
 

 

ÖZET: Aday memur iken aldığı disiplin cezası nedeniyle görevine son verilenlerin, 

2914 sayılı Kanun hükümlerine tabi bir kadroya atanmasında 657 sayılı Kanunun 

57’nci maddesinde yer verilen bekleme süresine tabi olup olmayacağı hk.(27/11/2013-

23141) 

 

Aday memur iken aldığı disiplin cezası nedeniyle görevine son verilenlerin, 2914 

sayılı Kanun hükümlerine tabi bir kadroya atanmasında 657 sayılı Kanunun 57 nci 

maddesinde yer verilen bekleme süresine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep eden 

ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinde 

“Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı 

listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca 

memur adayı olarak atanırlar. 

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan 

çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” 

hükmüne,  57 nci maddesinde ise “Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların 

disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri 

kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre 

ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna 

alınmazlar.” hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu madde ile ilişiği kesilen aday memurun 

yeniden Devlet memurluğuna atanabilmesi için gerekli olan bekleme süresi düzenlenmiştir.  

Diğer taraftan, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun “Amaç” başlıklı 1 inci 

maddesinde  “Bu Kanunun amacı, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununda yer alan öğretim elemanlari tanımına giren personeli sınıflandırmak, 

aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe 

ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, 

üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve 

yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını 

belirlemektir.” hükmüne,  “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde de “Bu Kanun 4/11/1981 

tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elamanlarının 

aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar.” hükmüne yer verilerek, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu kapsamında akademik statüde görev yapan personelin 2914 sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; aldığı disiplin cezası 

nedeniyle görevine son verilen aday Devlet memurlarının 2914 sayılı Kanun hükümlerine 

tabi bir kadroya atanmasında 657 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde öngörülen bekleme 

sürelerine tabi olmadıkları mütalaa edilmektedir. 

 

 


