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/ D i s i p l i n \ % 
soruşturması 
ıçıİması uyguj 
\  mu? /

HAYIR-

^^o ru ş tu rm a \ 
usulüne uygun 
yapılmış rpTT"

Şikayet / ihbar dilekçesinin alınması İnceleme sonucu hazırlanan raporda
Soruşturmaya gerek görülmemesi halinde

şikayetçiye bilgi verilerek dosyanın
kapatılması

İnceleme başlatılmasına
karar verilmesi

EVET

İnceleme sonucu soruşturma başlatılmasına
gerek görülmesi halinde

Disiplin doruşturması açılması 
Soruşturmacı /  Soruşturma Komisyonu 

görevlendirilmesi
Soruşturmacı/Soruşturma

Komisyonu tarafından ek süre
ta ebınde bu unu ması ha inde
Rektörlük makamınca ek süreSoruşturma raporunun Rektörlük/ Dekanlık/ 

Müdürlük makamına intikal etmesi veri mesı

Soruşturmacı tarafından bilgi belge
talep edilmesi halinde temin edilen

HAYIR bilgi ve belgelerin Soruşturmacıya/
Soruşturma komisyonuna

gönderilmesi
Soruşturmada bulunanÖnerilen cezaya göre eksik ıkerin tamam anmasıgerekli işlemlerin için Soruşturmacıya iadebaşlatılması edilmesi
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^'disiplin amut- 
cezayı uygun 
\g ö rd ü  m üZ^

Disiplin Kurbkı 
cezayı uygun 
^oördü m ü?^

HAYIR-

Kademe ı er emesının durdum masıUyarma, Kınama, Aylıktan Kesme Kamu görevinden çıkarma önerilmesiönerilmesiönerilmesi

Savunma istenmesiSavunma istenmesi

Dosyanın savunma ile birlikte Disiplin
Kuruluna gönderilmesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
EVET gönderilmesiHAY R

HAY R

Sanığa veSanığa ve Disiplin Amirliğince ceza
Ceza verilmesineşikayetçiyeşikayetçiye cezanın verilmesine gerek görülmediğinin

gerek görülmediğinincezanın tebliğtebliğ edilmesi ilgiliye bildirilmesi
ilgiliye tebliğ edilmesiedı mesı

Yüksek Disiplin Kurulu Kararı üzerine
HAY R tebliğin yapılması ve ilgili defter, programVerilen cezanın kesinleşmesi

Veri en cezanın ve sistemler üzerindeki kayıtların
kesinleşmesi ve yapılarak dosyanın kapanması
tebliğ edilmesi

Disiplin Kurulunun İtirazı reddetmesiEVET
EVtTREDDED LMES üzerine tebliğ yapılması ve ılgın defter,

Yüksek D isip lin  K um lunun İtirazı redde tm esiprogram ve sistem üzen ne kaydı
tıraz ve üzerine te b liğ  ya pil ması ve ilg ili d e fte ryapılarak dosyanın kapanması

REDDED LMESİlgili Disiplin dosyanın program  ve s ıs te m  üzerine  kaydı yapılarak
Kuru una sevk Disiplin Kurulunun İtirazı kabul etmesi Yüksek Dısılpın dosyanın kapanması

edilmesi üzerine disiplin amınnın daha hafif bir Kuruluna sevk
ceza vermesi veya cezayı kaldırmasıKABUL edı mesı Yüksek D isip lin  K um lunun İtirazı kabul etmes
ve bu kararın ilgiliye tebliğ edilmesiEDİLMESİ üzerine d isip lin  am irin in  daha hafif b ir ceza

KABUL EDİLMESİ
verm esi veya cezayı kaldırm ası ve bu kararın

ilg iliye teb liğ  edilm esi


