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DAVANIN Özgri Davacı tarafindan, hakkında yi.irühilen soruşturma sonucunda
l/4 orarunda aylıktan kesme cezas;ı ile tecziye edilmesine ilişkinL Dekanlrğı'nın , arih ve j

, Universitesi ]- 2 sayılı işlemin;
usulüne ,uygyn biçimde savunmasının alrnmadığı, isimsiz ve imzasız ıri adet dilekçeye
dayanılarak soruşturmanın"başlatıldığı, isimsiz taruklar dinlenerek, anket çahşması yapılarak,
bildirdiği taruklar dinlenmeden Qeza tayinine gidildiği, soruşfurmacının görev srrurlarrru
aŞtığı, anket çalışıİıası adı verilen yöntemle aleyhine kaiırt toplarımaya çahşıldığı, Komisyon
üyesi dahi olmayan Bölüm Başkaru t tarafindan öğrenciler ikna
edilerek not ve kariyer baslosı yapılarak cesur olmaları yöniinde tebrik ve teşvik edilerek
aleyhine ifade vermeye zorlandığı, ankete katılan öğenciler incelendiğinde 23'iintin FF nofu
ile kalan öğrencilerden ankete seçildiği, hakkında iftira ve mobbing uygulandığı, tarafına
soruşturma raporunun verilmediği, savunma hakkının kısıtlandığı, hukuka aykın olduğu
belirtilerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZnrİ : Davacrnrn savunmasınln usulüne uygun olarak alındığı,_yürüttilen idari soruşfurma ile ilgili , dersini alan
öğrencilerin bilgilerine başvurmak iizere, yazılı görüş formu doldurulmasına karar verildiği,
öğencilere karşı soruşturma komisyonu üyelerinin herhangi bir müdahale teşfik ve telkininin
bulunmadığı, hiçbir öğencinin ifade verme konusrrnda zorlanmadığı, tiim işlemlerin hukuka
ulgun yiiiütüldüğü ileri siirülerek davanın reddine kararverilmesi gerektiği savunulmaktadır.
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Karar veren Adana 1. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği
görüşüldü:

Dava; Davacı tarafindan, hakkında yiirütiilen soruşturma sonucunda 1/4 oranında
aylıktan kesme cezası ile teczive edilmesine ilişkin r Üniversitesi
Fakültesi Dekanlığı'nın tarih ve - 2 sayılı işleminin iptali
istemi ile açılmıştır.

Her ne kadar; davacı tarafindan, i ı Fakültesi
Dekanlığı'run i tarih ve j / sayılı işleminin iptali, sehven talep
edilmiŞ ise de; söz konusu işlemin, ' tarihinde 

'alınan 
disiplin kurulu kararırun

davacıya bildirimi niteliğinde olduğu anlaşıldığından, dosya içeriğinde bulunan C
l' ,i, Disiplin Kurulu'nun - - 

tarih ve Karar sayılı
iŞlemin, davacı tarafından ıptalı talep edilen işlem olduğu kabul edilerek işin esasına geçildİ:
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