BATMAN

trNivnnsirnsi

i$vrni uisipl,iN y0Nrrvrnr,ici
ninixci nolUvr
Amag, kapsam ve dayanak ve tanrmlar
Amag

Madde 1-(l)Buyiinetmelik, BatmanUniversitesiRekt<irliigi biinyesinde 4857
sayrl igKanunatabi
stirekli iggi unvamyla gahqan personelin disiplin iglemlerini ve cezalarrru dtizenlemek
amacryla
dtizenlenmiqtir.

Kapsam

(l)

Madde 2 -

Bu yOnetmelik Batman Universitesi Rektdrltifiii bi.inyesind e 4857 sayrh
ig Kanununa
tabi olarak gahgan ttim personel hakkrnda uygulamr.

Dayanak
Madde 3 -

(l)

Bu ydnetmelik dayanaEm 4857 sayrh ig Kanunundan almaktadrr.

Tanrmlar
Madde 4 -

(l)

Bu ydnetmelikte gegen;

a) igveren: Batman UniversitesiRektcirlti[i.inii,
b) igyeri: igverene ba[h olarak iqlerin ytiri.ittildtilti agrk ve kapal alanlan,
c) iggi: igverene balh olarak gahgan ve 4857 sayrliiq Kanunu kapsamrnda bulunan
personeli,

d) Disiplin cezasr vermeye yetkili makam: igginin amiri durumunda bulunan ve iggi
hakkrnda uygulanacak disiplin cezaslna karar venne yetkisine sahip olan
g<irevliyi/makamr ifade eder.

iriNcinOlUu:
Disiplin cezalarr

Disiplin Cezalarr
Madde 5 - (1) iggiler hakkrnda uygulanacak disiplin cezalanqunlardrr:

a)

Uyan: iqgiye, gtirevinin yerine getirilmesinde ve davranrqlannda daha dikkatli
olmasr gerekti[ini n y az:,Jr olarak bildirilmesidir.

b) Kmama:

iqgiye, gcirevinin yerine getirilmesinde ve dawamqlannda kusurlu
oldu[unun yazr ile bildirilmesidir.

c)
d)

Ucretkesme: iggininticretindenbelirlenenmiktarkadarkesinti

yaprlmasrdr.

Hakhnedenlefesih: igginin4857sayrkiqKanununun25incimaddesikapsamrndaki
fiili nedeniyle derhal ve tazminatsrz olarak igten grkanlmasrdrr.

Madde 6 - (1) Uyan cezastagaSrdaki hallerde uygulamr:

a)
b)

Mazetetsizolarak; mesai baqlangrg saatinden sonraki bir saat iginde ige gelmemiq
olmak veya mesai bitiminden dnceki bir saat iginde iqten grkmrq
olmak
Verilen gdrevlerin tam ve zatnanndayaprlmasnd4 arag ve gereglerin kullanrlmasrnda

dikkatsizlik ve dzensizlik gristermek

(l)

Madde 7 -

a)
b)

c)
Madde

S

Kmama cezastaqalrdaki hallerde uygulamr:

Mazeretsiz olarak; mesai baqlangrg saatinden bir saat gegtikten soma iqe gelmig
olmak veya mesai bitimine bir saatten gok siire kalmrgken igten grkmak
Verilen gorevlerin tam ve zamarunda yaprlmasurda, arag ve gereglerin kullamlmasrnda
kusurlu dawanmak

uyan cezastgerektiren bir fiilin iki ncikeziglenmip olmasr

- (1) Ucret kesme cezastagagrdaki
a)
b)

c)
d)

hallerde ve belirtilen miktarlarda uygularur

Mazetetsiz olarak her hangi 1 iq gtinti ige gelmeyen iqgiye I giinltik ticreti
tutarmda
Mazeretsizolarak,tatilgtiniiniitakipedenherhangi 1 iggtintiigegelmeyeniggiye
2 gtinli.ik iicreti tutarmda
Kmama cezasr gerektiren bir fiilin tekrar iglenmig olmasr halinde 2 giinliik
iicreti
tutannda
Uyan cezasl gerektiren bir fiilin iigiincti kez iglenmesi halinde ve sonrasmda her
tekrarrnda 2 giinliik i.icreti tutannda

(2) Ucret kesme cezastrun uygulandrlr hallerde, iq Kanununun 38inci maddesi
gere[ince; igginin maa$mdan kesilen paralar
Qahgma ve Sosyal Giivenlik Bakanllrnca belirlenen
banka hesap nlrmarasma bir ay iginde yatrrrlrr. Aynr kanun maddesi gere[ince,
bir iggi hakkrnda
uygulanacakiicretkesmecezastmiktarrbirayhkstire zarfinda2giinliikiicietiii g.g.rrr.'Ucretkesme
cezasr uygulanmasr halinde iggiye gerekgesiyle

birlikte yazrh bildirim yaprlrr.

Madde 9 - (1) Hakh nedenle fesih cezasr aqa[rdaki haller uygulamr.

a) iq sdzlegmesi yaprldr[r srada bu sdzlegmenin

esash noktalarurdan biri igin gerekli vasrflar veya
qartlar kendisinde bulunmadr[r halde bunlann kendisinde
bulundrigunu ileri stirerek,
yahut gerge[e uygun olmayan bilgiler veya s<izler sdyleyerek iqginin
iqiereniyanrltmasr.

b)

i$ginin, igveren yahut bunlann aile iiyelerinden birinin geref ve namusuna
dokunacak

sozler sarfetmesi veya davramglarda bulunmasr yahut igveren hakkrnda qeref
ve haysiyet krrrcr
asrlsrz ihbar ve isnatlarda bulunmasr.

c) igginin igverenin baqka bir iggisine cinsel tacizdebulunmasr.
d) igginin igverene yahut onun ailesi iiyelerinden birine yahut igverenin bagka iggisine

satagmasl
iqyerine sarho$ yahut uyuqturucu madde almrq olarak gelmesi ya
da igyerinde bu maddeleri

kullanmasr.

e)

iqginin, iqverenin giivenini kdttiye kullanmak, hrrszhk yapmak, iqverenin
meslek
srrlanru ortaya atmak gibi dogruluk ve ba[hh$a uymayan davramglarda
bulunmasr.

0

igginin, igyerinde, yedi g0nden fazlahapisle cezalandrrrlanve cezasr ertelenmeyen bir sug

iqlemesi.

g)

iqginin igverenden izin almakszm veya hakh bir sebebe dayanmakszm ardr ardma 2 iq gtinii veya
bir ay iginde 2 defaherhangi bir tatil giiniinden sonraki ig gtinti, yahut bir ayda 3 ig giinii iqine

devametmemesi.

h)

iqqinin yapmakla ddevli bulundu[u gcirevleri kendisine hatrrlatrldr[r halde yapmamakta
rsraretmesi.

i)

igginin kendi istegi veya savsamasr yiizi.inden igin giivenligini tehlikeye diigiirmesi, iqyerinin mah
olan veya mah olmayrp da eli altrnda bulunan makineleri, tesisatr veya baqka e$ya ve maddeleri
otuz giinliik iicretinin tutarryla ddeyemeyecek derecede hasara ve kaybau[ratmasr.

Difer fiiller

ve cezalarr

Maddel0-(l)Buy<inetmelikteagrkgasayrlmayanbirfiilinmeydanagelmesidurumunda; iqginin
bu fiilinin karqrhfrnda, fiile en yakrn ve benzer olan fiilin gerektirdi[i disiplin cezasl uygulanrr.
Ayrrca4857 sayrhigKanunununhiikiimlerigdzontinealmarakdaiqlemyaprlabilir.

UqtlNcU nor,Uu:
Siireler, Savunma, itiraz v e Zatmana$rmr

Siireler

(l) Bu ydnetmelikte gegen disiplin cezalan; fiilin i;qi taraflndan
gergeklegtirildilinin, cezayt vermeye yetkili makamca d[renilmesinden itibaren 6 ig giinii iginde
verilir.
Madde 11

Savunma

Madde 12 - (1) Bu ydnetmelikte belirtilen disiplin cezalarmn uygulanmasurdan <ince iqginin
savunmaslrun almmasl esastr. Fiilin gergeklegtilinin, disiplin cezastnl vermeye yetkili
makamca dlrenilmesini takip eden ig giinii savunma talep edilir ve iqgiye savunma igin 2 ig gtinii
siire verilir.

(2) Yukandaki fikrada yer alan stireler kesin olmayrp gerekti[inde bu

siireler

de[iqtirilebilmekle birlikte ttim iglemlerin sonunda 6 iq giiniinde karar verilmesi esastrr.
(3) Agagrdaki hallerde igginin savunmasrmn ahnmasma gerek yoktur:

a)

iqginin, iqyerinde, yedi giinden fazla hapisle cezalandmlan ve cezasl ertelenmeyen bir sug

iqlemesi

b)

igginin gozaltnaalmmasr veya tutuklanmasl halinde devamszh
bildirim siiresiniagmasr

c)

igginin tutuldu[u hastahlrn tedavi edilemeyecek nitelikte oldu[u ve igyerinde gahgmasrnda
sakrnca bulundulunun Salhk Kurulunca saptanmasr durumunda

d)

Halin gere[i olarak, savunma almmasma yetkili makamlarca agrkga gerek gortilmeme-si"

ln

lT.maddedeki

-

*ff.#

ltiraz
Madde 13 - (1) Hakkrnda disiplin cezasr uygulanan iqgi bu cezaya3 giin iginde itiraz edebilir. itirazrn
yazlr olarak yaprlmasr gerekir. igginin itirazrnrn,disiplin cezasml veren makama ulagmasmdan
itibaren 3 giin iginde iqgiye cevap verilir. Bu ydnetmelikte yer alan disiplin cezalalndan olan
hakh nedenle fesih cezasmaitiraz edilmesi ise mtimkiin de[ildir.

Zamanaqrmr

Maddel4- (1)Buydnetmelifiinguncumaddesindesayrlanhakhnedenlederhalfesihcezasmr
gerektiren
bir fiilin gergeklegmesinden itibaren bir yrl gegtikten sonra bu fiil hakkrnda disiplin cezasr
uygulanamaz. Ancak igginin olayda maddi grkar saflamasr halinde bir yrlhk zamanafrmr siiresi gegerli

de[ildir.

o0notxcti n6r,Uvr:
Qeqitli Hiikiimler ve

Yiiriirliik

Qeqitli Hiikiimler

Maddel5-(l)Buydnetmelikteyeralmasabile,iqKanunununycinetimhakkrkapsamrnda iqverene
verdi[iyetkilerikullanmakigverenintakdirindedir.485TsayrhiqKanunununigverene
agrkgaverdi[ibir
yetkinin, bu ydnetmelikte yer almadtlr gerekgesiyle kullanrlamayaca[r iddia edilemez.

Madde 16 - (l) Bu ydnetmelik iqyerinde uygun bir yerde ilan edilir ve iggilere duyurulur.
Ydnetmelifiin yiiri.irltise girdi[i tarihten itibaren, gahqmakta olan ve iqe giren her iqgi bu
ydnetmelik hiiktimlerini kabul etmiq sayrlr.

Yiiriirliik
Madde 17 - (l) Bu ytinetmelik
12 sayrh Senato Karan ile

Batman Universitesi Senatosunun 28.08.2018 tarih ve2018116ytirtirliifie girmiqtir.
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