
İÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 
DİSİPLİN VE CEZA İŞLEMLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; disiplin ve ceza soruşturmalarına ilişkin işlemlerin yürütülmesine dayanak oluşturan 

mevzuatın belirlenmesi, işlemlerde yol gösterilmesi ve söz konusu işlemler açısından tüm disiplin amirlikleri arasında 

birliğin sağlanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge, İstanbul Üniversitesinde 2547 Sayılı yasaya tabi olarak görev yapan akademik personel, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi İdari Personel, Sözleşmeli Personel ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi görev 

yapan Sürekli İşçileri kapsamaktadır. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Toplu İş 

Sözleşmesinin, disiplin ve ceza soruşturmalarına ilişkin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4– (1) Bu yönergede geçen; 

a) İhbar  : İmzasız ve kimlik belirtilmeden yazılmış suç isnadına ilişkin dilekçeler, BİMER başvuruları, e-mailler vb. 

b) Şikayet : İmzalı ve kimliği belirli olarak yazılmış suç isnadına ilişkin dilekçeler, BİMER başvuruları, e-mailler vb. 

c) Disiplin Amiri : Rektör, Dekan, Müdür 

d) Disiplin kurulu : Yüksekokul, Enstitü, Fakülte ve Üniversite Yönetim Kurulunu ifade eder. 

e) Yetkili Kurul (Son Soruşturma Kurulu): 2547 sayılı Yasanın 53/c-2 maddesi gereğince oluşturulan Kurulları ifade eder. 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Ceza soruşturmaları hakkında mevzuat 

 

MADDE 5- (1) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin; görevlerinin ifasından doğan işledikleri suçlardan dolayı 

yargılanabilmeleri, yetkili kılınmış mercilerin izinlerine tabidir. Bu mercilerin tespiti ve izlenecek usul ise 4483 sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. 

 Ancak; sözü edilen Kanunun 2. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında bazı istisnalar getirilmiştir.  

 Bu istisnalar:  

a) Kamu görevlilerinin, görevleri ve sıfatları sebebiyle tabi oldukları kanunlarda belirtilen özel soruşturma ve 
kovuşturma usullerine ilişkin hükümler uygulanır. 
 

b)    Suçun niteliği itibariyle tabi olduğu kanunlarda belirtilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler 

uygulanır.  

c)  Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir. 

MADDE 6- (1) Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve 

sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurları 

açısından  2547 Sayılı Yasanın 53/c maddesi ile “özel soruşturma ve kovuşturma usulleri getirilmiştir. Yukarıda ki 1. 

Maddede belirtilen istisna gereğince ilgili kişiler hakkında 2547 Sayılı Yasanın 53/c maddesi uygulanır. 

 

MADDE 7- (1) Sözü edilen 53/c maddesinin son fıkrasında; “Bu kanunda yer almamış hususlarda 4 Şubat 1329 tarihli 

Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümleri uygulanır” denilerek atıfta bulunulmuştur. 

 

Ancak, 04.12.1999 tarih, 23896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4483 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun; 

  

- 16. Maddesinde:   
 
   “Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanacağı belirtilen hallerde bu Kanun (4483 

sayılı Kanun) hükümleri uygulanır.” ve  
  

- 18. Maddesinde: 

 
   “4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat yürürlükten kaldırılmıştır.” hükmü 

getirildiğinden, ilgili yasanın 53/c maddesi ile düzenlenmemiş işlemler için 4483 sayılı Kanunun ilgili maddeleri 
uygulanır. 

 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Disiplin soruşturmaları hakkında mevzuat 

MADDE 8-  (1)  06.11.1981 tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. 

Maddesi (a) fıkrası uyarınca Yükseköğretim Kurul Başkanı Yükseköğretim Kurulu ile üniversite rektörlerinin, rektör 

üniversitenin, dekan fakültenin, enstitü ve yüksekokul müdürleri enstitü ve yüksekokulların, bu birimlerin genel 

sekreter veya sekreterleri de sekreterlik personelinin disiplin amirleridir. Üniversite ve bağlı birimlerinin yönetim kurulları 

aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yaparlar. Disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde 

doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde de yardımcı doçentler disiplin kurullarına 

alınmazlar. 



MADDE 9- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. Maddesi (b) fıkrası uyarınca, Öğretim Elemanları, Memur ve 

diğer personelin disiplin işlemleri ile disiplin amirlerinin yetkileri, devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre 

Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. Bu kapsamda: tüm devlet memurlarının disiplin suçları ile ilgili olarak 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 124 ile 137. maddeleri arasında ki maddeler uygulanır. 

MADDE 10- (1)  2547 sayılı Yasanın 65. Maddesinin (a) bendi 9. Fıkrasında; Üniversite görevlileri ve öğrenciler hakkında 

ki disiplin işlemleri, disiplin amir ve yetkileri, disiplin kurullarının teşkili ve çalışması ile ilgili hususların Yükseköğretim 

Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenleneceği belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme gereğince, Yükseköğretim 

Kurumlarındaki görevliler hakkında tesis edilecek olan disiplin soruşturmalarına ilişkin işlemler; 21.08.1982 tarih ve 17798 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve 

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbiri hakkında mevzuat 

MADDE 11- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 - 145. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

MADDE 12- (1) Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 26 – 32. 

maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İşçi kadrosunda görevli personelin suç sayılan fiilleri hakkında mevzuat 

MADDE 13 – (1) Toplu İş Sözleşmesinin disiplin ile ilgili hükümleri uygulanır ve sözleşmeye ekli cetvelde belirtilen disiplin 

cezaları verilir. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve son hükümler 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönergeyi Rektör yürütür. 

 


