden alınır ve oranı nedir? (Önemli!!!) 

Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine 
getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde 
kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin 
teminat alınır.  

Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi 
kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, 
düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak 
alıkonulur. 

Kurum, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması 
hâlinde, bu istekliden yaklaşık maliyetin % 6’sından az ve % 15’inden fazla olmamak 
üzere alınacak kesin teminat oranına ilişkin düzenlemeler yapabilir. 
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27. “Kamu İhale Kurumu” nun bazı görev ve yetkilerini kısaca anlatınız? 
 Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığıdır. Kurumun 

merkezi Ankara’dadır. 
 Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve 

kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. 
 Kamu İhale Kurumu; Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden 

oluşur. 
 Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri 

aşağıda sayılmıştır: 
 

a) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde 
idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına 
ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak. 

b) Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart 
ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı 
yönlendirmek. 

c) İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu 
sağlamak. 

d) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi 
toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve 
yayımlamak. 

e) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak. 
f) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. 
g) İhale ilânları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda 

Kamu İhale Bültenini yayımlamak. 
h) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun 

tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun 
kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin 
alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanına 
teklifte bulunmak.  

i) Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, 
Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını 
sağlamak. 

 
 Üyelerin geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dâhil üyelik ve 

görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekir. 
 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. Üyeler görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm 
olmaları halinde ise Cumhurbaşkanı onayıyla görevden alınır. Görevden alma 
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nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir 
ay içerisinde yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden atama yapılır. 

 
28. “Şikayet” ve “İtirazen Şikayet” nedir, kısaca açıklayınız? (Önemli!!!) 

 
 İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına 
veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden 
aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul 
kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda 
bulunabilirler. 
 Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu 
idari başvuru yollarıdır. 
 Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma (Kamu İhale 
Kurumu) hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır. 

Şi
ka

ye
t 

 Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka 
aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına 
varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin 
(b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on 
gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye 
yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan 
tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer 
hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte 
başlar. 

İt
ir

az
en

 Ş
ik

ay
et

  İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun 
bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin 
dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde  ve sürede, sözleşme imzalanmadan 
önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin 
işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar 
itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde 
doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir. 

 
29. Hangi durumlarda ihaleye katılma yasaklanır ve bu yasaklama kararını 

kimler verir anlatınız? (Önemli!!!) 
 

 17. maddede (Yasak fiil veya davranışlar) belirtilen fiil veya davranışlarda 
bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, 
bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar,  

 Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme 
yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar,  

2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.  
Katılma yasakları,  
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 ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık,  
 herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu 
idarelerin ihale yetkilileri,  
İl özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri 
Bakanlığı, 
 Belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir. 

 
NOT: Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde 
şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar 
hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama 
kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs 
şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde 
ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları 
kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir. 
 
NOT: İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit 
edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de 
iştirak ettirilmezler. 
 
ÖNEMLİ!!! Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit 
edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi 
Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine 
katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. 
 
30. “Yerli İstekli” kavramı nedir? Kısaca açıklayınız? 

İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif 
eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler 
esas alınır: 
a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin 
katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir. 
b) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar 
fiyat avantajı sağlanabilir. 
c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar 
fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi 
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ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların 
ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı 
sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 
oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. 
d) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın 
tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak,  
malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve 
ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve 
kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, 
malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer 
alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı 
olması şarttır. 
e) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir. 
İsteklilerce teklif edilen malın yerli malı olduğu, bu usul ve esaslara uygun olarak 
düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir. 
f) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli 
olması gereklidir. 
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