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ve
sayılı yazı ile
: Davacı tarafindan,
DAVANIN Özrrİ
ffieyaikigüngörevegelmediğindenbahisle1l8oranındaayhktan
kesme cezasl ile cezalandrnlmasrna ilişkin işlemin; birimi amiri ile arasında husumet

disiplin ceza§lrun komplo olduğu,
oluştuğu, üst üste disiplin soruşturmalan açıldığ,
-tarih
gelmediğ,
bebeğini muayeneye götürdüğü, izin talebinin
bebeğinin hastalığı nedeniyle işe
tarihinde mesaiden hemen sonra reddedildiği, mesaiden sonra reddedilen izin
l}
talebinden haberdar olmadığı, izinli olduğunu düşünerek mazereti de bulunduğundan işe
gftmediği, ölçütülük .ilkesinç riaye! etmeksizin ceza verildiği, gerekli inçelemenin
yapılmadığı, lehe olabilecek delillerin toplanmadığr, savunma yazısında isnat edilen fiillerin
belirtilmediğ, savunma olaçağının sunulmadığı, yaprlan işlemlerin kötii niyet tezahürü
olduğu ileri'sürülerek iptali isfenilmektedir.

SAWNMANIN ÖZETİ : Usule yönelik olarak,

davada süre aşımı bulunduğu, esasa

yön@il]ffiinamirinuygunbu1acağızarnanlatdaku1lanı1masıgerekiği,

davacınrn amirini tanımadığı, amir olmasını kabul etmediği, davacınrn kural tanımaz birisi
olduğu, disiplinsiz davranrşlanna devam ettiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu
ileri sürülerek davanrı reddi gerektiği savunulmaktadır.

TURI( MILLETI AI}INA

tarihinde
karar veren ordu 2. idare Malıkemesi'nce, dava konusu işlemin ln
Mahkememizkaydına giren dilekçe ile açılan davada
tebliği üzerine
süre aşımı itirazı yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü:
ve ll
sayılı yazı ile bildirilen özirsısz
Dava, davacr tarafindan, I}tarih
iki gün göreve gelmediğnden bahisle 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile
olarak bir veya -tarihinde
cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin (c) bendinde; "C Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığndan lBa - l/8 arasında kesinti yapılmasrdır. Aylıktan
kesme tezasınl gerektiren fiil ve haller şunlardr: (...) b) Özürsüz olarak bir veya iki gün
göreve gelmemek,(...)" hfümü, "Disiplin Aezasl yerrneye yetkili amir ve kurullar" başlıklı
126, maddesinde; "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından;
kademe ilerlemesinin durdurulmasl cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin
kurulunun karan alındılıtan sonra, aiamaya yetkili amirler il disiplin kurullannın kararlanna
dayanarı hallerde Valiler tarafindan verilir." hükmü yer almaktadır.
Disiplin cezafl verilebilmesi için kusurlu halin tespitinden sonra Kanunda beliıtilen
"süreler içeıisinde ilgili memur hakkııda soruşturma açrlmasr, bu soruşturma sonucunda
oluşturulan soruşturma faporunun değerlendirilerek yetkili disiptin amiri veya yetkili kurul
tarafından bir disiplin cezasr verilmesi gerekmektedir.
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