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İŞLEMİN İPTALİ DAVASI - DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞUMU 2547
SAYILI YASADA ÖZEL OLARAK DÜZENLENDİĞİNDEN VE ANILAN
DÜZENLEMELERDE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ DİSİPLİN
KURULLARINDA SENDİKA TEMSİLCİSİNİN DE BULUNMASI GEREKTİĞİ
YÖNÜNDE BİR KURALA YER VERİLMEDİĞİ

ÖZET: Temyize konu karara ilişkin dosyanın incelenmesinden; İdare Mahkemesince, davacının
sendika üyesi olduğu, üyeliğinin dava konusu işlem tarihinde de devam ettiği, ancak Üniversite
Disiplin Kurulu toplantısına davacının üyesi olduğu sendika temsilcisinin katılmadığı, bu yönüyle dava
konusu işlemin şekil bakımından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiş ise de;
yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yönetici, öğretim elemanı, memur ve
diğer personelin tabi olduğu disiplin kurullarının oluşumu, 2547 sayılı Yasada özel olarak
düzenlendiğinden ve anılan düzenlemelerde yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika
temsilcisinin de bulunması gerektiği yönünde bir kurala yer verilmediğinden, bu yönüyle dava konusu
işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Bu durumda, İdare Mahkemesince davacıya verilen
disiplin cezasının esasına ilişkin bir değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilmesi gerekmektedir.

(2547 S. K. m. 18) (Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin
Yönetmeliği m. 3)
 
İstemin Özeti: Konya 2. İdare Mahkemesinin 23/09/2014 günlü, E:2014/807, K:2014/869 sayılı ısrar
kararının, davalı idare tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
 
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
 
Danıştay Tetkik Hakimi: ….
 
Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Daire kararı doğrultusunda bozulması
gerektiği düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:
 
Dava; Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi ….. Anabilim Dalında doçent unvanıyla öğretim
üyesi ve sendika üyesi olan davacının, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve
Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 9/m maddesi uyarınca, 3 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması
cezası ile tecziyesi gerekmekte ise de, 1. derecenin 4. kademesinde görev yapması nedeniyle
cezanın uygulanması mümkün olmadığından, brüt aylığının 1/4 oranında kesilmesine ilişkin Selçuk
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nın 26/05/2011 günlü, 10152 sayılı işleminin iptali istemiyle
açılmıştır.
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Konya 2. İdare Mahkemesinin 27/03/2012 günlü, E:2011/1084, K:2012/338 sayılı kararıyla; davacının
sendika üyesi olduğu, üyeliğinin dava konusu işlem tarihinde de devam ettiği, ancak Üniversite
Disiplin Kurulu toplantısına davacının üyesi olduğu sendika temsilcisinin katılmadığı, bu yönüyle dava
konusu işlemin şekil bakımından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, iptaline karar verilmiştir.
 
Anılan karar, Danıştay Sekizinci Dairesinin 22/03/2013 günlü, E:2012/6159, K: 2013/2210 sayılı
kararıyla; Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin
3. maddesinde, disiplin kurulunun yükseköğretim kurumlarında, bu kurumların yönetim kurullarını
ifade ettiğinin belirtildiği, Fakülte Yönetim Kurulunun kimlerden oluşacağı ve yapısının ise, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu'nun 18. maddesinde sayma suretiyle belirtildiği, sayılan üyeler arasında,
sendika temsilcisinin de bulunması gerektiği yönünde bir düzenlemenin yer almadığı; bu yönüyle dava
konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; İdare Mahkemesince davacıya verilen disiplin
cezasının esasına ilişkin bir değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle
bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak ilk kararında ısrar etmiştir.
 
Davalı idare, Konya 2. İdare Mahkemesi'nin 23/09/2014 günlü, E:2014/807, K:2014/869 sayılı ısrar
kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.
 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Fakülte Yönetim Kurulu" başlıklı 18. maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde; fakülte yönetim kurulunun, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için
seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşacağı; dava konusu işlem tarihinde
yürürlükte bulunan 53. maddesinin (a) bendinde; üniversite ve bağlı birimlerinin yönetim kurullarının
aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yapacağı belirtilmiş; 09/12/2016 günlü, 29913 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 6764 sayılı Kanun'un 32. maddesi ile eklenen "Disiplin kurullarının teşekkülü"
başlıklı 53/E maddesinde de aynı yönde düzenleme yapılmıştır.
 
Temyize konu karara ilişkin dosyanın incelenmesinden; İdare Mahkemesince, davacının sendika
üyesi olduğu, üyeliğinin dava konusu işlem tarihinde de devam ettiği, ancak Üniversite Disiplin Kurulu
toplantısına davacının üyesi olduğu sendika temsilcisinin katılmadığı, bu yönüyle dava konusu işlemin
şekil bakımından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiş ise de; yükseköğretim üst
kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yönetici, öğretim elemanı, memur ve diğer personelin tabi
olduğu disiplin kurullarının oluşumu, 2547 sayılı Yasada özel olarak düzenlendiğinden ve anılan
düzenlemelerde yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisinin de bulunması
gerektiği yönünde bir kurala yer verilmediğinden, bu yönüyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık
bulunmamaktadır.
 
Bu durumda, İdare Mahkemesince davacıya verilen disiplin cezasının esasına ilişkin bir
değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilmesi gerekmektedir.
 
Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, Konya 2. İdare
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Mahkemesi'nin 23/09/2014 günlü, E:2014/807, K:2014/869 sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,
dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün
içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/06/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
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