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KARAR NO : 2016/67;
HAKKINDA SORUŞTURMA İZNt tSTENENLER . :)-TURGUT ÖZBEK

.. tli\ttilli Eğitim Müdürli - ZONGULDAK.
,",2~'ERCAN KAHY A
.,.•' tıii;an Kayn. Sor. Md. Yrd. İlMiili EıÜim

..,!'Mn~iirlüğü - ZONGULDAK . ';
tSNAI EıjtLEN sİJç . .. .,' ':: 6~28Sayılı Kanun ve ilgili YÖnettneH\(;gereği' •
okul müdii~lüğü görevine son verilen müştekinin bu duıÜrI\u iki kez yargıya taşıdığı ve Zo~guldak İdare
Mahkemesı tarafından [nüşteki hakkmda yapılan de~rıi:hdirmenin ikinci kez iptali üzerine, lpt1IIkaranlim .-
Ilygu!lIDnl."slamacıyla yapılan başvıınıyarağrtien iptal kararı verilen işlemin tarihi~deri"sorita yürtlrlüğe
giren .yönetmelik hlikliınlerinc göre söilli ;'sınav 0!Ptiklan ve hakkında verilen yargı kararlarını
uygtılamayarak görevlerini kötüye kuııandıl,<ları iddiası,
SORUŞTÜRMA İZNi VERMEYEN MERCf ':'ZONOULDAK VALİLlöİ
JTİBAlAKONU KARAJ~ ,:.4483 sayılı Memurlar ve Diger Kilmu

.: GOreviilerinin Yargılanması HakkındaKanun'
'uyarınca sorıışhırma Izıtt verilmemesiııeilişkin
: :29/02/2016 giln ve 2016/10 sayıli karar.' .'

'J: ORHAN YILMAZ ..
':;.Mimar Sinan İlkokulu Birlik Mahaııesi
~~~ ••. o.. . • . ;'"... 'I.ZONOOLDAK.

. , . ~ A.,R1A. ~ '. '.. ' ..
. Zongııldak Valiliği il İdare Kurulu Jviüd!lrlügÜ'lıü1.'17lö312016gün ve I.S2lsayllı yaiısıekinclc geleı'i'"

SQI11Fiırriıa~vrakı ile yetkili makaınca verilen 29/0Z12016 tarih ve 20 i6/10 sayılı Jmmr incelenerek geregi
g(\ıi~Üldii:" ..... ... .... . ,:",~",.~:'.".,::>..;, ... .... .:,.), "':':. ....

Ön İncekmc raporu ve eklerinin iııcelenmesiııden, tı MilH Egitim Müdürü Turgut Özbek ve İnsan
Kaypaklan Sorumlu Müdür Yardımcısı Ercan Kahya'İ\ın;6528 Sayılı Kanım ve ilgili Yönefmelik geı'e~i
ökıü nıUctürlüğü görevine son verilen mtışfekininbu :'durıımu iki kez yargıya taşıd,g, Zonguldak td~re .

.M(ifikcın'eii «ırarından muşteki hakkında yapılan ddgeri8iıditmehin ikinci kez iptali üzerine, iptalkararının" .. '
\lygulaninaSl amacıyla yapılan başvuruyıfragı1'len Iptal'kal'arı verilen işlemin tarihinden sonra yür(Jrlü~e
girert yönetmelik bükUmlerine göre sÖzlü' sınav yaptıldan ve hakkında verilimyargı kararlarını'
uygıihırriayarak görevlerini kötüye kuııaildıkhirma ilişkin iddiaların dosyada mevcutbilgi ve belgeler
dahili.ı.ıdcadli takibi gerektirecek mahiyette olduğu kanıiiitiiıiivarıldığından, anılan fiili nedeniyle ilgili kamu'
görevlilcri 'hakkında sonışturına i<.oiverilniemesi yö:nilıideatınan kararda hukuka uyarl'ık görtllmemi~tit'. ".

'~~.:' .. ~~i~i~~~p;~,~:~~~ıl~e~~~tj(~l1~~~!J~p~~,~~~¥;~i~at;~!~$ t1~~,::~~~1:Jril,~
'!Uliıı~,\l-!'}:ı;ylc,~oruştı:ır:ma ızııı vERJr~M.~SfN:ı;iIW",klı yasal ışlemlcrın yapılmasını temınen sonışturma
dösyasınuı Zoııgııldak CLınıhuriyet !J'~şsavcılıgı'na gönderilmesine, ilgililere tebliğ edilmeküzel'e kararın bir

. örn~ğiııi,n ise. ilgili idareyc ıcWf,,~ .i~, oh~,kaıi~lı ~Imak üzere 29/03/20J6 tarihinde oyçoklugıiyla karar
"vcqldı, : .I.f:..q.~ . ,..~(+~ ':; . ';::.' ,,".' >,' .' .
. .' .' Başkan i' ,~ .. ' , .. .... üy~ .:: . . üye.... .•. ';,

NEŞE KURT4J::;:';\ iı .'1$IIP .'TıN çAÖLAR TAHStN YILMAZ .• ' . '...
. 32666 '\ ';, ":' !~~./ı~NJ 37741 94881

X ~~,:~::.~:~~;,;;rı>,::' :,' ..... ...
AZLlK OYU: Itiraz isteminin ;ti'ddedilcrek sonışturiha izniverilmemesinc ilişkin 25/0212alVgtlnlO ve
2016/10 sayılı Valilik klınıTloın ,)naııması gcrektiğid(lşUnce~iyıe ço~unluk kararına katılmiyorum.
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