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içerir şekilde) göndprilmediği, yine davalı idarece davacrya ait olduğu ileri sürülen "The Journal of
Academic Social Science,20İ8" isimli yaymın gönderilmediği, yine bilirkişi raporları dışında adı
geçen makalenin birden fazla dergide yayımlanmasına yönelik tespit hakkında bir bilgi ve belge
gönderilmediği anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan; davacınrn, ı'Fe**********s*il isimli rnakalesinin "The Journal of Academiç
Social Science" adlı dergide yayımlanıp yayımlanmadığına dair, adı geçen derginin editörü olan

Eğitim Fakültesi'nde Prof. Dr. öğretim üyesi olarak görev yapan Ö.B.'den; The Joumal of
Açademiç Social Science isimli dergide davacı tarafindan tek başma ya da başka bir öğetim üyesi
veya öğrenciyle birlikie 'ıFe***j,<it****{<******" isimli veya bu konu hakkında dergide yayrmlanan
bir makale olup olmadığ sorularak, yayımlanmrş ise söz konusu makalenin dergiye yaym geliş tarihi
ve dergide yayımlanma tarihlerini gösterir şekilde okunaklı örneği Mahkememiz ara karan ile
istenilmiş, arakatarııa cevaben davacrnrn llFe*********d<" isimli bir çalışmasınrn adr geçen dergide
yayımlanmadığı belirtilmiştir.

Bu itibarla; davacı tarafından profesörlük başvuru dosyasında yer aldığı ve puanlandığı iieri
sürülen llFet**',<******J*****ıl isimli makalesinin 2018 yılında "The Joumal of Academiç Soçial
Sciente" adlr deı'gide yayınlarırn'adığı anlaşılmdktaolup, dolayısıyla davacrnrn bu yayıru tekerriire esas
alınmak suretiyle profesör kadrosu bşvuru dosyasında yer alan diğer yayımr olan "The Joumal of
Academİc Social ScİdnceSfudies" isirnli dergide 15.05.201-8 tarihindeyayrmlanan nKa*****{<**8**il

isimli makalesinin "mükerrer (tekrar) yayım" olarak kabulüne hukuken o[anak bulunmadığrndan ve
davacrnrn mükerrer yayınlarını akademik atarrıave yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak disiplin
suçunu işlediğınden söz edilemeyeceğinden, davacrnrn söz konusu disiplin suçrmu işlediğinden
bahisle üç yıl kademe ilerlenıesinin durdurulması ile tecziye edilmesine, birinci derecenin son
kademesinde bulunması nedeniyle cezan7fl Yo oruunda aylıktan kesme cezası şektinde uygulanmasına
dair dava konusu disiplin kurulu kararrnda hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Aç*lanan nedenlerle; dava konusu işlernin iptalineo aşağıda dökiimü yapilan 335,80-TL
yargılama gideri ile karar tarihi itibariyle yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyannca
belirlenen 2.550,00-TL vekalet ücretinin davalı idare tarafindan davacıya ödenmesine, artan posta
gideri avanslrun hemen talep edilmediği takdirde karann kesinleşmesinden sonra davaclya resen
iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 güün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne
istinaf yolu açık olmak i.izere, 0810712022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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