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DAVANIN OZETI : üniversitesi Fakültesi
Bölümünde öğetim üyesi olarak görev ywafldavacı tarafindan, hakkındayiirütülen

disiplin soruşturması netiçesinde 2547 sayılı Yüksekoğretim Kanunu'nun 53 üncü maddesinin (b)

fılwasının (3) numaralı bendinin ft) alt bendi uyaflnca 1130 oranrnda aylıldan kesme çezası ile
tecziyesine dair Fakültesi Disiplin Krrrulunun tarih ve toplantı
sayrlr kardrınrp; hukı-d<a aykrçr olduğu, prof,esörlfü kadrosrrna başvurusu üzerine oluşfurulan jüri
üyelerinden Prof. ' iie arasında daha önceden husumet bulunduğu, hang, yayınından
ötiirü haksız yazaflık fiilinin sübut bulduğuna dair hiçbir açrklama yapılmadığı, bir yayın ile ilgili
etik kurul tarafindan inceleme yapılnadan ve etikkurul farafindan etik ihlali bulunduğuna dair bir
karar verilmeden rektörlük tarafından etik ihlali sebebiyle soruşfurma başlafulamayacağı ve ceza
verilemeyeco$, "

" başlıklı
eserin davalı iiniversitesinin etik kurulu tarafindan incelenmediği ve etik ihlaii tespit edilmediği,
haksız yazarlık fiilinin sübut bulmadığ, haksız yazwlık iddiasında adı geçen run
ifadesine başvurulmadığı, biralt ceza uygulanmama nedeniningerekçeli biçimde açftlanmadığ, alt
ceza uygulaması yoluna gidilmediği ileri sünilerek iptali istenilmektedir.

SA\aUNMANIN ÖZETİ : Davacı hakkında yürüti.ilen disiplin soruşturmasr sonucunda getirilen
@ceZas1veri1diği,işleminhukukauyguno1duğui1erisürü1erekdavarun
ve yürütmenin durduruiması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TURI( MILLETI ADINA
Karar veren Isparta 1. İdare Mahkemesince, dava dosyasr incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, üniversitesi Fakültesi
Böliimünde öğetim üyesi olarak görev yapan davacı tarafindan, hakkında yürütiilen disiplin
soruşfurması neticesinde 2547 sayılı Yüksekoğetim Kanunu'nun 53 üncü maddesinin (b} fıkrasının
{j) nurnarak bendinin (h) alt bendi uyarmca 1/30 oranında aylıktan kesme gezasl ile tecziyesine
dair DisiplinKurulunun tarih ve toplantı sayılı kararının iptali
istemiyle açılmıştır.

Vül<selıtlgretim Kurulu Bilimset Araştrrma Ve Yayın Etiği Yönergesi'nin 1.

maddesinde, "Bu düzenlemenin aınacı, bu yönerge kapsamrna giren her tiir bilimsel araştırma,

çalışma" yayın ve etkinliklerde ryulmasr gereken bilim etiği kurallannı ve Yükseköğetim Kurulu
biiimsel araştrrma ve yayln etiği kurullarının görev, yetki, sorumluluk ve çahşma usullerini
belirlemek, devlet iiniversiteleri veya vakıf üniversitelerinin kendi biinyelerinde oluşfuracaklan
bilimsel araştırma ve yayln etiği kurıılları ile alt kurulların uyacakları ilkeleri tespit etmektir."

1İ3
IJYAPBilişimSistemindekibudoldımanabtE://vatandas.uyap.gov.tradresina* II - TVH1LaU - SnTzmtd - RcOQ2E=ilerişebilirsin

EffişEEI

ffiİ


