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DİSİPLİN İŞLEMLERİ 

İş Akışı İşlem 

 

İlgili Dekanlık/Müdürlük tarafından kayıt altına alınır. 

  

İlgili Dekan/Müdür soruşturma açmaya yetkili amir olarak 

öğrenci hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına karar 

verir. 

 

 

Evrak ilgili birim tarafından ilgili dosyaya kaldırılır. 

 
Dekan/Müdür bir öğretim elemanını soruşturmacı olarak 

görevlendirir. 

 -Soruşturmacı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliğine göre soruşturmayı yürütür.  

-Soruşturmacı soruşturmayı 15(onbeş) gün içinde tamamlar. 

-Şikayetçinin ve varsa tanıkların ifadeleri alınır. 

-Soruşturulanın savunması alınır. Savunma alınmadan ceza 

verilemez ve savunmasını yapacağı tarihten en az 7(yedi) 

gün önce yazılı olarak bildirilmesi ve savunmaya özür 

bildirmeksizin katılmadığı taktirde savunma hakkından 

vazgeçtiğinin bildirilmesi gerekir. 

 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine 

göre yapılan soruşturma ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe teslim 

edilir. 

 

Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir 

haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları ilgili 

Dekan/Müdür tarafından verilir. Ceza öğrenciye tebliğ edilir 

ve Yönetmelikte belirtilen kurumlara gönderilir.  

 Disiplin Kurulu Başkanı (Dekan/Müdür) soruşturma 

dosyasını incelemek üzere Disiplin Kurulu üyelerinden birini 

Raportör tayin eder. Raportör iki gün içerisinde incelemeyi 

tamamlayarak raporu Disiplin Kuruluna sunar. 

 
Raportör iki gün içerisinde incelemeyi tamamlayarak raporu 

Disiplin Kuruluna sunar. 

MEVZUAT: Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

Kurum ve kuruluşlardan resmi yazı ile veya şahıslardan 

dilekçe ile öğrenciler hakkındaki gelen şikayetler 

Öğrenci hakkında Soruşturma açılıp 

açılmayacağına karar verilir 

Soruşturmacı tayini 

Soruşturmanın tamamlanması 

Soruşturma açılacak 

mı? 

HAYIR 

EVET 

Soruşturmanın yapılması 

Verilecek ceza Disiplin 

Kurulunda görüşülecek 

mi? 

HAYIR 

EVET 

Raportör görevlendirilmesi 

Raportör raporu 
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Eksikliklerin tamamlanması için soruşturma dosyası disiplin 

amiri tarafından soruşturmayı yapana veya yeni bir 

soruşturmacıya gönderilir. 

 -Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için 

uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim kurumundan çıkarma 

cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir. 

-Disiplin Kurulu cezayı, kabul/reddedebilir veya gerekçelerini 

göstermek kaydıyla başka ceza verebilir.  

  

Disiplin kurulunda taktir edilen disiplin cezası öğrenciye tebliğ 

edilir ve Yönetmelikte belirtilen kurumlara gönderilir. 

 

Soruşturma dosyası ilgili birim tarafından ilgili dosyaya 

kaldırılır. 

 
Öğrenci 15(onbeş) gün içinde ilgili birime dilekçe ile itiraz 

ederse, itirazı ve soruşturma dosyası ilgili birim tarafından 

Genel Sekreterlik Makamına gönderilir. 

İtiraz 15(onbeş) gün içinde Rektörlüğe dilekçe ile yapılırsa, 

ilgili birimden soruşturma dosyası resmî yazı ile gönderilmesi 

istenir. 

 

İtirazın reddedildiği Üniversite Yönetim Kurulu Kararı Genel 

Sekreterlik tarafından öğrenciye ve birimine bildirilir. 

 -İtirazın kabul edilerek cezanın kaldırıldığı Üniversite 

Yönetim Kurulu Kararı Genel Sekreterlik tarafından 

öğrenciye ve birimine bildirilir. 

-İlgili birim yönetmeliğin 26. Maddesine istinaden cezanın 

kaldırılma gerekçesini göz önünde bulundurarak yeniden 

değerlendirme yapar. 

MEVZUAT: Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

 

 

Öğrenci tarafından verilen itiraz dilekçesi 

Soruşturma dosyasının karara bağlanması 

HAYIR 

EVET 

Soruşturma usulüne 

uygun yapılmış mı? 

HAYIR 

EVET 

Bildirim/Tebliğ 

Öğrenci verilen 

cezaya itiraz etti mi? 

 

HAYIR 

EVET 

Öğrencinin itirazı 

Üniversite Yönetim 

Kurulunda kabul  

edildi mi?  

Üniversite Yönetim Kurulu Kararının 

Bildirimi/Tebliği 


