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Savunmanın Alınması

DAĞITIM YERLERİNE

        Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 129. maddesi ile 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu'nun 53/A maddesi uyarınca, disiplin cezası vermeye yetkili makamların gerek 
görmeleri halinde, isnat edilen fiil ve soruşturma raporunda belirtilen disiplin cezasını da belirtmek 
suretiyle yeniden savunma isteyebilecekleri öngörülmüştür. Danıştay 12. Dairesi tarafından bu yetki, 
''kamu görevinden çıkarma'' cezası istenilen soruşturmalarda soruşturulan açısından bir hak olarak 
görülmektedir. (EK-1) Ancak uygulamada bazı ilk derece mahkemelerinin bu maddeyi soruşturulan 
lehine geniş yorumlayarak önerilen disiplin cezasına bakmaksızın her türlü disiplin soruşturmasında son 
savunmanın alınmaması durumunu savunma hakkının ihlali olarak nitelendirip verilen disiplin cezasını 
iptal ettikleri öğrenilmiştir. Bu açıdan;
        Üniversitemizde yürütülen her türlü disiplin soruşturmasında, disiplin cezası vermeye yetkili 
makamların soruşturulandan son savunmalarını almaları hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Celalettin YANIK
Rektör Yardımcısı

Ek:Danıştay 12. Dairesinin 27.03.2009 tarihli kararı
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DANIŞTAY

12. DAİRE

Esas Numarası: 2008/2174

Karar Numarası: 2009/1703

Karar Tar�h�: 27.03.2009

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASININ İPTALİ

ÖZETİ: Devlet Memurluğundan çıkarma cezası tekl�f ed�len davacı hakkında Yüksek D�s�pl�n Kurulunca
son savunması alınmadan tes�s ed�len �şlemde mevzuata ve d�s�pl�n hukuku �lkeler�ne uyarlık
görülmed�ğ�nden, bu husus gözardı ed�lerek ver�len kararda �sabet bulunmamaktadır.

İsteğ�n Özet�: Zonguldak İdare Mahkemes�nce ver�len 7.3.2008 günlü, E:2007/1920, K:2008/300 sayılı kararın,
d�lekçede yazılı nedenlerle temy�zen �ncelenerek bozulması �stem�nden �barett�r.

Savunmanın Özet�: Temy�z� �stenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, �ler� sürülen nedenler�n 2577 sayılı
İdar� Yargılama Usulü Kanununun 49. maddes�ne uymadığı, bu nedenle �stem�n redd� gerekeceğ� yolundadır.

Danıştay Tetk�k Hak�m�: Müjgan Karyağdı

Düşünces�: Davacıya Yüksek D�s�pl�n Kurulunca 657 sayılı Yasa'nın 129. maddes� kapsamında son savunma
hakkı tanınmadan ver�len d�s�pl�n cezasında hukuka uyarlık bulunmadığından, kararın bozulması gerekt�ğ�
düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Gül F�l�z Aslantaş

Düşünces�: Davacının 657 sayılı Yasanın 125/E-g maddes� uyarınca devlet memurluğundan çıkarılmasına �l�şk�n
�şleme karşı açılan davanın redd� yolundak� İdare Mahkemes� kararının temy�zen �ncelenerek bozulmasına karar
ver�lmes� �sten�lmekted�r.

Dosyanın �ncelenmes�nden; Devlet memurluğundan çıkarma cezasının Adalet Bakanlığı Yüksek D�s�pl�n
Kurulunca, davacının 657 sayılı Yasa'nın 129 uncu maddes� kapsamında son savunması alınmadan ver�ld�ğ�
anlaşıldığından dava konusu �şlemde mevzuata ve d�s�pl�n hukuku �lkeler�ne uyarlık görülmem�şt�r.

Bel�rt�len nedenle dava konusu �şlem�n �ptal� gerekt�ğ�nden aks� yöndek� İdare Mahkemes� kararının bozulmasının
uygun olacağı düşünülmekted�r.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay On�k�nc� Da�res�nce �ş�n gereğ� düşünüldü:

Dava, davacının �nfaz ve koruma memuru olarak görev yapmakta �ken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
125/E-g maddes� uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası �le cezalandırılmasına �l�şk�n 16.10.2007 günlü
�şlem�n �ptal� �stem�yle açılmıştır.

Zonguldak İdare Mahkemes�n�n 7.3.2008 günlü, E:2007/1920, K:2008/300 sayılı kararıyla; rüşvet almak
suçundan dolayı davacı hakkında adl� ve �dar� yönden soruşturma açıldığı, adl� yönden yargılandığı davadan,
cezaev�nde hükümlülerden menfaat tem�n etmek suret�yle görev�n� kötüye kullandığından dolayı hüküm g�yd�ğ�,
d�s�pl�n soruşturması sonucunda da f��l�n�n sübuta erd�ğ� gerekçes�yle, dava konusu d�s�pl�n cezasıyla
cezalandırılmasına karar ver�ld�ğ�, dosyanın �ncelenmes�nden de hükümlülerden menfaat tem�n etmek suret�yle
görev�n� kötüye kullandığı anlaşılan davacı hakkında tes�s ed�len �şlemde hukuka aykırılık görülmed�ğ� gerekçes�yle
dava redded�lm�şt�r.

Davacı; hakkında b�r alt cezanın uygulanmamasının hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemes�
kararının temy�zen �ncelenerek bozulmasını �stemekted�r.
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130. maddes�nde “Devlet memuru hakkında savunması alınmadan
d�s�pl�n cezası ver�lemez. Soruşturmayı yapanın veya yetk�l� d�s�pl�n kurulunun 7 günden az olmamak üzere verd�ğ�
süre �ç�nde veya bel�rt�len b�r tar�hte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçm�ş sayılır”
hükmüne yer ver�lm�şt�r.

Savunma hakkı memur d�s�pl�n hukukunun en öneml� tem�natlar, arasında yer alır. B�r memura savunma hakkı
tanınmadan d�s�pl�n cezası ver�lmes� �ptal sebeb� oluşturur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 129. maddes�nde �se, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını verme
konusunda yetk�l� kılınan Yüksek D�s�pl�n Kurullarının gerek �nceleme yöntem�, gerekse bu kurullar önünde
kullanılacak savunma hakkı bakımından d�ğer cezalara göre daha farklı ve detaylı düzenlemeler öngörülmüştür.

Maddede “Yüksek d�s�pl�n kurulları kend�ler�ne �nt�kal eden dosyaların �ncelenmes�nde, gerekl� gördükler�
takd�rde, �lg�l�n�n s�c�l dosyasını ve her nev� evrakı �ncelemeye, �lg�l� kurumlardan b�lg� almaya, yem�nl� tanık ve b�l�rk�ş�
d�nlemeye veya n�yabeten d�nletmeye, mahallen keş�f yapmaya veya yaptırmaya yetk�l�d�r. Hakkında memurluktan
çıkarma cezası �stenen memur, s�c�l dosyası har�ç, soruşturma evrakını �ncelemeye, tanık d�nletmeye, d�s�pl�n
kurulunda sözlü veya yazılı olarak kend�s� veya vek�l� vasıtasıyla savunma yapma hakkına sah�pt�r” hükmü yer
almıştır. 130. maddede d�ğer cezalar bakımından memura sadece 7 günden az olmamak üzere yazılı veya sözlü b�r
savunma hakkı tanınmışken 129. maddeyle memur�yetten çıkarma cezası açısından, soruşturma �le �lg�l� evrakın
�ncelenmes�nden veya vek�l� vasıtasıyla sözlü savunma yapılmasına kadar, 130. maddeden farklı olarak gen�ş b�r
savunma hakkı tanınmış bulunmaktadır. Yasa koyucu d�s�pl�n cezası bakımından �lg�l� açısından en ağır sonuçları
doğuran Devlet memurluğundan çıkarma cezasının ver�lmes�nde, bu şek�lde b�r savunma hakkının tanınmasını
memur statüsü açısından öneml� b�r güvence olarak öngörmüştür.

Bu durumda, Yüksek D�s�pl�n Kurulunca, hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası �le cezalandırılması
tekl�f ed�len �lg�l�ye (konunun kurula �nt�kal�nden önce savunması alınmış olsa b�le) son savunma hakkı tanınması
gerekl�d�r.

Dosyadak� belgeler�n �ncelenmes�nden, davacı hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezasını veren Adalet
Bakanlığı Yüksek D�s�pl�n Kurulunca davacının 657 sayılı Yasa'nın 129. maddes� kapsamında son savunmasının
alınmadığı, soruşturmacının almış olduğu savunmaların değerlend�r�lmes� suret�yle karar ver�ld�ğ� anlaşılmıştır.

Bu durumda, yukarıda sözü ed�len Yasa hükümler� uyarınca hakkında Devlet Memurluğundan çıkarma cezası
tekl�f ed�len davacı hakkında Yüksek D�s�pl�n Kurulunca son savunması alınmadan tes�s ed�len �şlemde mevzuata ve
d�s�pl�n hukuku �lkeler�ne uyarlık görülmed�ğ�nden, bu husus gözardı ed�lerek ver�len kararda �sabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temy�z �stem�n�n kabulüyle Zonguldak İdare Mahkemes�nce ver�len 7.3.2008
günlü, E:2007/1920, K:2008/300 sayılı kararın 2577 sayılı İdar� Yargılama Usulü Kanununun 49. maddes�n�n l/b
fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı madden�n 3622 sayılı Yasa �le değ�ş�k 3. fıkrası gereğ�nce ve yukarıda bel�rt�len
nedenler gözet�lmek suret�yle yen�den b�r karar ver�lmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönder�lmes�ne,
27.03.2009 tar�h�nde oyçokluğu �le karar ver�ld�.

KARŞI OY

X- Usul ve hukuka uygun bulunan kararın onanması gerekt�ğ� oyuyla karara karşıyım.
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