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No Sorumlular
Faaliyet 

İş Akışı

Sürece Dahil Olan İç / 

Dış Birimler

1 Birim Personelleri

Soruşturmaya konu olan tutanak/dilekçe/yazı'ya 

istinaden  Fakülte Dekanı bir soruşturmacı 

görevlendirir.Soruşturmacı olarak görevlendirilen 

ilgiliye durum yazılı olarak evrakları ile birlikte 

bildirilir.

Fakülte Dekanı ---- ----

2 Birim Personelleri
Soruşturmacı tarafından hazırlanan öğrenciyi 

savunmaya davet yazısı öğrenciye tebliğ edilir.
R1 T1

3 Birim Personelleri

Soruşturmacı mevzuatta belirtilen bütün

işlemleri 15 gün içerisinde Dekanlığa sunar. Eğer 

soruşturmacı Yükseköğretim kurumundan bir veya 

iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile 

yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları teklif 

ederse, soruşturma dosyası raportör 

görevlendirilerek Üniversite Disiplin Kuruluna 

sevk edilir.

Öğrenci İşleri Birimi ---- ----

4 Birim Personelleri

Eğer soruşturmacı Uyarma, kınama ve 

yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya 

kadar uzaklaştırma cezası teklif ederse soruşturma 

dosyası Dekanlığa sevk edilir.

Dekanlık ---- ----

4 Birim Personelleri Disiplin cezası alan öğrenciye ceza tebliğ edilir.

R2 T2

5 Birim Personelleri
Soruşturması tamamlanan öğrencinin soruşturma 

dosyası Rektörlük Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına gönderilir.

R3 T3

HAZIRLAYAN                                                  

Gamze KILIÇARSLAN 

Bilgisayar İşletmeni

HAZIRLAYAN                                

Fatih DEMİRTAŞ                                         

Memur

R3: Öğrenci Bilgi Sistemine cezanın girilmesi için soruşturması tamamlanan öğrencinin dosyası Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Gönderilmemesi durumunda siciline 

işlenmez, soruşturma dosyası geçersiz sayılır. Seyrek yaşanan bu durumun etkisi yüksek düzeyde olduğundan, riski de yüksektir.

T3: Bu duruma tedbir olarak soruşturma dosyası teslim tutanağı ile birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

EBYS

Riskler ve Tedbirler

R1: Hakkında soruşturma açılan öğrenciye savunmaya davet yazısı tebliğ edilmezse öğrencinin savunma hakkı kısıtlanmış olur ve öğrenciye ceza teklif edilemez. Seyrek yaşanan bu durumun 

etkisi yüksek düzeyde olduğundan, riski de yüksektir.

T1: Bu duruma tedbir olarak savunmaya davet yazısının öğrenciye mavi tebligat ve ilanen tebligat yapılarak duyurulması önerilmektedir.

R2: Hakkında ceza verilen öğrenciye disiplin ceza  yazısı tebliğ edilmezse öğrencinin itiriaz etme hakkı kısıtlanmış olur ,seyrek yaşanan bu durumun etkisi yüksek düzeyde olduğundan, riski 

de yüksektir.

T2: Bu duruma tedbir olarak savunmaya disiplin ceza yazısının öğrenciye mavi tebligat ve ilanen tebligat yapılarak duyurulması önerilmektedir.
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                    Öğrenci Soruşturma Süreci (Görev Tanımları Madde:24)

Doküman / Kayıt / Web Adresi Risk ve Tedbir

EBYS

 Disiplin Soruşturma Evrakları

 Disiplin Soruşturma Evrakları

EBYS
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