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Yuksekogretim Genel Kurulunun 12.1l.20 15 tarihli toplantismda "2547 sayih Kan una
tabi personele uygulanacak disiplin hiikiimleri" ile ilgili olarak asagidaki karar almrmstir.

"Bilindigi uzere 2547 sayih Kanunun 53. maddesinin (b) bendi, 01.03.2014 tarihli 6528
sayih Milli Egitim Temel Kanunu ile Bazi Kanun Ve Kanun Hukrnunde Kararnamelerde
Degisiklik Yapilmasma Dair Kanunun 7. maddesi ile degistirilmistir. Soz konusu degisiklikle
ogretim elemanlan, memur vediger personele uygulanabilecek disiplin cezalan uyarma, kmama,
yonetim gorevinden ayirma, ayliktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulmasi, universite
ogretim mesleginden cikarma ve kamu gorevinden cikarma olarak belirlenmis, hangi fiillere hangi
disiplin cezasmm uygulanacagi, bu bentte sayilan kisilerin disiplin islemleri ve disiplin amirlerinin
yetkilerinin, Devlet memurlarma uygulanan usul ve esaslar da goz onune almmak suretiyle
Yuksekogretim Kurulu tarafmdan duzenlenecegi hukum altma alinrmstir.

Bu fikramn ikinci cumlesinde yer alan "Hangi fiillere hangi disiplin cezasmm
uygulanacagi, bu bentte sayilan kisilerin disiplin islemleri ve disiplin amirlerinin yetkileri, Devlet
memurlanna uygulanan usul ve esaslar da goz onune almmak suretiyle Yuksekogretim Kurulunca
duzenlenir" hukrnu Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 tarihli ve E:2014/100, K:2015/6 sayih
karan ile iptal edilmis olup, soz konusu iptal karan nedeniyle dogacak hukuksal bosluk kamu
duzenini ihlal edici nitelikte goruldugunden iptal hukmunun karann Resmi Gazetede
yayimlanrnasindan baslayarak dokuz ay soma yururluge girmesi kararlastmlmis, Anayasa
Mahkemesinin gerekceli karan 7 Nisan 2015 tarihli ve 29319 sayih Resmi Gazetede
yayimlanmistir.

Anayasa Mahkemesi tarafmdan tanmrrus olan dokuz ayhk sure henuz dolmarmsken
Danistay Idari Dava Daireleri Kurulu tarafindan verilen 29.04.2015 tarih ve Esas No: 2013/826,
Karar No: 201511654 sayili kararda, Anayasa Mahkemesinin iptal karanndaki gerekcelere
deginilerek 2547 sayili Kanunun 53. maddesinin (b) fikrasirun ikinci cumlesinin iptaline karar
verilmis, mezkur Anayasa Mahkemesi karan ile iptal hukmunun karann Resmi Gazetede
yayimlanmasindan baslayarak 9 ay soma yururluge girmesine karar verilmis ise de, Anayasa
Mahkemesince bir kanunun tumunun ya da belirli hukumlerinin Anayasaya aykin bulunarak iptal
edilrnis oldugu bilindigi halde eldeki davalann Anayasaya aykmhgl saptanml~ olan kurallara gore
gorii~uliip yozumlenmesinin, Anayasanll1 ustUnliigu prensibine ve hukuk devleti ilkesine aykm
dli~ecegi iyin uygun goriilcmeyecegi, iptal karannll1 yurlirlUgiinun ertelenmesinin yargl
mercilerinin bakmakta olduklan uyu~mazhklarda hukuka ve Anayasaya aykm bulunarak iptal
edilmi~ kurallan uygulamasl ve uyu~mazhklan bu kurallara gore y6zumlemesi sonucunu
dogurmayacagl degerlendirmesi yapllarak, Anayasa Mahkemesinin soz konusu karanmn, bu
karardan once ayIlml~ bulunan ve henuz sonuylanmaml~ olan tUm davalara uygulanmasl gerektigi
belirtilerek davaclya verilen disiplin cezaSll1ll1yasal dayanagll1ll1 Anayasaya ve hukuka aykm
oldugunun Anayasa Mahkemesi karan ile ortaya konuldugu hliklim altll1a aIll1ml~tlr.
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Damstay Idari Dava Daireleri Kurulu tarafmdan verilen karar gerekcesi cercevesinde
ortaya cikan hukuki durum dikkate almdiginda, 657 sayih Devlet Mernurlan Kanununun 1.
maddesinin ticuncu fikrasinda ozel kanunlanna atifta bulunulan yuksekogretim personeline
uygulanmakta olan ve 2547 sayih Yuksekogretim Kanununun 53. maddesine dayamlarak
cikanlrms bulunan Yuksekogretim Kurumlan Yonetici, Ogretim Elemam ve Memurlan Disiplin
Yonetrneliginin Anayasa Malikemesi karannda belirtilen hususlan duzenleyen hukumlerinin yasal
dayanagi kalmadigindan, konu hakkmda idari bir degerlendirme yapilmasi zarureti hasil olmustur.

Bu cercevede doktrinde "yasal temelin degistirilmesi" seklinde ifade edilen prensip ile
genel hukum - ozel hukurn iliskisi de dikkate almarak 657 sayili Devlet Memurlan Kanununun 1.
maddesinin ucuncu fikrasmda ozel kanunlanna atifta bulunulan yuksekogretim personeline iliskin
disiplin hukumleri bakirmndan uygulanabilir ozel hukum bulunmadigi hukuken tespit
edildiginden; 2547 sayili Kanun ile adi gecen Yonetmelige gore baslatilnus olup da henuz
tarnamlanmarms olan ve bundan soma baslatilacak tum disiplin sorusturmalannda;

2547 sayih Kanunun 53. maddesinin (a) bendi ile diger maddelerinde ozel olarak '
diizenlenen disipline dair hususlar dismda 657 sayih Kanunun disipline iliskin
hiikiimlerin; her iki kanunda bulunmayan usul kurallari acismdan
Yuksekogretim Kurumlan Yonetici, Ogretim Elemam ve Memurlari Disiplin
Yonetmeliginde yer alan usule iliskin hiikiimlerin uygulanmasma,

Disiplin cezalarma iliskin olarak acilnns olan davalarda yukanda zikredilen
Darustay Idari Dava Daireleri Kurulu kararmda belirtilen gerekceyle
mahkemelerce iptal karari verilmesi halinde, disiplin cezasma konu olan fiil
hakkmda yukarida zikredilen hiikiimler uygulanmak suretiyle yetkili mercilerce
yeniden islem tesisi yoluna gidilmesine"

karar verilmistir

Disiplin acisindan yapilacak islemlerde soz konusu karar dikkate almarak islern tesis
edilmesi amaciyla soz konusu karar yazlmlz ekinde gonderilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.
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