
 ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ 

AKIŞ ŞEMASI 

 Öğretim elemanı işlenen suçla ilgili 

delilleri dilekçesi ile birlikte Bölüm 

Başkanlığına verir. 

 Bölüm Başkanı, şikâyet dilekçesi 

ve kanıtları ön yazı ekinde Dekanlık 

Makamına verir. 

 Dekan, bir öğretim elemanını 

soruşturmacı olarak görevlendirir. 

 Savunmaların alınmasından 

sonra, şüphelilerin ceza 
durumu Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığından yazılı olarak 

istenir. 

 Alınan ifadelerle ve ilgili belgeleri değerlendiren 

soruşturmacı, şüphelileri savunmaya davet eder. 
Savunma yazısında suçlamanın ne olduğu, davete 

uyulmaması halinde veya özrünü bildirmemesi 
halinde savunma hakkında vazgeçmiş sayılacağı 
belirtilir. Savunma için yedi günden az olmamak 

üzere süre verilir. 

 Soruşturmacı, şüpheli/

şüphelileri ifadeye davet 
eder. Olayın varsa tanıklarını 

dinler, ifadelerini dinler ve 
şikâyetçinin yazılı bilgisine 

başvurur. 

 Soruşturmanın zamanında 

bitirilememesi durumunda ek 
süre istenir, Dekanlık 

olurundan sonra 

soruşturmaya devam edilir. 

 Şüpheli ve tanıkların yeniden 

ifadesi alınır, yeni kanıtlar 
aranır ve soruşturma 

sürdürülür. 

 Dekan soruşturmanın 

usulüne uygun yapılıp 
yapılmadığını incelemek 

üzere, FYK üyelerinden birini 

raportör olarak tayin eder. 

 Soruşturmacı elde ettiği bütün 

kanıtlarla “Soruşturma Raporunu” 

hazırlayarak imzalar. Raporda ceza 

açıkça belirtilir. Soruşturma 

dosyası Dekanlık Makamına 

gönderilir. 

 Bir veya iki 

yarıyıl süre ile 
okuldan 

uzaklaştırma ya 
da okuldan atılma 

cezası 

gerektiriyor. 

 Soruşturma 

dosyası 
görüşülmek 

üzere Fakülte 
Disiplin Kurulu 

gündemine alınır. 

 Disiplin Kurulu cezayı, kabul/

reddedebilir veya başka ceza 

verebilir. 

 Raportör iki gün içinde 

raporunu yazarak, Dekanlık 

Makamına verir. 

 Dosya yeniden 

soruşturmacıya gönderilir 
veya yeni soruşturmacı tayin 

edilerek eksiklikler 

tamamlanır. 

 Ceza doğrudan Dekan 

tarafından verilir. 

 Ceza öğrenciye tebliğ edilir. 

Ailesine YÖK ve ilgili 

kuruluşlara bildirilir. 

 Gerekli tebligatlar yerine 

ulaştıktan sonra dosya 

Rektörlüğe bildirilir. 

 Toplanan deliller, 

suçu ispatlamak

 için yeterli mi? 

Ceza uyarma, 

kınama,uzaklaştırma 

cezalarından biri mi?

Raportör dosyada 

eksik tespit etti mi?
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