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657 Sayılı. Deylet Memurları Kanunu'nun, "Uygulamayı isteme hakkr" başlıklı 17.

Maddesinde; Devlet memuİlarının, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tijzük ve

yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yilriirliikte bulunan hiikümlerin kendileri hakkında

aynen uygulanmasını isteme hakkına sahip oldukları hiikmü bulunmakiadır.

2|:08j982 tarih ve 17789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yilrürlüğe gİren
yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Ögretim Elemanr ve Memurları Disiplin
yönetmeliği'nin "Soruşfurma Yapılış Şekli" başhklı 23. Maddesi; "Soruşturmacı tanık dinler,

keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de

yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tesbit olunur. Tutanakt4 işlemin nerede ve

ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığr, ifade alınmış ise, sorularr ve

cevapları belirtecek şekilde diizenlenir ve soruşfurmacr, katip ile ifade süibi veya keŞif

sırasİnda hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imza|anır. İstinabe talimatında,

şahidin hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Sorulacak sorular

dikkatle tesbit'olunur. Şüide yemin ettirilmesi hususu belirtilir ve yaptınlacak yeminin şekli
de yazılır..l Diizenlemcsjng ver vermiştir.

Dpva'dosyasırun inc'elenmqsinden;' ( 
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Yardrmcı Doçent Doktor ünvanıyP Oğretim Uyesi
5 giln üe " sayılı- soruşfurma emri

üniversitesi
- Bölümiinde

olarak görev yapan davacı hakkında,
ile başlatılan disiplin soruşturması

sonrasında diizenlenen 6 tarihli soruşfurma raporu ile davacının , (

' . i 1 kodlu ve adlı dersi, programda belirtilen yer ve zamanda, dtizenli olarak

kasten yapmadığı, zorlamayoluyla yoklama alma, alınan yoklamalan ilgili dersin dışında ve

usulstiz olarak başka derslerde, faktllte öntindeki bahçede aldığı, yoklama alırken öğrencilerin

devamsızlık siiresini iki haftayla kısıtladığı, devamsızlıktan bırakma tehdidinde bulunduğu,

böli.kn inceleme gezilerine katılmama durumunda dersten bırakacağı tehdidinde bulunduğu,

bölüm inceleme gezilerine katılanlar ve katılmayanlar için farklı ve yanlı başan notu vereceği

ve dersin srnavlarında böliim inceleme gezileriyle ilgili sorular soracağr algısrnr oluşturduğu

hususlannın tespit edildiğinden bahisle davacr hakkınd4 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 125. Maddesinin (d) fikrasıgereği, "Kademe İlerlemesinin Durdurulmasl" ceza§ı

ile cezalandrrlrmasrrun ,o*şto.-u to-§o"" tarafindan tekliledilmesi iizerine,
Üniversitesi, f --'

, Fakiiltesi, Disiplin Kurulu'nun 
-

tarih ve Karar sayılı
işlemi ile davacı hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. Maddesi'nde

di2enlenen, " Ögrenim durumları nedeniyle yiikselebilecekleri kadroların son kademelerinde

bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulmasl cezaslnın verilınesini
gerektiren hallerde, brüt aylıklanffn Y4'ii - %'si kesilir ve tekerriiründe görevlerine son

verilir." hükmü uygulanarak, "brüt aylığından 1/4 oranında kesinti yapılmasına" karaf

verildiği, ilgili kararın
açıldığı anlaşılmaktadır.

ı tarihinde davacrya tebliği üzerine bakılmakta olan davanrn

,'*umazlıkta'ffiljıH#ffiiŞHi;lş:T.#İ,truffi:,,iiil;* amacı iıe
soruları önceden hazırlanarak cevap krsrmlan boş bırakılmış, 15 soruluk formların
cevaplanmak izere öğencilere dağıtıldığı, sorulara öğrenciler tarafindan kısa cevaplar

verildiği, cevap formlarında öğrencileri tanrtmaya yaruyacak kişisel bilgilerin bulunmadığı
gibi sorulara cevap veren öğrencilerin imzalarırun da bulunmadığı, bilgisine başvurulan
öğencilerin soruları nerede, ne zarflan ve kimlerin katılımı ile cevapladığı gibi mevzuatın

aradığı konuların formda yer almadığı, bilgisine başvurulan 25 öğrencinin soruşfurmacr

tarafindan hangi bilimsel kriterler göz önünde bulundurularak seçildiğinin idare tarafindan
ortaya konulamadrğı, sadece davacıya ait dersin öğencileri olmasınrn yapılan seçimi objektif
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