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DAVACI                        : ******* ******* 

VEKİLİ : AV. YALÇIN TORUN  

 

DAVALI : ******* VALĠLĠĞĠ 

VEKİLİ : AV. ******* ******* 

 

 

DAVANIN ÖZETİ : ******* Ġl Jandarma Komutanlığı emrinde subay olarak görev yapan 

davacı tarafından, ******* Ġl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaparken hakkında yürütülen 

disiplin soruşturması sonucunda 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkındaki 

Kanun'un 8/5-ç/6 bendindeki ''Kişinin iffetine yönelik söz söylemek, fiil veya harekette 

bulunmak '' suçunu işlediğinden bahisle 24 ay uzun süreli durdurma ve 6 disiplin puanı ile 

cezalandırılmasına (1/2 oranında kesinti yapılarak infazı) ilişkin ******* Valiliği Ġl Jandarma 

Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın ******* tarih, E:2020/*** sayılı işleminin; disiplin cezası verilirken 

savunmasının dikkate alınmadığı, soruşturma raporundaki bilgi ve beyanlara itibar edilmediği, 

sözleşmeli subay olmasından dolayı bu hususun sık sık dile getirilmesinin, eleştirilmesinin 

psikolojisini olumsuz olarak etkilediği, ******* *******Hastanesinde  ******* tarihinde yapılan 

muayenesinde uyum bozukluğu tanısı ile 30 gün hava değişimi verildiği, tedavi gördüğü, ******* 

******* Hastanesi'nde Anksiyete tanısıyla tedavi gördüğü, tim komutanı olduğundan kendi 

mahiyetindeki çalışanın hak ve hukukunu korumak maksadıyla diğer tim personeli ile yapmış 

olduğu ağız münakaşasından kaynaklı bir olay olduğu, küfürleşme olmadığı, hiç kimsenin 

kendisinden şikayetçi olmadığı, tarafların barıştığı ve konunun kapandığı, kendisinin suçlamayı 

kabul etmediği ancak bir ceza verilmesi gerekiyor ise 7068 sayılı Kanunun 8/3-b/1 fıkrasında yer 

alan dört ile on günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren ''Kendisi ile aynı rütbede 

çalışanlara, astlarına veya mesai arkadaşlarına karşı onur kırıcı söz söylemek, davranışta 

bulunmak veya söz, yazı yada eylemle hareket etmek'' disiplinsizliğinin atfedilebileceği, işlemin 

hukuk ve mevzuata aykırı olduğu iddiaları ile iptali istenilmektedir. 

 

SAVUNMANIN ÖZETİ : ******* Ġl Jandarma Komutanlığı emrinde subay olarak görev yapan 

davacının, ******* Ġl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaparken ******* tarihinde J.Astsubay 

******* *******'yi aradıktan sonra hoparlörü aç diyerek J.Uzman Çavuş ******* *******'ya hitaben 

küfürlü sözler sarf ederek telefonu kapattığı, bu sözleri etraftaki kişilerin de duyduğu, bu olay 

üzerine soruşturma başlatıldığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli muvazzaf 

personel ayrımı yapılmadığı, olayın tutanaklarla sabit olduğu, davacının iddialarının birbiriyle 

çeliştiği, davacı taraf ile Yzb. ******* ******* arasındaki husumet iddiasının doğru olmadığı, fiil ile 

ceza verilen Kanun maddesinin örtüştüğü, Ġdarenin kamu hizmetlerinin işleyişinden sorumlu 

olduğu ve gerekli tedbirleri alması gerektiği, işlemin hukuk ve mevzuata uygun olduğu ileri 

sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
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TÜRK MĠLLETĠ ADINA 

 

Karar veren ******* **. Ġdare Mahkemesi'nce dosya incelenerek gereği görüşüldü: 

Dava; ******* Ġl Jandarma Komutanlığı emrinde subay olarak görev yapan davacı 

tarafından, ******* Ġl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaparken hakkında yürütülen disiplin 

soruşturması sonucunda 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkındaki Kanun'un 8/5-

ç/6 bendindeki ''Kişinin iffetine yönelik söz söylemek, fiil veya harekette bulunmak '' suçunu 

işlediğinden bahisle 24 ay uzun süreli durdurma ve 6 disiplin puanı ile cezalandırılmasına (1/2 

oranında kesinti yapılarak infazı) ilişkin ******* Valiliği Ġl Jandarma Disiplin Kurulu 

Başkanlığı'nın ******* tarih, E:2020/*** sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 

08/03/2018 tarih ve 30354 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7068 sayılı 

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 

Dair Kanun'un "Disiplin Cezası Verilecek Fiiller" başlıklı 8. maddesinin üçüncü fıkrasının b/1 

bendinde "Kendisi ile aynı rütbede çalışanlarına, astlarına veya mesai arkadaşlarına karşı onur 

kırıcı söz söylemek, davranışta bulunmak veya söz, yazı ya da eylemle hakaret etmek" dört ila on 

günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren eylem olarak; aynı maddenin beşinci 

fıkrasının ç/6 bendinde " Kişinin iffetine yönelik söz söylemek, fiil veya harekette bulunmak" 

yirmidört ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren eylem olarak belirlenmiş; aynı maddenin 

yedinci fıkrasında "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, terfileri 

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tabi olan 

personelin;.. b) Uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının 

1/3’ü ila 1/2’si kesilir" hükmüne yer verilmiştir. 

Aynı Kanunun "Uygulanacak hükümler" başlıklı 34. maddesinde; "(1) Bu Kanunda 

hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri uygulanır. (2) 657 

sayılı Kanundaki kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, bu Kanundaki uzun süreli durdurma 

cezası gibi telakki edilir ve uygulanır. (3) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığında terfileri 926 sayılı Kanun, 3466 sayılı Kanun, 3269 sayılı Kanun ile 6191 sayılı 

Kanun hükümlerine tabi olan personel hakkındaki kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, 8 

inci maddenin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükmüne göre yerine getirilir." hükümlerine 

yer verilmiştir. 

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının ******* Ġl Jandarma Komutanlığı emrinde 

görev yaptığı dönemde J.Asb.Çvş. ******* *******'i cep telefonundan arayarak hoporlörü açmasını 

söyleyip J.Uzm.Çvş. ******* *******' a hitaben "sin kaf edeceğim onu, o senin ordamı, duysun, 

******* ******* kim oluyor...."şeklinde küfürlü konuşma yapması neticesinde aynı tarihli tutanak 

tanzim olunduğu ve söz konusu tutanağa istinaden davacı hakkında soruşturma başlatıldığı; 

soruşturma neticesinde hazırlanan idari soruşturma raporunda davacının, 7068 sayılı Kanun'un 

8/4/ç/6 maddesinde yer alan "Kişinin iffetine yönelik söz söylemek, fiil ve harekette bulunmak" 

disiplinsizlik fiillerini işlediğinden bahisle gerekli yasal işlemin yapılmasının uygun olacağı 

kanaatine varıldığı'nın belirtildiği, ******* tarih ve 2020/**E.-2020/**K. Sayılı ******* Valiliği Ġl 

Jandarma Disiplin Kurulu kararında davacının eyleminin 7068 sayılı Kanun'un 8/5/ç/6 

maddesinde yer alan "Kişinin iffetine yönelik söz söylemek, fiil ve harekette bulunmak" 

disiplinsizliğini oluşturduğundan bahisle "yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezası" ile 
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tecziyesine, cezanın "brüt aylığından 1/2 oranında kesinti yapılmak suretiyle infazına" karar 

verilmesi üzerine söz konusu kararın iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı 

anlaşılmaktadır. 

Kamu personelinin disiplin cezası gerektiren fiilleri ile bu fiillerin karşılığı olan disiplin 

cezalarının düzenlendiği mevzuata aykırı hareketlerinin tespit edilmesi durumunda, ilgilinin leh 

ve aleyhindeki tüm deliller toplanıp ifadeler alınmak suretiyle usulüne uygun olarak yürütülecek 

disiplin soruşturması sonrasında isnat edilen eylemlerin sübut bulup bulmadığına ilişkin olarak 

varılacak kanaate göre, tespit edilen disipline aykırı davranışlar nedeniyle yasa ve 

yönetmeliklerde yer alan uygun cezanın verilmesi yoluna gidilebilecek, gerek eylemin sübut 

bulup bulmadığı, gerekse sübut bulan eylemin ceza verilmesini gerektirir fiil veya hal 

kapsamında olup olmadığıyargı mercilerince incelenerek hukukilik denetimi yapılabilecektir. 

Disiplin hukuku cezalandırma ilkeleri açısından ceza hukuku ile benzer özellikler 

taşımaktadır. Bu bağlamda ceza hukukunda geçerli olan suçun "tipiklik" unsuru; suç sayılan 

fiilin ceza normundaki soyut tasviri şeklinde tanımlanmaktadır. Disiplin hukuku yönünden ise 

ceza hukukunda geçerli olan tipiklik ilkesinin yansıması, kişilerin disiplin cezası ile 

cezalandırılabilmeleri için işlenmiş bulunan bir fiilin Kanunda düzenlenen suç tanımına birebir 

uygun olması gerektiği şeklinde olmaktadır. Eğer verilecek cezayı gerektiren eylemlerin gerek 

'tipiklik' açısından gerekse maddî açıdan o cezaya uyar nitelikte olmaması halinde 'o ceza için' 

suçun oluşmadığının kabul edilmesi gerekmektedir. 

Uyuşmazlık konusu olayda dava dosyasında bulunan, soruşturma raporu ve ifade 

tutanakları ile diğer bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden; davacının kullanmış olduğu 

küfürlü ifadeler sabit olup, söz konusu ifadelerin "kendisi ile aynı rütbede çalışanlarına, astlarına 

veya mesai arkadaşlarına karşı onur kırıcı söz söylemek, davranışta bulunmak veya söz, yazı ya 

da eylemle hakaret etmek" kapsamında kaldığı açık olmakla birlikte, söz konusu eylemin, dava 

konusu işlemde gerekçe gösterilen 7068 sayılı Kanun'un 8/5/ç/6 maddesinde yer alan "Kişinin 

iffetine yönelik söz söylemek, fiil ve harekette bulunmak" disiplinsizliğiyle örtüşmediği 

sonucuna varılmış olup, disiplin hukukunda yer alan ve yukarıda açıklanan "tipiklik" şartının 

gerçekleşmemiş olması nedeniyle, anılan madde uyarınca davacının "yirmi dört ay uzun süreli 

durdurma cezası" cezası ile tecziyesine, "cezanın "brüt aylığından 1/2 oranında kesinti yapılmak 

suretiyle infazına" ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine 

varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 427,55-TL 

yargılama giderinin ve A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 2.040,00 TL avukatlık ücretinin davalı 

idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmesi halinde derhal, talep 

edilmemesi halinde ise kararın kesinleşmesinden sonra re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini 

izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ******* Bölge Ġdare Mahkemesi nezdinde istinaf 

yolu açık olmak üzere, **/**/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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