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Tomyiz isteminde Bulunan (Davacı) ; Tayfun Cengiz:Adına Egj;im Ve Bifim
Emekçileri Sendikası

Vekili ; Av. Muslafa ErdOğdu • AV.Hawa Akdo(ıan

ISUkl81Cad. 5252 $Ok. Oğuzla"şh. Kat:214
MerkezfMERSIN

Karşı Taraf (Davalılar)
Vaklli

; 1. Mersin Valiliği

; Av. Defne Portnkal

Mersın Iı Milli Ellitim ,Mvdiir1ü!}ÖDumlupınar Mah.
Gm!: Blv. Yon'şehirlMERSIN

2. Tarsus KaymakamlrğılMERSIN

Isternın Özeti; r'o'Ie,sinı. Idare Mnhkemesince verilen 3111212014
tarihli ve E:2

014
/56; 1<;2014/985 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılr Idari

Yargılama Usuru Kanunu'n,ın 49. maddesi vyannca lemylwn incelenerek bOZulmas!istanilmeklediL

Mersin ValiliğinIn SavunmllS,"ln Özelf ; istemin reddl gerekll!,!i savunulmakladır.
Tarsus Kaymakamllgınrn Spvunm.,sın," Özoti ; Snvunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik HAkimi
ODşOncesl

gerektiği düşünOlmCldedir.

;Ahrnet 8ilgen

; fdaıe mahkemesince verilen kararın bozulması

TÜRK MilLiETI ADıNA
Hiikiim veren Danıştay OnIkinci Dairesince işin geregi <iOşOnGldO;

Dava; Mersin IIi. Torsus "çeSi Mf/li Egitim MOdOrluğOnde ı'eri haZırlama va lo;on1rol
işlelmeni olarak görev yapan ?8VaClOın,17.06.2013 tarihinde mazeretsiz olarak gOrevc
gelmedıglnden !lahlsle 657 sayılr Devlet Memurlan Kanununun 125/C-(b) maddeSiuyarınca
1130 omnındn aylıktan kesme C(:ıı;asıilo ceznlandırılmaSlOa ilişkin 08.11.2013 tarilıll ve 1289
sayılı işlem ilc bu işleme yapılan ıtirazın reddine Ilişkin 04.12.2013 :arihli ve 1289 saytiı işleminiptal edilmeSi Istemiyle açılmıştır.

Jdare Ivtahkemesince. davacının 17.06.2013 tarıhlnce Işe gelmemesı Şokı:nde
gerçekleşen eylemin konusunun. Sendikanın kuniluş amacı ve faaliyet aranı ile ilgisinin
Olmadıgı, Orke genelinde sO'dürOlen bir ıakımıopfumsaıeylenılere destek Olmak amacl}1a
yapıldığı, davaemın bu oyreme katılarak göreve gelmemesin'n sendikal (aaliyet kapsamında
d!lDerlCrıdiriıemeyeCeğlsonuCtJna vanlarak, lesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırıltk
Iıulunrnadr~ı gerc}:98siyle daval11l1reddine karar verıImiştir.

. Davacı ıara(ı.ndan. mahkeme Karannlf1!*1ıe~8~"'ay~:1 olduğu Ileti SOrUlerek ıemylz,enrncelenlp boZUlması ıstenilmektedir,. . . ••ır;~.",!. "" ,,"'l
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657 sayılı Devlet Memurian Kanunu'oun 125iC-(I)) maddeslnde:O;WrsOz olarak bi: veya
iki gün göreve gelmemek" fıin memurım, bmı aylığırıdafl 1130.1/8 <ır<lsında kesinti >'apılmıısınıgorelltiren Iii! ve haller araSın,kı ~yılmışt,ır,

Dava dosY'dsınln Incelenmes;nden;Mersirı iıi, Tarsus IlçeSi Milli Eğitim Müdürlügatıde
vori hazulama ve Kontrol işletmeni olar",!, görev Yapandavaemın .. 17.06./',013 tatihinde
ıııaz!)'retsiz Olarak gOrevo gelm€ldiı;li hus(ısunun araştırılması amac'ıyla başkııllan soruŞwrma
neUıcesindB. üyesi OldUğu sendikanın eı-'Iem kararı 'doğnıl(us-und;ı anıları tBnhle 1 gOn Süreyle
göreve ge'

Jm
edigil1in sabil Ofdufjugerakçesiyle eYleml,l'7 uyan 657 s.ayılı Yas<ı'liın 1251C-(b)

maddasi uınırıl')(;a aylıktım kesme cezası Ite cezalanôırrkfl,f/t d1lvacının &öz konusu cezaya
yaptıg' itirazın reddi fı:ı:erine bHkllan cfav@nı/leçılelı!!ı anlaşılrrıakladır.

UYIJşmaZhkla, davaCıllin liyesi bu'undu'i/IJ sendikanın bağlı Olduğu konlederasyan
tarafmdan 16 06,2013 tarihinde yapı [;ırı toplantıda alıfliln karafdo~ rvllusurıtla 17.06.2013
l"nhinde göreve gelmediğ; anlaşılmış olup. sendikal faaliyet kapsamında bir çOn görıı"Je
ge/memek fiilinin mazeret OISfôk kabu/i:i gerekliğindan, G57 Sayııı Y~ntm'un 125/C-(bl iTIoi/des!
onkıınında öZ(irsüz olarak 9'öreve gelmemek friıil1i~ s0buta ermedioiii s'onucuoa ulaşılmıştır.

au duruma gO<'e; disiplin s'uÇu leşkıl elmoy-erı eylem nedeniyle davacı haı.,.;ırıda lesls
edilen işlemlerde hukuka uy;ıtfık bulurımadIOln(J,an, davanın foodi yolunda veril,en ida"e
Mahkemosl kararında hvku!,j Isabet gÖrijlmemişlif.

Açıldaııar> n~derırlJrle. davacının ıemyizlstemınln kabulü ile Mahkeme Kgfarınırı
bQzulmasına, yeniden brr karar ",mi/mek OZere dosyamn idare Mahkemesintl ",önderirmesIne,
bu kararın tebJig tarihini iZleeyen1S'(onbaş) gOn Içedsınde karar"l dOz€lllilmesi yolu 8'!(rk olmQk
üzere 21ilO/2015lalihindo oybir'i~i jre karar verildi.
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