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vermeksizin kendisinin tek yazarlı yayıru nedeniyle haksız yazarlık isna&yla ilgili etik
değerlendirmesi yaptlmadrğının görülmesi iizerine bu isnatla ilgili etik değerlendirmesinin
yapıldığı başkaca bir etik kurulu kararı bulunup bulunmadığı hususunrrn Mahkememizin

tarihli arakatarıyla davalı idareye sorulması üzerine verilen cevapia, davaçı hakkında
soruşfurma konusu olayla ilgili etik değerlendirmenin yapıldığı başkaca bir etik kurulu kararı
bulunmadrğırun belirtildiği, dolayısıyla dava konusu disiplin tezasına esas danrşmanlığında
tamamlanan Sanatta Yeterlilik tezinde öğrencisinin ismine yer vermeksizin kendisinin tek yazarlı
yayıru nedeniyle haksız yazarlık isnadıyla ilgili bir etik değerlendirmenin yapıldığı etik kurulu
karannrn bulunmadığı anlaşılmıştır

Bu durumda; yukarıda açık metnine yer verilen Yönerge hükiimlerinin
değerlendirilmesinden, ilgilileri hakkında etik ihlalde bulunduğuna dair inceleme, değerlendirme ve
karar verme yetkisi ve görevinin bu iş ve işlemleri yiirütmek ve karara bağlamak tizere oluşturulan
"etik kurullarz" ait olduğu, davacrnrn etik ihlalde bulunduğunadair tespit ve değerlendirmelerin ise
bahse konu "etik kurul" tarafindarı yaprlmasmrn mevzuat gereği olduğu, ve bu suretle soruşturmaya
konu haksız y'azar\ıkisnadı şeklindeki etik ihlaiin davacr hakkrnda etik ih]aide bulunduğuna dair
alınmış bir "elik kurull' karalına dayanmas,r gerekirken, davaçrrırn danrşmanlığında tamamlanan
Sanatia Yeterlilik iezinde'öğrencisinin ismine yer venneksizin kendisinin tek yazarlı yayffiI
nedeniyle haksız y_azar|ık isnadıyla ilgili bir etik değerlendirmçnin yapıldığına dair etik kuru-lu
kararınrn bulunmadığı anlaşıldığındİn, davacının etik ih161de bulunup bulunmadığna ilişkin yetkili
etik kurulu tarafindan karar alrnmaksrzrn etik ilılal iddiasına dayalı eylerrri sabitgörülerek aylıktan
kesme cezasıyla tecziyesi yönünde alınan dava konusu kararda hukuka uyaılık bulunmamaktadır.

Nitekim benzer uyuşmazlıkt4 Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nin

Açıklanan nedenlerle, dava konus, ,u,"*İl#',ffiffij:§ğ,'#;İ[i;*tı yapılan 303,30 TL
yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarrnca belirlenen 2.550,00 TL vekalet
ücretinin davalı idare tarafindan davacrya ödeirmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi
halinde kararrn kesinleşmesinden sorrra davacıya iadesine, karann tebliğini izleyen giinden itibaren
30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açrk olmak ijzere 11/01/2022
tarihinde oybirliğiyie karar verildi.

Başkan Uye üy.
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