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HARRAN ÜN VERS TES  

 KADROSUNDAK  PERSONELE A T YER  D PL N YÖNERGES  
 
 
 
 

Amaç ve Kapsam 

NC  BÖLÜM 

Amaç, kapsam, dayanak ve tan mlar 

Madde 1 – Bu yönerge, Harran Üniversitesi’nde 4857 say  Kanuna tabi i çi statüsüyle çal an 
personelin disiplin i lemlerini ve cezalar  belirlemek amac yla düzenlenmi  olup i  Kanuna tabi 

çi statüsüyle çal an personeli kapsar. 

Dayanak 
Madde 2 – Bu yönerge 4857 say  Kanununa dayan larak haz rlanm r. 
Tan mlar 
Madde 3 – Bu yönergede geçen; 
a) Birim Amiri: çinin ba  oldu u birimin yöneticisini, 
b) Disiplin cezas  vermeye yetkili makam: çinin amiri durumunda bulunan ve i çi hakk nda 
uygulanacak disiplin cezas na karar verme yetkisine sahip olan görevliyi/makam , 
c) Genel Sekreter: Harran Üniversitesi Genel Sekreterini, 
d) çi: verene ba  olarak çal an ve 4857 say  Kanunu kapsam nda bulunan personeli, 
e) veren: Harran Üniversitesi Rektörlü ünü, 
f) yeri: verene ba  olarak i lerin yürütüldü ü aç k ve kapal  alanlar , araçlar  ve eklentileri, 
g) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü 

ifade eder. 

NC  BÖLÜM 
Disiplin Cezalar  

 
Madde 4 – çiler hakk nda uygulanacak disiplin cezalar unlard r: 
a) Uyarma: çiye, görevinin yerine getirilmesinde ve davran lar nda daha dikkatli olmas  
gerekti inin yaz  olarak bildirilmesidir. 
b) nama: çiye, görevinin yerine getirilmesinde ve davran lar nda kusurlu oldu unun yaz  ile 

bildirilmesidir. 
c) Ücret kesme: çinin ücretinden 4857 say  Kanununun 38’inci maddesinde belirlenen 

miktar kadar kesinti yap lmas r. 
d) Hakl  nedenle fesih: çinin 4857 say  Kanununun 25’inci maddesi kapsam ndaki fiili 
nedeniyle derhal ve tazminats z olarak i ten ç kar lmas r. 

Madde 5 - Uyarma cezas  a daki disiplin suçlar nda uygulan r: 
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zaman nda yap lmas nda, Üniversitece belirlenen usul ve 
esaslar n yerine getirilmesinde, görevle ilgili araç ve gereçlerin kullan lmas  ve bak nda 
kay ts zl k göstermek veya düzensiz davranmak. 
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayr lmak, görev yerini terk etmek, 
c) Görevine ve i  sahiplerine kar  kay ts zl k göstermek veya ilgisiz kalmak, i  saatlerinde 
gereksiz yere arkada lar  me gul etmek. 
d) Belirlenen k k ve k yafet hükümlerine ayk  davran larda bulunmak. 
e) Ça ld  veya görevlendirildi i toplant lara kabul edilir bir özrü (belgelenebilir sa k sorunu 
veya ahs n kendisinden kaynaklanmayan beklenmedik, önüne geçilemeyen mücbir sebep) 
olmaks n kat lmamak. 
f) Mesai saatinde görevini aksatacak eylerle (bilgisayar, cep telefonu vb. ) me gul olmak, i  
ba nda, mesai saatlerinde ve görev ba nda uyumak. 
g) Mesai saatinde özel ziyaretlerde bulunmak veya amirine bilgi vermeksizin ziyaretçi kabul 
etmek. 
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h) Sa k raporu al nmas  halinde raporun düzenlendi i günü takip eden günün mesai saati 
bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla ba  olunan disiplin amirine intikal 
ettirmemek. 
) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek. 

i) Kamu personeli vakar na yak mayan tutum ve davran ta bulunmak. 

Madde 6 – nama cezas  a daki disiplin suçlar nda uygulan r: 
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zaman nda yap lmas nda, Üniversitece belirlenen usul ve 

esaslar n yerine getirilmesinde kusurlu davranmak. 
b) 4857 say  Kanunun 25’inci maddesinde belirtilen haller d nda görev s ras nda amirine yahut 

onun ailesi üyelerinden birine yahut i verenin ba ka i çisine ve i  arkada lar na, ö rencilere söz 
veya hareketle sayg z davranmak, kötü muamelede bulunmak, küfretmek, hakarette ve 
tehditte bulunmak, sata mak. 

c) 4857 say  Kanunun 25’inci maddesinde belirtilen haller d nda i yerinde kavga etmek, 
tart mak, sald rmak. 

d) Borçlar  kasten ödemeyerek hakk nda yasal yollara ba vurulmas na neden olmak. 
e) Üniversitenin huzur, sükûn ve çal ma düzenini bozmak. 
f) Kendisine verilen yetki d nda i  yapmak. 
g)  sa  ve güvenli i kurallar na uymamak, i  verimini aksatmak, görevin i birli i içinde 
yap lmas  ilkesine ayk  davran larda bulunmak, i  bar  bozmak. 
h) Uyarma cezas  gerektiren bir fiili ikinci kez i lemek. 
i) Personel kimlik kart  ba kalar na kulland rmak ya da ba kas n kart  kullanmak suretiyle 

e gelmemi  i çiyi gelmi  gibi göstermek. 
j) Kamu personeline duyulan itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davran larda 
bulunmak. 
k) Yetkili olmad  halde bas na, haber ajanslar na veya radyo ve televizyon kurumlar na bilgi 
veya demeç vermek. 
l) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak. 
m) Verilen görevi yapmad  halde yapm  gibi göstermek. 

 
Madde 7 –Ücret Kesme Cezas  a da belirtilen durumlarda yaz  oranlarda uygulan r. 
a) Mazeretsiz olarak bir ayda 1 i  günü i e gelmeyen i çiye 1 günlük net ücreti tutar nda, 
b) Mazeretsiz olarak bir ayda aral kl  2 i  günü i e gelmeyen i çiye 2 günlük net ücreti tutar nda, 
c) Uyarma veya k nama cezas  gerektiren bir fiilin 6 ay içerisinde ikinci kez i lenmesi halinde ve 

sonras nda her tekrar nda 3 günlük net ücreti tutar nda, 
d) Yönetimindeki arac  idareden izin almaks n ba kalar na kulland rmak fiilinin i lenmesi 

halinde 4 günlük net ücreti tutar nda, 
e) Kusurlu olarak görevle ilgili araç ve gereçlerin bozulmas na, hasar na neden olmak veya 

zaman nda bozukluklar n yetkiliye bildirilmemesi fiillerinin i lenmesi halinde 4 günlük net 
ücret tutar nda, 

f) in güvenli ini tehlikeye dü ürmeksizin görev yeri s rlar  içerisinde herhangi bir yerin 
toplant , tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullan lmas na yard mc  olmak, kullanmak 
veya kulland rmak fiilinin i lenmesi halinde 4 günlük net ücret tutar nda, 

m)Üniversiteye ait resmi araç gereç ve benzeri e yay  özel i lerinde kullanmak veya kaybetmek 
fiillerinin i lenmesi halinde 4 günlük net ücret tutar nda, 

n) yerinde alkollü içki bulundurmak, kullanmak, kumar oynamak ya da oynatmak fiillerinin 
lenmesi halinde 4 günlük net ücret tutar nda uygulan r. 

Ücret kesme cezas n uyguland  hallerde,  Kanununun 38 inci maddesi gere ince; 
çinin maa ndan kesilen paralar Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nca belirlenen banka 

hesap numaras na bir ay içinde yat r. Ücret kesme cezas  uygulanmas  halinde i çiye 
gerekçesiyle birlikte yaz  bildirim yap r. 
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Madde 8 – 4857 say  Kanunun 25 inci maddesi gere ince süresi belirli olsun veya olmas n 
veren, a da yaz  hallerde i  sözle mesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini 

beklemeksizin feshedebilir: 

I- Sa k sebepleri: 

a) çinin kendi kast ndan veya derli toplu olmayan ya ay ndan yahut içkiye dü künlü ünden 
do acak bir hastal a “yakalanmas  veya engelli hâle gelmesi durumunda”, bu sebeple do acak 
devams zl n ard  ard na üç i  günü veya bir ayda be  i  gününden fazla sürmesi. 

b) çinin tutuldu u hastal n tedavi edilemeyecek nitelikte oldu u ve i yerinde çal mas nda 
sak nca bulundu unun Sa k Kurulunca saptanmas  durumunda. 

II- Ahlak ve iyi niyet kurallar na uymayan haller ve benzerleri: 

a)  sözle mesi yap ld  s rada bu sözle menin esasl  noktalar ndan biri için gerekli vas flar veya 
artlar kendisinde bulunmad  halde bunlar n kendisinde bulundu unu ileri sürerek yahut gerçe e 

uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek i çinin i vereni yan ltmas . 

b) çinin, amirin yahut bunlar n aile üyelerinden birinin eref ve namusuna dokunacak sözler 
sarfetmesi veya davran larda bulunmas  yahut amiri hakk nda eref ve haysiyet k  as ls z ihbar 
ve isnatlarda bulunmas . 

c) çinin i verenin ba ka bir i çisine cinsel tacizde bulunmas . 

d) çinin, i verenin güvenini kötüye kullanmak, h rs zl k yapmak, i verenin meslek s rlar  
ortaya atmak gibi do ruluk ve ba a uymayan davran larda bulunmas . 

e) çinin, i yerinde, yedi günden fazla hapisle cezaland lan ve cezas  ertelenmeyen bir suç 
lemesi. 

f) çinin i verenden izin almaks n veya hakl  bir sebebe dayanmaks n ard  ard na iki i günü 
veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki i  günü yahut bir ayda üç i günü 

ine devam etmemesi. 

g) çinin yapmakla ödevli bulundu u görevleri kendisine hat rlat ld  halde yapmamakta srar 
etmesi. 

h) çinin kendi iste i veya savsamas  yüzünden i in güvenli ini tehlikeye dü ürmesi, i yerinin 
mal  olan veya mal  olmay p da eli alt nda bulunan makineleri, tesisat  veya ba ka e ya ve 
maddeleri otuz günlük ücretinin tutar yla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba u ratmas . 

) çinin i yerine sarho  yahut uyu turucu madde alm  olarak gelmesi ya da i yerinde bu 
maddeleri kullanmas . 

III- Zorlay  sebepler: 

çiyi i yerinde bir haftadan fazla süre ile çal maktan al koyan zorlay  bir sebebin ortaya 
kmas . 

IV- çinin gözalt na al nmas  veya tutuklanmas  halinde devams zl n 4857 say  Kanunun 17 
nci maddedeki bildirim süresini a mas . 

Di er fiiller ve cezalar  
Madde 9 – Bu yönergede aç kça say lmayan bir fiilin meydana gelmesi durumunda; i çinin bu 
fiilinin kar nda, fiile en yak n ve benzer olan fiilin gerektirdi i disiplin cezas  uygulan r. 

artlar  gerçekle ti inde uyarma ve k nama cezalar  ile birlikte ücretten kesme cezas  da 
verilebilir. 
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yi Halin De erlendirilmesi 
Madde 10-Geçmi  hizmetleri s ras nda çal malar  olumlu olan ve iyi derecede sicil alan personel 
için verilecek cezalarda bir derece hafif olan uygulanabilir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 
Soru turma, Savunma, Süreler, tiraz ve Zamana  

 
Disiplin Soru turmas  
Madde 11-Disiplin Amirleri; Birim amiri, Genel Sekreter ve üst disiplin amiri Rektör’dür. 
a) Disiplin soru turmas  yapmaya yetkili amir s ral  disiplin amirleridir. 

b) Disiplin amiri, soru turmay  kendisi yapabilece i gibi bir soru turmac  tayini suretiyle de 
yapabilir. 

c) Yöneticiler hakk ndaki soru turmalarda soru turmac  tayininde unvan e itli i ve üstlü ü aran r. 

d) Üst disiplin amirinin soru turma açt  veya açt rd  disiplin olay nda alt disiplin amiri ayr ca 
soru turma yapmaz ve yapt ramaz. 

e) Soru turmac  tan k dinleyebilir, bilirki iye ba vurulabilir. 

Soru turma Raporu 
Madde 12- 
Soru turmac  taraf ndan soru turma sonuçlan nca bir rapor düzenlenerek, soru turman n 

amalar , deliller, al nan savunma özetlenir. Uygulanacak ceza teklif edilir, gere i için 
soru turmay  ba latan disiplin amirine tevdi edilir. 

Disiplin Cezas  Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar 
Madde 13- 
a) Uyarma, k nama ve ücret kesme cezas  birim amirinin önerisi üzerine Genel Sekreter taraf ndan 
verilir. 

b)  akdinin feshi ise birim amirinin önerisi, Genel Sekreterin görü ü üzerine Rektörlük Makam  
taraf ndan verilir. Rektör öneri ve görü le ba  de ildir. 

Savunma Hakk  
Madde 14- 
Savunma al nmadan disiplin cezas  verilemez. Soru turmay  yapan n belirtti i en az yedi günlük 
süre içinde savunma yapmayanlar, savunma hakk ndan vazgeçmi  say r. Soru turulana 
gönderilen yaz da, hakk nda disiplin soru turmas  aç lan davran n nedeni, savunmas n 
belirtilen sürede yapmad  takdirde, savunma hakk ndan vazgeçmi  say laca  bildirilir. Akdin 
ahlak ve iyi niyet kurallar na uymayan hallere dayanarak hakl  nedenle feshi durumunda yedi gün 
savunma süresi verilmesi kural  uygulanmaz, savunma en geç iki gün içerisinde al r. A daki 
hallerde i çinin savunmas n al nmas na gerek yoktur: 

a) çinin, i yerinde, yedi günden fazla hapisle cezaland lan ve cezas  ertelenmeyen bir suç 
lemesi. 

b) çinin gözalt na al nmas  veya tutuklanmas  halinde devams zl n 4587 say  Kanunun 17’nci 
maddedeki bildirim süresini a mas . 
c) çinin tutuldu u hastal n tedavi edilemeyecek nitelikte oldu u ve i yerinde çal mas nda 
sak nca bulundu unun Sa k Kurulunca saptanmas  durumunda. 
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Süreler 
Madde 15 – 
a) 4857 say  Kanunun 25’inci maddesinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallar na uymayan 
hallere dayanarak i veren için tan nm  olan sözle meyi fesih yetkisi, i çinin bu çe it davran larda 
bulundu unu birim amirinin ö rendi i günden ba layarak alt  i  günü geçtikten ve her halde fiilin 
gerçekle mesinden itibaren bir y l sonra kullan lamaz. Ancak i çinin olayda maddi ç kar sa lamas  
halinde bir y ll k süre uygulanmaz. 

b) Bu maddenin ‘a’ bendinde belirtilen ihraç sebebi d nda verilecek olan tüm disiplin cezalar nda 
disiplin soru turmas  açma süresi birim amirinin, i çinin bu tür davran larda bulundu unu 

rendi i tarihten itibaren bir ayd r. Bu süre içinde soru turmaya ba lanmad  takdirde disiplin 
cezas  verme yetkisi zamana na u rar. 

c) Soru turma, görevlendirme yaz n tebli  tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlan r. 
Soru turma bu süre içinde tamamlanamaz ise soru turmac  gerekçeli olarak ek süre talep edebilir, 
disiplin amiri gerekçeyi de erlendirerek ve zamana  sürelerini dikkate alarak ek süre verebilir. 

d) Disiplin amiri uyarma, k nama ve ücretten kesme cezalar  ile 4857 say  Kanunun 25 inci 
maddesinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallar na uymayan haller d ndaki i  akdinin feshi 
karar  soru turman n tamamland  günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundad r. 

e) Disiplin cezas  verilmesini gerektiren fiillerin i lendi i tarihten itibaren iki y l geçmi  ise 
disiplin cezas  verilemez. 

f) Bir fiilden dolay  ilgili hakk nda ceza soru turmas  veya kovu turmas  yap yor olmas , ayn  
fiilden dolay  disiplin soru turmas  yap lmas na, ceza verilmesine ve bu cezan n yerine 
getirilmesine engel de ildir. Gerekti inde ceza kovu turmas  bekletici mesele yap labilir. Bu 
durumda disiplin soru turmas na ili kin zamana  süreleri durur. 

Uygulama 
Madde 16- 

a) Disiplin dosyas n bir sureti Personel leri Daire Ba kanl nda ki inin özlük dosyas nda 
saklan r. çi uyarma, k nama ve ücret kesme cezalar n uygulanmas ndan 5 sene sonra atamaya 
yetkili amire ba vurarak, verilmi  olan cezalar n "özlük dosyas ndan" silinmesini isteyebilir. 

b) Disiplin cezas , verildikten sonraki alt  i günü içinde Personel leri Daire Ba kanl  taraf ndan 
ilgiliye yaz  olarak tebli  edilir. 

c) Disiplin cezalar  verildi i tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulan r. Ücret kesme 
cezas , cezan n verili  tarihini takip eden ayba nda uygulan r. 

tiraz 
Madde 17 – 
a) Bu yönergede yer alan disiplin cezalar ndan olan hakl  nedenle fesih cezas na itiraz edilmesi 
mümkün olmay p di er cezalar için hakk nda disiplin cezas  uygulanan i çi, cezan n tebli inden 
itibaren yedi gün içinde Rektörlük Makam na itiraz edebilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin 
cezalar  kesinle ir. 

b) tiraz n yaz  olarak yap lmas  gerekir. 

c) çinin itiraz n, Rektörlük Makam na ula mas ndan itibaren 30 gün içinde Rektör itiraz n 
kabulü ya da reddine karar vermek zorundad r. 

d) tiraz n kabulü hâlinde, disiplin amiri karar  gözden geçirerek verilen cezay  hafifletebilir veya 
tamamen kald rabilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çe itli Hükümler ve Yürürlük 

 
Madde 18 – Bu yönergede yer almasa bile,  Kanununun yönetim hakk  kapsam nda i verene 
verdi i yetkileri kullanmak i verenin takdirindedir. 4857 say  Kanununun i verene aç kça 
verdi i bir yetkinin, bu yönergede yer almad  gerekçesiyle kullan lamayaca  iddia edilemez. 

Madde 19 – Bu Yönerge i yerinde uygun bir yerde ilan edilir ve i çilere tebli  edilir. 
Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren, çal makta olan ve i e giren her i çi bu yönerge 
hükümlerini pe inen kabul etmi  say r. 

Yürürlük 

Madde 20 – Bu Yönerge Harran Üniversitesi Senatosu taraf ndan kabul edildi i tarihte yürürlü e 
girer. 

Yürütme 

Madde 21 Bu Yönerge hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür. 


