
SORUMLU BİRİM PERSONEL DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

Şikayeti Yapan Kişi 

veya Disiplin Amiri

Disiplin Amiri

Soruşturmacı/

Komisyon

Dekanlığa işlendiği iddia edilen suçla ilgili her türlü 
delilin ekli olduğu dilekçe ile başvuru yapılması veya 

Dekanın doğrudan disiplin işlemini başlatması 

Soruşturmacı tayin edilir veya komisyon(en az 3 
kişi) oluşturulur* 

Komisyon üyelerine/soruşturmacıya görevi tebliğ 
edilir ve dosya gönderilir 

* Soruşturma yapacak kişi, sanığın ünvanına eşit 

veya daha yüksek ünvanlı olmalıdır 

Görevin tebliğinden itibaren 2 ay içerisinde 
bitirilmek üzere soruşturma derhal başlatılır 

Soruşturma süresi boyunca disiplin 
soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeler toplanabilir, 

ifade alınabilir, tanık dinlenebilir, bilirkişiye 
başvurulabilir, keşif yapılabilir, inceleme 

yapılabilir ve ilgili makamlarla yazışma yapılabilir. 
Personel Daire Başkanılığından, daha önce disiplin 

cezası alıp almadığı bilgisi istenebilir 

Tutanak 

HAYIR EVET Disiplin soruşturması 
açılması uygun mu? 

 

Şikayetçiye bilgi verilerek 
dosya kapatılır 

İnceleme yapılır 

Üst Yazı 

Dilekçe ve ekleri 

1 

2547 sayılı 
Yükseköğretim 

Kanunu  
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Şikayeti Yapan Kişi 

veya Disiplin Amiri

Soruşturmacı/

Komisyon

Disiplin Amiri

Soruşturmacı/

Komisyon

Disiplin Amiri

HAYIR EVET Soruşturma 2 ay 
içinde tamamlandı 

mı? 

Soruşturma bitirilerek soruşturma 
sonucu Disiplin Amirine iletilir 

Gerekçeli olarak ek süre talep 
edilir 

Soruşturmacıya ek süre verilip 
verilmediği bildirilir 

Şüpheli/Şüpheliler savunmaya çağırılır** 

** Savunma alınmadan disiplin cezası 

verilemez 

Soruşturmacının yedi günden az olmamak üzere 
verdiği süre içerisinde veya belirtilen bir tarihte 
şüphelinin savunması alınır. Savunma bu süreler 
içinde verilmezse, şüpheli bu haktan vazgeçmiş 

sayılır 

Davet Yazısı 

1 

2 

HAYIR EVET Ceza verilecek 
mi? 

Sonuç sanığa ve 
şikayetçiye bildirilir 

Resmi Yazı 

3 

2 / 4

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf


SORUMLU BİRİM PERSONEL DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

Şikayeti Yapan Kişi 

veya Disiplin Amiri

Disiplin Amiri

Üniversite öğretim 
görevinden ve kamu 
görevinden çıkarma 

cezası  

Ceza, doğrudan disiplin 
amiri tarafından verilir 

2 

Karar verilmek üzere 
atamaya yetkili amir 

tarafından Yüksek Disiplin 
Kuruluna teklif edilir ve 

gelen karar değerlendirilir 

Uyarma ve kınama  
cezası 

Aylıktan kesme ve 
kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezası 

Disiplin kurulu 
tarafından karar verilir 

4 

Karar yazılır 

Karar, İlgili kişilere tebliğ edilir 
(ayrıca üst disiplin amirine, 

üniversite öğretim mesleğinden 
çıkarma cezası tüm yükseköğretim 

kurumlarına, kamu görevinden 
çıkarma Devlet Personel 

Başkanlığına) 

Karar 

Resmi Yazı 

Karar derhal uygulanır 
(Aylıktan kesme cezası, cezanın 

veriliş tarihini takip eden 
aybaşında uygulanır) 
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veya Disiplin Amiri

Disiplin Amiri

Personel İşleri 

Birimi/

Personel Daire 

Başkanlığı

İlgili Kurul

Dosya, özlük dosyasında saklanır 

HAYIR EVET Tebliğden itibaren 
7 gün içinde İtiraz 

var mı? 

Ceza, tekrar gözden 
geçirilerek 60 gün içinde 
karara bağlanır ve ilgili 

birime bildirilir 

Karar, ilgili kişilere tebliğ 
edilerek  derhal uygulanır 

Resmi Yazı 

Karar 

4 3 
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