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DAVACI : ......
VEKİLİ : AV. İDDAMİN KARAHANCI -UETS[16598-95070-51015]

DAVALI : AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI/ANKARA
VEKİLİ : .....

DAVANIN ÖZETİ : Gaziantep İli, ... İlçesi Sosyal Hizmet Merkezinde ... olarak görev yapan 
davacının, hakkında .... tarihinde verilen uyarma disiplin cezasının 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca özlük dosyasından silinmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine 
dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının .... tarih ve ... sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, 
davacının başka disiplin cezası almadığı ve bir adet başarı belgesinin olduğu, talebin reddedilmesinin 
sebebinin ne olduğuna ilişkin bir açıklama bulunmadığı, takdir yetkisinin mutlak olmadığı ileri sürülerek 
iptali istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, davacının sosyal paylaşım 
sitesinden yaptığı bazı paylaşımların  siyasi/ eleştirel nitelik taşıması nedeniyle devlet memuru vakarına 
yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak fiili sabit görülerek 657 sayılı Kanunun 125/A-e maddesi 
gereğince .../2016 tarihinde uyarma cezası ile tecziye edildiği, personelin ilgili maddede belirtilen süre 
içerisindeki davranışlarının disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talebini haklı kılacak nitelikte 
görülmesi halinde talebin kabulüne karar verilebileceği, idarenin bu konuda takdir yetkisinin bulunduğu 
belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Gaziantep 3. İdare Mahkemesi'nce,  dava dosyası incelendikten sonra işin gereği 
görüşüldü: 

Dava; Gaziantep İli, .... İlçesi Sosyal Hizmet Merkezinde .... olarak görev yapan davacının, 
hakkında .../2016  tarihinde verilen uyarma disiplin cezasının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 
133. maddesi uyarınca özlük dosyasından silinmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine dair Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığının .... tarih ve .... sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 133.maddesinde; "Disiplin cezaları memurun özlük 
dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış 
olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 
sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini 
isteyebilir. Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte 
görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına  işlenir. Kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında  disiplin kurulunun mütalaası 
alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda anılan yasa hükmünün değerlendirilmesinden, uygulanan disiplin cezalarının özlük 
dosyasından silinmesi konusunda disiplin cezası işlemine maruz kalan kamu görevlisinin bağlı 
bulunduğu idareye başvurulması halinde idarenin, ilgilinin bu süre zarfındaki davranışları ile birlikte 
yapılan görevin niteliği ve önemi de göz önüne alınarak uygulanan disiplin cezasının silinebileceği 
öngörülmektedir. Bu bağlamda disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talebinin değerlendirilmesi 
kapsamında ancak ilgili memurun cezanın özlük dosyasından silinme süresi içerisindeki davranışları 
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dikkate alınabilecektir.
Dosyanın incelenmesinden; Gaziantep İli, .... İlçesi Sosyal Hizmet Merkezinde ... olarak görev 

yapan davacı hakkında, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı bazı paylaşımların siyasi/ eleştirel nitelik 
taşıdığının tespiti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda üzerine atılı eylemin sübut bulduğu 
gerekçesiyle 657 sayılı Kanunun 125/A-e maddesine aykırı davranışları nedeniyle uyarma cezası ile 
cezalandırılmasına karar verildiği, davacının söz konusu cezanın sicilinden silinmesi istemiyle ... tarihli 
dilekçe ile yaptığı başvurusunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı  anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi için kanunda 
öngörülen beş yıllık süre içerisinde davacının disiplin cezalarının silinmesine engel teşkil edecek 
herhangi bir davranışının olmadığı, tesis edilen dava konusu işlemde de herhangi bir gerekçeye yer 
verilmediği dikkate alındığında, davacının uyarma disiplin cezasının 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca özlük dosyasından silinmesi istemiyle yapmış olduğu başvurusunun 
reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 226,40-TL 
yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00-TL vekalet ücretinin 
davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, artan gider avansının talep edilmemesi halinde kararın 
kesinleşmesinden sonra davacıya re'sen iadesine, kararın tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde 
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 09/11/2022 tarihinde oy 
birliğiyle karar verildi.
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YARGILAMA GİDERLERİ        :
Başvurma Harcı : 80,70 TL 
Karar Harcı : 80,70 TL 
Vekalet Harcı : 11,50 TL 
Posta Gideri : 53,50 TL 

          

TOPLAM : 226,40 TL 


