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    **Ekli "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcılığı'nın 2/6/2005 tarihli ve 846 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı 
DevletMemurları Kanununun 134 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 
4/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.** 

    Madde 1 - 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü 
maddesine birinci fıkranın (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasının "BÖLGE DİSİPLİN KURULU" başlıklı 
(III) numaralı bendi ile "MAHALLİ İDARELERİN DİSİPLİN KURULLARI" başlıklı (V) 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

    "Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu 
sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında 
yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili 
sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda 
oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir." 

    "III - BÖLGE DİSİPLİN KURULU: 

    Valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, 

    a) Bölge Müdürü (Başkan), 

    b) Bölge Müdürü (Başkan)'nün görevlendireceği bir müdür yardımcısı, 

    c) Sosyal ve idari hizmetleri yürütmekle görevli amir, 

    d) Personel veya ünite amiri veya benzer hizmetleri yürütmekle görevli amirden 
kurulur." 

    "V - MAHALLİ İDARELERİN DİSİPLİN KURULLARI: 

    A. İL ÖZEL İDARESİ DİSİPLİN KURULU: 

    Valinin veya genel sekreterin başkanlığında, 

    a) İl hukuk işleri müdürü, hukuk işleri müdürü yoksa, valinin il idare kurulu üyeleri 
arasından görevlendireceği bir kişi,  



    b) Vali tarafından belirlenecek bir birim müdürü, 

    c) İl daimi encümeni üyelerinin kendi aralarında bir yıl içinde seçecekleri iki 
üyeden, 

    kurulur. 

    B. BELEDİYE DİSİPLİN KURULU: 

    1) Büyük şehir Belediyelerinde; genel sekreter veya başkanın görevlendireceği 
genel sekreter yardımcılarından birinin başkanlığında;  

    a) Hukuk müşaviri veya görevlendirilecek bir avukat,  

    b) Personel şube müdürü, 

    c) Kararlar şube müdürü, 

    d) Fen işleri daire başkanlığından görevlendirilecek bir şube müdüründen 

    kurulur. 

    2) Belediyelerde; belediye başkanının veya görevlendireceği yardımcısının 
başkanlığında encümenin atanmış üyelerinden kurulur.  

    C. BİRLİK DİSİPLİN KURULU:  

    Birlik disiplin kurulu, birlik encümenidir. 

    D. MAHALLİ İDARELERİN YÜKSEK DİSİPLİN KURULU: 

    Mahalli idarelerin yüksek disiplin kurulu, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin 
Kuruludur. Ancak, büyük şehir belediye başkanlıklarında bu kurullar büyük şehir 
belediye encümeninden teşekkül eder." 

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

    "Madde 16 - Disiplin amirleri, bu maddede belirtilen esaslara uyulmak ve Devlet 
Personel Başkanlığının görüşüne dayanılmak suretiyle, kurumların kuruluş ve görev 
özelliklerine göre hazırlayarak yürürlüğe koyacakları özel yönetmelikler ile tespit 
edilir. 

    Başbakan ve bakanlar başında bulundukları Başbakanlık ve Bakanlık teşkilatı ile 
bunlara bağlı kuruluşlarda görevli bütün memurların disiplin amiridirler. Bu sıfatla haiz 
bulundukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilirler. 

    Başbakanlık ve bakanlıklarda, bunların bağlı kuruluşlarında ilgisine göre 
Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlık Müsteşarı, bağlı kuruluşların başında bulunan 
müsteşar, başkan, genel müdür, genel sekreter ve müdürler, illerde valiler, ilçelerde 
kaymakamlar, belediyelerde belediye başkanları, yurtdışı teşkilatında misyon şefleri 



buralarda görevli bütün memurların en üst disiplin amirleridirler. Daha alt seviyedeki 
disiplin amirlerinin astlık üstlük sıralaması bu esasa göre tespit edilir. En üst disiplin 
amirleri haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir. 

    Ayrıca disiplin işlerinde denetimi, etkin ve süratli bir uygulamayı sağlamak için, 
yukarıdaki fıkrada sayılan disiplin amirlerinin birinci sicil amiri oldukları memurlar ve 
bakanlıkların doğrudan bakana bağlı birimlerinin başında bulunanlar idari yönden 
veya sicil bakımından kendilerine bağlı memurların disiplin amiri olarak tayin ve tespit 
edilirler. 

    Yukarıdaki fıkrada sayılanların birinci sicil amiri oldukları memurlar ile şube 
müdürlerinin de idari yönden veya sicil bakımından kendilerine bağlı memurların 
disiplin amiri olarak tayin ve tespit edilmeleri şarttır. 

    Kurumların gerekçeli tekliflerinin Devlet Personel Başkanlığınca uygun bulunması 
halinde daha alt seviyedeki idari kademelerin başında bulunan memurlara da disiplin 
amirliği yetkisi tanınabilir. 

    Disiplin işleriyle ilgili uygulamalarda, kaymakam ilçe, valiler il, belediye başkanları 
belediye teşkilatındaki diğer disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridirler. 

    Valiler, kaymakamlara göre bir üst disiplin amiridirler. 

    Bölge müdürlerinin disiplin amiri bölge müdürlüğünün merkezinin bulunduğu ilin 
valisi, üst disiplin amiri ise bakanlıklarda müsteşar veya bakan, bağlı veya ilgili 
kuruluşlarda müsteşar, başkan veya genel müdürlerdir. 

    Bölge müdürlüklerinin ilçe teşkilatındaki birimlerinin başında bulunan ilçe idare 
şube başkanlarının disiplin amiri kaymakam, üst disiplin amiri vali; il teşkilatındaki il 
idare şube başkanlarının disiplin amiri ise vali olup, bu il idare şube başkanları 
hakkında özel yönetmeliklere ekli cetvellerde üst disiplin amiri tespit edilmez. 

    Ancak, bölge müdürlüklerinde bölge müdürleri il ve ilçe teşkilatında görevli 
memurlar ile il idare şube başkanları ve ilçe idare şube başkanları hakkında, il idare 
şube başkanları ise ilçe idare şube başkanları ve ilçe teşkilatında görevli memurlar 
hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahiptir." 

    Madde 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 


