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-öIümffie-doçent 
kadrosunda öğretim üyesi olarak görev yapan davacrrun, hakkında

yürütülen disiplin soruşturması neticesinde 2547 sayılı Yiikseköğetim Kanunu'nun 53 üncü
maddesinin (b) fikrasının (4 numaralı) bendinin fi) alt bendi uyannca "mükerrer yayınlannı akademik
atama ve yükselmelerde ayn yayınlar olarak suf,mak" disiplin suçunu işlediği gerekçesiyle üç yıl
kademe ilerlemesinin durdurulmasr ile tecziye edilmesine, birinçi derecenin son kademesinde
bulunması nedeniy"le cezanffı'/o orzınında aylıktan kesme ceza§ şeklinde uygulanmasına dair

Faküllesi Disiplin Kurulu'nun tarih ve karar sayılı kararının; hukuka aykın
olduğu, Profesöflük kadröstıria-başvurusu iizerine oluşturulan jüri üyelerinden Prof. Dr. S.E. ile
arasında dahıi önceden husumet bulunduğu, disiplin soruşfuimasına konu ğ6Fe********ı******{<"

isimli makalenin yalruzca, The- Joıırnal of Acacemic Soçiai Sicence Sfudies isimli dergide
yayınlandığı, başkaca bir yer dergide yayınlanmadığı, tekrar yaylm suçunun sübut bulmadığı, bir alt
ceza aygıı7anmama nedeninin gerekçeli biçimde açıklanmadığ, şartlan 'dluştuğu halde alt ceza
uygulaması yoluna gidilmediği iddialarıyla iptali istenilmektedir.

SAY[JFIMANI}{ ÖZnrİ : Davacr hakkında yiirütiilen disiplin soruşturmasr sonuçunda getirilen
yayrnlannı akademik atama ve yükselmelerde ayn yayınlar olarak

sunmak disiplin suçunu işlediği sabit görülerek dava konusu disiplin cezası verildiği, işlemin hukuka
uygun oiduğu ileri sürülerek davanrn reddi gerektiği savunulmaktadır.

TURI( MILLETI AI}INA

Karar veren Isparta İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği gört§üldü:

Dava; üniversitesi Faküitesi
Böliimü'nde doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak görev yapan davacrnrn, hakkında yürüfiilen
disiplin soruşturması neticesinde 2547 sayılı Yükseköğetim Kanunu'nun 53 iincü maddesinin (b)
fikrasının (4 numarah) bendinin 6) alt bendi uyıırmca "mükerrer yayınlannı akademik atama ve
yiikselmelerde ayn yayınlar olarak sunmak" disiplin suçunu işlediği gerekçesiyle üç yıl kademe
ilerlemesinin durdurulması ile tecziye edilmesine, birinci derecenin son kademesinde bulunması
nedeniyle cezarun l/q oraııfi:lda aylıktan kesme cezasl şeklinde uygulanmasına dair
Fakültesi Disiplin Kurulu'nun tarih ve karar sayılı kararrrun iptali istemiyle açılmıştır.

2547 sayıIı Yfüseköğetim Kanunu'nun 53 iincü maddesinin (b) fikrasının (4 numaralı)
bendinin (ı)"alt bendinde; "Miikerrer yayınlarını akademik atama ve yiikselmelerde ayrı yayınlar
olarak sunmak." fiili "kademe ilerlemesinin durdurulmasü" disiplin cezaslru gerektiren fiil ve haller
arasrnda sayılmış, 53/D maddesinde ise; birinci derçççnin son kademesinde bulunması nedeniyle
kademe ilerlemesinin durdurulmasl cezaslntn uygulanamaması halinde bnit aylıklanrıın 1l4 ila 1/2'si
oranrnda aylıktan kesme cezasl uygulanacağı htikiim altına alınmıştır.

Dava dosyasınrn incelenmesinden; üniversitesi Fakültesi
Fakültesi Böliimü'nde doçent kadrosunda öğetimüyesi olarak görev yapafl
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