SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARINA İLİŞKİN DİSİPLİN AMİRLERİ VE
DİSİPLİN KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç ve Kapsam:
Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Sayıştay yönetim mensupları ile ilgili olarak disiplin
cezası verecek disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, bunların yetki ve
sorumluluklarını; disiplin ve yüksek disiplin kurullarının oluşumu, üyelerinin görev süresi,
görüşme ve karar usulünü düzenlemek amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
değişik 134 üncü maddesi ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 62 nci maddesinin 4 üncü
fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Olanlar:
Madde 2- (1) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirlerince; kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulu kararı alındıktan sonra Sayıştay
Başkanınca; Devlet memurluğundan çıkarma cezası ilgili disiplin amirinin bu yoldaki isteği
üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilir.
(2) Disiplin ve Yüksek Disiplin kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası ile Devlet memurluğundan çıkarma cezası yerine, ret kararlarının alındığı
tarihi izleyen 15 gün içinde Sayıştay Başkanınca, 657 sayılı Kanun ile bu yönetmelikte
belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla başka bir disiplin cezası verilebilir.
Disiplin Amirleri :
Madde 3- (1) Sayıştay Başkanı yönetim mensuplarının disiplin amiridir. Başkan
yardımcıları, kurul ve daire başkanları, başsavcı, bölüm başkanları, grup başkanları, kurul ve
dairelerde en kıdemli denetçiler, birim başkanları ile basın ve halkla ilişkiler müşaviri,
baştabip, müdürler ve sivil savunma uzmanı kendilerine idari bakımdan bağlı olan yönetim
mensuplarının disiplin amiridirler.
Üst Disiplin Amirleri:
Madde 4- (1) Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları, kurul ve daire başkanlarına göre;
kurul ve daire başkanları en kıdemli denetçilere göre; başkan yardımcıları, başsavcı, bölüm
başkanları, grup başkanları ve birim başkanlarına göre; birim başkanları ise kendilerine bağlı
birim personeline göre üst disiplin amiridirler.
(2) Üst disiplin amiri olarak belirtilenler, bu yönetmeliğin 3 üncü maddesinde
gösterilen disiplin amirliği yetkisini doğrudan kullanabilirler.
Disiplin Amirlerinin Yetkileri:
Madde 5- (1) Disiplin amirleri; Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini
sağlamak amacıyla kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği
ödevleri yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara,
yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre, 657 sayılı Kanunda
yazılı disiplin cezalarından yetkisi dahilinde bulunanları vermeye yetkilidirler.
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Disiplin Amirlerinin Sorumluluğu:
Madde 6- (1) Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine 657 sayılı Kanunla
verilen yetkileri kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; memurlara
kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları göz önünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas
alan bir tutum ve davranış içinde kullanmak ile yükümlüdürler.
(2) Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca;
a) Memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve
memurluktan çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılması gereken disipline aykırı
davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin
soruşturmasını başlatarak, disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğramasını
önlemek,
b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihi
izleyen 15 gün içinde vermek,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarını
gerektiren fiillerle ilgili soruşturma dosyasını tamamlatarak ilgili kurullara intikal ettirmek,
zorundadırlar.
Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının Oluşumu:
Madde 7- (1) Disiplin Kurulu; Sayıştay Genel Kurulunca seçilecek bir üye
başkanlığında, yine aynı kurulca seçilecek bir uzman denetçi, bir başdenetçi, bir müdür ve
Personel ve Eğitim Müdüründen,
(2) Yüksek Disiplin Kurulu ise; Sayıştay Genel Kurulunca seçilecek bir daire
başkanının başkanlığında, yine aynı kurulca seçilecek bir üye, bir uzman denetçi, bir
başdenetçi ve ilgili bölüm başkanından oluşur.
(3) Aynı şekilde birer yedek üye seçilir.
(4) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen personelin üyesi olduğu sendikanın
temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir
disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından
önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde
başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir.
Kurullarda Görevlendirilmeyecek Olanlar:
Madde 8- (1) Haklarında aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uygulanmış
olanlar, 657 sayılı Kanunun değişik 133 üncü maddesi hükümlerinden yararlanmış olsalar
dahi disiplin ve yüksek disiplin kurullarında görevlendirilemezler.
Kurul Toplantılarına Katılamayacak Olanlar:
Madde 9- (1) Kurulların başkan ve üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar
(bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin
soruşturmasını yaptıkları memurlara ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamazlar.
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Üyelerin Görev Süresi:
Madde 10- (1) Kurulların başkan ve üyelerinin görevlendirilme süresi 2 yıldır. Süresi
dolanların yeniden aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür.
Kurulların Toplantı ve Çalışmalarına İlişkin Esaslar:
Madde 11- (1) Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli
gün, saat ve yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması
kurul başkanı tarafından sağlanır.
(2) Kurullarda raportörlük görevi başkanın görevlendireceği bir üye tarafından
yürütülür.
(3) Raportör üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler.
Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:
Madde 12- (1) Kurullar üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.
(2) Toplantılara, başkan ve üyelerin görev başında bulunmamaları halinde seçimle
gelenlerin yedekleri, diğerlerinin yardımcılarından biri katılır.
Kurulların Görüşme Usulü:
Madde 13- (1) Kurullarda, dosyayı inceleyen üyenin açıklamaları dinlendikten sonra
işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca
oylama yapılır. Oylamada çekimser kalınamaz.
Kurulların Karar Süresi ve Usulü:
Madde 14- (1) Disiplin Kurulu kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili
işlerde soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde karar verir.
(2) Disiplin Kurulu, dosyada eksik gördüğü hususları tamamlattırır ve gerektiğinde
ilgililerden bilgi ve belge isteyebilir.
(3) İlgili disiplin amirinin memurluktan çıkarma cezasına ilişkin talepleri, soruşturma
dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna verilmesinden itibaren en geç 6 ay içinde karara
bağlanır.
(4) Yüksek Disiplin Kurulu kendisine intikal eden dosyaların incelenmesi sırasında
gerekli gördüğü takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye,
görevlilerden bilgi almaya, yeminli tanık, bilirkişi dinlemeye, mahallen keşif yapmaya veya
yaptırmaya yetkilidir.
Kararların Yazılması:
Madde 15- (1) Kararlar, karar tarihini izleyen 7 gün içinde, kurul başkanı tarafından
görevlendirilenler tarafından yazılır, başkan ve üyelerce imzalanır.
(2) Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.
Kararların Tebliği:
Madde 16- (1) Disiplin cezaları, verildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde
Başkanlıkça ilgililere tebliğ olunur.
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Disiplin Cezalarına İtiraz:
Madde 17- (1) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme
cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek
disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
(2) İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür. Süresi içinde itiraz
edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
(3) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden
itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
(4) İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı
hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
(5) Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik:
Madde 18- (1) Genel Kurulumuzun 29/12/1982 tarih ve 4227/1 sayılı Kararı ile
yürürlüğe konulan Sayıştay Yönetim Mensuplarına İlişkin Disiplin Amirleri ve Disiplin
Kurulları Hakkında İç Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük :
Madde 19- (1) Bu yönetmelik 5/7/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
Madde 20- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.
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