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Uyarma ve kınama cezaları sıralı disiplin amirleri tarafından, aylıktan kesme 
ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme 
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 Kararıyla 
verilir. 

 

Disiplin amiri soruşturma dosyasının raportör tarafından incelenmesinden 
sonra şüphelinin son savunmasını alır. Önerilen suç uyarma ve kınama  
cezalarının birini oluşturuyorsa bu cezalar disiplin kurulunda görüşülmeden 
doğrudan disiplin amiri  tarafından verilir. 

 

Disiplin kurulu raportörün açıklamasını dinler. Kurul gerekli görürse 
soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlığı için kanaati oluştuğunda 
oylama yapılır ve sonuç başkan tarafından açıklanır. Disiplin kurulu üye 
tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Toplantıda 
üyeler “kabul” veya “ret” oyu kullanabilir “çekimser” oy kullanamaz. Kararlar 
salt çoğunluğu ile alınır eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk 
sayılır. 

 

Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu, soruşturmacının önerdiği 
cezadan ayrı bir ceza vermeye yetkisi yoktur, cezayı  kabul veya reddeder. 
Ret halinde atamaya yetkili amir başka bir disiplin cezası vermekte 
serbesttir. 

 

Disiplin amiri uyarma, kınama cezalarını soruşturmanın tamamlandığı 
günden itibaren 15 gün içerisinde vermek zorundadır. Aylıktan kesme  
kademe ilerlemesinin durdurulması gerektiren hallerde soruşturma dosyası 
15 gün içerisinde yetkili disiplin kuruluna gönderilir, 30 gün içerisinde de 
karara bağlanır. Meslekten çıkarma cezası YÖK Yüksek Disiplin Kurulu’nda 
altı ay içerisinde karara bağlanır. 
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