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1. Bu prosedür, disiplin amirinin yazılı onayı ile görevlendirilen soruşturmacı tarafından hazırlanan dosyanın, onayı 

veren makama teslim edildiği ana kadar olan işlemleri kapsar.   

2. Prosedürün amacı, soruşturmaların Kanunlara uygun yapılmasını sağlamak ve sıkça karşılaşılan usul hatalarını 
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a. Soruşturmalarda Dikkat Edilecek Hususlar, KTÜ Hukuk Müşavirliği, 

b. Üniversite Soruşturma Rehberi, Av. Nuri ARSLAN, Ondokuz Mayıs Ün. Hukuk Müşaviri, 

c. Soruşturma Rehberi, Gazi Üniversitesi Hukuk Müşavirliği, 

d. Soruşturma Rehberi, Hacettepe Üniversitesi, Hukuk Müşavirliği, 

e. Disiplin Soruşturma Süreci, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Müşavirliği, 

f. Adalet Bakanlığı, Disiplin Soruşturması, 

g. Danıştay Kararları, 

h. Personel Yönetimi Prof. Dr. Nuri TORTOP,  

i. Memur Disiplin Hukuku, Av. Ömer Asım LİVANELİOĞLU, 

j. Ceza Normu, Ceza Hukuku Düzeni, Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI, 
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l. Disiplin Suç ve Cezaları, Prof. Dr. Zehreddin ARSLAN. 
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Üniversitelerde hakkında soruşturma yapılmasına karar verilen personel (akademik personel, idari 

personel ve diğer personel) hakkında açılan disiplin soruşturmaları; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 

“Disiplin ve Ceza İşleri” başlıklı 53. maddesi ile birlikte 657 sayılı Devlet Memuru Kanunun “Disiplin” 

başlıklı 125. ve izleyen maddeleri esas alınarak tamamlanır.  

1. AMAÇ  

 Üniversitelerde yönetici, öğretim elemanı ve memurların disiplin soruşturmasını yapmakla 

görevlendirilen disiplin amiri, soruşturma komisyonu, öğretim elemanı, genel sekreter veya 

sekreterlerine soruşturma usulleri konusunda yardımcı olmak.  

2. KAPSAM 

 Karadeniz Teknik Üniversitesinde görev yapan yönetici, öğretim elemanı ve mamurlarını kapsar. 

3. SORUMLULAR 

3.1 Disiplin amirleri, disiplin kurulu üyeleri, yönetici, öğretim elemanı ve memurları, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun “Disiplin ve Ceza İşleri” başlıklı bölümü ile 657 sayılı Devler Memurları 

Kanunu’nun “Disiplin” başlıklı bölümünde yer alan esaslara uymaktan,  

3.2 Disiplin amiri, yönetici, öğretim elemanı ve memurların işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı 

soruşturma açma ve ceza verme yetkisini kullanmaktan, (rektör, üniversitenin;  dekan, fakültenin; 

enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların, genel sekreter, genel sekreterlik 

personelinin,  fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu sekreterleri birimlerdeki idari 

personelinin disiplin amirleridir) 

3.3 Soruşturmacı, şüpheli ya da şüphelilerle ilgili suçları araştırıp, soruşturma dosyasını hazırlamaktan,  

3.4 Raportör, soruşturma dosyasını incelemek ve dosya ile ilgili yazılı görüşünü süresi içerisinde disiplin 

amirine sunmaktan,  

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

sorumludur. 

4. TANIMLAR 

4.1  Soruşturmacı: Soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını, genel sekreter 

veya sekreterlerini, 

4.2  Disiplin Kurulu: Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,  

4.3  Şüpheli: Suçu işlediği iddia edilen kişi veya kişileri, 

4.4  Tanık: Suçu aydınlatmak amacıyla yazılı bilgisine başvurulan kişi veya kişileri, 

4.5  Öğretim elemanı: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve 

araştırma görevlilerini, 

4.6 Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel 

idare esaslarına göre  yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenleri, 

4.7 Disiplin suçları: 2547 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanunların “Disiplin Cezaları” bölümlerinde yer 

alan disiplin suçlarını, 

4.8 Disiplin cezaları: Uyarma, kınama, aylıktan kesme,  kademe ilerlemesinin durdurulması, üniversite 

öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarını, 
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4.9  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, ifade eder. 

5. SORUŞTURMA YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSULAR  

5.1 Üniversite personeli disiplin yönünden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. 2547 sayılı Kanunun 53/b maddesi ile 657 sayılı Kanunun 

125. maddesinde tarif edilen fiilleri işleyen personel hakkında disiplin soruşturma onayı, 2547 

sayılı Kanunun 53. maddesinin (a) fıkrasında belirtilen disiplin amirleri tarafından verilir.   

5.2 Soruşturma, görevlendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde tamamlanır.  

5.3 Soruşturmanın süresi içerisinde tamamlanamaması halinde, gerekçeli ek süre talep edilebilir.  

5.4 Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve kamu görevinden 

çıkarma cezaları  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinde sayılan fiiller yanında 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/b maddesine eklenen fiiller arasından verilir.  

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

5.6  Disiplin cezası işlenen fiille orantılı olmalı, tekerrür, birden fazla ihlal gibi durumlar detaylı olarak 

araştırılmalıdır. Şüphelinin ödül veya başarı durumuna göre ceza indirimi (alt ceza) uygulanmalı, 

fiilin birden fazla disiplin suçu teşkil etmesi hâlinde bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren disiplin 

cezası verilmelidir.  

5.7  Alınan savunma, ifade ve toplanan diğer delillere göre ceza önerilmeli, suçla verilen cezanın 

örtüşmesi sağlanmalıdır.  

5.8 Soruşturmacı, görevlendirildiği konuda soruşturma yürütür; soruşturma sırasında disiplin 

soruşturmasına konu olabilecek başka fiillerin ortaya çıkması durumunda bunları gecikmeksizin 

disiplin amirine bildirir.  

5.11 Bir fiilden dolayı ilgili hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılıyor olması, aynı 

fiilden dolayı disiplin soruşturması yapılmasına, ceza verilmesine ve bu cezanın yerine 

getirilmesine engel değildir. Gerektiğinde ceza kovuşturması bekletici mesele yapılabilir. Bu 

durumda disiplin soruşturmasına ilişkin zamanaşımı süreleri durur. 

5.12 Ceza soruşturması ve disiplin soruşturmasının bir arada yürütüldüğü durumlarda, ceza 

mahkemesi, aynı zamanda disiplin suçu sayılan fiilin personel tarafından işlenmiş olduğuna karar 

verirse, bu karar, disiplin mercilerini bağlar. Yani, disiplin mercileri fiilin personel tarafından 

işlenmemiş olduğuna karar veremez. 

5.13 Ceza mahkemesi, fiilin personel tarafından işlenmemiş olduğuna dayanarak beraat kararı verirse, 

bu karar disiplin mercilerini bağlar. Bu fiil nedeniyle personel hakkında disiplin cezası verilemez. 
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5.14 Ceza mahkemesi tarafından verilen beraat kararı, delil yetersizliğinden veya sabit olan fiilin 

kanunda yazılı bir suçu meydana getirmediği gerekçesine dayanıyorsa, disiplin mercileri, buna 

rağmen disiplin cezası verebilir. Bunun gerekçesi, fiilin ceza kanununda yer alan suç unsurlarını 

taşımadığı halde, disiplin suçu oluşturabilir. Yani, delil yetersizliğinden verilen beraat kararı “tam 

aklanma niteliği taşımamaktadır” (ASLAN Zehreddin, Disiplin Suç ce Cezaları,  PINAR İbrahim, 

Memur Suçlarında Soruşturma Usulü). 

5.15 Disiplin cezasının yargı yolu ile iptal edilmesi halinde, kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren 

kalan disiplin cezası zamanaşımı süresi içerisinde, zamanaşımı süresinin dolması veya üç aydan 

daha az süre kalması halinde en geç üç ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak, yeni disiplin 

cezası tesis edilebilir. 

5.16 Hukuka aykırı olsa bile başlatılan disiplin soruşturması idarece geri alınamaz. Yetkili kurul ve 

makamlardan onaylanarak kesinleşen bir ceza, sicilden silinme süresi geçmedikçe, idari yargı 

veya yasama tarafından iptal edilmedikçe geri alınması, yerine başka bir cezanın verilmesi veya 

herhangi bir sebepten kaldırılması mümkün değildir.  

5.17 Ceza takdir edilirken suç tekerrürü varsa, işlenen fiilin bir derece ağır olanı verilmelidir. 

5.18 Şüphelinin daha önce herhangi bir ceza almamış olması, başarısı ve aldığı ödül durumu gibi 

hafifletici unsurlar değerlendirilerek, işlenen fiilin bir alt cezası uygulanmalıdır. 

6. DETAYLAR 

6.1 Soruşturma onayı 

6.1.1 Suç ve suçlunun ortaya çıkarılabilmesi için, soruşturma başlatılması ve sonuçlandırılması 

gerekir. Disiplin soruşturması, suç teşkil eden bir fiilin işlendiğini öğrenen (Bu öğrenme 

yolu, bizzat, kurum içerisinden ya da dışından,  ihbar veya şikayet yolu ile adli 

makamlardan gelen yazı ve dosyalar yolu ile yazılı ve görsel haberleşme araçları 

vasıtası ile izleme veya denetimler sırasında, idarenin fiilden haberdar olması şeklinde 

olabilir) disiplin amirinin yazılı onayı ile başlar. 

6.1.2 Soruşturma onayında, şüpheli ve suç konusu fiil açıkça belirtilir. İşlendiği iddia edilen 

suçun maddesi belirtilmez. 

6.1.3 Soruşturma, görevlendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde tamamlanır.  

6.2  Soruşturmacı tayini  

6.2.1 Disiplin amiri soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi, birim içerisinden soruşturmacı veya 

komisyon görevlendirebilir. Zorunlu hallerde Rektörlük aracılığı ile diğer birimlerden 

soruşturmacı talep edilebilir.  

6.2.2 Soruşturma konusu fiilin mağduru konumunda olan veya soruşturulan kişi ile husumeti 

bulunan kişi, soruşturmacı olarak görevlendirilemez. 

6.2.3 Soruşturmacının görev ve unvanı, soruşturulanın görev ve unvanının üstünde veya 

onunla aynı düzeyde olmalıdır. Fiilin ast ile üst tarafından birlikte işlenmesi hâlinde 

cezası verme yetkisi üste göre belirlenir.  
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6.2.4 Soruşturulanın disiplin cezası verilmesini gerektiren fiili işlediği ve disiplin 

soruşturmasının başlatıldığı tarihteki görev veya unvanının farklı olması hâlinde disiplin 

soruşturması, üst görev veya unvanı esas alınarak yürütülür. 

6.2.5 Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı ve aya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin amiri 

ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış soruşturma varsa bunlar 

üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma ile birleştirilir. Bir disiplin suçu ile ilgili birden 

fazla soruşturma açılamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5  Disiplin suçunun tekerrürü 

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

süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Kanunla affedilmiş disiplin cezaları ile 

tekerrür nedeniyle verilen bir derece ağır cezalar tekerrüre esas alınmaz. 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.  

 Tekerrür nedeniyle bir derece ağır ceza verilebilmesi için; 

 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. 

 Memur, daha önce almış olduğu cezanın sicilinden silinmesine ilişkin süre içerisinde, aynı 

suçu ikinci kez veya mahiyette bir disiplin suçu işlenmiş olması gerekir. (Sicilden silinme 

süresi uyarma ve kınama beş yıl,  diğer cezalarda on yıldır).  

 Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiiller nedeniyle ve farklı zamanlarda verilen 

ve kesinleşen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.  

 

SORUŞTURMA ONAYI, SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 
 
SAYI : E.999          15.03.2019 
KONU : Görevlendirme 
    

Sayın, TX      
   Soruşturmacı 
  

07-08 Mart 2019 Perşembe ve Cuma günleri izinsiz ve özürsüz olarak 2 gün görevine gelmediği tespit edilen fakültemiz 
personelinden bilgisayar işletmeni Q7 hakkında açılan disiplin soruşturmasını yapmakla görevlendirildiniz.  

 
Soruşturmaya konu belgeler ekte gönderilmiştir. 
 
Gerekli soruşturmanın yapılarak, soruşturma raporunun süresi içinde teslim edilmesini rica ederim.  
 

EKLER:           
1) Personel günlük devam çizelgesi (3 adet) 
2) Tutanak (3 adet)       DİSİPLİN AMİRİ 
3) Devamsızlığa konu 3 günün kamera kaydı. 

           

PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI 

PROSEDÜRÜ 

 



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

 

 GENEL SEKRETERLİK Prosedür Numarası PRS. ❷ 

 Yayın Tarihi 12.04.2019 

Sayfa Numarası 5/11 

Revizyon Numarası ❶ 

Örnek: “Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek” 

suçundan dolayı 02.01.2017 tarihinde hakkında disiplin soruşturması açılan ve soruşturma 

sonunda 657 sayılı Kanun’un 125/A maddesi (b) bendine göre “uyarma” cezası alan ve cezası 

yetkili kurullarca onaylanarak kesinleşen memur, 02.01.2019 tarihinde aynı suç veya aynı 

mahiyette bir suçtan dolayı soruşturulup, 125/A maddesi (b) maddesine göre ikinci kez 

uyarma cezası alması ve bu cezanın da kesinleşmesi durumunda, memur, suç tekerrüründen 

bir derece ağır ceza olarak “kınama” disiplin cezası alacaktır. 

Örnek: 02.01.2016 tarihinde “Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde 

kullanmak” suçu nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve soruşturma sonunda 657 sayılı 

Kanun’un 125/B maddesi (e) bendine göre “kınama” cezası alan ve cezası kesinleşen 

memura, 02.05.2016 tarihinde “İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle 

sataşmak” suçu nedeniyle soruşturulup suçlu bulunması halinde 657 sayılı Kanun’un 125/B 

maddesi (h) bendine göre yine “kınama” cezası verilecektir. Memur, 02.02.2018 tarihinde 

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. 

  6.6  Sıralı Disiplin cezaları   

6.6.1.  Uyarma. 

6.6.2.  Kınama. 

6.6.3. Aylıktan kesme.  

6.6.4.  Kademe ilerlemesinin durdurulması. 

6.6.5.  Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma.  

6.6.6. Kamu görevinden çıkarma.  

6.7 Disiplin suçları  

 Disiplin cezalarını gerektiren suçlar için, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/b (1), (2), (3), 

(4), (5) ve (6) maddelerine, 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesine bakınız. 

6.8 Disiplin cezalarında indirim ödül ve ceza kaydı 

Disiplin cezalarında hafifletici neden olarak bir alt ceza uygulanmasını gerek 657 sayılı Kanun, 

gerekse 2547 sayılı Kanun idarenin takdirine bırakmıştır. Ancak, bu takdir yetkisinin gereği gibi 

kullanılıp kullanılmadığının yargı denetimine tabi olduğuna dikkat edilmelidir.  
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❸ Soruşturmacı öncelikli olarak şüpheliyi ifadeye 

davet ederek işe başlar.  Davet yazılı olarak yapılır. 

Soruşturma bir komisyon tarafından yürütülüyorsa, 

soruşturmaya başlamadan üyelerin tamamının katıldığı 

bir toplantı yapılır ve düzenlenen “Soruşturma Hazırlık 

Tutanağı” imzalanarak dosyaya eklenir. 

❹ Soruşturmacı tanık veya tanıkları, tebligatlı olarak 

ifadeye davet ederek ifadelerini alır. İfade alınırken 

tanığa “Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum 

ve vicdanım üzerine yemin ederim” şeklinde yemin 

ettirilir.  

Tanıklara ifadeye davet yazısı tebligatlı olarak elden 

verilir ya da iadeli taahhütlü gönderilir. 

Asker veya tutuklu olanlar ile istenilen gün, yer ve 

saatte ifade vermeye gelemeyecek durumda olan 

tanıkların ifadesinin, bağlı olduğu mülki veya idari amir 

ya da cezaevi savcısı tarafından alınması talep edilir. 
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6.9 SORUŞTURMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ 

6.9.1 Şüpheli ve Tanıkların İfadelerinin Alınması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK SÜRE TALEP YAZISI 
… DEKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜNE 

 
İLGİ: 15.03.2019 tarih ve E.99 sayılı yazınız. 
 

07-08 Mart 2019 Perşembe ve Cuma günleri izinsiz ve özürsüz olarak 2 gün görevine gelmediği belirtilen fakülte personeli bilgisayar 

işletmeni Q7 hakkında açılan disiplin soruşturmasını yapmakla görevlendirilmiş bulunmaktayım.  

Soruşturmanın; tanıkların çağrılarak ifadelerinin alınması, yoğun eğitim öğretim faaliyetlerim ve önceden planlanmış uluslararası bilimsel 

çalışmalarım nedeniyle yasal süresi içerisinde bitirilmesi mümkün gözükmemektedir.  

Soruşturmanın tamamlanabilmesi için, bir ay ek süreye ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bilgi ve gereğini arz ederim. 27.03.2019 

          TX Soruşturmacı 

 

❶ Soruşturma onayını alan soruşturmacı, tebliğ 

tarihinden itibaren 2 ay içerisinde soruşturmayı 

tamamlayarak, dosyayı soruşturma raporu ile 

birlikte disiplin amirine teslim eder. Soruşturma 

süresi içerisinde tamamlanamazsa, soruşturmacı 

gerekçeli olarak ek süre talep edebilir. Disiplin 

amiri gerekçeyi değerlendirerek karar verir. 

 

 Soruşturmacı, disiplin soruşturması ile ilgili bilgi 

ve belgeleri toplama, özlük dosyası ve her nevi 

evrakı inceleme, ifade alma, tanık dinleme, 

bilirkişiye başvurma, keşif yapma, inceleme 

yapma ve ilgili makamlarla yazışma yetkisine 

sahiptir. 

 Soruşturmacının görevlendirme kapsamında 

talep ettiği bilgi ve belgeler gecikmeksizin 

kendisine verilir. 

 Soruşturmacı görevlendirildiği konuda 

soruşturma yürütür. Soruşturma sırasında 

disiplin soruşturmasına konu olabilecek başka 

fiillerin ortaya çıkması durumunda bunlar 

gecikmeksizin disiplin amirine bildirilir. 

 Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur. 

Tutanak, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı 

belirtilerek, hazır bulunan herkes tarafından 

imzalanır. 

 Soruşturmanın en kısa sürede bitirilmesi esastır. 

Bu bakımdan, disiplin amirleri tarafından açılan 

soruşturmalar izlenmeli ve süresinde 

tamamlanması için soruşturmacılar 

uyarılmalıdır.  

 

❷ Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay 
içinde, üniversite mesleğinden çıkarma ve 
kamu görevinden çıkarma cezalarında altı ay 
içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı 
takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımına 
uğrar. 
 

 

PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI 
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TANIK İFADE TUTANAĞI 
 
SORUŞTURMAYI AÇAN MAKAM : Dekanlık 

SORUŞTURMACI  : TX 

SORUŞTURMA ONAYI : 15.03.2019 tarih ve E.999 sayılı yazı. 

SORUŞTURMAYA BAŞLAMA TARİHİ : 18.03.2018 

İFADE VEREN : Adı ve soyadı, T.C. unvanı, adres bilgileri. 

SORUŞTURMA KONUSU  : Bilgisayar işletmeni Q7’nin izinsiz ve özürsüz olarak kesintisiz 2 gün göreve gelmemesi. 

İFADE TARİHİ VE YERİ  : 22.03.2019 günü, saat 11.00 de, İdari Blok, 4. Kat 500 numaralı oda. 

İFADEYİ YAZAN  : … (Yeminli Kâtip) 

YEMİNİN ŞEKLİ  : Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim, şeklinde   

yemin ettirildi. 

İFADE 

Disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan eylem tanığa anlatıldı. Disiplin soruşturması konusu olayla ilgili olarak 

sorulan soruları cevaplandırması/olayla ilgili bildiklerini anlatması istendi. 

Soru1 : 

Cevap 1  : 

Soru2 : 

Cevap 2  : 

 

Olayla ilgili başka bir söyleyeceği olup olmadığı soruldu. Başka bir söyleyeceğim yoktur, dedi. Okundu, imzası alındı. 22.03.2019 

  

           
Tanık XQ     Yeminli Kâtip    TX Soruşturmacı 
İmza     İmza    İmza 

 

TANIK İFADEYE DAVET YAZISI (TEBLİGATLI) 
Sayın, XQ Şube Müdürü 

 
… Fakültemizde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan Q7’nin hiçbir mazeret bildirmeden kesintisiz 2 gün görevine gelmediği 

olayı ile ilgili olarak ifadenize ihtiyaç duyulmaktadır.   
Konuyla ilgili ifade vermek üzere 22.03.2018 günü saat 11.00 de, İdari Blok, 4. Kat 500 numaralı odamda hazır bulunmanız 

gerekmektedir. 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 18.03.2018 

           
TX Soruşturmacı 

 

 
SORUŞTURMA HAZIRLIK TUTANAĞI 

 
… Makamının 15.03.2019 tarih ve E.99 sayılı yazı ile hiçbir mazeret bildirmeden kesintisiz 2 gün görevine gelmediği ileri sürülen 

bilgisayar işletmeni Q7 hakkında açılan disiplin soruşturmasını yürütmekle görevlendirilen komisyonumuz, 18.03.2019 tarihinde toplandı. 

Komisyon Başkanının odasında yapılan ve üyelerinin tamamının katıldığı toplantıda soruşturma onayı ekinde gönderilen 

belgeleri inceledi, süreçle ilgili izlenecek yol, yapılacak çalışmalar değerlendirdi:  
 

1. Soruşturma süresince … Fakültesi personelinden … ve … kızı, 12.02.1973 doğumlu 44444444444 T.C numaralı … ‘un yeminli 

katip olarak görevlendirilmesine, 

2. Soruşturulan ve tanıkların ifadelerinin komisyon huzurunda sözlü olarak alınmasına, 

3. Şüphelinin savunmasının “yazılı olarak”  alınmasına, 

4. Olayın aydınlatılmasına yardımcı olabilecek belgelerin ilgili birimlerden yazılı olarak istenmesine,  

5. İletişim ve yazılı tebligatlar konusunda disiplin amirinden destek istenmesine, 

Oy birliği ile karar verildi. 

 
Komisyon Başkanı   Üye     Üye   
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❺ Şüpheli yazılı savunmaya davet edilir. Savunmaya 

yazısında hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin 

neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede 

yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş 

sayılacağı ilgiliye bildirilir.  

Davet yazısı imza karşılığı ya da tebellüğ belgesi ile 

verilir ve tebliğ belgesi dosyaya eklenir. Elden yapılan 

tebligat evrakının soruşturmacıda kalan kısmına “bir 

nüshasını elden teslim aldım”  şerhi düşerek, tarih atıp 

imzalatılır. Davet yazısının tebliğ edildiği gün, 7 günlük 

süre hesaba katılmaz. 

Geçerli bir özür bildiren ya da özrü nedeniyle davete 

uymadığı anlaşılan şüpheliye yeniden uygun bir süre 

verilir veya yazılı savunmasını göndermesi istenir. Asker 

veya tutuklu personelin savunması yazılı olarak ilgili 

yerden istenir. 

❻Savunma sözlü de alınabilir. Bu durumda savunma 

davet yazısı, yeminli kâtip huzurunda alınacak şekilde 

yazılır ve şüpheliye tebliğ edilir.  

Sözlü savunma alınırken şüpheliye yemin ettirilmez. 

Savunma yapmak üzere gelen kişiye neyle suçlandığı 

söylenir ve sorular yöneltilir. Cevaplar, yeminli kâtip 

tarafından yazılır ve savunma tutanağı okunarak 

imzalanır.  

Şüpheli ifade sırasında sorulan sorulara cevap vermeye 

zorlanmamalıdır. 

Soruşturulan savunmasını yazılı olarak sunmayı talep 

etmesi halinde kendisine üç günden az olmamak üzere 

süre verilir. 

Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve 

kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma 

evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda 

sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla 

savunma yapma hakkına sahiptir.  

Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar gerek görürse, 

isnat edilen fiil ve soruşturma raporunda önerilen 

disiplin cezasını da belirtmek suretiyle yeterli süre 

verilerek, şüphelinin tekrar savunmasını isteyebilir. 
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6.9.2 Savunma Alınması 
 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 Soruşturulana, iddialar hakkında savunma 

imkânı tanınmadan disiplin cezası verilemez. 

Savunma hakkı, soruşturulan için önemli bir 

teminattır. Bu hak tanınmadan disiplin cezası 

verilmesi bir iptal nedenidir.  

 Soruşturmayı yapanın yedi günden az 

olmamak üzere verdiği süre içinde veya 

belirtilen tarihte geçerli bir mazereti 

olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma 

hakkından vazgeçmiş sayılır. 

 İlgilinin savunma yapmayarak savunma 

hakkından vazgeçmiş olması, üzerine atılı 

suçu işlediği anlamına gelmeyeceği gibi, 

soruşturmacının soruşturma raporunda 

belirteceği kanaati yahut disiplin cezası 

vermeye yetkili makamın alacağı kararı da 

olumsuz olarak etkilemez. 

 Soruşturulanın savunması alınmadan ya da 

usulüne uygun savunma alınmadan dosya 

tamamlanmamalı, karar verilmemelidir. 

Soruşturmacı, şüphelinin savunmasını 

almadan önce,  iddialarla ilgili ifadesini alabilir.  

 Fiili işleyenin emeklilik veya başka nedenlerle 

görevinin sona ermesi, hakkında soruşturma 

açılmasına ve soruşturmanın devamına engel 

olmaz. Bu durumda soruşturma sonunda 

verilen disiplin cezası, özlük dosyasında 

saklanır. Aylıktan veya ücretten kesme ve 

kademe ilerlemesinin durdurulması veya 

birden fazla ücretten kesme cezaları ilgilinin 

kamu görevine dönmesi halinde uygulanır. 

 Bir fiilden dolayı ilgili hakkında ceza 

soruşturması veya kovuşturması yapılıyor 

olması, aynı fiilden dolayı disiplin soruşturması 

yapılmasına, ceza verilmesine ve bu cezanın 

yerine getirilmesine engel değildir. 

Gerektiğinde ceza kovuşturması bekletici 

mesele yapılabilir. Bu durumda disiplin 

soruşturmasına ilişkin zamanaşımı süreleri 

durdurulur.  

PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI 
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6.10 SORUŞTURMACININ CEZA ÖNERİRKEN UYMASI GEREKEN TEMEL İLKELER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ŞÜPHELİNİN SAVUNMAYA DAVET EDİLMESİ (TEBLİGATLI) 
    

Sayın, Q7 
   … Fakültesi 
   Bilgisayar İşletmeni 
 
 07-08 Mart 2019 tarihlerinde izinsiz ve özürsüz olarak 2 gün süre ile göreve gelmediğiniz iddiası ile hakkınızda açılan disiplin 
soruşturmasını yapmakla görevlendirildim. 
 Olayla ilgili olarak, 07.04.2019 tarihine kadar savunmanızı yazılı olarak elden veya posta yolu ile vermenizi, bu süre içerisinde 
savunmanızı vermediğiniz takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınızı ve hakkınızda mevcut delillere göre karar verileceğinin 
bilinmesini rica ederim. 25.03.2019         
           TX Soruşturmacı 
 

PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI 

PROSEDÜRÜ 

 

❼ Aynı fiile birden fazla disiplin cezası 

verilemez. Şüphelinin eylemi birden çok 

disiplin cezası gerektirmesi durumunda en 

ağır cezayı gerektiren takdir edilir. 

❽ Farklı fililer nedeniyle tek bir 

soruşturma açılması durumunda, her fiil 

ayrı ayrı değerlendirilerek ceza takdir edilir. 

❾ Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları 

olumlu olan, ödül veya başarı belgesi 

alanlara verilecek disiplin cezalarında bir 

derece hafif olan ceza uygulanabilir.  

Bir alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili 

makam verir.  

Soruşturmacı, cezada indirim yetkisini 

kullanılmama nedenini açıklanmalıdır. 

❿ Disiplin cezalarında tekerrürden  bir derece ağır ceza uygulanabilmesi için; 

 Memurun daha önce bir disiplin cezası alması ve bu cezanın kesinleşmiş olması, 

 Verilen cezaya neden olan fiilin, özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içerisinde 

tekrarlaması gerekir. 

Ya da; 

 Farklı türde ve zamanlarda iki kez ceza almış olması ve cezaların kesinleşmiş olması, 

 Daha sonra bu cezalardan biri ya da üçüncü bir fiilin işlenmiş olması gerekir. 

Kanunla affedilmiş disiplin cezaları ile tekerrür nedeniyle verilen bir derece ağır cezalar 

tekerrüre esas alınmaz  (bakınız 6.5). 

 

SİCİL ÖZETİ İSTENMESİ 
 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 
 

Yürütmekte olduğum bir soruşturma ile ilgili olarak, … Fakültesi personelinden bilgisayar işletmeni Q7’nin ödül, başarı 
durumu ve daha önce herhangi bir disiplin cezası alıp almadığı bilgisine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Adı geçen personele ait bilgilerin ivedi olarak tarafıma bildirilmesini arz ederim. 25.03.2019 
   TX 
Soruşturmacı 

⓫ 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan ve 

disiplin cezası verilmesini gerektiren fillere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer filleri işleyenlere, 

hangi disiplin fiiline benzediği belirtilerek, aynı türden disiplin cezaları verilir.  
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SORUŞTURMA RAPORU 
 

SORUŞTURMACI    : TX 

SORUŞTURMA ONAYI   :Dekanlık Makamının 15.03.2019 tarih ve E.999 sayılı yazısı. 

SORUŞTURMAYA BAŞLAMA TARİHİ  :18.03.2019 

SORUŞTURULANIN KİMLİĞİ  : … Fakültesi personelinden bilgisayar işletmeni Q7. 

SUÇ KONUSU    : İzinsiz ve özürsüz olarak 2 gün göreve gelmemek. 

SUÇ TARİHİ VE YERİ :07-08 Mart 2019, … Fakültesi. Dekanlık 

SORUŞTURMA SAFHALARI   :  

DELİLLER, TANIK İFADELERİ   :  

SAVUNMANIN ÖZETİ   :  

DEĞERLENDİRME    :        

SONUÇ     :       

           
11.04.2019 TX 

Soruşturmacı 

⓬ Soruşturma Raporu: Soruşturma sona erince bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma 

onayı, soruşturmaya başlama ve tamamlanma tarihi, soruşturulanın kimliği, resmi sıfatı, suç 

konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir, suç tekerrürü ve ceza 

indirimi konularına yer verilir. Şüphelinin lehine ve aleyhine her suç maddesi ayrı ayrı tahlil 

edilerek, delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak ceza teklif edilir. Rapor 

gecikilmeden onay merciine teslim edilir. 

 Soruşturulanın ödül ve ceza durumu, başarıları, karar verme aşamasında ağırlaştırıcı ya 

da hafifletici neden olarak kullanılabileceğinden, ilgili makamlardan temin edilerek, 

raporda dikkate alınmalıdır. 

 Raporda, şüpheliye usulüne uygun savunma hakkı tanınıp tanınmadığı, savunma 

hakkının kullanılıp kullanılmadığı belirtilir. 

 Toplanan deliller, alınan ifadeler ve savunmalara göre şüphelinin üzerine atılı suçu işleyip 

işlemediği ortaya konulur. 

 Raporda, toplanan delillere göre memurun suçu işlediği, suçun sabit olduğu kanaatine 

ulaşılması durumunda, bu suça uyan ceza belirtilir. 

 Şüphelinin fiili, öngörülen disiplin suçlarından hiç birisine girmiyor ancak bunlardan biri 

ile “benzer bir fiil” olduğu kanaatine varılırsa, mevzuatta öngörülen ve kıyasen 

uygulanması mümkün olan fiil gösterilir ve buna göre ceza takdir edilir. 

 

 

⓭ Gizlilik 

Soruşturmanın her safhasında gizlilik esastır. 

Buna uymayanlar hakkında idari işlem 

uygulanır. 

⓮ Tebligat 

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları 

Kişilerle olan yazışmalar 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu hükümleri uygulanır. Evrakın elden 

verilmesi halinde de imzalı belge soruşturma 

dosyasında saklanır. 

PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI 
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7. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

7.1 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

7.2 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

7.3 Konu ile ilgili Danıştay Kararları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORUŞTURMA DOSYASININ TESLİMİ 
 

DEKANLIK MAKAMINA 
 
İlgi: 15.03.2019 gün ve E.999 sayılı yazınız 
 

İlgi yazı ile 07-08 Mart 2019 tarihlerinde 2 gün süre ile görevine gelmediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 
bilgisayar işletmeni Q7 ile ilgili soruşturma tamamlanmış olup, dosya ve soruşturma raporu ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 12.04.2019 
 
          TX Soruşturmacı 
Ek: Soruşturma dosyası 

SORUŞTURMA DOSYASI DİZİ PUSULASI 
 

1. Disiplin suçu işlendiğini bildiren tutanak, dilekçe vs.    (… adet/sayfa) (tarih) 
2. Disiplin amirinin … gün ve … sayılı soruşturma onayı ve soruşturmacı tayin yazısı  (…adet/sayfa) 
3. Ek süre istem yazısı.       (… adet/sayfa) (tarih) 
4. Disiplin amirinin ek süre talebine ilişkin yazısı.     (… adet/sayfa) (tarih) 
5. İfadeye davet yazısı.       (… adet/sayfa) (tarih) 
6. İfade tutanağı.        (… adet/sayfa) (tarih) 
7. Savunmaya davet yazısı.       (… adet/sayfa) (tarih) 
8. Savunma.        (… adet/sayfa) (tarih) 
9. … 
10. Ödül ve suç kaydı belgesi       (… adet/sayfa) (tarih) 
11. Soruşturma raporu.       (… adet/sayfa) (tarih) 
------------------------------------- 
Toplam 11 (onbir) adet, … sayfa evrak teslim alınmıştır. 
 
12.04.2019 
Teslim Eden (Tarih)     Teslim Alan (Tarih) 
TX Soruşturmacı        

 

⓯ Dizi Pusulası 

Soruşturma dosyası dizi pusulası ile birlikte 

teslim edilir. 

Soruşturma dosyasında yer alan bütün 

belgeler sıra numarası ile tarihleri ile birlikte 

dizi pusulasında belirtilir. 

⓰ Soruşturma Dosyasının Teslimi 

Soruşturma raporu ve soruşturmayla ilgili 

belgelerin asıl veya suretleri ve dizi 

pusulasına bağlanarak, dosya halinde 

soruşturmayı açan makama verilir. 

PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI 

PROSEDÜRÜ 
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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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DANIŞTAY KARARLARI 

 

Danıştay 10.D. E. 1988/191; K. 1989/454. “Soruşturma işi soruşturmacı tayini ile başlar.” 

Danıştay 8. D, 25.10.1978, E. 1977/3246, K. 1978/6317. “Disiplin suçlarıyla ilgili soruşturma yapılmasından amaç, olaylarla, 

kanıtlarının, suçun işleniş koşulları, oluş biçimi, sonuçları ve ilgililerin kişisel durumları göz önünde tutularak yansız bir 

biçimde incelenip değerlendirilmesi ve böylece cezalandırma yönünden sağlıklı bir sonuca ulaşılmasıdır.”  

Danıştay 8.D. E. 1994/1044, K.1995/447. “Soruşturmacı atamak veya bizzat yapmak suretiyle, yöntemine uygun şekilde soruşturma 

açılmadan, olay hakkında gerekli bilgi ve belgeler toplanmadan, usulünce alınan ifadelerle birlikte konunun mevzuat 

yönünden değerlendirilmesine, rapor düzenlemesine gidilmeden; disiplin amirince, kusurlu memurun yalnızca savunması 

alınarak disiplin cezası verilmesi (hukuka aykırılık nedeniyle) mümkün değildir. Sadece savunma alınmış olması 

soruşturmanın yapılmış olduğu anlamına gelmemektedir.”  

Danıştay 10.D. E. 1987/2100, K.1989/2239. “Davacını hakkında herhangi bir disiplin soruşturması açılmaksızın, doğrudan disiplin 

amirince savunması alınarak aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasında isabet bulunmadığı.”  

Danıştay 8.D. E. 1996/1793, K.1997/1778. “Üst disiplin amirince soruşturmacı tayin edilmeden ve usulüne uygun bir soruşturma 

yapılmadan doğrudan savunma alınarak verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı.” 

Danıştay İdari Dava Daireleri E.2003/172, K.2006/2053. “Soruşturmacı tayin edilerek usulüne uygun soruşturma yapılmaksızın, 

doğrudan savunma alınarak verilen disiplin cezasında ve bu cezaya yapılan itirazın reddi işleminde hukuka uyarlık 

bulunmadığı.” 

Danıştay 2. Daire Kararı, E.1967/81, K.1967/108, “… Soruşturmacının re’sen soruşturma yapamayacakları…” 

Danıştay 10. D, 14.1.1985, E. 1984/492, K. 1985/10. “Disiplin soruşturması yapan kişinin yetkili merciler tarafından bu iş için 

görevlendirilmiş olması gerekli bulunmaktadır.” 

Danıştay 2.D.E. 1975/1689; K. 1976/214. “Memur hakkında soruşturmanın  yapılabilmesi için yetkili makamın soruşturma emri 

vermesi gerekir. 

Danıştay 2.D. E. 1993/286; K. 1993/239. “Memur hakkında soruşturma yapacak soruşturmacının memurla eş düzeyde bir görevde 

bulunması gerektiği ve memurun maiyetinde bulunan bir kişinin o memur hakkında soruşturmayı yapamayacağı.” 

Danıştay 2.D.21.03.1979 E. 1979/277; K. 1979/728. “Memur hakkında ilk soruşturmanın, sanığın memuriyet görevinin daha üstünde 

veya eşit düzeyde bulunan bir memura yaptırılması gereklidir.” 

Danıştay 10.D. E. 1990/1731; K. 1990/1248. “Bir kamu görevlisinin üzerine atılı disiplin suçu; ceza yasasına göre de suç niteliğinde 

ise ve ceza yargılaması sonucunda suçun unsurlarının oluşmadığı ya da suçun o kişi tarafından işlenmediği mahkeme 

kararıyla saptanmışsa, böyle bir ceza mahkemesi kararının disiplin hukuku yönünden bağlayıcı olacağı.” 

Danıştay 10.D. 12.11.1987 E. 1984/907; K. 1984/1800.  Bir kamu görevlisine isnat edilen disiplin suçu, aynı zamanda ceza yasasına 

göre de suç niteliğini taşıyorsa, ceza kanununa göre yapılan soruşturma ve yargılama sonunda suçsuz görülen ilgiliye isnat 

edilen suçu işlediğinin kabul edilemeyeceği.” 

Danıştay 5.D.  974/410 sayılı karar, “Adli yargıda beraat etmiş olmak, disiplin cezası verilmesini engellemez.” 

Danıştay D.K. E. 966/292; K. 970/537. “Kovuşturma izni verilmemiş olması disiplin cezası vermeyi engellemez.” 

Danıştay 8.D.E. 1995/3666 K. 1995/4612. “Ceza davalarında beraat etmiş olmanın disiplin cezası verilmesini engellemeyeceği.” 

Danıştay 3. Daire 12.05.1983 T, E:1982/4144 K:1983/1601 “…Memurun sadece ifade alınması şeklinde de adlandırılan bu işlem, 

savunma olarak kabul edilemeyeceği için, savunmanın buradan ayrı olarak ve disiplin cezası vermeye yetkili amir veya 

merci tarafından alınması gerekmektedir…” 

Danıştay 10. D. E.1988/1946, K. 1988/720. “… Daha önce disiplin cezası almış olduğu suçu tekrar işlemeyip, başka bir disiplin suçu 

işlediği saptanan ilgiliye, tekerrür hükmü uygulanmak suretiyle bir üst ceza verilemeyecektir.” 

Danıştay 8. D. E:1991/1677 K:1991/1399, “…idarenin, başarılı ve sicili temiz olan görevlilere bir alt ceza uygulanmaması durumunda 

bunun nedenini açıklamak zorunda olduğu…” 
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Danıştay 8.D. E. 1996/807, K.1998/1175. “Soruşturmacı tayin edilmek suretiyle soruşturma raporu düzenlenmeden disiplin amiri 

tarafından ilgilinin ifadesi ve savunması alınarak disiplin cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı.”  

Danıştay 8. D. E:1994/7699 K:1996/3386, “…Verilecek disiplin cezasının, ceza verilmesine neden olan eylemin oluş biçimi, samimi 

ikrar ve ifadeleri, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarının olumlu olup olmadığı ve sicilleri değerlendirilerek daha alt 

bir cezanın verilip verilemeyeceği hususu dikkate alınmak zorundadır…” 

Danıştay 10. D. E:1989/203 K:1989/1825 “… davacıya ait sicilleri getirtip incelemekte ve sicillerin iyi olduğu anlaşılması üzerine 

idarenin bir alt ceza vermesi gerektiğini hükme bağlamaktadır…” 

Danıştay 10. D. E.1989/2490; K:1990/270 . “İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kesinleşen disiplin cezaları, doktrin ve 

uygulamada kabul edildiği üzere, disiplin cezalarını veren idari merciler yönünden de bağlayıcı ve kesin niteliktedir. İdari 

mercilerin, vermiş oldukları disiplin cezalarını geri almaları, verdikleri disiplin cezası yerine başka bir disiplin cezası verme 

yoluna gitmeleri kural olarak olanaksızdır. Ancak dava konusu edilen disiplin cezasından önceki hukuki durumun 

yürürlüğünü sağlar nitelikte, idari yargıca verilmiş bir kararın varlığı halinde, artık disiplin cezasının geri 

alınamayacağından söz etmeye olanak bulunmamaktadır. İdari mercilerin, yargı kararlarını uygulamaları, yargı kararları 

doğrultusunda işlem tesis etmeleri Anayasal zorunluluktur. Bu zorunluluğun doğal sonucu olarak, yargı kararıyla saptanan 

hukuki durumun olanak vermesi halinde, idari mercilerin aynı konuda yeniden disiplin cezası verme yoluna 

gidebileceklerinin de kabulü gerekir.” 

Danıştay 8. D. E.1991/1471, K. 1992/518,  “…Saldırıda bulunan kişinin, eylemin, ast ve üst konumundaki kişilere karşı yapılmış 

olması durumunda cezalandırılıp, aynı konumdaki iş arkadaşlarına karşı yapılması durumunda cezasız bırakılması 

düşünülemez. Yasanın 125. maddesinin (E/e) bendinde “Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak” suçunu 

işleyen memurun, iş arkadaşlarına karşı yapılan aynı eylemini cezasız bırakmak doğru değildir. Nitekim 125. madde, 

benzer eylemlerde bulunanlara aynı cezaların uygulanacağını belirtmekte, tek tek sayılmayan aynı nitelik ve ağılıktaki 

eylemlerin de cezalandırılmasını amaçlamıştır.” 

Danıştay 8. Daire, 18.10.1991 T. E.1991/1399 K.1991/1677, “… İdarenin başarılı ve sicili temiz olan görevlilere, bir alt ceza 

uygulanmama nedeninin açıklanması gerektiği” 

Danıştay 8. Daire, 20.03.1991 T. E.1998/2495 K.1991/1002. “Soruşturma zamanaşımı süresi geçmiş olduğundan, dava konusu işlem 

bu yönden hukuka aykırı olduğu”. 

Danıştay 12. Daire E. 2003/3266, K. 2006/6688. “Farklı fiillerden dolayı tevhiden (birleştirilerek)tek ceza verilemeyeceği.” 

Danıştay 12. Daire E. 2003/3174, K. 2006/6690. “Davacının kınama cezası ile cezalandırılmasını gerektiren eylemi nedeniyle, 24 ay 

uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılması işleminde orantılılık ilkesinin ihlal edildiği.” 

Danıştay 8.D. E. 1995/3680; K. 1997/3928. “Bir memur hakkında takdir edilen disiplin cezası ile ilgilinin eylemi arasında adil bir 

denge bulunmasının disiplin hukukunun temel ilkelerinden olduğu.” 

Danıştay 2.D. E. 1987/3471; K. 1988/4365. “Bulunamayan sanığın savunmasının alınmasına gerek olmadığı.” 

Danıştay 2.D. E. 1998/916; K. 1998/1356. “Hakkında soruşturma yapılacak olan sanığın kimliğinin saptanması gerekeceği.” 

Danıştay 10.D. 17.12.1985 gün  E. 1985/1991; K. 1985/2137. “Bir belgeye dayanılmadan, soyut iddialarla disiplin cezası verilemez.” 

Danıştay Mürettep D.26.11.1981 E. 1981/2009; K. 1981/2144. “Aynı eylemden dolayı iki ayrı ceza verilmesinin ceza hukuku genel 

ilkelerine aykırı olduğu.” 

Danıştay 10. D.20.03.1991 E. 1988/2495; K. 1991/1002. “Bir aylık soruşturma zaman aşımı süresi geçirildiğinden, verilen cezada 

hukuka uyarlık bulunmadığı.” 

Danıştay 10. D. 03.02.1987 K. 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 E. 1994/7701; K.1996/2345. “Bir alt ceza, disiplin cezası olarak memurun fiiline uyan cezanın alt sınırı 

olmayıp, Yasadaki sıralamaya göre bir derece hafif olan ceza olduğu.” 
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