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KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN İŞLEMLERİ



İLGİLİ KANUN VE MADDELERİ

• 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU MADDE 53 (DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ)

• 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU MADDE 125 (DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE 

UYGULANACAK FİİL VE HALLER)

2547 sayılı Kanun Madde 53 – (b) (değişik: 2/12/2016 - 6764/26 md.)

• Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına uygulanabilecek disiplin cezaları

uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla

ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır.

(ek cümleler:15/4/2020-7243/7 md.) öğretim elemanları dışında iş sözleşmesiyle çalışan personel

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanunu ve iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesine tabidir.

Memurlar hakkında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125 inci maddesi uygulanır.



2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

DİSİPLİN AMİRİ

• Madde 53 (a) Fıkrası

• Rektör, Üniversitenin; 

• Bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulu Müdürü, Bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulunun; 

• Dekan, Fakültenin; 

• Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Enstitü ve Yüksekokulların; 

• Kadrosu bulunan Uygulama Araştırma Merkezi ile Bağımsız Enstitü Müdürleri, Uygulama 

Araştırma Merkezi ile Enstitünün; 

• Genel Sekreter bağlı Birim Personelinin Disiplin Amiridir. 



Madde 53 (b) Fıkrası

Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer

personeline uygulanabilecek disiplin cezaları;

-657 sayılı devlet memurları kanununun madde 125 (disiplin cezalarının çeşitleri ile

uygulanacak fiil ve haller)

*Uyarma,

*Kınama,

*Aylıktan veya ücretten kesme,

*Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme,

*Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır.



Disiplin Soruşturması ve Savunma Hakkı

İNCELEME: Bir şikayet söz konusu olduğunda şikayetteki iddia doğru mu değil mi diye araştırılmasının istendiği bir

durumdur. İddia ciddiye alınacak bir iddia ise gerçeklik payı var ise soruşturma yapılmasına diye rapor yazılır ve

soruşturma başlatılır.

SORUŞTURMA: İdarenin iç işleyişine ilişkin mevzuatla belirlenen kurallara aykırı eylem ve işlemleri

görülen memurun idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluk durumunun ortaya çıkarılması için idare tarafından yapılan

araştırma ve inceleme işlemine idari soruşturma denir.

1- Ceza Soruşturması (TCK’da karşılığı var ise)

2- Disiplin Soruşturması

KOVUŞTURMA: Şüpheli hakkında yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen iddianamenin mahkeme tarafından

kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecini ifade eder. Kovuşturma, iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün

kesinleşmesine kadar geçen evreyi tanımlamak üzere kullanılır.



Disiplin Soruşturması ve Savunma Hakkı

2547 sayılı Kanun Madde 53 :

İlk Soruşturma: Yükseköğretim Kurulu Başkanı için, kendisinin katılmadığı, Milli Eğitim Bakanının başkanlığındaki bir toplantıda,

Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek en az üç kişilik bir kurulca, diğerleri için, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya

diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır. Öğretim elemanlarından

soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların, hakkında soruşturma yapılacak öğretim elemanının akademik unvanına veya daha üst

akademik unvana sahip olmaları şarttır.

Son Soruşturmanın Açılıp Açılmamasına; (Açılan Ceza Soruşturması Neticesinde: LÜZUMU MUHAKEME, MEN-İ MUHAKEME

KARARI - sanığın yargılanması veya yargılanmaması talebi)

- Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Danıştayın 2’nci

Dairesi,

- Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumu rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel sekreterleri hakkında, Yükseköğretim

Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik kurul,

- Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul

müdürleri ve yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkında, rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör

yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul,

- Öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak

üç kişilik kurul,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il idare kurulu, Karar verir. (Valilik)



Disiplin Soruşturması ve Savunma Hakkı

Madde 53/A- (Ek: 2/12/2016 - 6764/27 md.) 

Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri yazılı olarak disiplin soruşturması
başlatır. Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı veya 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.
b) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin disiplin cezası verilmesini gerektiren fiiller açısından soruşturma
başlatılmadan önce bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca inceleme yapılması zorunludur.
c) Disiplin amiri soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmayı yapmak üzere birim içerisinden soruşturmacı
veya komisyon görevlendirebilir. Ancak zorunlu hallerde rektörlük aracılığıyla diğer birimlerden soruşturmacı talep
edilebilir.
d) Soruşturmacının görev ve unvanı, soruşturulanın görev ve unvanının üstünde veya onunla aynı düzeyde
olmalıdır.
e) Fiilin ast ile üst tarafından birlikte işlenmesi hâlinde soruşturma usulü ve disiplin cezası verme yetkisi
üste göre belirlenir.
f) 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. Disiplin amirinin belirlenmesi ve uygulanacak diğer disiplin hükümleri, görev yapılan
kurumun tabi olduğu mevzuata göre belirlenir.



Disiplin Soruşturması ve Savunma Hakkı:

Madde 53/A- (Ek: 2/12/2016 - 6764/27 md.) 
Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar şunlardır:

g) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık
dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma, inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma
yetkisini haizdir.
h) Soruşturmacının, görevlendirme kapsamında talep ettiği bilgi ve belgeler gecikmeksizin
kendisine verilir.
ı) Soruşturmacı, görevlendirildiği konuda soruşturma yürütür; soruşturma sırasında disiplin
soruşturmasına konu olabilecek başka fiillerin ortaya çıkması durumunda bunları gecikmeksizin
disiplin amirine bildirir.
j) Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur.
k) Soruşturmanın gizliliği esastır.
l) Soruşturma, görevlendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde tamamlanır.
Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre
talep edebilir, disiplin amiri gerekçeyi değerlendirerek ve zamanaşımı sürelerini dikkate
alarak karar verir.



Disiplin Soruşturması ve Savunma Hakkı

Madde 53/A- (Ek: 2/12/2016 - 6764/27 md.) 

Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar şunlardır:

m) 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 ya da

bir vakıf yükseköğretim kurumunda göreve başlaması halinde uygulanır.

n) 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.

o) Bir fiilin diğer kanunlar uyarınca idari yaptırıma bağlanmış olması, aynı fiile bu Kanun kapsamında

disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.



Savunma Hakkı Kapsamında Gözetilecek Hususlar

Madde 53/A- (Ek: 2/12/2016 - 6764/27 md.) 

a) Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkânı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın 

yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın 

savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 

b) Savunmaya davet yazısında hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını 

belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir. 

c) Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar gerek görürse, isnat edilen fiil ve soruşturma raporunda önerilen 

disiplin cezasını da belirtmek suretiyle, bu maddedeki esaslar çerçevesinde usule göre tekrar savunma isteyebilir. 

-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. 



Görevden Uzaklaştırma

Madde 53/B- (Ek: 2/12/2016 - 6764/28 md.) 

Görevden uzaklaştırma, Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülen kamu hizmetinin
gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen üst kuruluşlar ile yükseköğretim
kurumu yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel hakkında alınan ihtiyati bir
tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri disiplin veya ceza soruşturmasının herhangi bir
safhasında üç ay süreyle alınabilir. Soruşturmayı yürütenler görevden uzaklaştırmayı teklif
edebilirler. Bu sürenin bitiminde tedbir kararının alınmasına ilişkin sebeplerin devam etmesi
halinde tedbir her defasında üç ay uzatılabilir.

Görevden uzaklaştırmaya Yükseköğretim Üst Kuruluş Başkanları ile Devlet yükseköğretim
kurumlarında atamaya yetkili amirler, vakıf yükseköğretim kurumlarında rektörler ve bağımsız vakıf
meslek yüksekokullarında müdürler yetkilidir.

Görevden uzaklaştırılanlar, kanunların öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam
ederler. Ancak görevden uzaklaştırma süresi içinde kendilerine aylıklarının veya ücretlerinin üçte
ikisi ödenir.



ZAMANAŞIMI 

Madde 53/C- (Ek: 2/12/2016 - 6764/29 md.)

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

- Uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla

ücretten kesme cezalarında bir ay içinde, Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma

cezasında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin soruşturması açılamaz.

- 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.



Disiplin Cezası Verme Yetkisi
Madde 53/Ç- (Ek: 2/12/2016 - 6764/30 md.) 

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR ŞUNLARDIR:

a) Uyarma ve kınama cezaları sıralı disiplin amirleri tarafından, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri
hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından verilir.

b) Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezaları kişinin
görevli olduğu birimdeki disiplin kurulu kararı ile verilir.

c) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları atamaya yetkili amirin teklifi üzerine
Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir.

d) Rektörler, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri ve dekanlar hakkında aylıktan veya ücretten kesme, kademe
ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden
çıkarma cezaları Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir.

e) Aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim
mesleğinden ve kamu görevinden çıkarma cezaları gerektiren fiillerle ilgili olarak öğretim elemanları hakkında
Yükseköğretim Kurulu Başkanı disiplin amiri sıfatıyla doğrudan soruşturma açabilir. Bu kapsamda yapılan soruşturmalar
sonucunda verilecek cezalar Yüksek Disiplin Kurulunca verilir.

-Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar, soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti halinde eksikliklerin giderilmesi amacıyla
dosyayı iade edebilir, 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 Cezası Verilmesinde Uygulanacak Temel İlkeler 

Madde 53/D- (Ek: 2/12/2016 - 6764/31 md.) 

Aynı fiile birden fazla disiplin cezası verilemez. Fiilin birden fazla disiplin suçu teşkil etmesi hâlinde bu 
suçlardan en ağır cezayı gerektiren disiplin cezası verilir.

-Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin, cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde
tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Tekerrüre esas alınacak cezanın, süresi içerisinde itiraz edilmemesi veya
itirazın reddedilmesi suretiyle kesinleşmiş olması gerekir. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiiller nedeniyle
verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Kanunla affedilmiş disiplin cezaları ile
tekerrür nedeniyle verilen bir derece ağır cezalar tekerrüre esas alınmaz.

-Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi alanlara verilecek disiplin
cezalarında bir derece alt ceza uygulanabilir. Bir derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam verir. Disiplin
cezaları üst disiplin amirine, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası tüm yükseköğretim kurumlarına, kamu
görevinden çıkarma cezası ise ayrıca ilgili kurumlara bildirilir.

-Aylıktan veya ücretten kesme cezası alanlar üç yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla
ücretten kesme 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 görevlerde bulunanların görevleri kendiliğinden sona erer ve durum ilgili mercilere derhal bildirilir.



Disiplin Cezası Verilmesinde Uygulanacak Temel İlkeler

Madde 53/D- (Ek: 2/12/2016 - 6764/31 md.) 

Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasına bir üst ceza uygulanması
gereken hallerde üst ceza kamu görevinden çıkarma cezasıdır. Kamu görevinden çıkarma cezasına bir alt
ceza uygulanması gereken hallerde ise alt ceza kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla
ücretten kesme cezasıdır.

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

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.

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



Disiplin Kurullarının Teşekkülü

Madde 53/E- (Ek: 2/12/2016 - 6764/32 md.) 

-Üniversite disiplin kurulu üniversite yönetim kuruludur. Üniversiteye bağlı birimlerin yönetim kurulları disiplin kurulu olarak görev

yapar.

-Rektörlüğe bağlı birimlerdeki disiplin kurulu; akademik personel ve daire başkanı kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunanlar

için rektör yardımcısı başkanlığında üniversite yönetim kurulunca her takvim yılı başında belirlenen profesör unvanlı dört öğretim

üyesinden, memurlar için ise Genel Sekreterin başkanlığında, Hukuk Müşaviri ile Personel Dairesi Başkanından oluşur.

-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.



İTİRAZ
Madde 53/F- (Ek: 2/12/2016 - 6764/33 md.)

Disiplin cezalarına itiraz edilebilecek amir ve kurullar şunlardır:

a) Uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu birimin disiplin kuruluna, dekanlar için üniversite

disiplin kuruluna, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri için Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir.

b) Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasına

karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu üniversite disiplin kuruluna, yükseköğretim üst kuruluşlarında görev yapan

personel için Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir.

İtiraz süresi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gündür.

İtiraz mercileri, itiraz tarihinden itibaren 60 (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 3 (üç) ay içerisinde

yeni bir işlem tesis edilebilir.



DİSİPLİN CEZALARININ SİCİLDEN SİLİNMESİ VE ÖZLÜK DOSYASINDA SAKLAMA
Madde 53/G- (Ek: 2/12/2016 - 6764/34 md.)

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.

Memurun söz konusu süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin
yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması
cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalaasının alınması gereklidir.

Yetkili Amir (Rektör)

Uyarma, kınama cezaları

Aylıktan Kesme cezası

Kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezası

5 YIL

10 YIL

10 YIL



DİSİPLİN CEZALARININ SİCİLDEN SİLİNMESİ
(İLGİLİ CEZA HAKKINDA «SÜRE» TAMAMLANDIKTAN SONRA)

1-) İLGİLİ PERSONEL, DİSİPLİN CEZASININ DOSYASINDAN SİLİNMESİ İÇİN DİLEKÇE İLE TALEP EDER.

2-) TALEBİ UYGUN BULUNAN PERSONEL HAKKINDA REKTÖRLÜK ONAYI ALINIR.

3-) YÖKSİS, PERSONEL ÖZLÜK SİSTEMİ VE HİTAP SİSTEMİNDEN İLGİLİ DİSİPLİN CEZASI SİLİNİR.



THE END 

TEŞEKKÜRLER


