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T.c.
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DisiPLiN soRUşTURMA nexgeni

öNsöz

2547 ,ayü Yükseköğretim Kanunu'nun s3.maddesinin (b) flkrasında yer alan "Hangifiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı, bu benfte sayıla'n' kişilerin ii"iEın iıı"'rıuri u"disiPlin amirlerinin Yetkileri, De.vlet memurları-na uygulanan usiı ve esisüar da 96z önine aüınmakSuretiyle Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir-" hi.i'kmı.i Anayasa Mahkemesi,nin 141112015 Iarihve E:2o141100, Ki201516 savılı karan. ile iptaI etmiştir. Bu nedenle 2547 sayıh YükseköğretimKanunu'nun 53. maddesi ile 65. madde;sini"; f,i;;:;;;" Ğ) bendi gereğince düzenlenmiş olan"ytikseköğretim kurumları yönetici, Öğretim Elemanü ' ve Memurları Disiplin yönetmeliği"
hükümIerinin yasal dayanağı kalmamış Ğ Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen hususlardayasal düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu zorunluluk karşısında 2547 saytlKanun'un 53.maddesi ve devamın-da vabııa'n oöoişiı<ıikıerle yıikseı<;dr;i;;- İ"]r.onuıinuuygulanacak disiplin Suç ve cezaları, disiplin cezası ,io."y" yetkili amir ve kurullar, disiplinsoruŞturmas|nln temel i|keleri, savunma hakkı, görevden uzaklaştİrma ,e ltlra. oa|Ü oİİ,,"ı. u..rudisiplin işlemleri yasal düzenleme altına alınmİşİır.

Hazırlanan bu rehberde Üniversıtemizde yönetici, öğretim elemanı ve memur sıfatı ile

Ygİ"l?:ffO" 
olan kiŞilerle ilgili disiplin işlemlerinje'uylulanacak ntixıimİer naı.ı<İnoa uiıgi

DisiPliN soRUşTURMALAR'NA EsAs .LAN MEVzuAT HÜKÜMLERi

Tüm devlet memurlannın, disiplin suçlan ile ilgili olarak 657 saylll Devlet MemurlarlKanunu'nun 124 ila 145.maddeleri arasında dtizenıJmeier yer almaktadır. Diğer laraftan;yükseköğretim kurul ve kurumlannda görev yapmakta olan yönetici ve öğretim elemanl gibi
Personellere ilgili mevzuat ile yüklenen ödevleİin diğer kamu personeline nazaran farklı nitelikteo|masl dikkate allnmlŞ Ve uygulanacak disiplin hükJmlerİ naı.İm,noan zsaİ-""yıİ İ"nrnju tı."ıdüzenlemeler yapllmlştlr. Disiplin_ işlemleri yapılırken her iki kanundaki hükümlerden deyararlan llabilecektir. Şöyle ki;

ı"r"kgerekecektir.

,..,.. ,Üniversitem2de yürütülen disiplin soruşturmaları ve işlemlerinde, bahsi geçen mevzuathükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilmiş olan hususlara uyuüarak yapılması ,vg;n li"";ki,r.
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DlSlPLlN AMlRLERl (Madde 53/a}

Bu maddede yapılan değişiklik sonrasında Yükseköğretjm Kurulu Başkanı'nın üst
kuruluşlar ile bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin de disiplin amiri olması
sağlanmaktadır. Bu düzenlemeye göre:

. Yükseköğretim Kurulu Başkan| üst kuruluşlar, rektörler ve bağımslz vakıf meslek
yüksekokulu müdürlerinin ve 53/Ç maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan
fiillerle ilgili olarak öğretim elemanlarının;

. Rektör, üniversitenin;

. Bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürü, bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun;

. Dekan, fakültenin;

. Enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların;

. kadrosu bulunan uygulama araştlrma merkezi ile bağımsız enstitü müdürleri,
uygulama araştlrma merkezi ile enstitünün;

. Bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin
amirleridir.

DisiPLiN cEZALAR| (Madde 53/b)

Devlet ve vaklf yükseköğretim kurumlar|nln öğretim elemanları, memur ve diğer
personeline uygulanabilecek diSiplin cezalarl

,1- Uyarma,
2- Klnama,
3- Ayllktan veya ücretten kesme,
4- Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme,
5- Ünİversite öğretim mesleğinden çlkarma Ve

6- Kamu görevinden çlkarma cezalarldlr.

DisiPLiN cEZALAR| VERiLMEsiNi GEREKTiREN FiiLLER

Disiplin cezasl gerektiren f illerde 657 saylll Kanun ile 2547 s,ay Kanunda yer alan fiiller

dikkate altnacaktr.2547 sayılı Kanunun s3.maddesinin (b) ftkraslnda sayılan fiiller, 657 sayılı
Kanundaki fiillere ilave olarak yer almıştır.

't - UYARMA Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller

a) Verilen emir Ve gÖrevlerin tam Ve zamanında yaplImaslnda, görev mahallinde kurumlarca
belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve
gereçlerin korunması, kullanılması ve baklmlnda kayltslzllk göstermek veya düzensiz
daVranmak,

b) Özürsüz Veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrllmak, görev mahallini terk

etmek,
Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
Usulsüz müracaat veya şik6yette bulunmak,
Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
Görevine Veya iŞ sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek Veya ilgisiz kalmak,
Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
Görevin işbirliği içinde yapllması ilkesine aykIrl davranışlarda bulunmak.

c)
d)
e)

0
s)
h)

657 saYlll Kanunda Yer Alan Fiiller (Madde 125/A



2547 savılı Kanunda Yer Alan Fiiller (Madde 53/b-1)

a) yetkili makamlarln bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak zamanında yerine
getirmemek.

b) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek.
c) Destek allnarak yürütülen araştırmalar sonucu yapllan yayınlarda destek veren kişi,

kurum Veya kuruİuşlar ile bunların katkılarını belirtmemek.

2- K|NAMA Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller

657 savılı Kanunda Yer Alan Fiilier (Madde 125/B)

a) verilen emir ve görevleran tam ve zamanlnda yapılmasında, görev mahallande kurumlarca
belirlenen usul ve esaslarln yerane getirilmesinde, görevl' ilgili resmi belge, araç ve
gereçlerin korunmasl, kullanllmasl Ve baklmında kusurlu davranmak,

b) EŞlerinin, reŞit olmayan veya mahcur o|an çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini
belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

c)
d)

e)
0
s)
h)
İ)

j)
k)
l)
m)

Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
Hizmet dlşlnda Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
Devlete ait resmi araç, gereç Ve benzeri eşyayl özel işIerinde kullanmak,
Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
lş arkadaşlanna, maiyetindeki personele ve lş sanıpıerine kötü muamelede bulunmak,
§.arkadaşlanna ve iş sahiplerine söz veya hjreketİe sataşmak,
Görev mahallinde genel ahlak. ve edep dışı davranışlirda bulunmak ve bu tür yazı
Yazmak, işaret, resim ve benzeri Şekiller çizmek ve yapmak,
venlen emirlere itiraz etmek,
Borçlarını kasten ödemeyerek hakklnda yasal yoIlara başvurulmasına neden olmak,
Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.
(E.k:171912004,5234/1 md.)Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo vetelevizyon kurumlarlna bilgi veya demeç vermek.

a) Yetkili makamların görevle ilgili bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak zamanında yerine
getirmemek.

b) Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders vermek.c) Resmi i|an, afiş, program, yazı ve benzeri dokimanları koparmak, yırtmak veya tahrif
etmek.
üniversite veya bağ|ı birimlerin sınırları ıçinde herhanga bir yeri kurumun izni olmadan
hizmetin amaçlarl dlşında kullanmak veya kullandırmak.
Yaylnlarlnda hasta haklar|na riayet etmemek.
lnsanlarla ilgili biyomedikal ara§tırmalarda veya diğer klinik araştlrmalarda ilgili mevzuat
hükümlerine aykırı davranmak.
lncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinın açık izni
olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla pİylaşmak.
Bilimsel bir çalışma kapsamında yapllan ankel-v9 tutum araştırmalarında katlllmcllarlnaçlk rızaslnl almadan ya da araştlrma bir kurumda yapılacaksa ayrlca kurumun iznini
almadan elde edilen verileri yayımlamak.

İl?:l,]i? ve deneylerde,, çalışmalara başlamadan önce allnmasl gereken izinleri yetkili
blrlmlerden yazlı olarak almamak.

d)

e)

D

s)

h)



j) Araştlrma Ve deneylerde mevzuatln Veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmelerin ilgili araştlrma Ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.

k) Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı
uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak.

l) Akademik atama Ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştlrma ve yayınlara
ilişkin yanllş Veya yanlltlc| beyanda bulunmak.

m) lçeriği iiibarıyla şiddet, terör ve nefret amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant Ve benzerlerini
basmak, çoğaltmak, dağıtmak Veya bunlarl kurumlarln herhangi bir yerine asmak Veya
teşhir etmek.

n) Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak Veya siyasi parti
propagandasl yapmak.

3- AYL|KTAN KESME Cezasınl Gerektiren Fiil ve Haller

657 savılı Kanunda Yer Alan Fiiller (Madde 125/C)

a) Kasıtlı olarak; Verilen emir Ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde
kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi beige, araç
ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

b) Özürsüz olarak bir Veya iki gün göreve gelmemek,
ci Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için

kullanmak,
Görevle ilgili konuIarda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
GöreV slras!nda amlrine sözle saygısızlık etmek,
Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplant!, tören ve benzeri amaçlarla
izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

g) (Mülga: 131212011-61111111 md.)
h) (Mülga: 131212011-611111'| 1 md.)
i1' rıizm-et içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte

davranışlarda bulunmak,
j) (Mülga: 131212011,61111111 md,)

d)
e)
0

DevIet yükseköğretim kurumlarında brüt aylıktan; vakıf yükseköğretim kurumlarlnda brüt

ücretten bir djfaya mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 araslnda kesinti yapllmasıdır. 657 saylIı

Kanundaki fillere ilave olarak bu Kanun kapsamlndaki kamu görevlileri için ayllktan Veya ücretten

kesme cezaslnl gerektiren fiiller şunlardır:

a) Yükseköğretim üSt kuruluşlarl ile yükseköğretim kurumlarının organlarında yapllan
' konuşmj ve alınan kararları, yetkili olmadığı halde organ veya üyelerinin aleyhinde

davranışlara yol açmak maksadlyIa dlşarı yaymak.
b) kuruma ait araç, gereç, betge ve benzeri eşyayl görevin sona ermesine ve kurumca yazı

ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri vermemek.
c) Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek,
dj aiılmseı çalışmalaİda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bil9ileri, izin Verildaği

ölçude ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek Ve korunmaslnl
sağlamamak.

e) Bilİmsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekanları, imkanları Ve cihazlarl
amaç dlşl kullanmak.

f) l\4ük6nei yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

2547 savlll Kanunda Yer Alan Fiiller (Madde 53/b-3

4



i)
j)

s)

h)

0
s)
h)

i)

j)
k)
l)

Bir araştlrmanln sonuçlarlnl, araştlrmanln bütünlüğünü bozacak şekiIde ve uygun
olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayım|ayarak bu yayınlan aı<aoe-miı<
atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.
Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına d6hil etmek veya olan kişileri döhil etmemek,
yazar slralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde deği;tirmek, aktif katkısi
olanlarln isimlerini sonraki baskı|arda eserden çıkartma-k, aktif kitiısı oImadlğl halde
nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar araslna dahil ettirmek.
Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak.
Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına kasten gırmek
veya orada kalmak.

4, KADEME iLERLEMEsiNiN DuRDuRULMAsl VEYA B|RDEN FAZLA ÜCRETTENKESME Cezasını Gerektiren Fial ve Hal|er

Bu ceza;

, } Devlet yükseköğretim kurumlarında bulunulan kademedeki ilerlemenin, fiilin ağırlıkderecesine göre bir ila üç yll araslnda durdurulmasl;
> vaklf yükseköğretim kurumlarında ise fiilin ağlrllk derecesine göre üç ila altl aysüreyle brüt ücretten .l/4 ila 1/2 araslnda kesintiye gidİmesidir.

657 savılı Kanunda Yer Alan Fiiller {Madde 125/D)

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,b) ozürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,'c) Görevi ile ilgi|i olarak her ne şekİlde oluİsa olsun çıkar sağlamak,d) Amirine veya maiyetindekilere karşl ttiçtit otişıli.tictı veya aşagııayıcl fiil ve hareketleryapmak,
e) 99.,e, yeri sınırları içinde herhangi bir yeri topIantl, tören ve benzeri amaçlar la izinsizkullanmak veya kullandırmak,

99.ü9"o" aykırı rapor Ve belge dlizenlemek,
(Mü|9a : 1 7/9/2004-5234/33 md.)
Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirica faaliyetlerdebulunmak,
Görevin yerine getirilmesinde dil, lrk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din vemezhep ayrımı yapmak, kişjlerin yarar ,"y" ."runnİ'nedei tutan oar,ln,JıuroJbulunmak,
Belir|enen durum ve sürelerde mal bildjriminde bulunmamak,
Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak. '

Amlrlne. maiyetindekilere. iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veyabunlarl tehdit etmek,
m) Diplomatik statüsünden 

. ,yararlanmak suretiyle yurt dlşlnda, hakll bir sebepgöstermeksizan ödeme kabiliyetinin üstünde ooçıanmaı< ve bbrçlarını cıaemeoeı<i iutumve davranışlanyla Deviet itibarınJ zedelemek veya zoiunlu bir'sebeb" d;y;;;;k";;,nborcunu ödemeden yurda dönmek,
n) Veralen görev Ve emir|eri kasten yapmamak,o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararna fiilen faaliyette bulunmak.

a) Hizme.t içinde resmi bir belgeyi. tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya sahte olarakdüzenlemek, sahte belgeyi biİerek kullanmak, l,rİl"nO"r"l..



b) Görevi sebebiyle Veya görevi sırasında doğrudan Veya dolayll olarak her ne ad altında
olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya öğrencilerden borç para istemek
veya almak.

c) Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek, boykot Ve aşgal eyleminde bulunmak.
d) Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma Ve slnav gibi öğretim çalışmalarının

yaptlmasına engel olmak; görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak;
görev yapllmaslna engel olmak; öğrencileri bu tür davranışlara teşVik etmek Veya
zorlamak ya da bu maksatla yapllacak hareketlere iştirak etmek.

e) Basın_yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten
yararlananlar veya öğrencileri hakklnda gerçeğe aykın açlklamada veya haksız isnatta
bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açlklama yapmak.

f) insanlarla ilgili biyomedikal araştırmaIarda Ve diğer klinik araştlrmalarda ilgili mevzuat
hükümlerine aykırı davranmak suretiyle kişilere zarar Vermek.

g) Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,

araştlrma kayıtlarl veya elde edilen Verileri tahrif etmek, araştlrmada kullanllmayan cihaz
Veya materyatleri kullanllmlş gibi göstermek, destek allnan kişi Ve kuruluŞlarln Çıkarlar|
doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.

h) Göievin yerine getirilmesinde dil, lrk, renk, cinsiyet, sayasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep iynmı yapmak, kişilerin yarar veya zaraı1u hedef tutan davranışlarda bulunmak.

i) Kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye olmak.

5_ ÜNiVERsiTE öĞRETiM MESLEĞiNDEN çIKARMA cezasını Gerektiren Fiil Ve

Haller (Madde 53/b-5)

Akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden

çıkarmadır. Üniversite öğretim mesleğinden çlkarma cezaslnl gerektiren fiil, başkalarlnün özgün

fıı<iıerini, metotlarlnl, veiilerini veya eserlerini bilimsel kuraIlara uygun biçimde atlf yapmadan

kısmen Veya tamamen kendı eseri gibi göstermektar.

6- KAMU GÖREViNDEN ç|KARMA Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller

kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarlnda öğretim elemanı ve

memur olarak bir daha atanmamak üzere kamu görevinden çıkarmadır,

a)

b)

c)
d)
e)

f)

s)

h)

ideolojik Veya siyasi amaçlarla kurumlarln huzur, sükün Ve çallŞma düzenini bozmak,

novkoİ, işgjl, kahu hizmetlerlnin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi

eyL.ıere 
"ı.aiıırak veya bu amaçlarla,toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve

teşVik etmek Veya yardlmda bulunmak, "'
yasaklanmış ner ttiııl yaylnl veya sıyasi veya ideolojik amaçll bildiri, afiş, pankart, bant ve

benzerlerini basmaı<, çoğaltmaL, dağ|tmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine

asmak veya teşhir etmek,
siVasi partiye girmek,
Öİtirsuz olarak (.,.)(2) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

savaş, olağanJstü hal veya geneI afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev

veya emirleri yapmamak,
(Değişik: 13l2l201 1 -6111 l1 1 1

tecavüzde bulunmak.
md.) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili

lMemurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızaftıcı ve utanç

hareketlerde bulunmak.
Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

6

657 savılı Kanunda Yer Alan Fiiller (Madde 125/E



i)
j)

k)
l)

siyasi Ve ideolojik eylemlerden arananlarl görev mahallinde gizlemek,
Yurt dlşlnda Devletin itibarlnI düşürecek Veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum Ve
davranışlarda bulunmak,
5816 sayılıAtatürk Aleyhine iş|enen Suçlar Hakklndaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
(Ek: 3/10/2016-KHK-676/75 md.) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu
örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik
kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandaslnl yapmak.

2547 savılı Kanunda Yer Alan Fiiller (Madde 53/b-6)

Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak Veya bu eylemleri desteklemek.
Amire, iş arkadaşlarlna, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine fiili
saldırıda veya cinsel tacizde buIunmak.
kamu hizmeti veya öğretjm elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz
kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.
uyuşturucu 

. 
veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarlcl maddeleri kullanmak,

bulundurmak, başkalarlna vermek, kullanılmasınl özendirmek, satmak, imal etmek.
Hukuka ayklrı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak, depolamak,
dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek,

a)
b)

c)

d)

e)

Kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmak.

D|s|PLıN soRUsTU

Disİplin Soruşturmaslnda UyuIacak EsasIar Şunlardlr:

a) Disiplin cezası üerilmesini..9ergkt|ren bir fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri yazılı
olarak disiPlin soruşturması başlatır. üst disiplin amirinin sbruştulma Jçt,g, ruy" !|ı,J,ğİ oırıpıinolayında alt disiplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramJz. Daha-öncö açılmış
soruşturma varsa bunlar üst amirin açtlğt veya açtlrdığl soruşturma ile barleştirilir.

b) Bjlimsel araŞtırma Ve yayln etiğine ilişkin disiplin cezası verilmesini gerektiren fiiller
aÇısından soruŞturma baŞlatılmadan önce bilams;l araşttrma ve yayın etiği kurullarınca incelemeyapllmaSl zorunludur.

c) Disiplin amiri soruşturmayl kendisi yapabileceği gibi soruşturmayl yapmak üzere birimiÇerisinden soruŞturmacl Veya komisyon 96revıenoirebilir. Ancai zorunıu halIerde rektörlük
aracılığıyla diğer birimlerden soruşturmacı taİep edilebilir.

. d) Soruşturmaclnln görev Ve unvanl, soruşturulanln görev Ve unvanlnln üstünde Veya
onunla aynı düzeyde olmalldlr.

e) Fiilin ast ile üst taraflndan birlikte işlenmesi hilinde soruşturma usu|ü ve disiplin cezas|
Verme yetkisi üste göre belirlenir.

0 soruşturulanln disiplin cezasl verilmesini gerektiren fiili işlediği ve disiplinsoruŞturmaslnln baŞlatıldığı tarihteki görev veya unvanının farklı olmjsı lİaıind" di.ipllnsoruŞturmasl, üst görev Veya unvanl esas alınarak yürütülür. Disiplin amirlnin belarlenmesi veuygulanacak diğer disiplin hükümleri, görev yapılan kurumun tabi olduğu mevzuata göü.e
belirlenir.
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g) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık
dinleme, bilirkişiye başVurma, keşif yapma, inceleme yapma Ve ilgili makamlarla yazlşma yetkisini
ha izdir.

h) Soruşturmacın ın, görevlendirme kapsamında talep ettiği bilgi ve belgeler gecikmeksizin
kendisine veralir.

ı) Soruşturmacı, görevlendirildiği konuda soruşturma yürütür; soruşturma sırasında disiplin
soruşturmasınİ konu olabilecek başka fiillerin ortaya çıkması durumunda bunları gecikmeksizin
disiplin amirine bildirir.

j) Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur.

k) Soruşturmanın gizliIiği esastır.

l) Soruşturma, görevlendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde tamamlanlr.
Soruştuima bu sure içinde tamamlanamaz ise soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre lalep
edebİlir, disıpıin amiri ğerekçeyi değerlendirerek ve zamanaşımı sürelerini dikkate alarak karar
Verir.

m) Fiili işleyenin emeklilik veya başka nedenlerle görevinin sona ermesi, hakkında

soruşturma açılmaiına ve soruşturmanın devamına engel olmaz. Bu durumda soruşturma
sonrnda verilen disiplin cezasl, özlük dosyaslnda saklanlr. Aylıktan Veya ücretten kesme Ve

kademe ilerlemesinin durdurulmasl Veya birden fazla ücretten kesme cezalarl ilgilinin kamu

görevine dönmesi ya da bir vaklf yükseköğrelim kurumunda göreve başlamasl halinde uygulanır.

n) Bir fiilden dolayl ilgiIi hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılıyor olması,

aynı fiilden dolayı disipiin ioruşturması yapılmasına, ceza verilmesine ve bu cezanın yerine

getiriımesine enğeı ae6iıoir. Gerektiğinde ceza kovuşturmasl bekletici mesele yapllabilir, Bu

durumda disiplin soruşturmaslna ilişkin zamanaşlml süreleri durur,

o) Bir fiilin diğer kanunlar uyarlnca idari yaptırlma bağlanmış olması, aynl fiile bu kanun

kapsamında dlsiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez,

Savunma Hakkı Kapsamında Gözetilecek Hususlar Şunlardır:

a) soruşturulana, iddialar hakklnda savunma imkanl tanlnmadan disiplin cezasl
verilemez. soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya

be1irtilen tarihte geçerli bır mazereti olmaksızın savunmasınI yapmayan, savunma hakkından

vazgeçmiş sayılır.

b) Savunmaya davet yazlslnda hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret

bulunduğu, ."rrn.u",n, belirtlıen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş
sayllacağl bildirilir.

c) Disiplin cezasl vermeye yetkili makamlar gerek görürse, isnat edilen fiil ve soruşturma

|."porrnd" önerilen disiplin ceias,n, da belirtmek suretiyle, bu maddedeki esaslar çerçevesinde
(a) ve (b) bentlerindeki usule göre tekrar savunma isteyebilir.

Hakklnda üniversite öğretam mesleğinden c|karma ve kamu qörevinden clkarma cezasl
istenenler soruşil6Z-er-Ek,rıı inceleme, tan|k dinletme, disiplin kurulunda Sözlü Veya yazıll

olarak kendisi veya vekili Vasıtasıyla savunma yapma hakküna sahiptir,



GOREVIEN UeAütA§llBtlA (Madde 53/B

Görevden uzaklaştırma, Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülen kamu
hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen üst kuruluşlar ile
yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanlarl, memurlar ve diğer personel hakklnda
alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri disiplin veya ceza soruşturmasının
herhangi bir safhasında üç ay süreyle alınabilir. Soruşturmayl yürütenler görevden uzaklaştlrmayı
teklif edebi|irler. Bu sürenin bitiminde tedbir kararının alınmasına ilişkin sebeplerin devam elmesi
halinde tedbir her defasında üç ay uzatllabilir.

Görevden uzaklaştlrmaya Yükseköğretim Üst Kuruluş Başkanlarl ile Devlet yükseköğretim
kurumlarında atamaya yetkili amirler, Vaklf yükseköğretim kurumlarında rektörler Ve bağlmslz
vakıf meslek yüksekokullarında müdürler yetkilidir.

Rektörlerin, bağımsız Vaklf meslek yüksekokulu müdürlerinin Ve dekanlarln görevden
uzaklaştlrllmasl kararı disiplin amirinin teklifi üzerine Yukseköğretim Genel Kurulu taraf|ndan
Verilir. Görevden uzaklaşt|rma kararlarl atamaya yetkili amirlere bildirilir.

Görevinden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen on işgünü içinde
soruşturmaya başlanmasl şartt!r.

Görevden uzaklaştırma işleminden sonra süresi içinde soruşturmaya başlamayan,
görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasının zorunlu olduğu durumlarda bu tedbiri
kaldlrmayan Veya görevden uzaklaştlrma işlemini keyfi olarak Veya garaz ya da kini dolaylsl lle
yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa
tabidirler.

Görevden uzaklaştlrllanlar, kanunlarln öngördüğü sosyal hak Ve yardlmlardan
faydalanmaya devam ederler. Ancak görevden uzaklaştırma süresi içinde kendilerine aylıklarının
Veya ücretlerinin üçte ikisi ödenir.

Göreve tekrar başlatllmanln zorunlu olduğu durumlarda, bunlarln ayllklarlnln Veya
ücretlerinin kesitmiş olan üçte biri kendilerine ödenir Ve Devlet yükseköğretim kurumlarlnda
çalışantar bakımından görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde
Ve bu sürenin dereceye ylikselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan klsmü, üst dereceye
yükselmeleri halinde, bu derecede kademe alerlemesi yapılmak ve akademik yükseIme için
gerekli bekleme süresinden sayllmak suretiyle değerlendirilir.

Soruşturma sonunda kamu görevinden çıkarma cezası önerilmesi hali dışında görevden
uzaklaştırma tedbiri, bu tedbiri alan yetkililerce derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbiri alınmakla beraber, soruşturma sonunda yetkili makam Veya
mercilerce hakklnda kamu görevinden çlkarmadan başka bir disiplin cezasl verilenler ile ceza
kararından evvel hakIarlndaki disiplin soruşturmasl af ile kaldırılanlar, bu kararların kesinleşmesi
üzerine veya tedbir süresinin dolması halinde derhal göreve iade edilider.

Kişinin görevi başında kalmasının, soruşturmanın devamına engel olmadığı hallerde
görevden uzaklaştırma tedbiri süresi dolmadan da kaldInlabilir.

9



ZAMANASlM| (Madde 53/c)

Disipljn cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, klnama, ayllktan Veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmasl
Veya birden fazla ücretten kesme cezalarında bir ay içinde,

b) Üniversite öğretim mesleğanden çlkarma ve kamu görevinden çlkarma cezaslnda altt ay
içinde, disiplin soruşturmaslna başlanmadlğı takdirde disiplin Soruşturmasl açılamaz.
Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten jtabaren iki yıl, üniversite öğretim
mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil açısından altı yıl geçmiş ise disiplin cezast
Verilemez.

Bilimseİ bir eserin akademik atama Ve terfilerde kullanılması ya da kısmen Veya tamamen
yeniden yayımIanması halinde ikinci ftkrada belirtalen zamanaşımı süreIeri yeniden işlemeye
başlar.

Dasiplin cezaslnln yargı kararıyla iptal edilmesi hAlinde, kararın idareye ulaştlğı tarihten
itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde, zamanaşımı süresinin dolması veya üç
aydan daha az süre kalmasl hıilinde en geç üç ay içerisinde karar gerekçesi dikkate allnarak
yeniden disiplin cezasl tesis edilebilir.

Djsiplin cezası vermeye yetkali amir ve kurullar şunlardır:

a) Uyarma ve kınama cezaları sıralı disiplin amirleri tarafından, rektörler ve baöımsız
vakıf meslek vüksekokuIu müdürleri hakkında yükseköğretim kurulu Baskanı tarafından veriıir.

b) Aylıktan Veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmasl Veya birden fazla
ücretlen kesme cezaları kişinin görevli olduğu birimdeki disiplin kurulu kararı ile verilir.

c) Üniversite öğretim mesleğinden çlkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları
atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir.

d) Rektörler, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri ve dekanlar hakkında aylıktan
VeYa ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulmas| veya birden fazla ücretten kesme,
üniversite öğretim mesleğinden çlkarma Ve kamu görevinden çıkarma cezaları Yüksek Disiplin
Kurulu kararıyla verilir.

e) Aylıktan Veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulmasl Veya bİrden fazla
ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden Ve kamu görevinden çıkarma cezalarl gerektiren
fiilJerle ilgili olarak öğretim elemanları hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı disiplin amiri
slfatıyla doğrudan soruşturma açabilir. Bu kapsamda yapllan soruşturmalar sonucunda verilecek
cezalar Yüksek Disiplin Kurulunca Verilir.

Disiplin cezası Vermeye yetkili makamlar;
a. Soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti halinde eksikliklerin gjderilmesi amaclyla dosyayl

iade edebilir,
b. soruşturmacl taraflndan önerilen disiplin cezaslnI aynen Verebilir,
c. Soruşturmacı tarafından önerilen djsiplin cezasını hafifletebilir,
d. Soruşturmacl taraflndan önerilen disiplin cezaslnl reddedebilir.
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Teklif edilen cezanın reddedilmesi halinde ilgili disiplin amiri ya da kurulu tarafından ret
gerekçesine uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni işlem tesis edilebilir.

Disiplin cezası verme yetkisi devredilemez.

Disiplin kurulları gerekli gördüğü takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakı
incelemeye, ilgili yerlerden bilgi almaya, her tür|ü incelemeyi yaptırmaya, yeminli tanık Ve bilirkişi
dinlemeye Veya niyabeten dinletmeye, keşif yapmaya Veya yaptlrmaya yetkilidir.

Aynı fiile birden faz|a disiplin cezası verilemez. Fiilin birden fazla disiplin suçu teşkil etmesi
h6linde bu suçlardan en ağır cezayı gerektaren disiplin cezası verilir.

Disiplin cezasl verilmesine sebep olmuş bir fiilin, cezalann özlük dosyaslndan
Çlkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağı ceza uygulanır. Tekerrİire esas
allnacak cezanln, süresı içerisinde itiraz edilmemesi Veya itlrazln reddedilmesi suretiyle
kesinleŞmiŞ olmasl gerekir. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrl fiiller nedeniyle Verilen
disipIin cezalarln|n üçüncü uygulamaslnda bir derece ağlr ceza Verilir. Kanunla affedilmiş disiplin
cezalarl ile lekerrür nedenlyle verilen bir derece ağlr cezalar tekerrüre esas allnmaz.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi
alanlara Verilecek disiplin cezalarında bir derece alt ceza uygulanabıılr. Bir derece alt-cezayı, asıl
cezayl Vermeye yetkili makam Verir.

Kademe i|erlemesinIn durdurulmast veya birden fazla ücretten kesme cezasına bir üst
ceza uygulanması gereken hallerde üst ceza kamu görev|nden çıkarma cezasıdlr. kamu
görevinden Çıkarma cezaslna bir alt ceza uygulanmasl gereken hallerde ise alt ceza kademe
ilerlemesinin durdurulmasl Veya birden faz|a ücretten kesme cezasıdlr.

Bu Kanunda sayllan Ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik ve ağırlık|arı
ilibarüYla benzer fiilleri işleyenlere de hangi djsiplin fiiline benzediği belirtilerek aynı türderİdisipıin
cezalarl verilir.

Birincj derecenin son kademesinde bulunulması nedeniyle kademe ilerlemesinin
durdurulması cezaslnln uygulanamaması halinde brüt ayllklarlnın 114'ü ila 1/2,si oranında
aylıktan kesme cezasl uygulanlr. Tekerrürü halinde ise iigili disiplin kurulu taraflndan kamu
görevinden çlkarma cezasl Verilir.

DisiPlin cezaları, Verildikleri tarihten itibaren, aylıktan veya ücretten kesme cezası ile
kademe ilerlemesinin durdUrulması veya birden faz|a ücietten kesme cezası ise cezanln verildiği
tarihi izleyen aybaşında uygulanır.

DisiPlin cezaları üst disiplin amirine, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası tüm
yükseköğretim kurumlarına, kamu görevinden çıkarma cezasl isi ayrıci Devlet personel
Başkanlığına bildiriIir.

Aylıktan veya ücretten kesme cezasl alanlar üç yll, kademe ilerlemesinin durdurulmasl
Veya birden fazla ücretten kesme cezası alanlar beş yıl boyunca rektör, dekan, enstitü müdürü,
yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü, bölüm başkanı, anabilim dall başkanl,
anasanat dall başkanl, bjlim dall başkanl, sanat dall başkanl, daire başkanl dengi ve üstü
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kadrolara alanamazlar, Söz konusu disiplin cezalarının verildiği tarihte bu görevlerde bulunanların
görevleri kendiliğinden sona erer Ve durum ilgili mercilere derhal bildirilir.

Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur.

Üniversite disipIin kurulu rektör dışındaki üniversite yönetim kurulu üyelerinden oluşur;
kurula akademik olarak en kıdemli profesör üye başkanlık eder. Üniversıte bağlı birimlerinin
yönetim kurulları aynı zamanda disiplln kurulu olarak görev yapar. Bu birimlerin disaplin
kurullarında dekan Veya müdür yer alamaz. Bu durumda ilgili disiplin kuruluna kurul üyelerinden
en yüksek unvanlı öğretim üyesi, en yüksek unvanll öğretim üyesinin birden fazla olmasl halinde
en kldemli üye, öğretim üyesi bulunmaması halinde en kıdemli öğretim görevlisi başkan|lk eder.

Yükseköğretim Kurulu personeli için disiplin kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında, l-

Hukuk Müşaviri i|e Personel, strateji Geliştirme, idari ve Mali işler Daire başkanlarlndan teşekkül
eder.

Ün iversitelerarası Kurul personeli için disiplin kurulu, Genel Sekreter!n başkanlığında
Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk Müşavirinden teşekkül eder.

Yüksek Disiplin Kurulu hariç, disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların
görüşülmesinde doçent ve yardlmcl doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde
yardımcı doçentter ve kendileri ile ilgili hususlarln görüşülmesinde ilgili üyeler görüşmelere
katllamazlar.

Soruşturmada görev alanlar disiplin kurullanndaki
alanlar ile disiplin cezası verenler bu cezalara itirazların
katllamazlar.

oylamalara, disiplin kuru lu nda görev
görüşüldüğü kurullardaki oylamalara

Herhangi bir sebeple disiplin kurullarının teşekkül edememesi halinde eksik üyelikler
eşdeğer unvana sahip öğretim üyeleri arasından senato taraflndan belirlenen üyelerce
tamamlanlr.

Disiplin cezalarlna itiraz edilebilecek amir Ve kurullar şuniardır:
a) Uyarma ve kınama cezalaıına karşı itaraz ilgilinin görevli olduğu birimin disiplin

kuruluna, dekanlar için üniversite disiplin kuruluna, rektör|er ve bağımsız vakıf meslek
yüksekokulu müdürleri için Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir.

b) Aylıktan Veya ücretten kesme Ve kademe ilerlemesinin durdurulmas| Veya birden fazla
ücretten kesme cezaslna karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu üniversite disiplin kuruluna,
yükseköğretim üst kuruluşlarlnda görev yapan personel için Yüksek Disiplin Kuruluna
yapılabilir.

İtiraz süresi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür.

itiraz mercileri, itiraz tarihinden itibaren altmlş gün içinde karar verir.

itiraz mercileri itirazl kabul ya da reddedebilir. itirazln kabul edilmesi halinde ceza tüm
sonuçlarıyla ortadan kalkar, ancak ilgili disiplin amiri veya disiplin kurulu taraflndan kabul
gerekçesine uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni bir işlem tesis edilebilir.
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özLüK DosYAslNDA SAKLAMA (Madde 53/G)

Disiplin cezaları ilgililerin özlük dosyalarında sakIanır.

Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl, ayllktan Veya ücretten
kesme Ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezalarının
uygulanmasından itibaren on yıl sonra atamaya yetkili amire başvurularak Verilmiş olan cezaların
özlük dosyasından silinmesi talep edilebilir. iıgi|inin, nu süreler içerisindeki davrinışlarl, isteğini
haklı kılacak nitelikte görülürse, talep yerine getirilir.
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