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kılmayacağı, bu hali jle soruşfurma konusu fiillerin aydınlatılmasr amacı ile dağıtılan soru
formlarının seçilen öğencİler tarafindan yazılrı olarak cevaplanmasına dair bir usuliin de

mevzuatımızda yer almadığı, uygulanan soru formlarmn, bu hali ile Yiiksek Ögretlm
Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin "Soruşfurma
Yapılış Şekli" başlıklı 23. Maddesi anlamında, ifade tutanağı olarak değerlendirilemeyeceği
açık olduğundan, idare tarafindan yapılan soruşfurmarun yukanda bahsedilen Yönetmelikte
di.izenlenen usule uygun olmadığı sonucuna vanlmakiadır.

Öte yandan; davacırun, idari soruşfurma kapsamında,
- - tarihli savunma

dilekçesinde bildirmiş olduğu tanıklarının beyanlarına başvurulmasıru talep ettiği, idarece

hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden davacı tanrklannın beyanlarırun alınmadığı, bu durumun
ise, davacının aklanmak için delile dayanma ve savunma hakkını kısıtladığı gibi idari
soruşturmanrn da yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin 23. Maddesine uygun yapılmadığı
sonucrrna neden olduğu açık olduğundan; Devlet Memurları Kanunu'nun 125. Maddesi
gereğince, davacı hakkında tesis edilen, "brüt aylığının 1/4 oranrnda kesinti yaprlmasr" na
ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Ayrıcal idari soruşturİnaya konu fiİllere ilişkin olarak, davacırun savırnma ve delil
gösterme hakkı kısıtlanmadan, dayandığı delillere itibar edilerek, Ytiksek Ögretim Kurumları
Yönetici, Öğretim- Elemanı ve Memurlan Disiplin Yönetmeliği'nin "Soruşfurma Yapılış
Şekli" başlıklı 23. Maddesindeyer alan düzenleme de göz öniinde bulundurularak, yeniden
bir soruşturma yapılabileceği de açrktır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökilmü yapılan 212,80
TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 990,00 TL avukathk
ücretinin davalı idareden alınarak davacrya verilmesine, kullanrlmayan 5I,70 TL YD harcınrn
ilgililerce davacıya iadesine, artan posta ücreti avansırun ise kararın kesinleşmesinden sonra
davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge
İdare Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak inere 07102/20|7 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.
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YARGILAMA GrDERLERI :

Başvurma Harcı
Karar Harcı
Y.D. Harcı
vekalet Harcı
posta Gideri
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