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_D_A_V_A_L_I : KEÇİÖREN KAYMAKAMLIGl Keçiören/ANKARA

DAVANIN ÖZETİ : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Şenlik İlkokulu'nda öğretmen olarak
görev yapan davacının, maZeretsiz olarak bir gün süreyle göreve gelmediğinden bahisle 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin C/b bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan
kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 29.08.2016 gün ve 298 sayılı işlemin; davacının
üyesi bulunduğu Sendikanın "hizmet üretmeme" şeklinde aldığı karar doğrultusunda 29.12.2015
tarihinde (1) gün görevine gitmediği, sendika üyesi olduğundan anılan fiili gerçekleştirdiği,
kabul edilmesi gereken bir özrünün bulunduğu, mazeretsiz olarak (1) gün göreve gelmediğinden
bahisle disiplin cezası ile cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali ile bu
işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarınm faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi
istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının 29.12.2015 tarihinde izinsiz ve mazeretsiz olarak
göreve gelmediğinin sabit olduğu, bu fiili sebebiyle 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile
cezalandırılmasına dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek,
davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.
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Karar veren Ankara 1'!~İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava; Ankara İli; Keçiören İlçesi, Şenlik İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan

davacının, mazeretsiz olarak bir gün süreyle göreve gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin CIb bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme
cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 29.08.2016 gün ve 298 sayılı işlemin iptali ile bu işlem
nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının faiziyle birlikte ödenmesine karar verilınesi
istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin C fıkrasının (b) bendinde,
"Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek" aylıktan kesme cezası verilmesini
gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Dava dosyasınm incelenmesinden; Ankara İli, Keçiören İlçesi, Şenlik İlkokulu'nda
öğretmen olarak görev yapan davacmın; üyesi bulunduğu Eğitim ve Bilim Emekçileri
Sendikası'nca 29.12.2015 tarihinde (1) gün süreyle "hizmet üretmeme" eyleminde
bulunulmasına karar verildiği ve alınan bu karar doğrultusunda davacınm da 29.12.2015
tarihinde (1) gün görevine gitmediği anlaşılmakta olup anılan tarihte (1) gün göreve gitmeyen
davacmm bu eyleminin sendikal faaliyet kapsammda olduğu ve mazeret olarak kabul edilmesi
gerekmekte olup, özürsüz olarak bir gün göreve gelmernek fiilinin sübuta ermediği sonucuna
varıldığmdan, davacmın disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde
hukuka uyarlık görülmemiştir.
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Öte yandan, hukuka aykırılığı saptanan dava konusu işlem nedeniyle davacının
maaşından yapılan kesintiniI) de Apayasa'nın 125. maddesi uyarınca yasal faiziyle birlikte
davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlem nedeniyle
davacının yoksun kaldığı parasal hakların davanın açıldığı tarih olan 17.ı 0.20 16 tarihinden
itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan
106,70-TL yargılama gideri ile hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesi uyarınca belirlenen 990,00- TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya
verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesi üzerine davacıya iadesine, kararın
tebliğinden itibaren 30 gün içinde Ankara Bölge .İdare Mahkemesi nezdinde istinafbaşvuru yolu
açık olmak üzere, 12/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
BÜLENT KÜFÜDÜR

38345

Üye
DERYA BEYAZİTOGLU

MELİKOGLU
101143

Üye
OSMANTURAN

182331

YARGILAMA GİDERLERİ
Başvurma Harcı:
Karar Harcı
Vekalet Harcı
Posta Gideri

TOPLAM

29,20 TL
29,20 TL
4,30 TL
44,00 TL

106,70 TL
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