
DİSİPLİN CEZASI BİLDİRİM YAZISI ÖRNEKLERİ 

 

ÖRNEK-1  

 

KINAMA CEZASI YERİNE ALT CEZA UYGULAMALI UYARMA CEZASI İÇİN 

ÖRNEK BİLDİRİM YAZISI 

(Aynı şablon, disiplin amirince doğrudan verilen diğer alt ceza bildirimlerinde de 

uygulanabilir.) 

 

 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

                                  (Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul-Enstitü Müdürlüğü) 

 

SAYI  :          …/…/2020 

KONU: Soruşturma sonucu ceza bildirimi 

 

Sayın, ………..(soruşturulanın Adı) 

………………. (Adres) 

 

 

                …/…/20… tarihinde …………………………….. eyleminde bulunmanız nedeniyle 

hakkınızda yapılan disiplin soruşturması sonucunda, (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ……………(ilgili kanun maddesi fıkra / bent 

belirtilmeli)'nde belirtilen ".............." disiplin suçunu işlediğiniz anlaşılmıştır. İşlediğiniz 

suçun karşılığı olarak KINAMA cezası ile cezalandırılmanız gerekmekte ise de, geçmiş 

çalışma ve sicillerinizin olumlu olması nedeniyle aynı kanunun ……………(ilgili maddesi) 

uyarınca, bir alt ceza olan UYARMA cezası ile cezalandırılmanıza karar verilmiştir. 

Verilen cezaya karşı işbu yazının tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde 

................ disiplin kuruluna itiraz edebilirsiniz ve/veya 60 gün içerisinde idari yargı yoluna 

başvurabilirsiniz. 

 Bilgilerinizi rica ederim.   

                                                                                              

           Dekan/Müdür 

 

 

 

 

 

 

NOT: Yapılan tüm tebligatlarda adres ilgilinin mernis adresine Tebligat Kanunu 

hükümlerine göre veya tebliğ belgesi ise yapılmalıdır. EBYS sistemi üzerinden yapılan 

gönderilerde tebligat yapılmamış kabul edilir. 

 



DİSİPLİN CEZASI BİLDİRİM YAZISI ÖRNEKLERİ 

 

ÖRNEK-2 

 

İNDİRİMSİZ KINAMA CEZASI İÇİN ÖRNEK BİLDİRİM YAZISI 

(Disiplin amirince doğrudan verilen diğer cezalarda da aynı şablon uygulanabilir.) 

 

 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

(Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul-Enstitü Müdürlüğü) 

 

SAYI  :          …/…/2020 

KONU: Soruşturma sonucu ceza bildirimi 

 

 

Sayın, ………..(soruşturulanın Adı) 

………………. (Adres) 

 

 

 …/…/20… tarihinde …………………………….. eyleminde bulunmanız nedeniyle 

hakkınızda yapılan disiplin soruşturması sonucunda, (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ……maddesinin ………(ilgili fıkra / bent 

belirtilmeli)'nde belirtilen ".............." disiplin suçunu işlediğiniz anlaşılmıştır. İşlediğiniz 

suçun karşılığı olarak KINAMA cezası ile cezalandırılmanıza daha önce disiplin cezası 

aldığınızdan hakkınızda aynı kanunun ……………(ilgili maddesi) uyarınca, bir alt ceza 

uygulamasına yer olmadığına karar verilmiştir 

Verilen cezaya karşı işbu yazının tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde 

............... disiplin kuruluna itiraz edebilirsiniz ve/veya 60 gün içerisinde idari yargı yoluna 

başvurabilirsiniz. 

 

 Bilgilerinizi rica ederim.   

 

                                                                                          

                                                                                                            Dekan/Müdür 

 

 

 

 

 

 

NOT: Yapılan tüm tebligatlarda adres ilgilinin mernis adresine Tebligat Kanunu 

hükümlerine göre veya tebliğ belgesi ise yapılmalıdır. EBYS sistemi üzerinden yapılan 

gönderilerde tebligat yapılmamış kabul edilir. 



DİSİPLİN CEZASI BİLDİRİM YAZISI ÖRNEKLERİ 

 

ÖRNEK-3 

DİSİPLİN KURULUNCA VERİLEN ALT CEZA UYGULAMALI AYLIKTAN KESME 

CEZASI İÇİN ÖRNEK BİLDİRİM YAZISI 

 

 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

                                  (Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul-Enstitü Müdürlüğü) 

 

SAYI  :          …/…/2020 

KONU: Soruşturma sonucu ceza bildirimi 

 

Sayın, ………..(soruşturulanın Adı) 

………………. (Adres) 

 

 …/…/20… tarihinde …………………………….. eyleminde bulunmanız 

nedeniyle hakkınızda yapılan disiplin soruşturması sonucunda, (2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunun) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ……………(ilgili kanun maddesi fıkra / 

bent belirtilmeli)'nde belirtilen "..............." disiplin suçunu işlediğiniz anlaşılmıştır. İşlediğiniz 

suçun karşılığı olarak KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI cezası ile 

cezalandırılmanız gerekmekte ise de,  ... Disiplin Kurulunun ......tarihli ve ......sayılı kararı ile 

daha önce disiplin cezası almamış olmanız nedeniyle aynı  kanunun (ilgili maddesi) uyarınca 

bir alt ceza olan AYLIKTAN KESME cezası ile cezalandırılmanıza karar verilmiştir. 

Verilen cezaya karşı işbu yazının tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde  

............. disiplin kuruluna itiraz edebilirsiniz ve/veya 60 gün içerisinde idari yargı yoluna 

başvurabilirsiniz. 

 Bilgilerinizi rica ederim.   

 

 

EKİ : 1 adet Disiplin Kurulu kararı örneği. 

  

                                                                                                                      Dekan/Müdür 

 

 

 

 

 

NOT: Yapılan tüm tebligatlarda adres ilgilinin mernis adresine Tebligat Kanunu 

hükümlerine göre veya tebliğ belgesi ise yapılmalıdır. EBYS sistemi üzerinden yapılan 

gönderilerde tebligat yapılmamış kabul edilir. 

 

 



DİSİPLİN CEZASI BİLDİRİM YAZISI ÖRNEKLERİ 

 

ÖRNEK-4 

 

TEKERRÜR NEDENİYLE ARTIRILAN CEZA İÇİN  

ÖRNEK TEBLİĞ YAZISI 

 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

                                  (Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul-Enstitü Müdürlüğü) 

 

SAYI  :          …/…/2020 

KONU: Soruşturma sonucu ceza bildirimi 

 

Sayın, ………..(soruşturulanın Adı) 

………………. (Adres) 

 

 …/…/20… tarihinde …………………………….. eyleminde bulunmanız nedeniyle 

hakkınızda yapılan disiplin soruşturması sonucunda, (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ……………(ilgili kanun maddesi fıkra / bent 

belirtilmeli)'nde belirtilen "......................." disiplin suçunu işlediğiniz anlaşılmıştır. İşlediğiniz 

suçun karşılığı olarak KINAMA cezası ile cezalandırılmanız gerekmekte ise de,  aynı fiili 

daha önce de işlemiş olmanız sebebiyle ceza aldığınızdan, tekerrür nedeniyle 

……………(ilgili kanun maddesi) uygulanarak  bir üst ceza olan 1/…. ORANINDA 

AYLIKTAN KESME  cezası ile cezalandırılmanıza karar verilmiştir. 

Verilen cezaya karşı işbu yazının tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde  

............. disiplin kuruluna itiraz edebilirsiniz ve/veya 60 gün içerisinde idari yargı yoluna 

başvurabilirsiniz. 

 Bilgilerinizi rica ederim.   

 

 

EKİ : 1 adet Disiplin Kurulu kararı örneği. 

  

                                                                                                                      Dekan/Müdür 

 

 

 

 

 

 

NOT: Yapılan tüm tebligatlarda adres ilgilinin mernis adresine Tebligat Kanunu 

hükümlerine göre veya tebliğ belgesi ise yapılmalıdır. EBYS sistemi üzerinden yapılan 

gönderilerde tebligat yapılmamış kabul edilir. 

 

 



DİSİPLİN CEZASI BİLDİRİM YAZISI ÖRNEKLERİ 

 

ÖRNEK-5 

 

NOT: Bu yazı itiraz süreci bittikten sonra yazılır. 

 
İTİRAZ SONUCUNUN İLGİLİYE TEBLİĞİ ÖRNEĞİ 

 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

                                  (Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul-Enstitü Müdürlüğü) 

 

SAYI  :          …/…/2020 

KONU: İtiraz sonucunun bildirimi 

 

Sayın, ………..(soruşturulanın Adı) 

………………. (Adres) 

 

İlgi: a)../../……..tarihli ve ........................  sayılı disiplin cezası tebliğ 
yazımız. 
      b) ../../…….tarihli itiraz dilekçeniz 

ilgi “a” yazıyla tarafınıza verilen  .................  disiplin cezasına ilgi “b” dilekçenizle 

itiraz etmiş bulunmaktasınız. 

 .......................  Disiplin Kurulunun  .................. tarihli kararıyla ................ sebebiyle 

itirazınızın reddine karar verilmiştir. VEYA 

( ...................... Disiplin Kurulunun ................ tarihli kararıyla itirazınızın kabulüne 

karar verilmiştir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/F maddesinin son fıkrası 

uyarınca yeniden yapılan değerlendirme sonucunda tarafınıza cezası verilmiştir. 

Verilen cezaya karşı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/F maddesinde 

öngörülen usule göre, tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) günlük süre içinde itiraz ve 60 gün 

içinde idari yargı yoluna başvurabilirsiniz. 

  

 Disiplin Amiri 

 


