
 
 

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

İlgili Dekan Yardımcısı 
dilekçe ve ekini inceleyerek 

Dekana ön bilgilendirme yapar. 

İşlendiği ileri sürülen  
suçla ilgili her türlü delili 

ekleyerek dilekçe ile 
Dekanlığa sunulur. 

 Şikayet dilekçesi 
veya tespit tutanağı. 

Dekan Disiplin Amiri olarak 
olayı aydınlatmak üzere 
bir öğretim elemanını  

soruşturmacı olarak görevlendirir. 

Soruşturmacı, mevzuat  
kapsamında ve standart  

formlarla soruşturma sürecini 
 gerçekleştirir. 

Soruşturma 
zamanında  

sonuçlandırılabilecek 
mi? 

Dekanlıktan ek 
süre talep edilir. 

Soruşturma Raporu  
hazırlanarak Dekanlık 
 Makamına sunulur. 

Dekan ilgili Dekan Yardımcısına 
soruşturmanın usulüne uygun 
yapılıp yapılmadığı inceletir. 

Dosyada 
eksik var 

mı? 

Dosya yeniden 
soruşturmacıya  
gönderilir ya da 

yeni soruşturmacı 
tayin edilir. 

Dosya görüşülmek üzere 
Disiplin Kurulu gündemine 

alınarak Raportör görevlendirilir. 

Ceza verme 
yetkisi Dekan 

mı? 

Ceza doğrudan  
Dekan tarafından  

verilir. 

Disiplin Kurulu önerilen 
cezayı kabul veya red 
eder ya da başka bir  

vceza verir. 

Verilen ceza ilgili  
birim veya  

kurumlara bildirilir. 

Tebligatlar tamamlanınca 
dosyaya eklenerek işlem 

tamamlanır. 
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SINAV SORULARININ BASIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI 

 

 

 

  
Görevli çoğalttığı sınav kağıdının 
sayısal bilgilerini çizelgeye işler. 

Öğretim Elemanı 
hazırladığı sınav soruları 

ile bizzat fotokopi odasına  
başvurur 

Sınav Soruları 
hazırlanır. 

Öğretim Elemanı yanında  
yapılan çoğaltma işlemi 

çıktılarının tümü imza karşılığı 
 kendisine teslim edilir. 

Makine içinde kalan master 
örnekleri sınav bitiminde  

tutanakla imha edilir. 

Öğretim Elemanları talep 
ettikleri takdirde tutanakla 
öğrenci sayısı kadar Optik 

Cevap Kağıdı alabilir. 

Optik Yanıt Anahtarları sınav 
bitiminde Bilgi İşlem Sorumlusuna  

başvurularak okutulur. 

Bilgi İşlem Sorumlusu 
optik okuma sonuçları ve  

optik  cevap kağıtlarını 
öğretim elemanına teslim eder. 

İşlem fazla sınav ve optik 
kağıtlar fotokopi odasına  

teslimi ile sona erer. 



 
 

KAYIT DONDURMA İŞ AKIŞI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci kayıt dondurma 

isteğini içeren dilekçesi ve 

ekleri ile başvurusu Evrak 

Kayda teslim eder. 

Başvuru süresi 

yönetmeliğe 

uygun mu? 

Başvuru, Yönetim 

Kuruluna gönderilir. 

Dilekçe ekindeki belgeler ve 

mazereti yönetmelik kapsamında 

incelenir. 

Yönetim Kurulu karar verir. 

Karar 

olumlu mu? 

Başvurunun reddi 

yazı ile bildirilir. 

Karar öğrenciye bildirilir. 

Karar Kredi Yurtlar Kurumu’na 

bildirilir. 

Karar SBS’ye işlenir ve 

Rektörlüğe yazılır. 
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KAYIT SİLME İŞ AKIŞI 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

  

  

Öğrenci kayıt sildirmek 

üzere ilişik kesme formu ile 

başvuruda bulunur. 

İlişik kesme formu ilgili birimlerce 

onaylanır. 

Kayıt sildirme başvurusu Yönetim Kurulu 

gündemine alınır. 

Fakülte ile 

ilişiği var mı? 
Kayıt sildirme işlemi 

gerçekleşmez. 

Yönetim Kurulu kararı ile kaydı 

silinir. 

Lise diploması arkası işlenir ve aslı 

öğrenciye teslim edilir. 

Öğrenci Bilgi Sistemi’ne işlenmek üzere 

Öğrenci işleri Daire Başkanlığına gönderilir. 
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SINAV NOTUNA İTİRAZ İŞ AKIŞI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Öğrenci sınav kağıdının yeniden incelenmesi 

için Bölüm Başkanına dilekçe ile başvurur. 

Başvuru, sınav sonucunun 

duyurulduğu tarih itibarı ile bir 

hafta içinde yapılmış mı? 

Bölüm Başkanı öğrenciye 

yönetmelikle belirlenen sürelerde 

başvurulmadığından 

değerlendirmeye alınmadığını yazılı 

olarak bildirir. 

Bölüm Başkanı, kağıtta maddi hata olup olmadığının 

belirlenmesi için sınav kağıdını öğretim elemanına inceletir. 

 Maddi hata 

var mı? 

Bölüm Başkanı, sınav notunda değişiklik varsa, 

düzeltilmesi için Dekanlığa bildirir. 

Sonuç öğrenciye tebliğ edilir. 

Öğrenci itirazı 

devam ediyor mu? 

Yönetim Kurulu Kararı ile sorumlu öğretim elemanının 

dahil olmadığı, eş veya daha yüksek konumda öğretim 

elemanından en az üç kişilik komisyon kurulur. 

Komisyon sınav evraklarında karşılaşmalı olarak 

inceleme yapar ve sonucu Dekanlığa bildirir. 

Hata tespit 

edildi mi? 

Not değişikliği Yönetim Kurulu Kararı ile 

kesinleştirilir ve öğrenciye tebliğ edilir. 

Karar, Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına bildirilir. 
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YAZ OKULU İŞ AKIŞI 
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Yaz okulunda açılması öngörülen 

dersler ve bu dersleri yönetecek öğretim

 elemanları ilgili bölüm teklifi üzerine Yönetim 

Kurulunca yaz okulu başlangıcında en az

 30 gün önce belirlenir

ve ilan edilir.

Akedemik takvim ile 

belirlenen sürelerde 

dersler başlar.

Personel servisi tarafından

 ilgili öğretim elemanlarına ders

 görevlendirmeleri tebliğ edilir.

Açılan derslerle ilgili ders programı 

CDSP koordinatörünce yayınlanarak

 ilan edilir.

Öğrenciler Akademik takvimle

 belirlenen sürelerde açılan

 derslere kesin kayıtlarını yaptırırlar.

Geçici kayıtlar sonucunda açılması 

kesinleşen dersler ilan edilir.

Açılan dersleri yaz olkulunda almak

 isteyen öğrencilerin Akademik takvimde

 belirlenen sürelerde geçici 

kayıtları alınır.

Yeterli 

sayıda öğrenci 

kayıt yaptırdı

 mı?

Ders yaz okulunda açılmaz.

Kesin kayıtlar sonunda 

yatırılan  kayıt ücretleri

 listesi hazırlanarak Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığa gönderilir.


