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Yi.iksek6[retim Genel Kurulunun 12.11.2015 tarihli toplantrsinda"254T sa1'tlt Kanuna

tabi personele uygulanacak disiplin htikiimleri" ile ilgili olarak aga[rdaki karar ahnmrqtrr.

"Bilindifii iizere 2547 sayir Kanunun 53. maddesinin (b) bendi,01.03.2014 tarihli 6528

sayrlr Milli E[itim Temel Kanunu lle Bazr Kanun Ve Kanun Htikmiinde Kararnamelerde

Defiiqiklik Yaprlmasrna Dair Kanunun 7. maddesi ile de[iqtirilmigtir. Sdz konusu de[igiklikle
d[retim elemanlan. memur ve difier personele uygulanabilecek disiplin cezalan uyarrna, ktnama,

yonetim gdrevinden aylrma, ayhktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulmast, iiniversite

ofiretim meslefiinden grkarma ve kamu gdrevinden grkarma olarak belirlenmiq, hangi fiillere hangi

disiplin cezaslnm uygulanacafr, bu bentte sayrlan kigilerin disiplin iqlemleri ve disiplin amirlerinin

yetkilerinin, Devlet memurlanna uygulanan usul ve esaslar da goz dniine ahnmak suretiyle

Yiikseko[retim Kurulu tarafindan diizenlenecefi htiktm altrna altnmrqttr.

Bu fikramn ikinci ciimlesinde yer alan "Hangi fiillere hangi disiplin cezaslnln

uygulanacafir, bu bentte sayrlan kigilerin disiplin iglemleri ve disiplin amirlerinin yetkileri, Devlet

manurlarrna uygulanan usul ve esaslar da gozdni.ine ahnmak suretiyle Yiiksekd[retim Kurulunca

diizenlenir" hilkmu Anayasa Mahkemesinin l4lll2015 tarihli ve E:2074/100, K:2015/6 sayrh

karan ile iptal edilmig olup, soz konusu iptal karan nedeniyle dofiacak hukuksal boqluk kamu

diizenini ihlal edici nitelikte gortildUftinden iptal hi.ikmiintin karann Resmi Gazetede

yayrmlanmasrndan baglayarak dokuz ay soffa yi.irtirlti[e girmesi kararlaqtrnlmtg, Anayasa

Mahkemesinin gerekgeli karan 7 Nisan 2015 tarihli ve 29319 sayrh Resmi Gazetede

yayrmlanmrgtrr.

Anayasa Mahkemesi tarafindan tanrnmtg olan dokuz ayhk siire hentiz dolmamrqken

Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulu taraftndan verilen 29.04.2015 tarih ve Esas No: 20131826,

Karar No: 201511654 sayrh kararda, Anayasa Mahkemesinin iptal karanndaki gerekgelere

defiinilerek 2547 sayfi Kanunun 53. maddesinin (b) fikrasrnrn ikinci ciimlesinin iptaline karar

verilmig, mezkur Anayasa Mahkemesi karan ile iptal hiikmiini.in karann Resmi Gazetede

yayrmlanmasrndan baglayarak 9 ay sonra ytirtirltife girmesine karar verilmiq ise de, Anayasa

Mahkemesince bir kanunun tiimtiniin ya da belirli hiiktimlerinin Anayasaya aykrrr bulunarak iptal

edilmig oldufu bilindi[i halde eldeki davalann Anayasaya aykrnhfir saptanmrP olan kurallara g6re

gortiqtiliip goziimlenmesinin, Anayasanrn tistiinlii[i.i prensibine ve hukuk devleti ilkesine aykrn

diigeceIi igin uygun gortilemeyece[i, iptal karartntn ytiriirlti[iiniin ertelenmesinin yargr
prercilerinin bakmakta olduklan uyuqmazlrklarda hukuka ve Anayasaya ayktrt bulunarak iptal

edilmig kurallan uygulamasl ve uyugmazhklarr bu kurallara gore gdzi..imlemesi sonucunu

do$urrnayaca[r defierlendirmesi yaprlarak, Anayasa Mahkemesinin soz konusu karartntn, bu

karardan 6nce agrlmrg bulunan ve hentiz sonuglanmamtq olan ttim davalara uygulanmasr gerekti!i
belirtiierek davacrya verilen disiplin cezaslnrn yasal dayana[tntn Anayasaya ve hukuka aykrrr

oldufiunun Anayasa Mahkemesi kararr ile ortaya konuldufiu htikiim altrna altnmtgttr.
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Danrgtay Idari Dava Daireleri Kurulu tarafindan verilen karar gerekgesi gergevesinde
ortaya grkan hukuki durum dikkate ahndrfrnda,657 sayrh Devlet Memurlan Kanununun l.
maddesinin iigtincii fikrasrnda ozel kanunlanna atrfta bulunulan yiiksekofiretim personeline
uygulanmakta olan ve 2547 sayrh Yiiksekd[retim Kanununun 53. maddesine dayanrlarak
grkarrlmrg bulunan Yiikseko[retim Kurumlan Y<jnetici, Osretim Elemam ve Memurlan Disiplin
Ydnetmelifiinin Anayasa Mahkbmesi kararrnda belirtilen hususlarr dtizenleyen hrikiimlerinin yasal
dayana[r kalmadr[rndan, konu hakkrnda idari bir defierlendirme yaprlmast zarureti hasrl olmugtur.

Bu gergevede doktrinde "yasal temelin degigtirilmesi" geklinde ifade edilen prensip ile
genel htiktim - rjzel hriktim iligkisi de dikkate ahnarak 657 sayrh Devlet Memurlan Kanununun 1.

maddesinin tigrincti fikrasrnda <jzel kanunlanna atrfta bulunulan yiiksekofretim personeline iliqkin
disiplin hiikrimleri bakrmrndan uygulanabilir ozel htiktim bulunmadr[r hukuken tespit
edildiginden; 2547 sayrh Kanun ile adr gegen Ydnetmelifie gcire baqlatrlmrg olup da heniiz
tamamlanmamrg olan ve bundan sonra baglatrlacak ttim disiplin soru$turmalannda;

- 2547 sayrh Kanunun 53. maddesinin (a) bendi ile difer maddelerinde iizel olarak
diizenlenen disipline dair hususlar drgrnda 657 sayrh Kanunun disipline iligkin
hiiktimlerin; her iki kanunda bulunmayan usul kurallarr agrsrndan
Yiiksekiifretim Kurumlarr Yiinetici, Ofretim Elemanr ve Memurlan Disiplin
Yiinetmelifinde yer alan usule iligkin hiikiimlerin uygulanmasrna,

- Disiplin cezalartna iliEkin olarak agrlmrq olan davalarda yukarrda zikredilen
Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulu kararrnda belirtilen gerekgeyle
mahkemelerce iptal karan verilmesi halinde, disiplin cezasrna konu olan fiil
hakkrnda yukanda zikredilen hiikiimler uygulanmak suretiyle yetkili mercilerce
yeniden iglem tesisi yoluna gidilmesine"

karar verilmigtir

Disiplin agrsrndan yaprlacak iglemlerde soz konusu karar dikkate ahnarak iglem tesis

edilmesi amacryla soz konusu karar yazrmrz ekinde gonderilmektedir.

Bilgilerinize arzve rica ederim.
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