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Üniversitenizde  şube  müdürü  kadrosunda  görev  yapmakta  iken  FETÖ/PYD
kapsamında  görevden  uzaklaştırılan  ve  hakkında  kovuşturmaya  yer  olmadığına  dair  karar
gereği  görevine  iade  edilen  ilgilinin  görevden  uzaklaştırılmasına  ilişkin  hizmet  kayıtları  ile
açıkta geçirdiği sürelerin Hizmet Takip Programında (HİTAP) yer alan hizmet belgesi ile açık
süreler bölümünden silinip silinemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere,   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun   "Görevden uzaklaştırma"
başlıklı 137'nci maddesinde "Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği
hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan
ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında

  hükmüne,  gerekçesinde  ise, da alınabilir." "Devlet memurlarından görevleri başında
kalmalarında sakınca görülenlerin görevlerinden uzaklaştırılmaları hakkında yürürlükteki
mevzuatın çeşitliliği, dağınıklığı bu madde ile giderilmiş ve hükümler tek bir sisteme
bağlanmıştır. Böylece Memurin Kanunu, Memurin Muhakeme Kanunu, İl idaresi Kanunu,
1609 sayılı Kanun, memurların bağlı bulundukları kurum emrine alınma suretiyle
görevlerinden uzaklaştırılmaları hakkındaki 6435 sayılı Kanun ve çeşitli teşkilât kanunlarında
bu hususa dair konan hükümlerin bu madde ile ifadesi mümkün olmuştur. Ayrıca «Bakanlık
emrine alınma», «açığa çıkarma» v.s, usulleri de lüzumsuz bulunmuştur. Sistem basit ve

  ifadelerine  ve  140'ıncıuygulanması kolay olduğu kadar, sosyal adalete de uygundur."
maddesinde, "Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138

  hükmüne  yer  verilmekinci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler."
suretiyle  haklarında  soruşturma  veya  kovuşturma  yürütülen/yürütülecek  Devlet  memurları
için,    veya    usulleri  yerine,  belirli  şartlarda,"Bakanlık emrine alınma" "açığa çıkarma"
görevlerinden ayırmak suretiyle ihtiyati tedbir uygulanabileceği belirtilmiştir.

Bununla  birlikte,  görevden  uzaklaştırılan  memurların  durumu  mezkûr  Kanunun
141'inci maddesinin ilk halinde "Görevden uzaklaştırılan Devlet memurlarının bu süre içinde

 düzenlemesi yapılmış, gerekçesinde her türlü hak ve yükümlülükleri devam eder." "Bu madde
Anayasanın 30 ncu maddesinin son fıkrasının kabul ettiği yepyeni bir sosyal düşüncenin
ifadesidir. Memurun görevinden uzaklaştırılmakla, kesin olarak Devlet memurluğundan
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çıkartacağı veya Devlet memurluğuna engel olabilecek bir hüküm giyeceği belli değildir. Bir
taraftan hizmetin selâmeti için memuru görevinden uzaklaştırmak lüzumu kabul edilirken, öte
yandan şüpheli bir sonuç için aylığını tamamen veya kısmen keserek onu ve geçindirmeye
mecbur olduğu ailesi fertlerini sefalete bırakmak uygun görülmemiş, memurun her türlü hak
ve yükümlülükleri devam ettirilmiştir. Memurun görevinden uzakta kaldığı süre ne kadar uzun
olursa olsun bu haklar devam edecek, hattâ yetkili mahkemelerce tutuklanmasına karar

 ifadesi yer almıştır.verilse bile tutuklu kaldıkları sürece yine haklarını kaybetmiyeceklerdir."
Ancak  mezkûr  maddede  12  sayılı  KHK  ve  1327  sayılı  Kanunla  gerçekleştirilen

değişiklik sonrası "Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir
suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi
ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam
ederler. 143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının
kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre,
derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az
bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe

 hükmüyle madde son halini almıştır.ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir."
Görüleceği  üzere,  söz  konusu  değişiklik  sonrası  görevden  uzaklaştırılan  Devlet

memurlarının  bu  süre  içinde  her  türlü  yükümlülüklerinin  devam  ettiğine  dair  ifade madde
metninden  çıkarılmıştır.  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  "Tedbirin kaldırılması"
başlıklı  142'nci maddesinde  "Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma
veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan
görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından
görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü
uygulanır."  hükmüne;    başlıklı"Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller"
143'üncü maddesinde, "Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler,
b) Yargılamanın Men'ine veya beraatine karar verilenler,
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,
ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel

olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler,
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri

kaldırılır." hükmüne yer verilmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hükümler ve bunların tarihsel seyri

birlikte  değerlendirildiğinde  yasa  koyucunun,  hakkında  görevden  uzaklaştırma  tedbiri
uygulanan memurun, Devlet memurluğu statüsünün ve kadrosu  ile bağının devam etmesini,
memuriyet statüsüne bağlı sosyal hak ve yardımlardan yararlanmasını öngördüğü, ancak kısıt
aylık  ödenmesi  ve  görevine  dair  yetki,  sorumluluk  ve  yükümlülüklerden  uzaklaştırması
suretiyle  de  görevi  ile  ilişiğini  sonlandırdığı  görülmektedir.  Doktrinde,  memurluk  sıfatının
ortadan kalkmadığı,  fakat bazı yetki ve menfaatlerin kısıtlandığı bu gibi durumlar,  "memur

 olarak adlandırılmaktadır.statüsünde kısıntı yapan haller"
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Diğer  taraftan, 657  sayılı Devlet Memurları Kanununun  "Memur bilgi sistemi, özlük
  başlıklı  109'uncu  maddesinin  dördüncü  fıkrasında dosyası" "Özlük dosyalarının tutulma

esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel
 hükmüne yer verilmiştir.Başkanlığınca belirlenir."

Mezkur  hükme  dayanılarak,  15/04/2011  tarihli  ve  27906  sayılı  Resmi  Gazetede
yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No:2) D/5 bendinde "Özlük dosyası sekiz
bölümden oluşur:

Birinci bölümde; ilk-yeniden-naklen atamaya ilişkin belgeler,
İkinci bölümde; öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü

eğitim-staj ve incelemeleri ile ilgili belgeler, katıldığı her türlü eğitim faaliyetine ilişkin
belgeler, kendisi tarafından verilen yayın ve eserlerine ilişkin bilgiler,

Üçüncü bölümde; memurun kullandığı izinlere ilişkin belgeler,
Dördüncü bölümde; memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin

evraklar ile verilen disiplin cezaları, yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar
örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa inceleme, soruşturma ve denetim
raporları,

Beşinci bölümde; kurumlarca gerekli görülmesi halinde memurun maaş, ücret,
harcırah ve sair parasal haklarına ilişkin belgeler, emeklilik durumuna ilişkin belgeler,
bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bildirimler, mal beyannameleri ile sendika üyeliğine
ilişkin belgeler,

Altıncı bölümde; memurun adaylık ve asli memurluğa atanmasına ilişkin belgeler,
derece ve kademe ilerlemeleri, sınıf, yer, unvan, görev değişiklikleri ile ilgili belgeler, geçici
görevlendirilmesine ilişkin belgeler,

Yedinci bölümde; ödül, başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve
belgeler,

Sekizinci bölümde; askerlik durumu, mecburi hizmet yükümlülüğü ve özürlülük
durumuna ilişkin belgeler ile yukarıdaki bölümler kapsamına girmeyen memurun hizmet
durumuna ilişkin diğer mesleki bilgi ve belgeler,

Saklanır." hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  53/B  maddesinde  "Görevden

uzaklaştırma, Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülen kamu hizmetinin
gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen üst kuruluşlar ile
yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel hakkında
alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri disiplin veya ceza soruşturmasının
herhangi bir safhasında üç ay süreyle alınabilir. Soruşturmayı yürütenler görevden
uzaklaştırmayı teklif edebilirler. Bu sürenin bitiminde tedbir kararının alınmasına ilişkin
sebeplerin devam etmesi halinde tedbir her defasında üç ay uzatılabilir.

…
Görevden uzaklaştırılanlar, kanunların öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan

faydalanmaya devam ederler. Ancak görevden uzaklaştırma süresi içinde kendilerine
aylıklarının veya ücretlerinin üçte ikisi ödenir.

Göreve tekrar başlatılmanın zorunlu olduğu durumlarda, bunların aylıklarının veya
ücretlerinin kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve Devlet yükseköğretim kurumlarında
çalışanlar bakımından görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe
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ilerlemesinde ve bu sürenin dereceye yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan
kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak ve
akademik yükselme için gerekli bekleme süresinden sayılmak suretiyle değerlendirilir.

Soruşturma sonunda kamu görevinden çıkarma cezası önerilmesi hali dışında
görevden uzaklaştırma tedbiri, bu tedbiri alan yetkililerce derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbiri alınmakla beraber, soruşturma sonunda yetkili makam
veya mercilerce hakkında kamu görevinden çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler ile
ceza kararından evvel haklarındaki disiplin soruşturması af ile kaldırılanlar, bu kararların
kesinleşmesi üzerine veya tedbir süresinin dolması hâlinde derhal göreve iade edilirler.

Kişinin görevi başında kalmasının, soruşturmanın devamına engel olmadığı hallerde
görevden uzaklaştırma tedbiri süresi dolmadan da kaldırılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7'nci maddesinde, yükseköğretim
kurumları  arasında bu Kanunda belirlenen amaç,  ilke ve hedefler doğrultusunda birleştirici,
bütünleştirici,  sürekli,  ahenkli  ve  geliştirici  işbirliği  ve  koordinasyonu  sağlamak
Yükseköğretim Kurulunun görevleri arasında sayılmıştır.

Diğer  taraftan,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  Ek  14'üncü  maddesinde,
kurumların,  mezkur  Kanunun  uygulanmasına  ilişkin  hususlarda,  bağlı  veya  ilgili  oldukları
Bakanlık kanalıyla (mülga) Devlet Personel Başkanlığına başvuracakları belirtilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,
1- Gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun gerekse 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununun  görevden  uzaklaştırma  tedbiri  kaldırılanlar  hakkında  uygulanan  ihtiyati  tedbiri
tüm  hüküm  ve  sonuçları  ile  ortadan  kaldırmaması  sebebiyle  Olağanüstü  Hal  Dönemi
içerisinde  görevden uzaklaştırılan  ve Kanun Hükmünde Kararnameler  ile  kamu görevinden
çıkarılmadan göreve iade edilen Devlet memurlarının görevden uzaklaştırma tedbiri nedeniyle
açıkta görünen sürelerinin hizmet belgesi/cetvellerinden silinmesinin uygun olmadığı,

2-  Görevden  uzaklaştırmaya  ilişkin  belgelerin  ilgililerin  özlük  dosyasında  da
bulundurulması gerektiği,

mütalaa edilmektedir.
Diğer taraftan,  Anayasanın 123 üncü maddesinde karşılığını bulan "idarenin bütünlüğü

ilkesi"  uyarınca,  üniversitelerde  benzer  konulara  ilişkin  ortaya  çıkabilecek  tereddütleri,
uygulama birliği sağlayacak şekilde doğru bir çözüme kavuşturabilmek ve yazışma sürecini
etkili  bir  şekilde  yürütebilmek  için,  taleplerinizin  öncelikle  Yükseköğretim  Kurulu
Başkanlığına intikal ettirilmesi gerekmekte olup, bu şekilde karşılanamayan taleplerin anılan
Başkanlıkça,  görüş  ve  değerlendirmelerini  de  içerecek  şekilde  Bakanlığımıza  intikal
ettirilmesi halinde gerekli inceleme yapılarak görüş tesis edilmesi mümkün olabilecektir.

Rica ederim.
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