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PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMA DOSYASININ SONUÇLANDIRILMASI İŞ AKIŞI

 Soruşturmacı 
tarafından 

hazırlanan dosya 
dizi  pusulası ile 
birlikte  disiplin 

amirine verilir.
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Disiplin Amiri 
soruşturmanın 
usulüne uygun 

yapılıp yapılmadığını 
inceler.

Dosyada 
eksiklik 

tespit edildi 
mi?

Disiplin amiri dosyayı 
yeniden soruşturmacıya 
gönderir ya da yeni bir 

soruşturmacı tayin eder.

UYARMA ve 
KINAMA cezası 

doğrudan disiplin 
amiri tarafından 

verilir.

Verilen ceza 
iadeli taahhütlü 
ya da elden imza 
karşılığı  ilgiliye 

tebliğ edilir.

Salt 
çoğunluk 
sağlandı 

mı?

Başkan toplantıyı  
erteleyerek, 
sonlandırır.

Soruşturmacı 
kurul üyesi  mi?

Dekan veya  Müdür ile 
soruşturmacının 

toplantıya katılmaması 
sağlanır.

Başkan 
toplantıyı 

açar.

Kurul üyeleri, yapılan açıklamalar 
ve dosyada yer alan belgelere 
göre, disiplin suçu oluşturan 

eylemin ağırlığını, soruşturulan 
öğrencinin daha önce bir disiplin 
cezası alıp almadığını, davranış, 
tavır ve hareketlerini, işlediği fiil 

ve yaptığı hareket dolayısıyla 
pişmanlık duyup duymadığını 

değerlendirir.

Üyeler,  
soruşturma 
raporunda 

önerilen cezayı 
kabul etti 

mi?

Kurul, gerekçelerini 
belirterek, başka bir 
disiplin cezası verir 

ya da önerilen cezayı 
reddeder.
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Disiplin Kurulu kararı yazılır. Kararda, 
şüphelinin lehine ve aleyhine olan 
deliller açıklanır, suç ve ona uygun 

ceza açıkça belirtilir, alınan  ifade ve 
savunma özetlenir, itiraz yolları 

belirtilir.

ÜYK itirazı atmış gün 
içinde karara bağlar. 

Personel, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 
gün içerisinde UYARMA, KINAMA cezaları 
için bağlı olduğu birimin disiplin kuruluna, 

AYLIKTAN KESME ve KADEME 
İLERLEMESİNİN DURUDURULMASI cezası için 

Üniversite Disiplin Kuruluna itiraz edebilir.

ÜYK, en geç üç ay 
içerisinde yeni bir 

karar verir.
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 Önerilen ceza birim 
disiplin kurulunun 

yetkisinde olduğundan,  
soruşturma dosyası 

disiplin amiri tarafından 

kurula sevk edilir.
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Kararı, 
şüpheliye 

tebliğ edilir.

Ceza 
verme 

yetkisi disiplin 
amirinde 

mi?
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KONTROLDekan

Kararda, daha önce 
alınan kararların devamı 

şeklinde,  “Tarih”, 
“Karar Numarası”, 

“Gündem” belirtilir. 
Disiplin kararı sadece 

disiplin amiri tarafından 
imzalanır.
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Dosyanın 
görüşülmesine 

geçilir.
H
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İtiraz 
kabul edildi 

mi?

E
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Soruşturma dosyası 
ekleri ile birlikte 
Personel Dairesi 

Başkanlığına 
gönderilir. İlgili birime 

yazılı bilgi verilir.

  


