
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Personel D�s�pl�n Soruşturması İş Akış Şeması

Ş�kayet / İhbar d�lekçes�n�n alınması

Kamu Görev�nden Çıkarma
öner�lmes�

Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığına
gönder�lmes�

Uyarma / Kınama / Aylıktan Kesme
öner�lmes�

Kademe İlerlemes�n�n Durdurulması
öner�lmes�

Dosyanın savunma �le b�rl�kte
D�s�pl�n Kuruluna gönder�lmes�

Savunma �stenmes�Savunma �stenmes�

Sanığa ve
Ş�kayetç�ye cezanın

tebl�ğ ed�lmes�

İlg�l�
D�s�pl�n Kuruluna

Sevk ed�lmes�

Sanığa ve
Ş�kayetç�ye

cezanın tebl�ğ
ed�lmes�

İt�raz ve
dosyanın
Yüksek
D�s�pl�n

Kuruluna
sevk

ed�lmes�

Ceza ver�lmes�ne
gerek görülmed�ğ�n�n
�lg�l�ye tebl�ğ ed�lmes�

İt�raz
var mı ?

İt�raz
var mı ?

D�s�pl�n Am�rl�ğ�nce ceza
ver�lmes�ne gerek görülmed�ğ�n�n

�lg�l�ye b�ld�r�lmes�

Ver�len cezanın
kes�nleşmes� ve
tebl�ğ ed�lmes�

Yüksek D�s�pl�n Kurulunun �t�razı reddetmes� üzer�ne tebl�ğ
yapılması ve �lg�l� defter, program ve s�stemler üzer�ndek�

kayıtların yapılarak dosyanın kapanması

Yüksek D�s�pl�n Kurulunun �t�razı kabul etmes� üzer�ne
D�s�pl�n Am�r�n�n daha haf�f b�r ceza vermes� veya cezayı

kaldırması ve bu kararın �lg�l�ye tebl�ğ ed�lmes�

Ver�len cezanın kes�nleşmes�

D�s�pl�n Kurulunun �t�razı kabul
etmes� üzer�ne D�s�pl�n Am�r�n�n
daha haf�f b�r ceza vermes� veya
cezayı kaldırması ve bu kararın

�lgl�ye tebl�ğ ed�lmes�

D�s�pl�n Kurulunun �t�razı
reddetmes� üzer�ne tebl�ğ
yapılması ve �lg�l� defter,

program ve s�stemler üzer�ndek�
kayıtların yapılarak dosyanın

kapatılması

D�s�pl�n Am�r�
cezayı uygun
gördü mü?

Yüksek D�s�pl�n Kurulu kararı
üzer�ne tebl�ğ�n yapılması ve

�lg�l� defter, program ve s�stemler
üzer�ndek� kayıtların yapılarak

dosyanın kapanması

İnceleme sonucunda hazırlanan raporda
soruşturmaya gerek görülmemes� hal�nde

ş�kayetç�ye b�lg� ver�lerek dosyanın kapatılması

İnceleme sonucu soruşturma başlatılmasına
gerek görülmes� hal�nde

Soruşturma Raporunun Rektörlük / Dekanlık /
Müdürlük makamına �nt�kal etmes�

D�s�pl�n Soruşturmasu açılması
Soruşturmacı / Soruşturma Kom�syonu

görevlend�r�lmes�

Soruşturmacı / Soruşturma Kom�syonu
tarafından ek süre taleb�nde bulunulması hal�nde

Rektörlük Makamınca ek süre ver�lmes�

Soruşturmacı tarafından b�lg� ve belge talep
ed�lmes� hal�nde tem�n ed�len b�lg� ve belgeler�n

Soruşturmacı / Soruşturma kom�syonuna
gönder�lmes�

İnceleme başlatılmasına
karar ver�lmes�

D�s�pl�n
Soruşturması

açılması
uygun mu?

Soruşturma
usulüne uygun
yapılmış mı?

D�s�pl�n
Kurulu

cezayı uygun
gördü mü?

Öner�len cezaya göre
gerekl� �şlemler�n

başlatılması

Soruşturmada bulunan eks�kl�kler�n
tamamlanması �ç�n Soruşturmacıya

�ade ed�lmes�

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Redded�lmes�

Redded�lmes�

Kabul ed�lmes�
Kabul ed�lmes�

Evet

Evet

Evet Hayır

Evet

Evet

Hayır

Hayır


