
PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI

Soruşturmacı gerekli 
görürse, aynı usulle  
şüpheli ve tanıkların 
yeniden ifadelerini 
alabilir,  yeniden 

savunma isteyebilir, yeni 
tanıklar dinleyebilir.

Soruşturmayla ilgili 
belgelerin asıl veya 

suretleri bir dizi 
pusulasına 
bağlanarak, 

soruşturma  dosyası 
ile birlikte 

soruşturmayı açan 
disiplin amirine 

verilir.
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Disiplin amiri olayı 
aydınlatmak üzere, 

unvanlara dikkat 
ederek, bir (veya 

komisyon) akademik 
veya idari personeli 
soruşturmacı olarak 

görevlendirir.

Şüphelinin ceza ve 
ödül durumu Personel 
Dairesi Başkanlığından 

yazılı olarak istenir.

Soruşturmaya konu 
olay delilleri ile 
birlikte şikâyet 

dilekçesine eklenerek 
disiplin amirine 

verilir.

Birimde 
olayı 

soruşturacak 
uygun eleman 

var mı?

İfadeleri 
yazmak üzere,  
“yeminli kâtip” 
görevlendirilir.

Şüpheli ve 
tanıklar 

tebligatlı 
olarak ifadeye 

davet edilir.

Soruşturmaya konu 
olayla ilgili ifadeye 
davet edilenlere, 

usulüne uygun yemin 
ettirilerek kendilerine 

yöneltilen soruları 
cevaplandırmaları 

istenir. 

İfade tutanağı 
ifadesine 

başvurulanlar,  
yeminli kâtip ve 

soruşturmacı 
tarafından okunup 

imzalanır.  

Disiplin amiri 
gerekçeyi 

değerlendirerek 
ek süre verir ya 

da  vermez.

İddialarla ilgili  
şüphelinin de 

ifadesine 
başvurulur.

İfade alınırken 
şüpheliye yemin 

ettirilmez.

Davet yazısında, suç konusu, verilen 
süre içerisinde savunma yapmadığı 

takdirde savunma  hakkından 
vazgeçmiş sayılacağı ve hakkında diğer 
delillere göre  karar verileceği belirtilir.

“Soruşturma 
Raporu” hazırlanır.

Raporda; soruşturma onayı, 
soruşturmaya başlama 
tarihi, soruşturulanın 

kimliği, isnat edilen suç, 
soruşturma safhaları, elde 

edilen deliller, alınan 
ifadeler ve savunma 

özetlenir. 

ON
AY
:

Disiplin
 A

miri

İMZA
:

Disiplin Amiri

Raporda ayrıca, tekerrür 
olup olmadığı, hafifletici 
nedenlerden dolayı ceza 

indirimi uygulanıp 
uygulanmadığı belirtilir ve 
işlenen fiile uygun disiplin 

cezası teklif edilir.

İMZA
:

Kâtip, Tanıklar, Soruşturmacı 

İMZA:
Soruşturmacı 

İMZA:
Soruşturmacı İM

ZA
:

S
oruşturm

acı 

E

Rektörlükten 
soruşturmacı talep 

edilir.

H

 İfade tutanağı şüpheli, 
yeminli kâtip ve soruşturmacı 
tarafından okunup imzalanır.  

Talep edilmesi halinde bir 
örneği imza karşılığı şüpheliye 

verilir.

İM
ZA
:

Kâtip
, Ş

üpheli, 
Soruşturm

acı 

Ek süre 
talebi var 

mı?

Şüpheli  savunmasını 
yapacağı tarihten en 
az 7 gün öncesinden 

tebligatlı olarak 
savunmaya davet 

edilir.

İM
ZA
:

Soruşturm
acı 

İM
ZA
:

Soruşturm
acı 

Savunma 
verildi mi?

Özür 
bildirildi 

mi?
H

E

H

Şüpheliye 
savunmasını 
yapması için 

uygun bir süre 
verilir.

E

H

E

İMZA:
Soruşturmacı 




