
Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması

Bölüm Dekanlık Soruşturmacı Öğrenci
Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı

A
şa

m
a

Öğrenci tarafından İşlendiği ileri sürülen 
şuç ile ilgili her türlü delil ve tutanak 

şikayet dilekçesine eklenir Bölüm 
Başkanlığına verilir.

Bölüm Başkanı 
şikayet dilekçesi ve 
delilleri yazı ekinde 
Dekanlık Makamına 

iletir.

Disiplin amiri olan Dekan 
olayı aydınlatmak üzere 
bir öğretim elemanını 

soruşturmacı olarak atar.

Soruşturmacı ileri sürülen 
iddialarla ilgili şüpheli yada 

şüphelileri ifadeye davet eder. 

Olayı aydınlatmaya yönelik 
olarak soruları hazırlar ve  

olayın varsa tanıklarına sorar. 
Tanıkların ifadelerini alır.

Alınan ifadeler, dinlenen 
tanıklar ve elde edilen 

belgelere göre bir 
değerlendirme yapar ve 

öğrenciyi savunmaya davet 
eder. Öğrenci 7 gün içinde 

savunmasını vermezse 
savunma hakkından vazgeçmiş 

olur.. 

Öğrenci belirtilen 
süre içinde 

savunmasını hazırlar 
ve soruşturmacıya 
savunmasını sunar.Soruşturmacı savunmanın 

alınmasından sonra öğrencinin 
daha önce ceza alıp almadığını 

Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığından yazılı olarak 

ister.

Öğrencinin ceza 
durumuna 
bakılır ve 

soruşturmacıya 
bildirilir.

Soruşturmanın zamanında 
bitirilememesi durumunda 
Dekanlıktan ek süre istenir.

Dekanlık ek süre ile 
ilgili kararını 

soruşturmacıya bildirir.

Dekanlık olurundan sonra 
soruşturmaya devam edilir.

Toplanan deliller, alınan ifadeler 
atfedilen suçu ispatlamak için 

yeterlimi?

Soruşturmacı elde ettiği kanıtlar, 
dinlenen tanıklar, alınan ifade ve 

savunmalar, ceza durumu, soruşturma 
sürecinde ortaya konan davranışlar, 

pişmanlık duyma gibi bütün 
değerlendirmeleri içeren «Soruşturma 
Raporunu»  hazırlar. Raporda önerilen 

ceza belirtilir.

Evet

Hayır

Soruşturmacı 
tamamlanan soruşturma 

dosyasını Dekanlık 
Makamına gönderir.

Soruşturma dosyasında  önerilen 
ceza «uyarma, kınama, bir 

haftadan bir aya kadar 
uzaklaştırma cezası ise doğrudan 
Dekan 15 gün içinde verir. Diğer 
cezalardan biri ise Disiplin Kurulu 

olarak görev yapan Fakülte 
Yönetim Kurulunda görüşülür.

Disiplin Kurulu 
soruşturmacının 

önerdiği cezayı kabul 
veya reddebileceği 

gibi başka bir disiplin 
cezası da verebilir.

Verilen ceza öğrenciye 
tebliğ edilir ayrıca Bölüme 

ve Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığına bildirilir.

Disiplin cezası öğrenciye 
burs veya kredi veren 

kuruluşa ve yükseköğretim 
kurumuna, Üniversiteden 

çıkarma cezası verildiği 
takdirde, ilave olarak 
bütün yükskeöğretim 

kurumlarına, 
Yükseköğretim Kuruluna, 

ÖSYM’ye, emniyet 
makamlarına ve ilgili 
askerlik şubelerine 

bildirilir.
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