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Başlarken; 
 

Fedakarlık ve sadakatle yurdun her 

yerinde kolluk görevini yürüten 

emniyet, jandarma ve sahil güvenlik 

personelimiz;  

  

Devlet bürokrasimizde görevli 

cefakar Devlet Memurlarımız.. 

  

Sizlerin, meslek hayatınızda 

karşılaşabileceğiniz başta disiplin 

işlemleri  olmak üzere,  atama, sicil, 

izin, sözleşmenin feshi, devlet 

memurluğundan çıkarma, meslekten 

çıkarma, terfi ve ilerleme  gibi özlük 

haklarınıza dokunabilecek eylem ve 

işlemlere karşı bilgili ve hazırlıklı 

olmanıza  katkı   sağlamak   amacıyla,  

bu alandaki  mevzuat değişiklikleri, 

yüksek yargının içtihatları ve hukuki 

yorum ve görüşlerimizi içeren   

„disiplin hukuku bülteni‟ni bu aydan 

başlamak üzere her üç ayda bir 

yayımlamaya karar verdik. 

 

Başarının sırrı bilgidir.  

 

Mesleğinize ve haklarınıza dair bilgi 

gücünüze güç katacaktır. 

 

Burada yapmak istediğimiz de budur. 

Size bu yolda yardımcı olmak. 

 

Hedeflerinize varmanız dileğiyle.. 

 

 Torun Hukuk Bürosu 
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 Kanunilik İlkesi (Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz)  

 Masumiyet Karinesi (Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. (Anayasa Md.38.4)) 

 Eşitlik İlkesi (Rütbesi, statüsü, sınıf ve branşı vb. kişisel durumları sebebiyle, aynı disiplinsizlik fiilini işleyen kişilere farklı ceza 

uygulaması yapılamaz. [Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek 

zorundadırlar. (Anayasa Md.10.5)]) 

 Suç ve Cezalar Arasında Adil Bir Dengenin Bulunması İlkesi (Ölçülülük İlkesi)  

 Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılamaz İlkesi 

 Aynı Disiplinsizlik Fiilinden Dolayı Çifte Cezalandırma Yasağı 

 Disiplin Soruşturmasının, Adli Soruşturma veya Kovuşturmadan Bağımsızlığı İlkesi 

  Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 

 Lehe Olan Kanun Hükmünün Derhal Uygulanması İlkesi, 

 Aleyhe Olan Hükmün Geçmişe Dönük Uygulanmaması İlkesi 

 Disiplin Soruşturmasının Gizliliği İlkesi 

 Disiplin Soruşturması Sırasında Kişilerin Mahremiyet ve Özel Hayatın Gizliliği Hakkının 

Korunması İlkesi 

 Disiplin Soruşturmacısının, Soruşturulan Personelin Dengi veya Üstü Olması İlkesi 

 Disiplin Soruşturmasında Resen Araştırma İlkesi 

 Disiplin Soruşturmasında Soruşturulan Personelin Talep Ettiği Delillerin de Toplanması İlkesi  

 Susma Hakkı 

 Savunma Hakkı Tanınmadan Ceza Verilemez İlkesi 

 Disiplin Soruşturması Yapılmadan Ceza Verilemez İlkesi 

 Müdafiden Faydalanabilme Hakkı 

 Savunma Hakkı Kullanılırken Suçlamanın İçeriğinin Hakkında Soruşturma Yapılan Kamu 

Görevlisine Bildirilmesi İlkesi 

 Disiplin Soruşturmasında Adil Yargılanma Hakkı 

 Cezalandırmada ve Takdir Yetkisinin Kullanılmasında Tarafsızlık İlkesi 

 Cezaların Şahsiliği İlkesi 

 Hukuka Aykırı Elde Edilen Delillerle Disiplin Cezası Verilemeyeceği İlkesi 

 Delil Serbestisi İlkesi 

 Meslekten ve Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezalarının Son Çare Olarak Verilmesi İlkesi 

 Disiplin Cezalarının Mobbing Aracı Olarak Kullanılamayacağı İlkesi  

 Disiplin Ceza Kararlarının Gerekçeli Olması ilkesi  

 Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yollarının Gösterilmesi İlkesi 

 Disiplin Cezalarına Karşı Yargı Yolunun Açıklığı İlkesi  

 Disiplin Cezalarına karşı İtiraz Yolunun Açıklığı İlkesi  

 İtiraz Üzerine Önceki Cezadan Daha Ağır Ceza Verilemez İlkesi  

 Farklı ve Yeni Delil Elde Edilmedikçe Yeniden Soruşturma Açılma Yasağı  

 Disiplin Cezalarının Kesinleştikten Sonra İnfaz Edilebilmesi İlkesi 
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Nikahsız olarak bir kadınla aynı çatı altında karı koca 

gibi birlikte yaşadığı isnadı ile hakkında verilen 

meslekten çıkarma cezası sebebiyle, J.Gn.K.lığı 

mensubu müvekkil adına, Anayasa Mahkemesine 

yapılan bireysel başvuruyla ilgili tamamlanan yargılama 

neticesinde;  

 

  Meslekten çıkarma cezasının toplumsal bir 

ihtiyaçtan kaynaklanan zorunlu bir tedbir olarak 

uygulandığının ortaya konulmaması, 

 

 Kamu görevlilerinin de temel hak ve hürriyetlere 

ilişkin Anayasa'da öngörülen güvencelerden 

yararlandıklarının göz ardı edilmesi,  

 

 Kolluk hizmeti yürütenlerin mahremiyet alanında 

cereyan eden ve özel yaşam kapsamında kalan 

eylemlerine ilişkin getirilen sınırlamaların hukuka 

uygun olduğunun kabul edilmesi için kuralı zorunlu 

kılan meşru amacın karşılanmasının tek başına yeterli 

kabul edilemeyeceği, 

 

 Kuralın amacının ve anılan hakka yapılacak 

müdahalenin disiplinin sağlanması için gerekli 

olduğunun ve uygulanan cezanın disiplinin bozulması 

veya bozulma tehlikesinin ortaya çıkması sebebiyle 

verildiğinin kamu gücünü kullanan yetkili mercilerin 

kararlarında gösterilmemesi, 

 Ayrıca sınırlamada öngörülen meşru amaç ile 

sınırlandırma aracı arasında orantısızlık bulunup 

bulunmadığı, sınırlandırmayla ulaşılabilecek genel yarar 

ile başvurucunun kaybı arasında adil bir denge kurulup 

kurulmadığı gibi hususlarda personelin sicil durumu da 

gözetilerek inceleme yapılmaması, 

 

 Başvurucuya isnat edilen eylemin görevin gereği 

gibi ifasını ve disiplini nasıl etkilediği ve neden genel 

ahlaka aykırı kabul edildiği hususlarının 

gerekçelendirilmemesi, 

 

 TSK'dan ayırma cezasının kişilerin temel geçim 

kaynağından yoksun kalmasına sebep oluşturması 

nedeniyle, başvurulacak son çare niteliğinde istisnai ve 

orantılı bir tedbir olarak alınmaması sebepleriyle, 

 

Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel 

hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiğine karar 

verilmiştir.  

Anayasa Mahkemesi Kararı1: 

Disiplin Soruşturması Sırasında Mahremiyet Alanına Girilemez 

Meslekten Çıkarma Cezası «Son Çare» Olarak Verilmelidir.  

Anayasa (Madde 20, Fıkra 1) 

 

Özel Hayatın gizliliği  

“Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı 

gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel 

hayatın ve aile hayatının gizliliğine 

dokunulamaz.”  

1Anayasa Mahkemesinin 12/9/2019 tarihli 2015/6302 Başvuru No.lu Z.A. Başvurusuna Ġlişkin Kararı,  

(https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/6302) 

 

(Hukuk Büromuzca takip edilen bir dava olup, bu kararla birlikte, ilgili personelin 7 yıl sonra göreve 

dönmesinin yolu açılmıştır.)   

  

ÖZETİ: Nikahsız olarak bir kadınla karı 

koca gibi birlikte yaşadığı gerekçesiyle 

hakkında «Meslekten Çıkarma Cezası»  

verilen Jandarma personelinin yaptığı 

bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi, bu 

yaptırımın; başvurucunun mahremiyet 

alanına müdahale niteliği taşıması, 

ekonomik geleceğe menfi etkisi nedeniyle 

son çare olarak kullanılmaması ve eylemle 

orantılı olmaması gerekçeleriyle, 

başvurucunun özel hayatın gizliliği hakkının 

ihlal edildiğine karar vermiştir.  

torunhukukburosu.com  

disiplinhukuku.com 

disiplinhukuku.com 
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 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul 

Edilmesine Dair Kanunun, «Disiplin Amirlerinin 

Soruşturmaya İlişkin Yetkileri» başlıklı 14.maddesinin 

1.fıkrası, disiplin amirince soruşturma yapmadan 

disiplin cezası verilmesine cevaz verecek şekilde 

yorumlanmaya elverişli bir şekilde düzenlenmesi 

sebebiyle uygulamada tereddütler oluşturmaktaydı.  

 

Söz konusu hüküm şu şekilde düzenlenmişti: 

  

“MADDE 14- (1) Maiyetinden birinin disiplinsizlik 

teşkil eden bir fiilini veya mesleğe aykırı tutum ve 

davranışını herhangi bir şekilde öğrenen disiplin 

amirleri, olayın araştırılmasının gerektiğine kanaat 

getirirse bizzat ya da yazılı olarak görevlendireceği 

soruşturmacılar vasıtasıyla disiplin soruşturması 

yapar.” 

  

 Bu kapsamda Malatya Ġdare Mahkemesince 

görülmekte olan bir  davada Anayasa Mahkemesine; 

itiraz yolu ile somut norm denetimi başvurusu yapılarak 

“…olayın araştırılmasının gerektiğine kanaat 

getirirse…” ibaresinin, Anayasa’nın 10. ve 129. 

maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar 

verilmesi talep edilmiştir.   

 

 Anayasa Mahkemesince söz konusu itiraz 

başvurusuna ilişkin olarak verilen 11.04.2019 tarihli 

karardan alıntılanan aşağıdaki yorum ve hükme göre 

disiplin soruşturması yapmaksızın disiplin cezası 

verilmesi mümkün olmayacaktır : 

«…  

Anılan Kanun hükümleri sistematik ve amaçsal yorum 

yöntemleri ile birlikte değerlendirildiğinde, itiraz 

konusu kuralın, disiplinsizlik teşkil eden bir fiili veya 

mesleğe aykırı tutum ve davranışını herhangi bir şekilde 

öğrenen disiplin amirine, olayın araştırılmasının 

gerektiğine kanaat getirmesi durumunda disiplin 

soruşturması açma yetkisi tanıdığı anlaşılmaktadır. 

Buna göre disiplin amiri, olayın araştırılması 

gerektiğine kanaat getirirse disiplin soruşturması 

açacak; olayın araştırılmasına gerek görmemesi 

durumunda ise herhangi bir işlem yapmayacaktır. 

Ġtiraz konusu kuralın disiplin amirine disiplin 

soruşturması açmadan disiplin cezası verme yetkisi 

tanıması söz konusu değildir. 

 

Danıştayın konuya ilişkin içtihadı da disiplin suçu teşkil 

eden fiillerle ilgili olarak ceza verilmeden önce 

soruşturma yapılmasının zorunlu olduğu yolunda olup 

yapılacak soruşturmada olayla ilgili tanık ve  

soruşturulanın     ifadelerinin     alınması,   isnat   olunan   

 

 

Anayasa Mahkemesinin Yorumu: 

«Disiplin Soruşturması Yapmadan Disiplin Cezası Verilemez»1 

fiillerin bildirilerek soruşturulanın savunmasının 

alınması disiplin hukukunun temel ilkeleri arasında 

sayılmıştır (ĠDDK, E.2014/2295, K.2017/768, 

23/2/2017; 12.D., E.2012/8526, K.2013/9926, 

9/12/2013; E.2015/654, K.2018/3551, 4/10/2018; 5.D., 

E.2016/7742, K.2018/16963, 30/10/2018). 

 

Bir disiplin soruşturması kapsamında yapılan araştırma 

ve incelemenin yeterli ve hukuka uygun olup olmadığı 

hususu, bu konuda çıkacak uyuşmazlıklar neticesinde 

yargı yerlerince karara bağlanacaktır. Kanun’un 31. 

maddesinin (1) numaralı fıkrasında disiplin amirleri 

veya disiplin kurulları tarafından savunma alınmadan 

disiplin cezası verilemeyeceği belirtilmiş; 32. 

maddesinin (1) numaralı fıkrasında da kesinleşen 

disiplin cezalarına karşı iptal davası açılabileceği 

hüküm altına alınarak kişilerin savunma ve dava açma 

hakkı güvence altına alınmıştır. Disiplin cezasının eksik 

soruşturmaya dayalı olarak verilmesi durumunda söz 

konusu davalarda yargı mercileri disiplin cezasına konu 

olan fiilin fail tarafından işlendiğinin şüpheye yer 

vermeyecek şekilde ortaya konulup konulmadığını 

değerlendirerek karar verecek ve eksik soruşturmaya 

dayalı olarak verilen disiplin cezaları iptal edilecektir. 

  

Bu itibarla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 

hakkında disiplin soruşturması açılmadan disiplin cezası 

verilemeyeceğini öngören kural disiplin cezalarına karşı 

kişilerin savunma hakkını engellemediği gibi disiplin 

cezalarının yargı denetimi dışında bırakılmasına da 

sebebiyet verecek nitelikte değildir. Kural, disiplin 

cezalarına karşı savunma hakkı bakımından genel 

kolluk personeli ile diğer kamu görevlileri arasında 

herhangi bir eşitsizlik de öngörmemektedir. 

 

Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 10. ve 129. 

maddelerine aykırı değildir. Ġtirazın reddi gerekir. 

 

IV. HÜKÜM 

 

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin 

Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 14. maddesinin (1) 

numaralı fıkrasında yer alan “…olayın araştırılmasının 

gerektiğine kanaat getirirse…” ibaresinin, Anayasa’ya 

aykırı olmadığına ve itirazın REDDĠNE 11/4/2019 

tarihinde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.» 

1 Anayasa Mahkemesinin  11/4/2019 tarih ve E. 2019/8 K. 

2019/26  Sayılı Kararı  
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 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul 

Edilmesine Dair Kanunun 7.madde 5.fıkrası; kolluk 

personeline verilen devlet memurluğundan çıkarma ya 

da meslekten çıkarma cezaları hariç diğer disiplin 

cezalarının infazından itibaren belirli bir süre geçtikten 

sonra bu cezaların etkilerinin ortadan kaldırılması 

amacıyla disiplin cezalarının özlük dosyasından 

silinmesi imkânı vermektedir.  

 

 Bu hükmün uygulanması ve yorumlanmasında,  

personelin tecrübesizlik, bilgisizlik vs. diğer sebeplerle 

daha çok genç yaşlarda işlemiş olduğu disiplinsizlikler 

sonucu aldığı disiplin cezalarının, personelin tüm 

meslek hayatı boyunca etkili olmasını engellemek ve 

islah amacı taşıdığı unutulmamalıdır  

 

 Bu sebeple disiplin cezasının özlük dosyasından 

silinmesi işlemini; disiplin ceza kararının dosyadan 

çıkarılıp fiziki olarak imha edilmesi ve ceza kararının 

fotoğraf, suret ve kopyaları ile ceza kararına ilişkin 

diğer kayıt, not, değerlendirmelerin fiziki ve elektronik 

ortamlardaki kayıt ve izlerinin geri gelmeyecek şekilde 

silinmesi olarak geniş bir şekilde yorumlamak 

gerekmektedir. 

Disiplin Cezalarının Özlük Dosyalarından Silinmesi  

7068 Sayılı Kanun Madde 7, Fıkra 5 

 

«Devlet memurluğundan çıkarma ya da 

meslekten çıkarma cezalarından başka bir 

disiplin cezasına çarptırılmış olanlar, uyarma 

ve kınama cezalarının uygulanmasından 

başlayarak beş yıl, diğer cezaların 

uygulanmasından başlayarak on yıl 

geçtikten sonra, atamaya yetkili amire 

başvurarak verilmiş olan disiplin cezalarının 

özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. 

Ġlgilinin bu süreler içerisindeki davranışları, 

bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse 

söz konusu ceza özlük dosyasından silinir.» 

 Ġdari yargıda verilen disiplin cezalarının iptaline 

dair mahkeme kararları, disiplin cezasını geçmişe etkili 

olarak ortadan kaldırmaktadır. Diğer bir anlatımla 

Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği gibi 

iptal kararları “iptal konusu işlemi hiç tesis edilmemiş 

kılan ve önceki hukuki durumun geri gelmesini 

sağlayan kararlardır.” Örneğin aylıktan kesme cezasına 

ilişkin iptal kararı, personelin aylığından yapılan 

kesintinin kendisine iade edilmesini de sağlar.  

 

 Disiplin Cezasının özlük dosyasından silinmesi ise 

Ġdare Tarafından yapılan bir hukuki işlemdir. Bu işlem 

hukuki etkileri bakımından idari yargının verdiği iptal 

kararlarından bir çok yönden farklılık arz eder. 

 

 Uyarma ve Kınama Cezaları bakımından, bu 

cezalar; mali ve özlük haklarına yönelik bir etkisi 

olmadığından, tıpkı iptal kararları gibi disiplin cezasının 

bütün etkilerini hukuk dünyasından tamamen kaldırdığı 

kabul edilebilir. 

 

 Buna karşılık; aylıktan kesme cezalarının 

silinmesinde, personelin maaşından yapılan kesintilerin 

geri iade edilmesi, durdurma cezalarının silinmesi 

durumunda ise personelin kademesinin tekrar 

ilerletilmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak disiplin 

cezaları özlük dosyasından silindiğinden, özlük hakları 

bakımından, özellikle, sicil notu takdir ve tayininde, 

terfi, atama, taltif, kurs, yurtdışı görev vb. 

değerlendirmelerde personelin aleyhine bir kriter olarak 

dikkate alınması hukuka aykırı olabilecektir.  Aksi 

durum ve uygulamalar ve personel aleyhindeki 

değerlendirmeler idari dava konusu olmaya aday 

uyuşmazlık haline gelebilecektir.  

Hukuki Sonuçları Nelerdir ? 

 Devlet memurluğundan çıkarma ya da meslekten 

çıkarma cezalarında özlük dosyalarından silme işlemi 

uygulanamaz.  

 

 Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 

başlayarak beş yıl geçtikten sonra; aylıktan kesme ve 

durdurma cezalarının uygulanmasından başlayarak on 

yıl geçtikten sonra özlük dosyasından silme işlemi 

yapılır. 

 

 Disiplin cezasının özlük dosyasından silme işlemi 

resen (kendiliğinden) yapılan ve takip edilen bir işlem 

olmayıp, ancak kendisine disiplin cezası verilen 

personelin idari başvurusu üzerine atamaya yetkili amir 

(Ġçişleri Bakanı veya Vali) tarafından idari bir kararla 

yapılabilen bir hukuki işlemdir.   

 

 Atamaya yetkili amir (Ġçişleri Bakanı veya Vali) 

disiplin cezasının özlük dosyasından silme işlemine red 

kararı verirse, bu karar;  personelin disiplin cezasının 

özlük dosyasından silinmesini engelleyen maddi olgu ve 

hukuki sebepleri açıklayan bir gerekçeye dayanmak ve 

karara ilişkin idari yargı yolunu ve başvuru sürelerini 

göstermek durumundadır.  

 

 Ġdare her konuda olduğu gibi bu işlemi yaparken de 

takdir yetkisini sınırsız ve ölçüsüz kullanamaz. Aksi 

durumlarda verilen red kararı idari yargının denetimine 

tabi olacaktır. 

Dikkat Edilecek Hususlar 
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 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul 

Edilmesine Dair Kanunun 3.g fıkrasında “Disiplinsizlik 

yaptığı iddia edilen personel hakkında karar vermek 

amacıyla disiplin amirleri veya kurulları tarafından 

yapılan veya yaptırılan araştırma ve inceleme” olarak 

tanımlanan disiplin soruşturmasının amacı, bir 

disiplinsizliğin işlenip işlenmediğini, işlenmiş ise ne 

zaman, nasıl ve kim tarafından işlendiğini ve 

disiplinsizliğin unsurlarını ortaya koymaktır.  

 

 Bu sebeple maddi gerçeğin ortaya çıkarılması 

bakımından disiplin soruşturmasının TARAFSIZ bir 

şekilde yürütülmesi, adaletin sağlanması ve bunun doğal 

sonucu olarak kurum çalışanlarında aidiyet ve sadakat 

duygularının pekiştirilmesinde yadsınamaz bir öneme 

haizdir.  

 

 7068 Sayılı Kanun, disiplin soruşturmasının 

tarafsızlığına ilişkin üç hüküm getirmiştir. Bu hükümler; 

disiplin soruşturması geçiren personelle boşanmış dahi 

olsa evlilik bağı veya ikinci dereceye kadar kan ve 

kayın hısımlığı olan kişinin; 

 

 Disiplin soruşturmacısı olarak görevlendirmesi 

yasağına (7068 SK-Md.14.f.4),  

 Disiplin amiri olarak cezalandırma yetkisini kullanma 

yasağına (7068 SK-Md.15.f.3), 

 Disiplin Kuruluna üye olarak katılım yasağına (7068 

SK-Md.26.f.6) ilişkin hükümlerdir. 

 

 Ancak Kanun’da yer almasa da hukukun evrensel 

ilkelerinden biri olan; «kimsenin kendi davasının 

hâkimi olamayacağı» ilkesinin disiplin hukukuna bir 

yansıması olarak ta disiplinsizlikten zarar gören kişinin; 

 

 Soruşturmacı olarak görevlendirilemeyeceğini, 

 Disiplin amiri olarak cezalandırma yetkisini 

kullanamayacağını, 

 Disiplin Kurulundaki   toplantılara üye olarak 

katılamayacağını tarafsızlık ilkesinin bir gereği olarak 

kabul etmek gerekir. 

 

 Aynı şekilde  bir disiplinsizlik olayında şikâyetçi, 

mağdur ve tanık sıfatına sahip veya soruşturulanla 

arasında önceden husumet bulunan kimselerin de 

soruşturmacı olarak atanması, disiplin amirliği 

yetkilerini kullanması veya disiplin kurullarında üye 

olarak yer alması hukukun genel ilkeleri bakımından 

uygun olmayacaktır.  

 Nitekim Danıştay bir Kararında;1 

 “..soruşturma yapmakla görevlendirilenlerin ve cezayı 

verecek olan disiplin amirlerinin soruşturmaya konu 

olayla hiçbir ilgisi bulunmayan, hakkında soruşturma 

yapılan kamu görevlisinin suç konusu eyleminden 

zarar gören veya yarar sağlayan veya soruşturulanın 

veya olayın mağduru durumundaki kişilerden 

etkilenecek konumda bulunmayan tamamen tarafsız 

kişi veya kişilerden olmaları ve kıdem ve görev 

bakımından en az soruşturulan ile aynı seviyede veya 

üst düzeyde bulunmaları gerekmektedir.” şeklindeki 

benzer değerlendirmesinde tarafsızlığa vurgu 

yapmaktadır. 

 

 Bununla birlikte Danıştay içtihatlarıyla ve 

doktrindeki eser ve görüşlerle geliştirilen bir çok kural 

ve ilke disiplin hukukunda tarafsızlık anlayışının 

yerleşmesine katkı sağlamaktadır. Bunlardan bazılarını 

şu şekilde özetlemek mümkündür: 

 

 Disiplin soruşturmasını yapmak üzere, yazılı olarak 

yetkilendirilen bağımsız, üst veya denk görevde olan bir 

soruşturmacı/soruşturma heyeti atanmalıdır.  

 

 Soruşturmacı/soruşturma heyeti sadece 

görevlendirme yazısında kendisine soruşturma görevi 

verilen kişi ve disiplinsizlikler hakkında soruşturma 

yürütmeli, soruşturma sırasında başka bir disiplinsizlik, 

başkasının yeni bir disiplinsizliği veya disiplinsizliği 

başkasının işlediği ortaya çıkmışsa kendisini 

görevlendiren makama başvurarak, soruşturmacı 

görevlendirme emrinin yenilenmesini talep etmelidir. 

 

 Disiplin soruşturmacısı, her türlü ön yargıdan uzak 

ve tarafsız bir soruşturma yürütmelidir. Varsayıma 

dayalı ve somut olmayan olgular ve asılsız iddialar 

üzerine disiplinsizlik üretilmemeli, soruşturma bina 

edilmemelidir. 

 

 Disiplinsizliğin iki ayrı tarafının bulunduğu 

durumlarda (amire veya üste saygısızlık, hakaret, 

mukavemet, tehdit, müessir fiil vb.) taraflara eşit 

mesafede durulmalı, esasa ve usule ilişkin işlemlerde 

tarafsızlık korunmalıdır. 

Disiplin Soruşturmalarının Tarafsızlığı Nasıl Sağlanır?  

(1) Danıştay 12. Daire Başkanlığının 13/04/2016 tarihli ve 2012/13342 

E., 2016/2175 K. Sayılı Kararı 
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Etkili ve Tarafsız Bir  

Disiplin Soruşturma Dosyasının Hazırlanması  

 Soruşturulan personelin lehine ve aleyhine olabilecek ve maddi gerçeği her yönüyle 

ispatlayabilecek tüm deliller toplanmalı, 

 

 Adli soruşturma ve kovuşturma sırasında alınan beyanlar ve elde edilen deliller ya da 

iddianame veya ceza hükmü yeterli kabul edilmemeli, disiplinsizlik oluşturup oluşturmadığı 

açısından da soruşturma yürütülmeli,  

 

 Ġsnat edilen suçlamalara dair tanıklara ve soruşturulana özenle seçilmiş ve olayı ortaya 

çıkaran sorular sorularak ifadeler alınmalı, 

 

 Tanıklar ifade verirken yönlendirilmemeli, serbestçe ve özgür iradesiyle konuyu anlatmaları 

istenmeli,  

 

 Alınan cevaplar bilgi alma tutanaklarına tarafsız olarak yansıtılmalı, 

 

 Üstlük nüfuzu kullanılarak tanık ifadelerinin yönlendirilmesi engellenmeli, 

 

 Bilgi alma tutanakları aynı veya benzer ibarelerle ve kopyala yapıştır yöntemi ile 

hazırlanmamalı, şablon ifadelerle dosya tekemmül ettirilmemeli, 

 

 Soruşturulanın ifadesi alınmadan önce hakları (müdafiden yararlanma hakkı, susma hakkı,  kendisi ve 

yakınları aleyhine beyanda bulunmama hakkı, şüpheden kurtulmak için kendi lehine olan hususları ileri sürme, somut 

delillerin toplanmasını isteme ve kendi delillerini soruşturmacıya sunma hakkı) ve kendisine yöneltilen 

disiplinsizlik açıkça bildirilmeli,  

 

 Disiplin soruşturması yürütülürken temel hak ve özgürlükler korunmalı, özellikle kişisel 

verilerin korunması konusunda özel itina gösterilmeli,  

 

 Disiplin soruşturması sonucunda ekleriyle birlikte bir soruşturma raporu oluşturulmalı, bu 

raporda; yer, kişi, zaman ve mekân bakımından belirlenebilir ve somut olgulara yer verilmeli, 

 

 Olay değerlendirilerek soruşturmacı tarafından fiilin sübuta erip ermediğine, daha açık 

ifadeyle, soruşturulanın hangi fiili, nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde işlediğinin somut, 

hukuken kabul edilebilir delillerle şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya konup konmadığına 

ilişkin bir kanaat oluşturulmalı, 

 

 Soruşturulan personel söz konusu fiili işlediyse, kanundaki fiil karşılığı yazan disiplin cezası 

teklif edilmeli, ayrıca takdir hakkının kullanılmasına kılavuzluk edecek ağırlaştırıcı veya 

hafifletici sebepler belirtilmeli,  

 

 Soruşturmayı yapan kişi ile soruşturmada elde edilen delilleri değerlendirecek kişi veya 

kurullar aynı kişiler olmamalıdır. 
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03.08.2019 tarihli RG’de yayımlanan «J.Gn.K.lığı ve 

SGK.lığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık 

Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik» 

gereğince; 

 

 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 

personelinin görevini ifa ederken işlediği iddia edilen 

suçlar nedeniyle sanık durumuna düşmesi halinde 

olayın niteliği ve kusur derecesine göre sanık personelin 

vekalet vermiş olduğu avukatın  ücreti   idare tarafından 

karşılanmaktadır. 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin  Bazı Suçlardan Dolayı Adli Kovuşturmaya Uğraması Durumunda  

Avukatlık Ücretleri İdare Tarafından Ödeniyor 

 3713 sayılı Terörle Mücadele 

Kanunu kapsamındaki suçlar, 

 

 5816 sayılı Atatürk Aleyhine 

İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 

kapsamındaki suçlar, 

 

 3628 sayılı Mal Bildiriminde 

Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 

kapsamındaki suçlar, 

 

 5237 sayılı TCK’da 

tanımlanan bazı suçlar,  

 

İkinci Kitap Birinci Kısım  
 Soykırım (Md.76), 

 Ġnsanlığa Karşı Suçlar (Md.77),  

 Göçmen Kaçakçılığı (Md.79),  

 Ġnsan Ticareti Suçları (Md.80) 

Üçüncü Kısım Üçüncü Bölüm  
 Zehirli madde katma (Md.185),   

 Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya 

ilaçların ticareti (Md.186),   

  Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye 

sokacak biçimde ilaç yapma veya 

satma (Md.187),   

 Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve 

ticareti (Md.188),   

 Uyuşturucu veya uyarıcı madde 

kullanılmasını kolaylaştırma (Md.190),  

 Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı 

madde satın almak, kabul etmek veya 

bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı 

madde kullanmak (Md.191),   

 Zehirli madde imal ve ticareti (Md.193),   

 Jandarma Personelinin karakol, karakol nöbetçisi, 

devriye, sevk ve nakliyat muhafazası hizmetlerinde 

veya emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunması ile 

kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirilen 

ya da önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu, 

istihbari ve adli görev ile hizmetlerin yerine getirilmesi 

sırasında veya bu görevlerinden dolayı, karargâh 

personeli dâhil sanık durumuna düşmesi durumunda 

avukatlık ücreti ödenmektedir.   

 

 Personel hakkında iddianamenin kabul edilerek 

kovuşturma evresine geçilmiş olması, personelin, isnat 

edilen suçla ilgili olarak bir avukata usulüne uygun 

vekâletname vermiş bulunması, usule uygun olarak 

başvuru yapması ve  olayın niteliği ve kusur derecesine 

göre sanık personelin durumunun bu Yönetmelik 

hükümleri kapsamında değerlendirilerek uygun 

görülmesi gerekmektedir.  

İdarece Avukatlık Ücreti Ödenmeyen Suçlar (Yönetmelik Md.5,f.2)  

 Sağlık için tehlikeli madde 

temini (Md.194),   

 Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı 

davranma (Md.195),   

 Usulsüz ölü gömülmesi (Md.196),   

Dördüncü Bölüm 
 Parada sahtecilik (Md.197),   

 Kıymetli damgada sahtecilik (Md.199),   

 Para ve kıymetli damgaları yapmaya 

yarayan araçlar (Md.200),   

 Mühürde sahtecilik (Md.202),   

 Mühür bozma (Md.203),   

 Resmi belgede sahtecilik (Md.204),   

 Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya 

gizlemek (Md.205),   

 Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan 

beyan (Md.206),   

 Özel belgede sahtecilik (Md.207),   

 Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya 

gizlemek (Md.208),   

 Açığa imzanın kötüye 

kullanılması (Md.209),   

Beşinci Bölüm  
 Halk arasında korku ve panik yaratmak 

amacıyla tehdit (Md.213),   

 Suç işlemeye tahrik (Md.214),   

 Suçu ve suçluyu övme (Md.215), 

 Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya 

aşağılama (Md.216),   

 Kanunlara uymamaya tahrik (Md.217),   

 Görev sırasında din hizmetlerini kötüye 

kullanma (Md.219),   

 Suç işlemek amacıyla örgüt 

kurma (Md.220),   

Yedinci Bölüm 
 Hayasızca hareketler (Md.225),   

 Müstehcenlik (Md.226),   

 Fuhuş (Md.227),   

 Kumar oynanması için yer ve imkân 

sağlama (Md.228),  

 Dilencilik (Md.229),   

 

 

 

 

Dokuzuncu Bölüm 
 

 Ġhaleye fesat karıştırma (Md.235),  

 Edimin ifasına fesat karıştırma (Md.236), 

 Fiyatları etkileme (Md.237), 

 Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden 

olma (Md.238),  

 Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı 

niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 

(Md.239),   

 Mal veya hizmet satımından 

kaçınma (Md.240),   

 Tefecilik (Md.2241),   

   

Dördüncü Kısımda tanımlanan 

suçlar (denetim görevini ihmal, zor 

kullanma yetkisine ilişkin sınırın 

aşılması, görevi kötüye kullanma, 

kişilerin malları üzerinde usulsüz 

tasarruf, gizliliğin ihlali, ses veya 

görüntülerin kayda alınması, muhafaza 

görevini kötüye kullanma, muhafızın 

görevini kötüye kullanması suçları 

hariç),  

 

Kaçakçılık, hırsızlık, 

dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı 

suçlar ile hakaret suçunun kamu 

görevlisine karşı görevinden 

dolayı işlenmesi suçlarından sanık 

olan personelin avukatlık ücreti 

ödenmez. 



 Bülten No:1                    Sayfa:9 

Telefon: 0 312 432 56 78 

Mobil   : 0 553 707 43 26 

 

torunhukukburosu.com  

disiplinhukuku.com 

disiplinhukuku.com 

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair (KYOK) Kararların  

Disiplin Soruşturmalarına ve Disiplin Cezalarına Etkisi 

 7068 Sayılı Kanunun 5.maddesi, bir fiilden dolayı 

adli soruşturma veya kovuşturma geçiren kolluk 

personelinin, bu adli soruşturma ve kovuşturmadan 

bağımsız olarak, aynı fiilden ayrıca disiplin 

soruşturması geçirmesini, disiplin cezası verilmesini ve 

cezanın infaz edilebilmesini mümkün kılmaktadır. 

 

 Bu maddenin uygulama alanı bulabilmesi için; her 

şeyden önce fail hakkında yürütülen adli soruşturma 

veya kovuşturmaya konu fiilin hem TCK’da suç olarak 

hem de 7068 sayılı Kanunda da disiplinsizlik olarak 

düzenlenmesi gerekmektedir.  

 

 Diğer yandan adli soruşturmanın disiplin 

soruşturmasına ve disiplin cezalarına etkileri konusunda  

7068 Sayılı Kanunda bir sınırlama getirilmemiş olması 

eleştiri konusu olup,  bu hüküm, adli soruşturma ve 

kovuşturma yürütülen personel hakkında mutlaka ayrıca 

disiplin soruşturması yürütüleceği şeklinde 

yorumlanmamalıdır. Aksine adli makamların vermiş 

oldukları kararların içerik ve esaslarının neler olduğunu 

hassas bir şekilde irdelemek şarttır. 

 

 Bu bağlamda örneğin  Kanunun 5.maddesinde, 

Cumhuriyet Savcısının yaptığı soruşturma neticesinde 

kovuşturmaya yer olmadığına dair (takipsizlik) karar 

(KYOK) vermesi durumunda disiplin soruşturmasının 

yapılıp yapılmayacağı ve akabinde disiplin cezası 

verilip verilmeyeceğine ilişkin her hangi bir hüküm 

bulunmaması uygulayıcılar ve karar vericiler açısından 

tereddüt oluşturmaktadır. 

 

 Bilindiği gibi, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanununun Md.172.1 fıkrasındaki “Cumhuriyet savcısı, 

soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması 

için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi 

veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde 

kovuşturmaya yer olmadığına karar verir…” hükmü 

gereğince verilen takipsizlik (KYOK) kararları üzerine, 

şüpheliye karşı, yeni delil, iz, eser ve emareler meydana 

çıkmadıkça veya şüphe nedenlerinin takdirinde ağır hata 

olmadıkça, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. 

 

 Buradan hareketle (KYOK) kararlarını kesin hüküm 

olmayan kararlar olmakla birlikte, masumiyet karinesi 

gereğince failin söz konusu fiili işlemediğine işaret eden 

kararlar olarak görmek gerekir. Aksi durumlarda, sırf 

kişilerin savcılık tarafından soruşturulmuş olmasından 

dolayı ayrıca disiplinsizlik fiilini işledi olarak kabul 

edilmesi hukuk devleti ile bağdaşmayan bir sonuç 

doğuracaktır. 

 

7068 Sayılı Kanun Md.5 

 

Disiplin soruşturmasının adli soruşturma 

veya kovuşturmadan bağımsızlığı  

 

«MADDE 5- (1) Herhangi bir fiilden dolayı 

ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya 

kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca 

disiplin soruşturması ve tahkikat 

yapılmasını, disiplin cezası verilmesini ve 

bu cezanın yerine getirilmesini engellemez.»  

 Bununla birlikte, ceza hukukunda ceza; toplum 

düzenini bozan, bu düzene aykırı olan hareketlere ve 

davranışlara uygulanmaktadır. Disiplin hukukunda ise 

ceza; belli bir kurum düzenine, başka bir deyişle kamu 

görevlileri için oluşturulmuş çalışma düzenine aykırı 

davranışlara uygulanan idari yaptırımlardır. Ceza 

normlarının amaçları ile disiplin hukuku normlarının 

amaçlarının farklı olması sebebiyle; idare işlenmiş olan 

aynı fiilin disiplin ihlali oluşturup oluşturmadığı, 

oluşturduysa, fiilin unsurlarını ve faillerini tespit 

bakımından ayrıca bir disiplin soruşturması yapmak ve 

ilgililere disiplin cezası vermek konusunda 7068 Sayılı 

Kanun Md.5. gereğince yetkili ve sorumludur. 

 

 Ancak bu yetki ve sorumluluğun kullanılmasında, 

fiilin cumhuriyet savcısı tarafından soruşturulduğu ve 

fail hakkındaki suç şüphesinin kalkmış olduğu; savcının 

soruşturmayı yürütürken disiplin soruşturmacısına 

nazaran daha fazla yetkileri olduğu dikkate alınarak 

aynı fiilden dolayı disiplin soruşturması yürütülmesi 

imkânını dar bir şekilde yorumlamak gerekmektedir. 

 

 Danıştay bu konuyla ilgili bir kararında;1 

dolandırıcılık fiili nedeniyle C.Savcılığınca hakkında 

takipsizlik kararı verilmesine rağmen verilen meslekten 

çıkarılma cezasını; hiçbir yargı kararına 

dayanılmaksızın eylemin dolandırıcılık olarak 

nitelendirilmesinde idarenin ağır hizmet kusurunun 

bulunduğu gerekçesiyle iptal edilmesi gerekirken, aksi 

yöndeki Ġdare Mahkemesinin kararını bozmuş ve 

memura tazminat ödenmesine hükmetmiştir. 

 

 Diğer yandan adil bir disiplin soruşturması 

yapılabilmesi adına, ceza verme yetkisinin 

zamanaşımına uğramasına sebep olmaktan kaçınmak 

şartıyla, savcılık soruşturmasının sonucunun 

beklenmesi, KYOK (takipsizlik) kararı verilirse yukarda 

bahsedildiği gibi hareket edilmesi, personelin 

mağduriyetlerinin önlenmesi açısından önem arz 

etmektedir.  
(1) Danıştay 5.Dairesinin 2.10.2018 tarihli ve 2016/16425 E., 

2018/15974 K. Sayılı Kararı 
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 Ġdarenin, yaptığı hukuka aykırı işlem ve eylemler 

sebebiyle kişilerin mal varlıklarındaki maddi zararlar ya 

da kişilik haklarına yönelik manevi zararların yine 

idarece; Anayasanın 125.madde 7.fıkrasındaki “Ġdare, 

kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle 

yükümlüdür.” ilkesi gereğince tazmin edilmesi gerekir. 

   

  Ġdare hukukunun bir kolu olarak disiplin 

hukukunda da idarenin, kendi memurları aleyhine hatalı 

disiplin ceza kararları sebebiyle, memurun maddi ve 

manevi zarara uğraması durumunda, bu zararın tazmini 

için Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 2.maddesi 

gereğince, idareye karşı tam yargı davası 

açılabilecektir. 

  

 Tam yargı davasının açılabilmesi; (1) bir zararın 

varlığına, (2) zararın Ġdareye yüklenebilir olmasına ve 

(3) zararla idarenin faaliyeti arasında illiyet bağının 

bulunması şartlarına bağlıdır. 

 

 Genel olarak zarar, bir kimsenin mal varlığında ve 

manevi varlığında iradesi dışında meydana gelen 

azalmadır. Mal varlığının zarar verici eylem olmasa idi, 

alacağı durum ile eylem sonucu aldığı durum arasındaki 

farktır. Zarar, mal varlığının aktifinin azalmasından, 

yoksun kalınan kazançtan veya pasifinin artmasından 

kaynaklanabilir. 

 

 Tazminat ise, zarar görenin maddi ve manevi 

varlıklarında meydana gelen eksilmenin karşılığının, 

zarar verenin malvarlığından, kıymet bakımından 

tamamen veya kısmen zarar görene verilmesidir.  

Tazminat zarar miktarını aşamaz. 

 

 Genel kolluk personeline hukuka aykırı; 

 

 Uyarma ve kınama cezası verilmesi durumunda, bu 

cezalar mali haklarına ilişkin bir sonuç 

doğurmadığından maddi tazminat taleplerine konu 

olamaz. 

 

 Aylıktan kesme cezası verilmesi durumunda brüt 

aylığından yapılan kesintiler ve faizleri; 

 

 Durdurma cezası Jandarma ve Sahil Güvenlik 

Personeli için aylıktan kesme şeklinde uygulandığından 

brüt aylığından yapılan kesintiler ve faizleri; 

 

 Emniyet Personeli için ise durdurma cezasının 

verilmesi durumunda, emsalleriyle arasında oluşan 

maaş farkı,  bu farkın faizi, ilerlememesi sebebiyle 

mahrum kaldığı diğer zam ve tazminatları; 

 

 

 

Hukuka Aykırı Disiplin Cezaları Nedeniyle Personele  

Maddi ve Manevi Tazminat Ödenmesi 

 Meslekten ve Devlet Memurluğundan Çıkarma  

cezalarında; mahrum kalınan aylık, zam ve tazminatlar, 

nakil ve ulaşım masrafları, varsa sağlık harcamaları ve 

bu kalemlere ait yasal faizleri maddi tazminat 

taleplerine konu olabilecektir.     

 

 Manevi zararda bir kimsenin kişilik haklarına vaki 

haksız bir saldırı dolayısıyla duyduğu bedeni ve manevi 

acı ve ıstırap, hayat zevklerinde bir azalma söz 

konusudur. 

 

 Manevi tazminat, şahıs varlığına ilişkin olup kişinin 

haksız bir eylem sonucu duyduğu fiziki ve manevi acı, 

elem, keder, ıstırap ve yaşama zevklerinde meydana 

gelen azalma nedeniyle uğranılan manevi zararları 

giderecek ya da hafifletecek nakit veya nakitten başka 

tazmin şekli olarak tanımlanabilir. 

 

 Manevi tazminat miktarının tayini geniş ölçüde 

hâkimin takdirine dayanmaktadır. Ancak hâkim, bu 

takdir yetkisini kullanırken adalet ve hakkaniyet ilkeleri 

ile sınırlıdır. 

 

 Danıştay’ın yerleşik içtihatlarına göre idarenin ağır 

hizmet kusuru olmadıkça manevi tazminata 

hükmedilmemekte; olayın özelliğine göre;   

 

 Zarar görenin kusuru, 

 Ġdari faaliyetin niteliği (önemsiz sonuçlar manevi 

tazminata hak kazandırmaz), 

 Zarar görenin kişisel durumu ve özellikleri, 

 Duyulan fiziksel veya manevi acı, elem ve üzüntü ile 

orantılı ve haksız zenginleşmeye neden olmayacak bir 

miktar belirlenmesi gibi faktörler manevi tazminatın 

belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaktadır.  

 

 Bu değerlendirmeler ışığında;  

 

 Uyarı ve kınama ile aylıktan kesme cezalarında her 

olayın özelliği ayrı ayrı dikkate alınarak  özellikle 

idarenin ağır kusuru olmadığı durumlarda manevi 

tazminat talebinin karşılanmayabileceği, 

  

 Durdurma cezaları ile meslekten çıkarma ve  devlet 

memurluğundan çıkarma cezalarında, ceza kararının 

oluşumunda (disiplin soruşturması yapmadan, savunma 

hakkı  tanımadan ceza verme, disiplin soruşturması 

sırasında özel hayatın gizliliği hakkının ihlali, 

tarafsızlığın bariz biçimde yitirilmesi, KYOK Kararı 

verilen soruşturma ve beraat edilen kovuşturmalara 

rağmen aynı fiilden disiplin cezası verilmesi) gibi 

idarenin ağır kusurunun bulunduğu durumlar söz 

konusu ise  ve yukarıdaki diğer şartlar da bulunuyorsa 

manevi tazminat taleplerinin mahkemelerce kabul 

edilebileceği  öngörülebilir.   
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Takip Ettiğimiz Davalarda Verilen Yargı Kararlarından Örnekler 

 Müvekkil görevli olduğu Ġlçeden başka bir Ġlçe 

Jandarma Komutanlığı emrine atanması sebebiyle, 

hakkında tesis edilen haksız atama işleminin 

durdurulması amacıyla önce Ġl Jandarma Komutanlığına 

müracaatta bulunmuştur.  

 

 Ancak verdiği dilekçenin kabul görmemesi üzerine, 

J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Personel Yönetmeliği'nin 32. 

maddesindeki, "Personel, kurumlarıyla ilgili resmî ve 

şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya 

kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem 

ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma hakkına 

sahiptir." hükmüne dayanarak Ġl Valiliği'ne doğrudan 

yapmış olduğu idari başvuru gerekçe gösterilerek 

hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır.  

 

 Disiplin Soruşturmasında,  

 

 Müvekkilin başka bir jandarma personeli ile birlikte 

hareket ederek benzer içeriğe sahip bir dilekçe ile Ġl 

Valiliği'ne başvurduğu,  

 

 Dilekçeler arasında 1 günlük süre olduğu, 

ÖZETİ: Müvekkil hakkında, Valiliğe 

sunduğu dilekçedeki ifadeler nedeniyle “24 

ay uzun süreli durdurma” disiplin cezasıyla 

cezalandırılması ve cezanın brüt aylığından 

1/2 oranında kesinti yapılması suretiyle 

infazı yönünde tesis edilen işleminin iptali 

talebiyle açılan davada, yerel mahkeme;  

 

 Müvekkilin atama konusunda İl Valiliğine 

doğrudan yaptığı müracaatın, 7068 sayılı 

Kanunun 8/6/c bendinde yer alan bahse 

konu "Amir ya da üstlerinin icraatına karşı 

çıkmak ve bu hareketi toplu hale 

dönüştürerek görev yapılmasını ya da göreve 

çıkılmasını engellemek, buna katılmak, 

katılmaya tahrik ya da teşvik etmek" fiilini 

oluşturacak ağırlıkta ve boyutta olmadığı, 

 

 Fiilde tipiklik şartı gerçekleşmediği 

gerekçesiyle söz konusu cezayı İPTAL 

etmiştir. 

Söz konusu başvurusunda amir ya da üstlerinin 

icraatına karşı olağan sınırları aşan ifadeler kullandığı, 

 

 Diğer bir personeli de hakkında tesis edilen işlemlere 

karşı mahkemeye başvurması için telkinde bulunduğu 

isnatlarında bulunulmuştur. 

 

 

 Aleyhinde başlatılan bu disiplin soruşturması 

neticesinde müvekkil;  

 

 7068 sayılı Kanun'un 8/6-c maddesindeki "Amir ya 

da üstlerinin icraatına karşı çıkmak ve bu hareketi 

toplu hale dönüştürerek görev yapılmasını ya da 

göreve çıkılmasını engellemek, buna katılmak, 

katılmaya tahrik ya da teşvik etmek" fiilini 

işlediğinden bahisle müvekkil J.Gn.K.lığı Merkez 

Disiplin Kuruluna sevk edilmiş, 

 

 Merkez Disiplin Kurulunca 7068 sayılı Kanun'un 7/2. 

maddesi ile 8/7. maddesi uygulanarak hakkında, "24 ay 

uzun süreli durdurma cezasıyla cezalandırılması" ve 

cezanın brüt aylığından 1/2 oranında kesinti yapılması 

suretiyle infazı yönünde cezai işlem tesis edilmiştir. 

 

 Hukuka  aykırı söz konusu cezanın iptali talebiyle 

Hukuk Büromuzca takip edilen dava sonucunda Ġdare 

Mahkemesi; müvekkilin eylemlerinin, 

 

 Kendisine isnat edilen 7068 Sayılı Kanun'un 8/6-c 

maddesindeki "Amir ya da üstlerinin icraatına karşı 

çıkmak ve bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev 

yapılmasını ya da göreve çıkılmasını engellemek, buna 

katılmak, katılmaya tahrik ya da teşvik etmek" 

disiplinsizliğini oluşturacak ağırlıkta ve boyutta 

olmadığı, 

 Fiilde tipiklik şartı gerçekleşmediği gerekçesiyle söz 

konusu  disiplin cezası işlemini hukuka aykırı bularak 

İPTAL etmiştir. 

Anayasa (Madde 74, Fıkra 1) 

 

Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine 

başvurma hakkı  

“Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek 

kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar 

kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve 

şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile 

başvurma hakkına sahiptir.”  
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Torun Hukuk Bürosu;  
 

Ankara’da konuşlu olan büromuz, sadece Ankara’da değil, tüm 

Türkiye’de, müvekkillerin hukuki problemlerinin çözülmesinde, 

yargılama ve idari makamlar nezdindeki dava ve hukuki 

işlemlerinin yürütülmesinde daima en kısa, en etkili ve sonuca 

giden en doğru yolu bulma hedefini düstur edinerek, etik 

ilkelerden ödün vermeksizin, başta disiplin hukuku, memur 

hukuku, özlük haklarına ilişkin dava ve işlemler ile aşağıda 

belirtilen alanlarda tecrübeli avukat kadrosuna sahip bir hukuk 

bürosudur.  

  

Amacımız; hukukun içinde kalarak, doğruluk ve dürüstlük 

ilkeleriyle bağlı bir şekilde, mevcut yargılama sisteminde müdafi 

veya taraf vekili sıfatıyla, hukukun bizlere sunduğu çerçeve 

içinde adaletin somut olarak ihtiyacı olan kişiye ulaşmasını 

sağlamaktır.  

  

Mevcut avukat kadrolarımızla; 

 

 Ceza Hukuku 

 Ġdare Hukuku 

 Borçlar Hukuku 

 Ticaret Hukuku  

 Aile Hukuku 

 Arabuluculuk Hizmetleri 

 Ġnsan Hakları Hukuku 

 Askeri Personel Hukuku 

 Ġcra ve Ġflas Hukuku 

 Ġş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

 Kişisel Verilerin Korunması Hukuku 

 Tüketici Hukuku 

 Kat Mülkiyeti Hukuku  

 

 

alanlarında avukatlık hizmetleri sunmaktayız. 

  

Önceliğimiz İnsan Haklarına Saygı ve İş Disiplini  

Aylık Ücretsiz Bülten 


