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DAVACI : Derya BÜYÜKAKSOY'u temsilen Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası
VEKİLİ : Av. Burak SABUNCU

  -UETS[16927-29778-52317]

DAVALI : Çanakkale Valiliği 
VEKİLİ : Av. Seçil ÇELİK KAŞIKÇI

  Milli  Eğitim Müdürlüğü- Merkez/ÇANAKKALE

DAVANIN ÖZETİ :  Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde rehber öğretmeni olarak görev yapan davacının 657 sayılı Kanun'un 125/C-a maddesi 
uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 13/03/2020 tarih ve 5427978 
sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, disiplin soruşturmasına bir aylık zamanaşımı süresi içerisinde 
başlanılmadığı, bağlı bulunduğu sendikanın almış olduğu karar gereğince nöbet görevini yerine getirmediği 
ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, davacı hakkında kendisine 
verilen nöbet görevini yerine getirmediğinden bahisle hakkında disiplin soruşturmasının başlatıldığı, 
davacının disiplin soruşturması sonucunda eyleminin sabit olduğunun tespit edildiği, bunun üzerine dava 
konusu işlemin tesis edildiği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Çanakkale İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Uyuşmazlık; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesinde rehber öğretmeni olarak görev yapan davacının 657 sayılı Kanun'un 125/C-a maddesi uyarınca 
1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemden kaynaklanmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-a maddesinde, "Kasıtlı olarak; verilen emir ve 
görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine 
getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak" 
fiili aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Zamanaşımı" başlıklı 127. maddesinde; bu kanunun 125. 
maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlenildiğinin öğrenildiği tarihten 
itibaren; uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde 
disiplin soruşturmasına, memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına 
başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 127. maddesinde, bu kanunun 125. maddesinde sayılan fiil ve hallerin 
işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren "belli süreler içinde disiplin soruşturmasına/ kovuşturmasına 
başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı", herhangi bir  tereddüte 
yer bırakmayacak açıklıkta ifade edilmiştir. İlgililer bakımından güvence niteliği taşıyan söz konusu 
zamanaşımı süreleri, kamu düzenine ilişkin olmaları nedeniyle disiplin soruşturmasını başlatmaya yetkili 
amirlerce uyulması zorunlu olan süreler olduğundan, bu süreler geçirildikten sonra yapılan disiplin 
soruşturması esas alınarak verilen disiplin cezaları da hukuka aykırı olacaktır. 

Dava dosyasının incelenmesinden; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesinde rehber öğretmeni olarak görev yapan davacının kendisine verilen nöbet görevini 
yerine getirmediğinden bahisle hakkında Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 15/01/2020 tarih ve 
1058871 sayılı soruşturma emri gereğinde başlatılan disiplin soruşturması sonucunda eyleminin sabit olduğu 
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değerlendirilerek 657 sayılı Kanun'un 125/C-a maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla 
tecziye edilmesine ilişkin 13/03/2020 tarih ve 5427978 sayılı işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan 
davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta; rehber öğretmeni olarak görev yapan davacının kendisine verine nöbet görevini 
yerine getirmediğinin Mehmet Akif  Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün 16/09/2019 
tarih ve 17037481 sayılı yazısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine, davacı hakkındaki 
iddialara ilişkin düzenlenen 16/12/2019 tarih ve 24958245 saylı inceleme raporuna istinaden Çanakkale İl 
Milli Eğitim Müdürlüğünün 15/01/2020 tarih ve 1058871 sayılı soruşturma emri ile davacı hakkında disiplin 
soruşturması başlatıldığı görülmüştür.

Bu durumda; davacı hakkında ki nöbet görevini yerine getirmediği yönündeki iddiaların Mehmet 
Akif  Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün 16/09/2019 tarih ve 17037481 sayılı 
yazısıyla idarenin bilgisi dahiline girdiğinden, bu tarihten itibaren 1 aylık zamanaşımı süresi içerisinde 
disiplin soruşturmasına başlanılması gerekmekte iken soruşturma zamanaşımı süresi geçtikten sonra 
verilmiş olan  15/01/2020 tarihli soruşturma oluruna dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde bu 
gerekçeyle hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; 
1-Dava konusu işlemin iptaline,
2-Aşağıda dökümü yapılan toplam 184,60-TL yargılama giderinin davalı idarece davacıya 

ödenmesine,
3-Kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 

1.700,00-TL avukatlık ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine,
4-Artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya re'sen 

iadesine,
5-Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi 

nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, 09/10/2020 tarihinde oy çoğunluğuyla  karar verildi.

Başkan
 GÜNEY AKÇER

 107177 

          

 

Üye
 MURAT ACAR

 192833
 X
  

Üye
 TUĞÇE CANDAN DALYAN

 212475

         

YARGILAMA GİDERLERİ :                              
Başvurma Harcı : 54,40 TL 
Karar Harcı : 54,40 TL 
Vekalet Harcı : 7,80 TL 
Posta Gideri : 68,00 TL 

TOPLAM : 184,60 TL 

AYRIŞIK OY

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-a maddesinde "Kasıtlı olarak; verilen emir ve 
görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine 
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getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak"
eylemi, aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmış, aynı Kanun'un 127/1-a 
maddesinde; bu Kanun'un 125. maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin 
işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme 
yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı kurala bağlanmıştır.

Disiplin cezaları, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları 
sebebiyle subjektif ve bireysel etkilerinin bulunması yanında kamu düzeninin sağlanması bakımından 
objektif ve kamusal öneme sahiptirler. Bu bakımdan disiplin soruşturmalarında izlenecek yöntem, ceza 
verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar açık bir şekilde mevzuatta belirlenmekte, doktrin 
ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır.

Sonucunda ceza verilsin ya da verilmesin memur hakkında disiplin soruşturması başlatılması da  
memur üzerinde subjektif  ve bireysel etkiler doğurmakta, soruşturma süresince zan altında kalmasına neden 
olmakta ve motivasyonunu düşürerek çalışma gayretini azaltmaktadır. Bu nedenle idarelerin, her 
olumsuzluk veya ihbar nedeniyle disiplin soruşturması açılması yöntemine başvurmaları da, çalışma barışını 
bozmakta ve iş üreten bireyleri sürekli bir soruşturma tehdidi altına bırakmaktadır. Bu nedenle disiplin 
amirinin önüne gelen belgelerin belli bir ciddiyette olması ve belli temel bilgileri içermesi, diğer bir ifadeyle 
disiplinsizliğin (suçun) gerçekliğini ortaya koyabilecek  yeterlilikte olması gerekmekte, bunun için ön 
çalışmaya ihtiyaç duyulabilmektedir. Aksi düşünce bir taraftan memurları asılsız ihbarlarla soruşturma 
açılması tehdidi altında bırakacak, diğer taraftan gerçekten disiplin suçu işlemiş bir memur hakkında hiç bir 
ön çalışma yapılmadan disiplin amirine sunulan ham bilgi ve belgelerin yetersiz görülmesi nedeniyle 
soruşturma açılmaması ve ceza verilmemesi sonucunu doğurabilecektir. Bir diğer anlatımla, zamanaşımı 
süresinin, ihbar veye şikayet mektubunun idarenin kayıtlarına girdiği tarihte işlemeye başladığı kabul 
edilirse, idarelerin her şikayet veya ihbar mektubu hakkında hemen soruşturmacı tayin ederek soruşturma 
açmaları gerekir ki; bu da memurlar hakkında asılsız ihbarlarla sık sık soruşturma açılması ve memurların 
soruşturma baskısı altında bırakılmasına neden olacağı gibi idarelere de ek külfetler yüklemiş olur.

Benzer şekilde, mevzuatın yorumundaki güçlük nedeniyle hiyerarşik yapı içerisindeki alt birimlerin 
belli bir durum karşısında üstlerinin veya nihayet Bakanlık merkez teşilatındaki istisas kuruluşlarının 
görüşlerini almak için başvuru yapmaları durumu, ön araştırma ve tutum belirleme safhasının parçası kabul 
edilir. Aynı eylem, tutum veya durumun, il, bölge veya ülkenin bir çok yerinde aynı anda cereyan ettiği 
hallerde, uygulama birliğinin sağlanması bakımından taşranın merkezden gelecek talimatı beklemesi daha 
uygun bir davranış kabul edilmelidir. Aksi durum, statü hukukuna tabi kamu personeli arasında aynı 
mevzuatın farklı uygulanmasına ve hak kayıplarına neden olacaktır. 

657 sayılı Kanunun 127.maddesi soruşturmaya başlama zaman aşımı süresinin başlangıcı olarak ceza 
gerektiren fiil ve hallerin öğrenildiği tarih esas alındığından öğrenilme tarihinin açıklığa kavuşturulması bir 
diğer ifadeyle "kim tarafından öğrenilmesi halinde" zamanaşımı süresinin başlayacağının tespiti 
gerekmektedir.

Konuyla doğrudan ilgisi olmayan herhangi bir makamın ya da birimin disiplin suçu oluşturacağı 
düşünülen fiil veya durumu öğrenmesinin disiplin amiri bakımından herhangi bir etkisi ve bağlayıcılığı 
bulunmadığından Kanunun 127. maddesinde geçen "fiillerin ve hallerin öğrenildiği tarih" ibaresinden, 
disiplin cezası gerektiren bir fiil işleyen memurun, bu fiilinin disiplin cezasını vermeye yetkili amirlerce 
öğrenildiği tarihin anlaşılması zorunludur. Disiplin cezası gerektiren fiillerin yetkili amirler tarafından 
öğrenilmesi halinde, fiilin suç niteliği taşıyıp taşımadığı hususunda bir inceleme yapmaları veya 
yaptırmaları veya eğer suç konusu eylem kendi yetki alanı dahilindeki birimden başka; il, bölge veya 
ülkenin farklı yerlerindeki birimlerde de işlenmiş ve yapılan eylemin suç oluşturup oluşturmayacağı 
hususunda mevzuatın yorumunda tereddüt edilmişse üst disiplin amirlerinin veya Bakanlık ihtisas 
birimlerinin görüşünün alınması için üst makamlara başvuru yapmaları, fiilin disiplin suçu vasfını taşıdığına 
kanaat getirmeleri halinde ise  derhal soruşturmayı başlatmaları gerekmektedir. Öyleyse, disiplin 
soruşturmasının zamanaşımı süresinin başlangıcı bakımından esas alınması gereken öğrenme tarihi; 
herhangi bir idari makamın öğrenme tarihi değil, disiplin soruşturması açmaya yetkili amirlerin öğrenme 
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tarihidir.
Bununla birlikte, mevzuatımızda Cumhurbaşkanı ve Bakanların başında bulundukları teşkilatın ve 

bunlara bağlı kuruluşlarda görevli bütün memurların disiplin amiri olduğu, bu sıfatla haiz oldukları yetkileri 
her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilecekleri, öte yandan ilgisine göre müşteşarların, genel 
müdürlerin, genel sekreterlerin, illerde valiler ilçelerde kaymakamların, belediyelerde başkalarının, yurtdışı 
teşkilatında misyon şeflerinin; sorumlulukları altına bulunan memurlar bakımından en üst disiplin amiri 
oldukları ve bu yetkilerini her derecedeki memur hakkında kullanabilecekleri, valilerin kaymakama göre üst 
disiplin amiri olduğu gibi hususlara yer verilmek suretiyle disiplin hukukunda disiplin amiri, üst disiplin 
amiri, en üst disiplin amiri müesseselerinin varlığı kabul edilmiştir. Bir eylemi tespit eden disiplin amirinin, 
mevzuatın yorumunda veya bir fiilin suç teşkil edip etmediği hususundaki tereddüdü ya da eylemin ülke 
düzeyindeki yaygınlığı nedeniyle konuyu üst disiplin amirine bildirmesi, diğer bir ifadeyle disiplin amiri 
tarafından üst disiplin amirinin takdirinin tespiti istendiği durumlarda, üst disiplin amirinin konuyu 
öğrendiği tarih zamanaşımı başlangıç tarihi olacaktır. 

Dava dosyasının incelenmesinden; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesinde rehber öğretmeni olarak görev yapan davacının kendisine verilen nöbet görevini 
yerine getirmediğinden bahisle hakkında Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 15/01/2020 tarih ve 
1058871 sayılı soruşturma emri gereğinde başlatılan disiplin soruşturması sonucunda eyleminin sabit olduğu 
değerlendirilerek 657 sayılı Kanun'un 125/C-a maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla 
tecziye edilmesine ilişkin 13/03/2020 tarih ve 5427978 sayılı işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan 
davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta; rehber öğretmeni olarak görev yapan davacının kendisine verine nöbet görevini 
yerine getirmediğinin Mehmet Akif  Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün 16/09/2019 
tarih ve 17037481 sayılı yazısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine, davacı hakkındaki 
iddiaların incelenmesi ve sonucu itibariyle davacı hakkında disiplin soruşturmasını gerektiren bir hususun 
olup olmadığının tespiti amacıyla Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 20/0972019 tarih ve 17679478 
sayılı işlemi ile davacı hakkında inceleme başlatıldığı, davacı hakkındaki iddialara ilişkin düzenlenen 
16/12/2019 tarih ve 24958245 saylı inceleme raporunda davacı hakkındaki iddiaların disiplin soruşturmasını 
gerektirdiğinden soruşturması oluru verilmesi yönünde görüş ve kanaat bildirilmesi üzerine, Çanakkale İl 
Milli Eğitim Müdürlüğünün 15/01/2020 tarih ve 1058871 sayılı soruşturma emri ile davacı hakkında disiplin 
soruşturması başlatıldığı görülmüştür.

Bu durumda; davacı hakkındaki iddiaların Mehmet Akif  Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürlüğünün 16/09/2019 tarih ve 17037481 sayılı yazısıyla bildirilmesi üzerine, bu iddiaların incelenmesi 
ve davacı hakkında disiplin soruşturmasını gerektirip gerektirmediğinin tespiti amacıyla 1 aylık süresi 
içerisinde inceleme oluru verildiği, davacıya yönelik iddiaların somutlaştırılarak ortaya konulması üzerine 
de yine 1 aylık süresi içerisinde davacı hakkında disiplin soruşturması oluru verildiği görüldüğünden, dava 
konusu işlemin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, disiplin soruşturma zamanaşımı nedeniyle dava 
konusu işlemin iptali yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

     Üye
 MURAT ACAR

 192833

  


