
T,C.

ANKARA

BoLGr INNNE MAHKEMESI

2. iDAni onvA oninesi

ESAS NO :2A1U1B0B

KARAR NO ; 2A1 812885
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veriu-eni
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isremiru 6zeri
E:2017 I 1 461, K:2A14 233 ffi'iukukaayKtno|du$uileristirii|erek,ka|dtrr|masristenilmektedir.
SAVUNMANIN OZETI : Savunma verilmemigtir.

TURK tvtiuueri ADINA

Karar veren Ankara Bolge ldare Mahkemesi 2.ldari Dava Dairesince, 2577 saytlt Yasanrn de$igik 45'

maddesi uyannca dava dosyast incelenerek, gere$i g6rUgUldu :

Temsilen E$itim Birli$i Sendikast

Av. Kadriye Canyurt, Av. Harun Kale, Av. Mehmet Koger, Av. Esma

GUven

O$uzlar Mahallesi Ay. Ozdemir Ozok Sokak No:S

Qankaya/ANKARA
/alili$i - ,

' idare Mahkemesi'nce verilen 06/03/2018 giin ve

Dava,
davactott'I, r kargt' 

Milli .E$itim

, 60retmen olarak g6rev Vapmakta olan

bahisle "1/30 oranlnda ayltktan kesme

Disiplin Kurulunun 13.06.2017 tarih ve 2017110cezast" ile cezalandtrllmastna iligkin ',

sayrlt igleminin iptali istemiyle agtlmtgttr.

: idare Mahkemesi'nin 06/0312018 gtin ve E:2017t1461, K:20181233 sayrll karanyla;

tanrklar - ve r in 07.11.2016 gunlti ifadeleri ile davactntn meslektagt tt

6gretmenler odasrnda,.- _ subuta erdiginden Jugun kargrlr$rolan kademe ilerlemesinindurdurulmast

cezaslnrn davaqnrn 6nceki galrgmalarrnrn olumlu bulunmasrndan dolayr bir alt ceza olan "1/30 orantnda

aylktan kesme cezasr,, ile cezalandrrrlmasrna dair dava konusu iglemde hukuka aykrrrhk bulunmadt$t sonugve

kanaatine varrldr$r gerekgesiyle dava reddedilmigtir.

Davacr tarafrndan, istinafa konu mahkeme karanntn hukuka aykrn oldulu ileri sUrUlerek, kaldtnlmast

istenilmektedir.
657 sayrlr Devlet Memurlarr Kanunu'nun 1zstD-l maddesinde "Amirine, maiyetindekilere, i9 arkadaglart

veya i9 sahiplerine hakarette bulunmak veya bunlan tehdit etmeK' fiili, fiilin a$rrhk derecesine g6re memurun'

bulundugu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yrl durdurulmast cezastnt gerektiren fiil ve haller arastnda saytlmtg,

aynr maddenin devamrnda, "Gegmig hizmetleri srrasrndaki gahgmalarr olumlu olan ve 6diilveya bagartbelgesi

alan memurlar igin verilecek cezalarda bir derece hafif 
-olan' 

uygulanabilir." hUkm0ne V9r. .ve.1l1S'
l26.maddesinde ise, kademe ilerlemesinin durdurulmast cezast memurun ba$h oldu$u kurumdaki disiplin

kurulunun karan atrndrktan sonra, atamaya.yetkili amirler il disiplin kurullanntn kararlartna dayanan hallerde

Valiler tarafrndan verilecegine iligkin duzenlemeye yer verilmigtir.

657 sayrl Kanun'un 6111 sayrlr Kanun'un ll3.maddesiyle de$igik.13S.maddesinde, disiplin amirleri

tarafrndan verilen uyarma, krnama ve ayhktan kesme cezalanna kargr oisiptin kuruluna' kademe ilerlemesinin

durdurulmasr cezasrna kargr yuksek dislplin kuruluna itiraz edilebilecbgi, itirazda surenin, karartn ilgiliye tebli$i

tarihinden itibaren yedi gdn oldugu, siiresi iginde itiraz edilmeyen disiplin cezalartntn kesinlegece$i, itiraz

mercilerinin, itiraz dilekgesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gun iginde kararlartnt

vermek zorunda olduklarr, itirazrn kabulu halinde, disiplin amirlerinin kararl g6zden geqirerek verilen cezayt

hafifletebilecegi veya tamamen kaldrrabilecegi, disiplin cezalartna kargr idari yargr yoluna bagvurulabileceli

hUkme ba$lanmtgttr.
Bahsi gegen bu dgzenlemede 657 sayth Kanun'un l3S.maddesinde yeralan disiplin cezalarnailiraz,

itiraz merci ve itirazrn tabi olacafir sure ydnlerinden "6zel" bir duzenleme yaptlmtq ve sdz konusu disiplin

cezalarrnrn usule ve yasaya aykrir oldugu iddiasryla, yasal sUresi igerisinde do$rudan do$ruya dava agmak

veya yetki I i merciye itirazda bul unmak segenekleri tan t nm t gtt r'

Anlagrlacagr gzere,657 sayrlr Kanun'un l3S.maddesinde yer alan"6zel" dtizenleme gere$i, maddede

zikredifen cezalara kargr idari agamada tanrnan itiraz hakkrnrn kullanrlmastntn tercih edilmesi halinde, itiraz

mercileri tarafrndan deg-erlendirme yaprlarak tesis edilen iglemin cezalar hakkrnda nihai iglem niteli$inde.oldugu

ve bu iglemin, teblig tarihini takip eden 60 gUnliik stire iginde dava konusu edilebilece$i aqrk olup; sdz konusu

maddede itiraz mercilerinin, itiraz dilekgesi"ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gun iginde

kararlarrnr vermek zorunda olduklarr duzenleme uyannca itiraz mercileri taraftndan itiraz dilekgesi incelenmek

suretiyle degerlendirme yaprlmamasr halinde ise ceia kesinlegmeyecek, uygulanabilirlik 6zelli$itagtmayacakttr'

k - drE368= ileeri$ebilininiz'
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Dava dosvastntn incelemesinden; davacrnrn, 06.10.2016 tarihinde o$retmenler odasrnda 6$retmen

" 
-"--' etmesi iddiasr ile ilgili olarak hakkrnda yaprlan sorugiurmada 6gretmenler odasrnda

bulunan tanlklar ' ve I )7.11.2016 gunlti ifadeleri ite ' - 
in beyanlalnr

dogruladr$r, sorugturma sonucunda ll Mitli Eoitim oiiiptin Kurulunun 1g.06.2017 tarih ve 2o'l7l1o
sayrh iglemi ile, davacln]l ' iugunu igledi$inin sUbut buldugu, fiilin 657 sayrtr Devlet Memu1arr
Kanunu'nun 1251D'l maddesi Kapsamrnda "Amirinl, maiyetindekileri, ig arkadaglan veya ig sahiplerine
hakarette bulunmak veya bunlarr tehdit etmek" sugunu tegkiiettigi, eylemin iargrhor ot* f.O"re ilerlemesinin
durduru|mas|cezaS|nlndavactnln6ncekiga|rgma|arlnrno|um|u-ou

i|eceza|andtn|mastnar"'''u"'ito[;ilffi;biilijiip-ffi#ibii*
ou cezaya davacl taraftndan sUresi iginde yine Disiplin Kuruluna itiraz edildigi, incak bu itirazrn ' tl Milli Egitim
Disiplin Kurulunca verilmig olan tecziye karan igin yine aynr kurula itirazrn yJprlamayaca$r, 657 sayrl Kanin'un
135'maddesi gere$i de ll Milli E$itim Disiplin Kurulunun Oir ust kurulu otan lr,titti Egitim yti[sek Disipiin Kurulu'na
ise kademe ilerlemesinin, durdurulmast cezalarr igin itiraz edilebileceginden ilgiliiin talebi dogruliusunda iglem
yaptlamamlgttr." gerekgesiyle itirazrn incelenmeksizin reddedildi$i, sdz konuiu kararrn teblilr' gzerine badrlan
davanrn agrldrgr anlagtlmrgtlr.

Bu ba$lamda, davactntn itiraztntn, mevzuat hUkUmleriyle birlikte de$erlendirilmesinden, davaqnrn
dava konusu igleme kargr it fi/tilti egltim Disiplin Kurulu'na hitaben 

-yapr'g 
oldugu itirazrn, "ll Milli

E$itim Disiplin Kurulunca verilmig olan tecziye kararr igin yine aynr kurula itirazrn yaprlamayacag'" gerekgesiyle
uygun gdrUlmemesi sonucunda, (gg!- cezantf kademe ilerlemesinin durdurulmast cezast oldudu ve dava
Lonusu isl_emin 9l! c%g_ riyg.u|aFlst oEEfqs]s eAiiAig
dosyantn, 0st makam olan YuksekDisipiinKrulun'5 gdr''A-ernm@-rJ-kirl(e1i;-itirazriltdun g6rUimedigine dair
yaztntn davactya tebli$ edilmesinin, idarenin bUt0nlU$U ilkesine aykrrrlk tegkil ettiginden vL davacrnrn dava
konusu igleme kargr yaptr$r itiraztntn de$erlendirilmemesi neticesinde dava konusu 6ezanrn da uygulanabilirlik
dzelli$ine haiz olmadt$t sonucuna ulagrldr$rndan, idare Mahkemesince dava konusu iglemin ipia-li yerine bu
hususlar de$erlendirilmeden, esastan davanrn reddi y6nUnde karar verilmesinde hukuki isabet g6rglmemigtir.

Aglklanan nedenf erle,davaqntn istinaf isleminin KABULUNE idare Mahkemesi'nce
verilen 06/03/2018 gUn ve E:201711461, K:2018t233 sayrlr karann KALDIR;LMASINA, dava konusu iglemin
iptaline, mahkeme ve istinaf safhastna ait toplam 274,}}-TLyargrlama gideri ile Avukathk Asgari Ucret Tlrifesi
uyarlnca belirlenen 1090,00-TL vekalet ticretinin davalr idareden alrnarlk davacrya verilmeslne, artan posta
Ucretinin davactya iadesine, 2577 sayfi Yasanrn de$igik 4s.maddesinin 6.flkiasr uyalnca KES|N oiarak,
3111012018 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Bagkan

METIN ULUKANLIGIL

217367

Mahkerye Yargrlama Giderleri

Uye

S|BEL KAYA SA9MALI

37887

Uye

SEVCAN GUL$EN

37859

Bagvurma Harcl

Karar Harcr

Vekalet Harcl

: 31,40 TL

: 31,40 TL

: 4,60 TL

Posta Gideri : 66,50 TL

TOPLAM : 133,90 TL

istinaf Yargllama Giderleri

istinaf Bagvuru Harcr : 98,10 TL

Posta Gideri : 42,00 TL

TOPLAM

GENEL TOPLAM

BG/02.11.18 t12.11.18

: 140,10 TL

: 274,00 TL

UYAPBiliEinrsistenrindeki budokiirnanahttp://vatandas.uyap.gov.tradrcsinden WjTMROY - LpDxM3j - DkFlRlk - dfE368= ileerisebitininiz.


