T.C.
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı : PTT.0.071.00.04.910.99
Konu : Disiplin Cezalarının Affı
03.08.2006 / 8913

Resmi Gazetenin 04/07/2006 tarih ve 26218 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren
22/06/2006 gün ve 5525 sayılı “Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin
Cezalarının Affı Hakkında Kanun” ile bu Kanunun açıklanmasına dair Resmi Gazetenin
19/07/2006 tarih ve 26233 sayılı nüshasında yayımlanan “Başbakanlık Devlet Personel
Başkanlığının 2006/1 sayılı genelgesi” ilişikte gönderilmiştir.
Buna göre;
I-Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli
olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları af kapsamı dışında bırakılmıştır.
PTT Personel Yönetmeliğinin 61/e maddesine göre yapılan yer değişiklikleri ile zimmet yapan
personel hakkında daha önce Kefalet Yasa ve Yönetmeliğine göre uygulanan hizmetten çıkarma
işlemleri disiplin işlemi olmayıp idari bir icap olduğundan af kapsamına girmemektedir.
Ayrıca, anılan Kanun sadece disiplin cezalarının affını öngörmüş olup, sicil affı ile bir ilgisi
bulunmadığından olumsuz sicil almış olanlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.
II- 5525 sayılı Kanuna istinaden 23/04/1999 tarihinden 14/02/2005 tarihine kadar işlenen fiillere
uygulanacak disiplin cezaları af kapsamına girdiğinden, yapılacak işlemlerde bu hususa dikkat
edilecektir.
III- I. Maddede belirtilen ve af kapsamı dışında bırakılmış disiplin cezaları hariç olmak üzere;
a- Personelin 23/04/1999 tarihinden 14/02/2005 tarihine kadar işlediği fiillerine ilişkin olarak
devam eden soruşturmalardan dosyalar tek tek incelenerek yalnızca af kapsamına giren ve
disiplin cezasının verilmesini gerektiren fiillere ilişkin olanlar işlemden kaldırılacak olup, Af
Kanunu kapsamı dışında bırakılan disiplin cezalarına ilişkin soruşturmalar ise
sonuçlandırılacaktır.
b- İşlem safhasındaki soruşturma raporlarında disiplin, yasal, idari, zararın tazmini ve diğer
yönlerden öneriler varsa bunlardan disiplin yönünden Af Kanununa göre işlem yapılacak, diğer
hususlara ilişkin işlemler ayrıca yürütülecektir.
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İşlem safhasındaki soruşturma raporlarından af kapsamına giren dosyalar tek tek incelenerek
Ünite Amirinden alınacak bir onayla işlemden kaldırılacaktır.
c- PTT Personel Yönetmeliğinin 122 nci maddesinde yer alan “Tekerrür” hükmünün
uygulanmasında, bundan böyle 14/02/2005 tarihi ve sonrası işlenen kusurlar esas alınacaktır.
d) Personelin müracaatları aranmaksızın af kapsamına giren disiplin cezalarının kayıtlandığı
sayfalar sicil cüzdanından, bu cezaların mesnedi olan yazı ve belgeler ise özlük dosyalarından
çıkarılacaktır.
IV-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış personele geriye dönük olarak intibak
düzeltmesi ve ödeme işlemi hiçbir şekilde yapılmayacaktır.
V-23/04/1999 tarihi ile 14/02/2005 tarihleri arasında işlediği kusurları nedeniyle PTT Personel
Yönetmeliğinin 113. maddesinde belirtilen disiplin cezalarından birini veya birkaçını alan
personelin, sözkonusu kanun gereğince durumu af kapsamına giren cezalarının sicil
cüzdanlarından ve şahsi dosyalarından çıkarılma işlemlerinin yürütülmesi için ilişik (EK-2)
ÖRNEK CETVELE uygun şekilde kaydedilerek, 31/08/2006 tarihine kadar Genel Müdürlükte
olacak şekilde bir yazı ekinde gönderilecektir.
Bilginizi ve gereğini rica ederiz.
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