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1. AMAÇ  
Karadeniz Teknik Üniversitesinde görev yapan yönetici, öğretim elemanı ve memurlara işlemiş 

oldukları disiplin suçlarından dolayı, disiplin amirleri tarafından doğrudan veya disiplin kurullarınca 

verilecek cezaların yönetmelikte yer alan usul ve esaslara göre verilmesini sağlamak.  

2. KAPSAM 
 Karadeniz Teknik Üniversitesinde görev yapan yönetici, öğretim elemanı ve memurlarını kapsar. 

3. SORUMLULAR 
3.1 Disiplin amirleri ve disiplin kurulu üyeleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Disiplin ve 

Ceza İşleri” başlıklı bölümü ile 657 sayılı Devler Memurları Kanunu’nun “Disiplin” bölümünde yer 

alan esaslara uymaktan,  

3.2 Disiplin amiri ceza verme yetkisini kullanmaktan, (rektör, üniversitenin;  dekan, fakültenin; 

enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların, birimlerin genel sekreter veya 

sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir) 

3.3 Disiplin Kurulu üyeleri, kurula intikal eden soruşturma dosyası ile ilgili kararı vermekten 

sorumludur. 

4. TANIMLAR 
4.1  Disiplin Kurulu: Üniversite/Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,  

4.2  Uyarma: Yönetici, öğretim elemanı ve memurlara görevinde ve davranışlarında daha dikkatli 

olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesini, kınama; görevinde ve davranışlarında kusurlu 

olduğunun yazı ile bildirilmesini, aylıktan kesme; brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti 

yapılmasını, kademe ilerlemesinin durdurulması; bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl süre 

ile durdurulmasını, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma; öğretim elemanının akademik bir 

kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarılmasını, devlet 

memurluğundan çıkarma; bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan 

çıkarılmayı, 

4.3 Disiplin suçları: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devler Memurları Kanununun 

“Disiplin Cezaları” bölümlerinde yer alan disiplin suçlarını, 

4.4 Disiplin cezaları: Uyarma, kınama, aylıktan kesme,  kademe ilerlemesinin durdurulması, 

üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarını ifade eder. 

5. SORUŞTURMA YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSULAR  

 5.1  Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkânı tanınmadan disiplin cezası verilemez. 

5.2 Aynı fiile birden fazla disiplin cezası verilemez. Fiilin birden fazla disiplin suçu teşkil etmesi 

hâlinde bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren disiplin cezası verilir.  

5.3 Disiplin soruşturmasına konu olan fiilin, şüpheli tarafından işlendiği, elde edilen delillere göre 

kesin olarak kanıtlanamaması durumunda personele disiplin cezası verilemez. 

5.4 Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi alanlara 

verilecek disiplin cezalarında bir derece alt ceza önerilmelidir. 

 

PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASININ 

SONUÇLANDIRILMASI PROSEDÜRÜ 
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5.5 Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin, cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin 

süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. 

5.6 Alınan savunma, ifade ve toplanan diğer delillere göre işlenen fiile ceza önerilmelidir. 

5.7 Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren, 

Kanunda yer alan süreler içerisinde soruşturma tamamlanarak, süre aşımına izin verilmemelidir. 

6. DETAYLAR 

6.1 Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar:  Uyarma ve kınama cezaları sıralı disiplin 

amirleri tarafından, aylıktan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları kişinin görevli 

olduğu birimdeki disiplin kurulu kararı ile verilir. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve 

kamu görevinden çıkarma cezaları atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu 

kararıyla verilir. 
 

SIRALI DİSİPLİN CEZALARI CEZA VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR 

 UYARMA 

 KINAMA 

Fakültelerde; Dekan 

Enstitülerde; Enstitü Müdürü 

Konservatuvarlarda; Konservatuvar Müdürü 

Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında; Yüksekokul Müdürü 

Genel Sekreterlik Personeli; Genel Sekreter 

Birim personeli; Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Sekreteri 

 AYLIKTAN KESME 

 KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI 

Fakülte Yönetim Kurulu (Disiplin Kurulu) 

Enstitü Yönetim Kurulu (Disiplin Kurulu) 

Konservatuar Yönetim Kurulu (Disiplin Kurulu) 

Yüksekokul Yönetim Kurulu (Disiplin Kurulu) 

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu (Disiplin Kurulu) 

 ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARMA 

 KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA 
Atamaya Yetkili Amirin Teklifi,  Yüksek Disiplin Kurulu 

 
6.2 Disiplin kurulları gerekli gördüğü takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakı 

incelemeye, ilgili yerlerden bilgi almaya, her türlü incelemeyi yaptırmaya, yeminli tanık ve 
bilirkişi dinlemeye, keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. 

 

 

6.3 Soruşturma Dosyasının Usul Yönünden İncelenmesi: Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar, 
soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti halinde eksikliklerin giderilmesi amacıyla dosyayı iade 
edebilir. 

 Soruşturmacı tarafından hazırlanan dosyasının usulüne uygun hazırlanıp hazırlanmadığının, disiplin 
amirinin görevlendireceği bir raportör tarafından incelenmesi konusunda yönetmelikte açık bir hüküm 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, “eksiklik tespiti” disiplin amirinin kararına bırakılmıştır.  Genel işleyiş, 
soruşturma dosyasının incelenmesi işinin disiplin amiri tarafından görevlendirilen bir raportör eli ile 
yapıldığı yönündedir.  

PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASININ 

SONUÇLANDIRILMASI PROSEDÜRÜ 

 



HAZIRLAYAN: FAZLI ÖZTEL, GENEL SEKRETER YARDIMCISI                                                        ONAYLAYAN: MEHMET KARABAYIR, GENEL SEKRETER 

 

GENEL SEKRETERLİK Prosedür Numarası PRS. ❽ 

 Yayın Tarihi 13.05.2019 

Sayfa Numarası 3/6 

Revizyon Numarası ❶ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.5  Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar gerek görürse, isnat edilen fiil ve soruşturma raporunda 
önerilen disiplin cezasını da belirtmek suretiyle tekrar savunma isteyebilir. 

PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASININ 

SONUÇLANDIRILMASI PROSEDÜRÜ 

 

EKSİKLİKLER NEDENİYLE SORUŞTURMA DOSYASININ İADE EDİLMESİ (ÖRNEK) 
 

SAYI :          ../../2019 
KONU : Soruşturma dosyasının yeniden incelenmesi 
    

Sayın, 
Soruşturmacı 

İLGİ: .. tarih ve E. sayılı yazınız. 
  

Fakülte bilgisayar laboratuvarını izin almadan hafta sonu kullandığı iddiası ile hakkında 
disiplin soruşturması açılan ve soruşturma sonucunda kınama cezası önerilen Doç. Dr. ile ilgili 
hazırlanan dosya tarafımdan incelendi. 

 
Dosya üzerinde yapılan incelemede; 

1. Soruşturmada tanık ifadelerine yer verilmediği, 
2. Bilgisayar laboratuvarının hafta sonu olmasına rağmen, açan kişinin bilgisine başvurulmadığı,  
3. Kullanma nedeninin telafi dersi olsa bile neden izin alınmadığının tam olarak ortaya konmadığı, 

tespit edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve belirlenen eksikliklerin giderilmesi konusunda gereğini rica ederim. 
           

Disiplin Amiri 
EKİ:  Soruşturma dosyası (fiziki olarak teslim edildi) 

           

6.4  Disiplin kurullarının teşekkülü  

 Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur.  
 Üniversite disiplin kurulu rektör dışındaki üniversite yönetim kurulu üyelerinden oluşur; kurula 

akademik olarak en kıdemli profesör üye başkanlık eder.  

 Üniversite bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yapar. Bu 
birimlerin disiplin kurullarında dekan veya müdür yer alamaz. Bu durumda ilgili disiplin kuruluna kurul 
üyelerinden en yüksek unvanlı öğretim üyesi, en yüksek unvanlı öğretim üyesinin birden fazla olması 
halinde en kıdemli üye, öğretim üyesi bulunmaması halinde en kıdemli öğretim görevlisi başkanlık 
eder.  

 Yüksek Disiplin Kurulu hariç, disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent 
ve doktor öğretim üyeleri, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde doktor öğretim üyeleri ve 
kendileri ile ilgili hususların görüşülmesinde ilgili üyeler görüşmelere katılamazlar.  

 Soruşturmada görev alanlar disiplin kurullarındaki oylamalara, disiplin kurulunda görev alanlar ile 
disiplin cezası verenler bu cezalara itirazların görüşüldüğü kurullardaki oylamalara katılamazlar. 
Herhangi bir sebeple disiplin kurullarının teşekkül edememesi halinde eksik üyelikler eşdeğer unvana 
sahip öğretim üyeleri arasından senato tarafından belirlenen üyelerce tamamlanır. 
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6.6 Aynı fiile birden fazla disiplin cezası verilemez. Fiilin birden fazla disiplin suçu teşkil etmesi 
hâlinde bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren disiplin cezası verilir. 

6.7 Ceza İndirimi: Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı 
belgesi alanlara verilecek disiplin cezalarında bir derece alt ceza uygulanabilir.   

 Disiplin cezalarında hafifletici neden olarak bir alt ceza uygulanması, Kanunlar tarafından 
idarenin takdirine bırakılmıştır. Ancak, bu takdir yetkisinin gereği gibi kullanılıp kullanılmadığının 
yargı denetimine tabi olduğuna dikkat edilmelidir.  

 Bir derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam verir.  

6.8 Bu Kanunda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla 
benzer fiilleri işleyenlere hangi disiplin fiiline benzediği belirtilerek aynı türden disiplin cezaları 
verilir. 

6.9 Disiplin suçunun tekerrürü  

 Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin, cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına 
ilişkin süre içinde tekerrüründe (suçun ikinci kez işlenmesi) bir derece ağır ceza uygulanır.  

 Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiiller nedeniyle ve farklı zamanlarda verilen ve 
kesinleşen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.  

 Kanunla affedilmiş disiplin cezaları ile tekerrür nedeniyle verilen bir derece ağır cezalar 
tekerrüre esas alınmaz. Tekerrür uygulaması takdire bağlı olmayıp, uygulanması zorunludur. 

 Memurun daha önce biri disiplin cezası almış olması ve bu ceza süresi içerisinde itiraz 
edilmemesi veya itirazın reddedilmesi suretiyle kesinleşmiş olması gerekir. 
 

Örnek:  
“Yayınlarında hasta haklarına 
riayet etmemek” suçundan 
2017 yılında 2547 sayılı 
Kanunun 53/b-(2)/e 
maddesine göre “kınama” 
cezası alan ve cezası 
kesinleşen memur, 2019 
yılında aynı suçu işlemesi yani 
53/b-(2)/e maddesini ihlal 
etmesi durumunda suç 
tekerrüründen bir derece ağır 
ceza olarak “aylıktan kesme” 
disiplin cezası alacaktır. 

Örnek: 2016 tarihinde “Devlete ait resmi araç, gereç ve 
benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak” suçundan 657 
sayılı Kanun’un 125/B maddesi (e) bendine göre “kınama” 
cezası alan ve cezası kesinleşen memura, 2017 yılında “İş 
arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle 
sataşmak” suçu nedeniyle aynı Kanun’un 125/B maddesi (h) 
bendine göre yine “kınama” cezası verilecektir. Memur, 
2018 yılında aynı suçlardan birini veya “Verilen emirlere 
itiraz etmek” gibi aynı maddede yer alan farklı bir suçtan 
soruşturulup suçlu bulunması halinde,  suçun karşılığı 657 
sayılı Kanun’un 125/B maddesi (j) bendine göre “kınama” 
cezası olmayıp, suç tekerrüründen sıralı disiplin 
cezalarından bir üstü olan aylıktan kesme cezası ile 
cezalandırılacaktır. 

 

 6.10 Aylıktan kesme cezası alanlar üç yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar beş 
yıl boyunca rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü, 
bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, ana sanat dalı başkanı, bilim dalı başkanı, sanat dalı 
başkanı, daire başkanı dengi ve üstü kadrolara atanamazlar.  

 Söz konusu disiplin cezalarının verildiği tarihte bu görevde bulunanların görevleri kendiliğinden 
sona erer ve durum ilgili mercilere derhal bildirilir.  

PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASININ 

SONUÇLANDIRILMASI PROSEDÜRÜ 
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6.11 Zamanaşımı: 

 Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde,  

 Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezasında altı ay içinde, 
disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

 Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl, üniversite öğretim 
mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil açısından altı yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez.  

    

  
 6.12 Karar Süresi 

 Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar, soruşturmacı tarafından önerilen disiplin cezasını 
aynen verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir.  

 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 amirleri uyarma ve kınama cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 
gün içinde vermek zorundadırlar.  

 Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma 
dosyası ile ilgili kararı 30 gün içinde kişinin görevli olduğu disiplin kurulu verir.   

 Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları atamaya yetkili 
amirin teklifi üzerine 6 ay içerisinde Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir.  

6.13 İtiraz 

 Uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu birimin disiplin kuruluna,  

 Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu 
üniversite disiplin kuruluna, yapılabilir. 

 İtiraz süresi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür.  

 İtiraz mercileri, itiraz tarihinden itibaren altmış gün içinde karar verir.  

 İtiraz mercileri itirazı kabul ya da reddedebilir. İtirazın kabul edilmesi halinde ceza tüm sonuçlarıyla 
ortadan kalkar, ancak ilgili disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından kabul gerekçesine uygun 
olarak en geç üç ay içerisinde yeni bir işlem tesis edilebilir. 

 

6.14 Kararın Yazılması 

 Kararda, şüphelinin lehine ve aleyhine olan deliller açıklanır, fiilin ağılığı ile verilen ceza belirtilir. 

 Kararda alınan ifade ve savunma özetlenir 

 Disiplin soruşturmasına konu olan fiilin, ilgili tarafından işlendiği kesin olarak kanıtlarla ortaya 
konmalıdır. Kanıtlanamayan suçlar için ceza verilmemelidir. 

 Disiplin cezasının verilmesine ilişkin kararda, karara karşı başvurulabilecek yollar “Verilen disiplin 
cezalarına karşı itiraz bir üst disiplin amirine veya disiplin kurullarına yapılabilir” ya da “Bu 
Yönetmelikte yer alan disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir” şeklinde 
gösterilmelidir.  

PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASININ 

SONUÇLANDIRILMASI PROSEDÜRÜ 
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6.16 Gizlilik ilkesi 
 Soruşturmanın her safhasında gizlilik esastır. Buna uymayanlar hakkında idari işlem uygulanır. 

6.17  Yazışma şekli 
 Kişilerle olan yazışmalarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Evrakın elden 

verilmesi halinde de imzalı belge soruşturma dosyasında saklanır. 

6.18 Soruşturma dosyasının teslimi 
Soruşturma raporu ve soruşturmayla ilgili belgelerin asıl veya suretleri ve dizi pusulasına 
bağlanarak, dosya halinde soruşturmayı açan makama verilir.  

6.19 Özlük dosyasında saklama: Disiplin cezaları ilgililerin özlük dosyalarında saklanır.  

 Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl, aylıktan 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. İlgilinin, bu süreler içerisindeki davranışları, isteğini 
haklı kılacak nitelikte görülürse, talep yerine getirilir. 

 

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR 
 

7.1 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (28388 sayılı Resmi Gazete). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu prosedür, KTÜ Hukuk Müşavirliğinden danışmanlık hizmeti alınarak hazırlanmıştır. 

PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASININ 

SONUÇLANDIRILMASI PROSEDÜRÜ 

 

6.15 Cezaların Uygulanması 

 Disiplin cezaları, verildikleri tarihten itibaren, aylıktan kesme cezası ile kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezası ise, cezanın verildiği tarihi izleyen aybaşında uygulanır.  

 Disiplin cezasının başlangıcı olarak, cezanın verildiği tarihin değil, soruşturulana tebliğ edildiği 
tarih esas alınır. Çünkü şüpheli, ceza aldığını tebligat eline geçtikten sonra öğrenebilmektedir.  

  Birinci derecenin son kademesinde bulunulması nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezasının uygulanamaması halinde brüt aylıklarının 1/4’ü ila 1/2’si oranında aylıktan kesme 
cezası uygulanır. Tekerrürü halinde ise ilgili disiplin kurulu tarafından kamu görevinden çıkarma 
cezası verilir 
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2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/b maddesi 
Uyarma cezası:  
a)  Yetkili makamların bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak zamanında 

yerine getirmemek.  
b)  Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek.  
c)  Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda 

destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını 
belirtmemek.  

Kınama cezası:  
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 ilan, afiş, program, yazı ve benzeri dokümanları koparmak, 

yırtmak veya tahrif etmek.  
d)  Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri 

kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya 
kullandırmak.  

e)  Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.  
f)  İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik 

araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.  
g)  İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser 

sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla 
paylaşmak.  

h)  Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum 
araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma 
bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen 
verileri yayımlamak.  

ı)  Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması 
gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.  

j)  Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma 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 
araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.  

m)  İçeriği itibarıyla şiddet, terör ve nefret amaçlı bildiri, afiş, pankart, 
bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları 
kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.  

n)  Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak 
veya siyasi parti propagandası yapmak.   

Aylıktan kesme cezası: Devlet yükseköğretim kurumlarında brüt 

aylıktan; vakıf yükseköğretim kurumlarında brüt ücretten bir defaya 
mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.  
a)  Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının 

organlarında yapılan konuşma ve alınan kararları, yetkili olmadığı 
halde organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak 
maksadıyla dışarı yaymak.  

b)  Kuruma ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine 
ve kurumca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri 
vermemek.  

c)  Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar 
vermek.  

d)  Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve 
bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin 
gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.  

e)  Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, 
imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak.  

f)  Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar 
olarak sunmak.  

g)  Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak 
şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda 
yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı 
yayınlar olarak sunmak. 5374-2 h) Aktif katkısı olmayan kişileri 
yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar 
sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, 
aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, 
aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına 
dâhil ettirmek.  

ı)  Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak.  
j)  Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir 

kısmına kasten girmek veya orada kalmak.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesi 

Uyarma cezası:  
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:  

a)  Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev 
mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine 
getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, 
kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz 
davranmak,  

b)  Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev 
mahallini terk etmek,  

c)  Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,  
d)  Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,  
e)  Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,  
f)  Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz 

kalmak,  
g)  Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,  
h)  Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda 

bulunmak.  

Kınama Cezası: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu 

olduğunun yazı ile bildirilmesidir.  

a)  Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev 
mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine 
getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, 
kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,  

b)  Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren 
sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,  

c)  Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,  
d)  Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu 

sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,  
e)  Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde 

kullanmak,  
f)  Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,  
g)  İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü 

muamelede bulunmak,  
h)  İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,  
ı)  Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve 

bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,  
j)  Verilen emirlere itiraz etmek,  
k)  Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına 

neden olmak,  
l)  Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.  
m)  Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve 

televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek 

Aylıktan kesme cezası: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 

arasında kesinti yapılmasıdır.  

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

b)  Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,  
c)  Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat 

sağlamak için kullanmak,  
d)  Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış 

beyanda bulunmak,  
e)  Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,  
f)  Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve 

benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,  
g)  (Mülga: 13/2/2011 - 6111/111 md.)  
h)  (Mülga: 13/2/2011 - 6111/111 md.)  
ı)  Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak 

nitelikte davranışlarda bulunmak, 
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2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/b maddesi 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası: Devlet 

yükseköğretim kurumlarında bulunulan kademedeki ilerlemenin, fiilin 
ağırlık derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulmasıdır.  
a)  Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek 

veya sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, 
kullandırmak.  

b)  Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı 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 işgal 
eyleminde bulunmak.  

d)  Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma ve sınav gibi 
öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak; görevlileri, 
öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak; görev yapılmasına 
engel olmak; öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya 
zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere iştirak etmek.  

e)  Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, 
personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe 
aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları 
olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak.  

f)  İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik 
araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle 
kişilere zarar vermek.  

g)  Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş 
verileri kullanmak, araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif 
etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış 
gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları 
doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.  

h)  Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya 
zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.  

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

Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası: Akademik bir 

kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden 
çıkarmadır. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren 
fiil, başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini 
bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen 
kendi eseri gibi göstermektir.  

Kamu görevinden çıkarma cezası: Kamu kurum ve kuruluşlarında 

öğretim elemanı ve memur olarak bir daha atanmamak üzere kamu 
görevinden çıkarmadır.  
a)  Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri 

desteklemek.  
b)  Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya 

öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak.  
c)  Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve 

derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.  
d)  Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı 

maddeleri kullanmak, bulundurmak, başkalarına vermek, 
kullanılmasını özendirmek, satmak, imal etmek.  

e)  Hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, 
kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek.  

f)  Kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya 
bozmak. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesi 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası: Fiilin ağırlık 

derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl 
durdurulmasıdır. 
a)  Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,  
b)  Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,  
c)  Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,  
d)  Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı 

fiil ve hareketler yapmak,  
e)  Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri 

amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,  
f)  Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,  
g)  (Mülga:17/9/2004 - 5234/33 md.)  
h)  Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç 

getirici faaliyetlerde bulunmak,  
ı)  Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 

inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını 
hedef tutan davranışlarda bulunmak,  

j)  Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,  
k)  Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,  
l)  Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette 

bulunmak veya bunları tehdit etmek,  
m)  Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir 

sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve 
borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını 
zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu 
ödemeden yurda dönmek,  

n)  Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,  
o)  Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette 

bulunmak.  

Devlet memurluğundan çıkarma cezası: Bir daha Devlet 

memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.  
a)  İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma 

düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini 
engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu 
amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik 
etmek veya yardımda bulunmak, 

b)  Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, 
afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya 
bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,  

c)  Siyasi partiye girmek,  
d)  Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,  
e)  Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin 

verdiği görev veya emirleri yapmamak,  
f)  Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde 

bulunmak,  
g)  Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve 

utanç verici hareketlerde bulunmak,  
h)  Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,  
ı)  Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, 
j)  Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini 

zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,  
k)  5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı 

fiilleri işlemek.  
l)  Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım 

etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik 
kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.  
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ÖRNEK DANIŞTAY KARARLARI 
Danıştay 8.D. E.1995/556; K. 1997/203, “… Davalı idarede … görev yapan davacıya, verilen soruşturma görevi ile ilgili 
olarak düzenlediği raporun eksiklikleri nedeniyle iki kez geri çevrilmesi ve soruşturmanın başka bir müfettişe verilerek 
tamamlattırılması nedeniyle ceza verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı.” 

Danıştay 8.D. Esas: 1995/3680; Karar: 1997/3928, “… Bir memur hakkında takdir edilen disiplin cezası ile ilgilinin eylemi 
arasında adil bir denge bulunmasının disiplin hukukunun temel ilkelerinden olduğu.” 

Danıştay 5.D. 18.03.1976 Esas: 1974/10222; Karar: 1976/1267, “… Soruşturmacı disiplin kurulunda görevlendirilemez.” 

Danıştay 10.D.Esas No: 1987/2015; Karar No:1987/1721, “… Delil Yetersizliği nedeniyle verilen bir beraat kararının, 
disiplin cezası verilmesi konusunda mutlak anlamda bağlayıcı nitelikte olmadığı.” 

Danıştay 8.D. Esas: 1998/2038; Karar: 1999/2990, “… Hastalık iznine ayrılmış bulunan disiplin amirinin uyarma cezası 
verme yetkisi bulunmadığı.” 

Danıştay 10.D. 17.12.1985 gün  Esas: 1985/1991; Karar: 1985/2137, “… Bir belgeye dayanılmadan, soyut iddialarla 
disiplin cezası verilemez.” 

Danıştay 8. D.  Esas: 1996/4782; Karar: 1999/714, “… Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası disiplin kurulunca 
verilmesi hükme bağlandığından bir alt ceza uygulama yetkisinin yine aynı kurula ait olduğu, bu cezanın disiplin amirince 
verilemeyeceği hakkında.” 

Danıştay Mürettep D.26.11.1981 Esas:1981/2009; Karar:1981/2144 “… Aynı eylemden dolayı iki ayrı ceza verilmesinin 
ceza hukuku genel ilkelerine aykırı olduğu.” 

Danıştay 10. D. 03.02.1987 Karar:1987/148, “… Dava konusu işlemin suçun işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten 
sonra tesis edilmesi nedeniyle; olayda,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127.madde hükmüne göre ceza verme 
yetkisi zaman aşımına uğramış bulunmaktadır.” 

Danıştay 8. D.30.09.1996 Esas:1994/7701; Karar:1996/2345, “… Bir alt ceza, disiplin cezası olarak memurun fiiline uyan 
cezanın alt sınırı olmayıp, yasadaki sıralamaya göre bir derece hafif olan ceza olduğu. 

Danıştay 8. D.19.06.2009 Esas:2008/8588; Karar: 2009/384, “… Disiplin cezalarını yetkili disiplin amirlerinin vermesi 
gerektiği, aksi halde tesis edilen ceza kararının yetki yönünden hukuka aykırı olacağı...” 

Danıştay 1. D. 05.07.1984 Esas: 1984/72; Karar:1984/155, ... 657 sayılı Kanun'un disiplin âmiri sıfatıyla bakana tanıdığı 
disiplin cezası verme yetkisinin devredilemeyeceği..."  

Danıştay 12. D. 21.03.2012 Esas: 2011/6930, Karar: 2012/1639; 03.04.2012, Esas: 2011/10393; Karar: 2012/1909; 
03.04.2012, Esas: 2011/10393; Karar: 2012/1909, "... 657 sayılı Yasa'nın zamanaşımı başlıklı 127. maddesinde 
düzenlenen ve ilgililer bakımından güvence niteliği taşıyan zamanaşımı sürelerinin, kamu düzenine ilişkin olması 
nedeniyle disiplin soruşturmasını açmaya yetkili amirlerce uyulması zorunlu olan süreler olduğu ve anılan kanunda 
öngörülmüş olan 1 ve 6 aylık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra yapılan disiplin soruşturması neticesinde verilen 
disiplin cezasının hukuka aykırı olacağı..." 

Danıştay 12. D. 12/10/2010 Esas: 2009/6216; Karar: 2010/4901; 21.05.2010 Esas: 2010/2373; Karar: 2010/2743; 
13.09.2011, Esas: 2011/2014; Karar: 2011/4103,  "... Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren 
iki yıl geçtikten sonra, disiplin cezası verilemeyeceği..."  

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 21.04.2011, Esas: 2007/1200; Karar: 2011/268, "... Disiplin cezası vermeye yetkili 
amir ve kurulların takdir yetkisini kullanırken öncelikle; ilgililerin geçmiş hizmetleri ile başarı durumlarına göre bir alt ceza 
ile cezalandırılıp cezalandırılmayacağını değerlendirmeleri..." 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 27.10.1989 Esas: 1989/401; Karar: 1989/156; 17.02.2011 Esas: 2007/1846, Karar:  
2011/6, "... Usulüne uygun tebligat yapılmadan ve savunması alınmadan verilen disiplin cezasının iptalinin mevzuata 
uygun olduğu..."  

Danıştay 12. D. 07.03.2011 Esas: 2008/6615; Karar: 2011/967, "... Cezaya esas olmuş fiil ve hâlin, cezanın 
kesinleşmesinden itibaren, bu cezanın sicilden silinme süresi içerisinde yeniden tekrar edilmesi şartının gerçekleşmemesi 
durumunda tekerrür hükümlerinin uygulanmayacağı..." 

Danıştay 12.D. 18.02.2013 Esas: 2011/3449; Karar: 2013/641, "... Disiplin cezası kararlarında itiraz ve yargı yolunun 
gösterilmesinin zorunlu olduğu..."  

Trabzon İdare Mahkemesinin E:2010/559 K:2010/874, “… Yetki kurallarının dar ve özel anlamda kamu düzenine ilişkin 
olduğu, bu nedenle idarenin yetki kurallarına sıkı bir şekilde uymak zorunda bulunduğu idare hukukunun bilinen 
ilkelerindendir. Disiplin cezasına ilişkin yetkinin doğru kullanılmaması itiraz edecek merci konusunda yönetmelikte 
öngörülen sıralamanın da bozulmasına neden olacaktır… Davacıya, kınama cezasının disiplin amiri olan Dekan tarafından 
verilmesi gerekirken Fakülte Disiplin Kurulu Kararı ile verilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığına…” 
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