ÖZET: 657 sayılı Kanunun 98/b maddesi uyarınca memuriyetine son verilen memurun
görevine son verildiği tarihin, tesis edilen işlemin ilgiliye tebliğ edildiği tarih olarak
belirlenmesi gerektiği hk. (13.03.2019-1927)
Mülga Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görev yapmakta iken silahla tehdit
suçundan 2 yıl 1 ay, tabanca ile yaralama suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile tecziye edilmesi
nedeniyle 657 sayılı Kanunun 98/b maddesi gereğince görevine son verilen ve bu hususu
27/05/2014 tarihinde tebellüğ eden personelin, 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinden
yeniden yararlanmak amacıyla görevine son verilme tarihinin mahkumiyetin kesinleşme tarihi
olan 20/02/2014 olarak düzeltilmesi talebinde bulunduğunu belirterek yapılacak işleme esas
olmak üzere Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna
alınacaklarda aranacak genel ve özel şartları düzenleyen 48 inci maddesinin (A) bendinin 5
numaralı alt bendinde, "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş
olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak"
hükmüne yer verilmiş, 98 inci maddesinin (b) bendinde ise memurluğa alınma şartlarından
herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya memurlukları sırasında bu şartlardan
herhangi birini kaybedenlerin görevine son verileceği ifade edilmiştir.
Diğer taraftan, aynı Kanunun 131 inci maddesinin üçüncü fıkrasında "160 sayılı Devlet
Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda
çalışan personel hakkında; görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel
suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya sorgu hakimlikleri veya Memurun Muhakematı
hakkında Kanun uyarınca yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen
takipsizlik, meni muhakeme, iddianame, talepname veya lüzumu muhakeme karar suretleri ile
ilgili mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri bu personelin bağlı olduğu bakanlık
veya kurum veya kuruluşa gönderilir." hükmü bulunmaktadır.
Öte yandan, gerek tüzel kişilerin gerekse gerçek kişilerin, kendilerini ilgilendiren adli
ve idari kararlar hakkında bilgi sahibi olmaları, bu kararların gereklerini yerini getirmek üzere
işlem tesis etmeleri, özel mevzuatında düzenlenmiş ise itiraz etmeleri veya söz konusu kararı
dava konusu yapabilmeleri için bu kararların usulüne uygun şekilde tebliğ edilmeleri
gerekmektedir. Tebliğ müessesesinin bu önemine istinaden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile
yargı mercileri, kamu kurum ve kuruluşları, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler
tarafından yapılacak tüm tebligat işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Mevzuatın
ilgililere verdiği ödev, hak ve yetkilerin yerine getirilmesi ve kullanılmasında tebliğ tarihi
büyük önemi haiz olup, tebliğ tarihinden itibaren ilgili mevzuatında düzenlenen sınırlı bir süre
içerisinde kullanılmayan hak ve yetkilerin zamanaşımına uğraması söz konusudur.
Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay,
tabanca ile yaralama suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile tecziye edilmesi nedeniyle hakkında
657 sayılı Kanunun 98/b maddesi uygulanan personelin görevine son verildiği tarihin,
Kurumunuzca bu hususta tesis edilen işlemin ilgiliye tebliğ edildiği tarih olan 27/05/2014
olarak kabul edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

