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Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.|1.2015 tarihli toplantısında"2547 sa1,rlr Kanuna
tabi personele uygulanacak disiplin hükümleri".ile ilgili olarak aşağıdaki karar alınmıştir.

"Bilindiği İizere 2547 sayıLı Kanunun 53. maddesinin (b) bendi, 0|.03.2014 tarihli 6528
sayıh Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. maddesi ile değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikle
öğretirn elemanları. memur ve diğer personele uygulanabilecek disipLin ceza\arı uyarTna, kınama,
yönetim görevinden aylrma. ayiıktan kesme, kademe ileriemesinin durdurulması, üniversite
öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma olarak belirlenmiş, hangi fiillere hangi
disiplin cezaslnln uygulanacağı, bu bentte sayılan kişilerin disiplin işlemieri ve disiplin amirlerinin
yetkilerinin, Devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslar da göz önüne alınmak suretiyle
Yükseköğretim Kurulu taraflndan düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu fikranın ikinci cümlesinde yer a|an "Hangi fiillere hangi disiplin cezaslrun
uygulaıracağı, bu bentte sayılan kişilerin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkileri, Devlet
nıeınurlarına uygulanan usul ve esaslar dagöz önüne aiınmak suretiyle Yükseköğretim Kuruluııca
dtizenlenir" hükınü Anayasa Mahkemesinin I4l|l2015 tarihli ve E:20141100, K:2015/6 sayılı
kararl ile iptal edilmiş olup, söz konusu iptal kararı nedeniyle doğacak hukuksal boşiuk kamu
düzenini ihial edici nitelikte görüldüğünden iptal hükmünün kararın Resmi Gazetede
yayımianmasındaır başlayarak dokuz ay Soffa yürürlüğe girmesi karariaştırılmış, Anayasa
Mahkemesinin gerekçeli kararı 7 Nisan 2015 tarihli Ve 29319 sayllı Resıni Gazetede
yayiınlanmıştır.

Anayasa Mah_kemesi tarafindan tanınmlş olan dokuz aylık süre heııüz dolmamışken
Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu tarafindan verilen 29.04.2015 tarih ve Esas No: 20131826,
Karar No: 2015/1654 sayılı kararda, Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki gerekçelere
değinilerek 2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin (b) fikrasının ikinci cümIesinin iptaline karar
verilmiş, mezkur Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal hükmünün kararın Resmi Gazetede
yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürüriüğe giımesine karar verilmiş ise de, Anayasa
Mahkemesince bir kanunun tümünün ya da belirli hükümlerinin Anayasaya ayklrı bulunarak iptal
edilmiş olduğu bilindiği halde eIdeki davaların Anayasaya aykırılığı saptanmış oian kurallara göre
görüşüliip çözümlenmesinin, Anayasanin üstünlüğü prensibine ve hukuk devleti ilkesine aykırı
dtişeceği için Lıygun görülemeyeceği, iptal kararının yürürlüğünün ertelenınesiniı-i yargı
nrercilerinin bakmakta oldukları uyuşmazlıklarda hukuka ve Anayasaya aykırı bulunarak iptal
edilmiş kuralları uygulan-ıası ve uyuşnrazlıkları bu kura]iara göre çözümlemesi SonuCunLI
doğurııayacağı değerleırdirmesi yapıiarak, Anayasa N4ahkemesinin söz konı-ısu kararlnln, bu
karardan önce açllmış bulunan ve heırüz sonuçlanmamış olan tüm daı,alara uygulanması gerektiği
beliıtiierek davacıya verileıı disiplin Cezastnln yasal dayanağlnın Aırayasaya ve hukuka aykırı
olduğunun Anayasa Mahkemesi kararı ile oı1aya konulduğu hüküm altina alıırıııştır.
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Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu tarafindan verilen karar gerekçesi çerçevesinde
ortaya çlkan hukuki durum dikkate alındığında, 657 sayılı Devlet Memurian Kanununun 1.
maddesinin üçüncü flkrasında özel kanunlarına atıfta bulunulan yükseköğretim personeline
uygulanmakta olaı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesine dayani1arak
çıkarılmış bulunan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disip]in
Yönetıneliğinin Anayasa Mahkğmesi kararında belirtilen hususları düzenleyen hükümlerinin yasa1
dayanağı kaimadığından, konu hakkında idari bir değerlendirme yapılması zaruretihasıl olmuştur.

Bu çerçevede doktrinde "yasal temelin değiştirilmesi" şeklinde ifade edilen preıısip ile
genel hüküm - özel hiıküm ilişkisi de dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurlarl Kanununun 1.
maddesinin üçüncü fikrasında özel kanunlarına atıfta bulunulan yükseköğretim personeline ilişkin
disiplin hükümleri bakımından uygulanabilir özel hüküm bulunmadığı hukuken tespit
edildiğinden; 2547 sayllı Kanun ile adı geçen Yönetmeliğe göre başlatılmış olup da henüz
tamamlanmamış olaı ve bundan sonra başlatılacak tüm disiplin soruşturmalarında;

- 2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin (a) bendi ile diğer maddelerinde özel olarak
düzenlenen disipline dair hususlar dışında 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin
hükümlerin; her iki kanunda bulunmayan usul kuralları açısından
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin
Yönetmeliğinde yer alan usule ilişkin hükümlerin uygulanmaslna'

- Disiplin cezalarına ilişkin olarak açılmış olan davalarda yukarıda zikredilen
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında belirtilen gerekçeyle
mahkemelerce iptal kararı verilmesi halinde, disiplin cezaslna konu olan fiil
hakkında yukarıda zikredilen hükümler uygulanmak suretiyle yetkili mercilerce
yeniden işlem tesisi yoluna gidilmesine,,

karar veriimiştir

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