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Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.11.2015 tarihli toplantısında "2547 sayılı Kanuna
tabi personele uygulanacak disiplin hükümleri" ile ilgili olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

"Bilindiği üzere 2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin (b) bendi, 01.03.2014 tarihli 6528
sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. maddesi ile değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikle
öğretim elemanları, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin c,ezaları uyarma, kınama,
yönetim görevinden ayırma. aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, üniversite
öğretim mesleğinden çıkarma ve kamü görevinden çıkarma olarak belirlenmiş, hangi fiillere hangi
disiplin cez~sının uygulanacağı, bu bentte sayılan kişilerin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin
yetkilerinin, Devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslar da göz önüne alınmak suretiyle
Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu fıkramn ikinci cümlesinde yer alan "Hangi fiillere hangi disiplin cezasının
uygulanacağı, bu bentte sayılan kişilerin disiplin işlemlerıYe disiplin amirierinin yetkileri, Devlet
memurlarına uygulanan usul ve esaslar da göz önüne alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunca
düzenlenir" hükmü Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 tarihli ve E:20 i41100, K:20 i5/6 sayılı
kararı ile ip'taLedilmiş olup, söz konusu iptal kararı nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu
düzenini ihlal edici nitelikte görüldüğünden iptal hükmünün kararın Resmi Gazetede
yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmış, Anayasa
Mahkemesinin gerekçeli kararı 7 Nisan 2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.
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Anayasa Mahkemesi tarafından tanınmış olan dokuz aylık süre henüz dolmamışken
anıştay idari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen 29.04.20 i5 tarih ve Esas No: 2013/826.

Karar No: 201511654 sayılı kararda, Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki gerekçelere
değinilerek 2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin (b) fıkrasının ikinci cümlesinin iptHline kHrHr
verilmiş, mezkur Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal hükmünün kararın Resmi Gazetede
yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiş ise de, Anayasa
Mahkemesince bir kanunun tümünün ya da belirli hükümlerinin Anayasaya aykırı bulunarak iptal
edilmiş olduğu bilindiği halde eldeki davaların Anayasaya aykırılığı saptanmış olan kurallara göre
görüşülüp çözümlenmesinin, Anayasanın üstünlüğü prensibine ve hukuk devleti ilkesine aykırı
düşeceği için uygun görülcmeyeceği, iptal kararının yürürlüğünün ertelenmesinin yargı
mercilerinin bakmakta oldukları uyuşmazlıklarda hukuka ve Anayasaya aykırı bulunarak iptal
edilmiş kuralları uygulaması ve uyuşmazlıkları bu kurallara göre çözümlemesi sonucunu
doğurmayacağı değerlendirmesi yapılarak, Anay~sa Mi!1ıkemesinin söz konusu kararının, bu
karardan önce, açılmış bulunan ve henüz sonuçlaruııamış olan tüm davalara uygulanması gerektiği
belirtilerek davacıya verilen disiplin cezasının yasal dayanağının Anayasaya ve hukuka aykırı
olduğunun Anayasa Mahkemesi kararı ile ortaya konulduğu hüküm altına alınmıştır.

Üniversiteler Mah. 1600. Cad. :"0:10 06S39 Bilkent IA:"KARA
Telefon: (0312) Faks: (0312) .
e-posta : "0 •••••• 0.0.0.0 ••••••••••••• 0.0 •• @yok.go\'.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtihat: .

Eletronik Ağ: www.yok.go\".tr



•, .'

.)

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen karar gerekçesi çerçevesinde
ortaya çıkan hukuki durum dikkate alındığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1.
nıaddesinin üçüncü fıkrasında özel kanunlarına atıfta bulunulan yükseköğretim personeline
uygulanmakta olan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesine dayanılarak
çıkarılmış bulunan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin
Yönetmeliğinin Anayasa Mıilikemesi kararında belirtilen hususları düzenleyen hükümlerinin yasal
dayanağı kalmadığından, konu hakkında idari bir değerlendirme yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Bu çerçevede doktrinde "yasal temelin değiştirilmesi" şeklinde ifade edilen prensip ile
genel hüküm - özel hüküm ilişkisi de dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun I.
maddesinin üçüncü fıkrasında özel kanunlarına atıfta bulunulan yükseköğretim personeline ilişkin
disiplin hükümleri bakımından uygulanabilir özel hüküm bulunmadığı hukuken tespit
edildiğinden; 2547 sayılı Kanun ile adı geçen Yönetmeliğe göre başlatılmış olup da henüz
tamamlaıunamış olan ve bundan sonra başlatılacak tüm disiplin soruşturmalarında;

2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin (a) bendi ilc diğer maddelerinde özelolarak
düzenlenen disipline dair hususlar dışında 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin
hükümlerin; her iki kanunda bulunmayan usul kuralları açısından
Yüksel{öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin
Yönetmeliğinde yer alan usule ilişkin hükümlerin uygulanmasına,

Disiplin cezalarma ilişkin olarak açılmış olan davalarda yukarıda zikrcdilen
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında belirtilcn gerekçeyle
mahkemelerce iptal kararı verilmesi halinde, disiplin cezasına konu olan liil
hakkında yukarıda zikredilen hükümlcr uygulanmak suretiyle yetkili mcrcilerce
yeniden işlem tesisi yoluna gidilmesine"

karar vcrilmiştir

Disiplin açısından yapılacak işlemlerde söz konusu karar dikkate alınarak işlem tesis
edilmesi amacıyla söz konusu karar yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Başkan a.
(;enel Sekreter
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-Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığma
-Tüm Üniversite Rektörlükierine
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