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MEMURLAR ĠLE DĠĞER KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN BAZI 

DĠSĠPLĠN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN 
 

 
 Kanun Numarası  : 5525 

 Kabul Tarihi  : 22/6/2006 

 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih  : 4/7/2006   Sayı : 26218 

    Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 5  Cilt : 45   
  

 

 Disiplin affının kapsamı  

 MADDE 1 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya 

şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale 

ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli 

olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme 

cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri 

sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç 

olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu 

görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş 

fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.  

 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin 

cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve 

kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; 

kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz.  

 Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, 

ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.  

 Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi 

bir talep hakkı vermez.  

 Disiplin cezalarına karĢı açılan davalar  

 MADDE 2 - Bu Kanun kapsamına giren ve 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar 

işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarına karşı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz 

gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek 

istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, 

karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları 

masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez.  
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 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek 

istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak, davanın davacının aleyhine 

sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır.  

 Af kapsamı dıĢında kalan personel  

 MADDE 3 - Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 

sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askerî Hâkimler 

Kanununa tâbi personel hakkında uygulanmaz.  

EK MADDE 1- (Ek: 12/7/2013-6495/43 md.) 

28/2/1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan 

28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı 

Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümlerinden yararlanmış olanların;  

a) Memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları, 

b) Durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması, 

c) Bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları, 

ç) Üç ay içinde müracaat etmeleri, 

kaydıyla yeniden göreve alınmalarında 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanununun eki (İ) Cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaz. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aday memur statüsünde görev yapmakta iken 

1/1/1990 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 

ve 57 nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle memurlukla 

ilişiği kesilip asli memurluğa atanamayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 

içinde eski kurumlarına müracaat etmeleri hâlinde, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen 

genel şartları taşımaları koşuluyla kurumlarında daha önce işgal ettikleri aynı veya benzer unvanlı 

kadrolara iki ay içinde atanırlar. 

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre 

aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun 

geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı 

ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisans veya lisans öğrenimini söz 

konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitirmiş 

olanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar 

bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, kamu görevlerine 

giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartı aranmaz. 

 Yürürlük  

 MADDE  4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 Yürütme  

 MADDE  5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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5525 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN 

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESĠ TARAFINDAN ĠPTAL EDĠLEN 

HÜKÜMLERĠN YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ 

GÖSTERĠR LĠSTE 

 
 

DeğiĢtiren 

Kanunun/KHK’nin/ 

Ġptal Eden Anayasa 

Mahkemesi 

Kararının  

Numarası 

 

5525 sayılı Kanunun değiĢen veya iptal 

edilen maddeleri 

 

Yürürlüğe GiriĢ  Tarihi 

6495 EK MADDE 1 2/8/2013 

 


