
TÜRK CEZA KANUNU İLE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 
125’İNCİ MADDESİNDE YER ALAN VE BİRBİRİYLE İLİNTİSİ  BULUNAN 
MADDELER ; 
 
 
TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ SUÇLAR 657 S.DMK’NUN 125 MADDESİ 
-Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Suçlar 
-Zimmet, İhtilas, 
-İrtikap, 
-Rüşvet, 
-Hırsızlık, 
- Dolandırıcılık ve İflas, 

(E/g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak 
nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç 
verici hareketlerde bulunmak. 

- Devlet Sırlarının açıklanması (E/ h) Yetki almadan gizli bilgileri 
açıklamak. 

- Gayrın (Meslek) Sırrını İfşa Fiil’e göre; 
(C/ı) Hizmet içinde Devlet memurunun 
itibar ve güven duygusunu sarsacak 
nitelikte davranışlarda bulunmak 
(D/k) Açıklaması yasak bilgileri 
açıklamak. 

- Zimmetin Oluşmasını ve artmasını mümkün 
kılmak 

(C/a) Kasıtlı olarak, verilen emir ve 
görevleri tam ve zamanında yapmamak. 

-Alım, Satım, ve Yapıma Fesat Karıştırmak Fiil’e göre; 
(D/ı) Görevin yerine 
getirilmesinde......kişilerin yarar ve 
zararına hedef tutan davranışlarda 
bulunmak. 
(E/g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak 
nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç 
verici hareketlerde bulunmak.  

- Memurların Devlet İhalelerinden Haksız 
Çıkar Sağlamaları 

(D/c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde 
olursa olsun çıkar sağlamak. 

- Keyfi ve sert muamele Fiile göre; 
(D/ı) Görevin yerine getirilmesinde, 
kişilerin yarar ve zararına hedef tutan 
davranışlarda bulunmak. 
(C/ı) Hizmet içinde devlet memurunun 
itibar ve güven duygusunu sarsacak 
nitelikte, davranışta bulunmak. 

- Memuriyet Sırrını İfşa Fiile göre; 
(C/ı) Hizmet içinde devlet memurunun 
itibar ve güven duygusunu sarsacak 
nitelikte davranışta bulunmak. 
(D/k) Açıklanması yasaklanan bilgileri 
açıklamak. 

-Görevi İhmal  Fiile göre; 
(C/a) Kasıtlı olarak, verilen emir ve 
görevleri tam ve zamanında yapmamak. 
(D/n) Verilen görev ve emirleri kasten 
yapmamak. 



{[Verilen emir ve görevlerin tam ve 
zamanında yapılmamasında..... kusurlu 
davranmak  
(B/a) sadece disiplin cezasını gerektirir.] 
{ Verilen emirlere itiraz etmek 
(B/j) fiili sadece disiplin cezasını 
gerektirir.]}. 

- Öğrendiği Suçu Haber Vermemek  Fiile göre; 
(C/a) Kasıtlı olarak ....belirlenen usul ve 
esasları yerine getirmemek. 
(C/ı) Hizmet içinde devlet memurunun itibar 
ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 
davranışlarda bulunmak. 

-Memurların Birlikte görevi bırakmaları veya 
göreve gelmemeleri. 

(E/a)   ............Toplu olarak göreve 
gelmemek  
 

-Memurun Ticaret Yapması   (D/h) Ticaret yapmak veya devlet 
memuruna yasaklanan diğer kazanç getirici 
faaliyetlerde bulunmak. 
 

-Görevi Kötüye Kullanmak  Fiile göre; 
(D/c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde 
olursa olsun çıkar sağlamak. 
(D/ı) Görevin yerine getirilmesinde .......... 
kişilerin yarar ve zararını hedef tutan 
davranışlarda bulunmak. 
(C/a) Kasıtlı olarak ... belirlenen usul ve 
esasları yerine getirmemek. 
(C/c) Devlete ait resmi belge ,araç,gereç ve 
benzerlerini özel menfaat sağlamak için 
kullanmak . 
 
 
 
 

 -Kanunen İfası lazım gelen hizmetten imtina (C/a) Kasıtlı olarak ... belirlenen usul ve 
esasları yerine getirmemek. 

- İftira  (C/ı) Hizmet içinde devlet memurunun itibar 
ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 
davranışlarda bulunmak  

- Yalan yere tanıklık ve ant içmek (C/ı) Hizmet içinde devlet memurunun itibar 
ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 
davranışlarda bulunmak 

- Evrakta Sahtekarlık Fiile göre; 
(C/ı) Hizmet içinde devlet memurunun itibar 
ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 
davranışlarda bulunmak 
(D/ı) Görevin yerine getirilmesinde .......... 
kişilerin yarar ve zararını hedef tutan 
davranışlarda bulunmak 



(E/g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak 
nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç 
verici hareketlerde bulunmak. 

- Gerçeğe aykırı belge düzenlemek  (D/f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge 
düzenlemek. 

(366) Ticaret ve Sanayie ve Artırmaya Fesat 
Karıştırmak 

(D/ı) Görevin yerine getirilmesinde .......... 
kişilerin yarar ve zararını hedef tutan 
davranışlarda bulunmak 
 

-Tedbirsizlik,Dikkatsizlik veya  Meslekte 
Acemilik nedeniyle Ölüme Sebebiyet Vermek.

Fiil’e göre; 
(C/ı) Hizmet içinde devlet memurunun itibar 
ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 
davranışlarda bulunmak. 
(D/ı)  Görevin yerine 
getirilmesinde...kişilerin yarar ve zararını 
hedef tutan davranışlarda bulunmak. 

- Şahıslara karşı müessir fiiller 
(Dövme,yaralama) 

Fiil’e göre; 
(E/f) Amirine ve maiyetindekilere fiili 
tecavüzde bulunmak 
(D/d) Amirine ve maiyetindekilere karşı 
küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve 
hareketler yapmak. 
( Söz veya hakaretle sataşmak(B/h) fiili 
sadece disiplin cezasını gerektirir.) 

- Şahıslara karşı müessir fiiller(Bir kişiye 
bedence eza vererek sıhhatini bozmak.) 

(D/ı) Görevin yerine 
getirilmesinde...kişilerin yarar ve zararını 
hedef tutan davranışlarda bulunmak. 

- Hakaret ve Sövme 
- Tehdit 

Fiil’e göre; 
(D/ı) Amirine,maiyetindekilere iş 
arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette 
bulunmak veya bunları tehdit etmek. 
(Amire hal ve hareketi ile saygısız 
davranmak (B/c)fiili sadece disiplin cezasını 
gerektirir). 
(Kötü muamele(B/g) fiili sadece disiplin 
cezasını gerektirir). 
(Sözle saygısızlık (C/e) fiili sadece disiplin 
cezasını gerektirir. 
 

 
- Emniyeti Suiistimal (İnancı kötüye 
kullanmak) 

Fiil’e göre ; 
(D/c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde 
olursa olsun çıkar sağlamak 
 
(D/ı) görevin yerine getirilmesinde...kişilerin 
yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda 
bulunmak. 
(E/g) memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak 
nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç 
verici hareketlerde bulunmak. 

- Yetkili Organların Emrine İtaatsizlik Fiil’e göre; 



 
(C/a) Kasıtlı     olarak...belirlenen usul ve 
esasları yerine getirmemek. 
 
(D/n) Verilen görev ve emirleri kasten 
yapmamak. 

 
- Cürmü Haber Vermekte Zühul 

Fiil’e göre;(A/a),(B/a),(C/a) 

 
- Delillerin  Muhafazasında İhmal 

Fiil’e göre;(A/a),(B/a),(C/a) 

 
- Arabaların Yönetim ve Korunmasında Kusur 

Fiil’e göre;(A/a),(B/a),(C/a) 

 
- Sarhoşluk 

(D/a) Göreve sarhoş gelmek,görev yerinde 
alkollü içki içmek. 

-Edebe Muhalif Hareketler 
 
 
 
 

Fiil’e göre; 
(C/ı) Hizmet içinde devlet memurunun itibar 
ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 
davranışlarda bulunmak. 
 
(B/ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep 
dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı 
yazmak, işaret, resim benzeri şekiller 
çizmek ve yapmak. 

 
237 Sayılı Taşıt Kanununa Muhalefet ve TCK. göre Görevi Kötüye Kullanmak 
suçlarının 657 sayılı Kanundaki karşılıkları : 
657-125 (C/c) Devlete ait resmi aracı özel menfaat sağlamak. 
 
(B/b) Devlete ait resmi aracı özel işlerinde kullanmak. 
 


