KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ DİSİPLİN
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin
suçlarından dolayı soruşturmayı okul müdürü
kendisi yapabildiği gibi soruşturmacı veya
soruşturmacılarda tayin edebilir.

Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini
müteakip soruşturmaya derhal başlanır.
Soruşturma, onay tarihinden itibaren onbeş
gün içinde sonuçlandırılır.

Soruşturmanın bu süre içerisinde
bitirilememesi halinde soruşturmacı, gerekçeli
olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur.
Soruşturma açmaya yetkili disiplin amiri,
uygun bulduğu takdirde soruşturma süresini
uzatabilir.

Disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen
öğrenciler hakkında, bu eylemlerin
işlenildiğinin soruşturma açmaya yetkili
amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren
yönetmelikte belirtildiği süre içerisinde
disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde,
disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına
uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin
işlendiği tarihten itibaren, en geç iki yıl
içinde disiplin cezası verilmediği takdirde,
disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına
uğrar.

Soruşturmanın gizliliği esastır.
Yönetmelikte belirtildiği şekliye soruşturma
yapılır.

Hakkında disiplin soruşturması açılan
öğrenciye isnat edilen suçun neden ibaret
olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az
yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu
yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve
yerde savunmasını yapmak üzere hazır
bulunması istenilir.

Soruşturma sonuçlandığında bir rapor
düzenlenir. Soruşturma raporu, dosya ile
birlikte soruşturmayı açan makama verilir.
Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya
disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten
itibaren en geç on gün içinde karar vermek
zorundadır.
Disiplin soruşturması sonunda verilen
disiplin cezası yönetmelikte belirtilen
kurum ve kuruluşlara bildirilir.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya
kurul kararlarında hangi tarihten itibaren
uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin
cezaları verildikleri tarihten itibaren
uygulanırlar.
Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen
disiplin cezalarına karşı onbeş gün içinde
üniversite yönetim kuruluna itiraz
edilebilir.
Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü
tebligat, imza karşılığı elden teslim veya
öğrencinin yükseköğretim kurumuna
bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata
elverişli bir elektronik adres vererek bu
adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye
elektronik yolla tebligat yapılır. Bu yollarla
tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ
ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek
suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

Yükseköğretim kurumuna kaydolurken
bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde,
bunu mensubu bulundukları kurumlara
kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya
eksik adres vermiş olan öğrenciler,
yükseköğretim kurumunda mevcut
adreslerine tebligatın yapılmış olması
halinde, kendilerine tebligat yapılmış
sayılır.

Öğrenciye verilen disiplin cezası Öğrenci
Bilgi Sistemine; Akademik İşlemler, Ceza
İşlemleri menüsüne işlenir.
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İŞİN SÜRESİ
Öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin
suçlarından dolayı soruşturma açar veya
soruşturmacı tayin eder.

DAYANAK

Yönetmelikte belirtildiği şekliye soruşturmayı
yapar veya bir görevli tayin edebilir.
Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye
belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını
yapmak üzere hazır bulunmasını yazılı olarak
yapar.
Hakkında disiplin soruşturması açılan
öğrencinin durumunu karara bağlar.
Disiplin cezası verilen öğrencinin Akademik
İşlemler, Ceza İşlemleri menüsüne bilgilerinin
işlenmesi
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