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Rapor, yazı, tutanak
veya şikayet

Rapor, yazı, tutanak
veya şikayet

Süreç Başlangıcı

(1)
Gelen
Evrak

(2)
Kurumumuz personeli
hakkında rapor, yazı, tutanak
veya şikayet den herhangi
biri gelir

Disiplin Servisi Personeli

Belgenet

(3)
Kurumumuz personeli
hakkında rapor, yazı, tutanak
veya şikayet içerik yönünden
incelenir

İncelemeci
görevlendirme üst
yazısı

(4)
Konuyu incelenmek üzere bir
Defterdarlık Uzmanının
görevlendirilmesine ilişkin Defterdarlık
Uzmanları Koordinatörlüğüne üst yazı
hazırlanır
Belgenet

(5)
Defterdar İmza ve
Onay Süreci

İnceleme Raporu

İnceleme yapıldığına ilişkin
üst yazı
(6)
Konuya ilişkin yapılan inceleme sonucu
Defterdarlık Uzmanı tarafından düzenlenen
İnceleme Raporu üst yazı ekinde gelir
Belgenet

1
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Disiplin Soruşturması
onayı üst yazısı

Disiplin
Soruşturması onayı
1

(7)
Koordinatörlükten gelen
İnceleme Raporu ve raporun
sonuç kısmı içerik yönünden
incelenir

(8)
Disiplin Soruşturmasına
gerek var mı

E

(10)
Disiplin soruşturması
yapılması için görevlendirme
onayı hazırlanır

Belgenet

(11)
Vali imza ve onay
Süreci

(12)
İmzalanan soruşturma onayını
Defterdarlık Uzmanları
Koordinatörlüğüne gönderilmesi için
üst yazı hazırlanır

Disiplin Servisi Personeli

Belgenet

H
(13)
Defterdar imza ve
onay Süreci

(9)
Konuya ilişkin tüm evraklar
kayıtlara işlenir ve ilgili
personelin özlük dosyasına
kaldırılır
Soruşturma Raporu

Soruşturma yapıldığına ilişkin
yazı
Süreç Sonu

(14)
Düzenlenen Disiplin Soruşturması
Raporu Defterdarlık Uzmanları
Koordinatörlüğünden gelir
Belgenet
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Tebliğ tebellüğ
belgesi üst yazısı

İlgilinin yazılı olarak ikaz
edilmesine ilişkin üst
yazı
(19)
Personele yazılı ikaz
yapılması kanaatine
varılmış

(20)
İlgilinin yazılı olarak ikaz
edilmesine ilişkin birimine
üst yazı hazırlanır

(21)
Defterdar İmza ve Onay
Süreci

Disiplin Servisi Personeli

Belgenet

2

(16)
Rapor sonucu nedir?

(23)
Personele cezai
işlem uygulanması
kanaatine varılmış

1

(25)
Uyarma, kınama ve
aylıktan kesme
cezasından herhangi
biri

(48)
Kademe
ilerlemesinin
durdurulması

(17)
Ceza önerisi yok, yazılı
ikaz edilmeyecek

(18)
Konuya ilişkin tüm evraklar
kayıtlara işlenir ve ilgili
personelin özlük dosyasına
kaldırılır

(24)
Soruşturma
Raporunun sonuç
kısmında hangi cezanın
önerildiğine bakılır

7

(26)
Personel Müdürlüğü
personeli mi?

H

5
Süreç Sonu

1

Belgenet

(56)
Devlet
Memurluğundan
çıkarma

(15)
Soruşturma raporu sonuç
kısmı içerik yönünden
incelenir

(22)
İlgilinin yazılı olarak ikaz
edildiğine ilişkin yazı ve
tebliğ tebellüğ belgesi ilgili
birimden gelir

6

E
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Savunma istem
yazısı
3

Savunma dilekçesi
(28)
Disiplin Amiri
İmza ve Onay
Süreci

(27)
Savunma istem yazısı
hazırlanır
Belgenet

(29)
İlgili memurun savunma
dilekçesi gelir

(30)
Savunma uygun
bulundu mu

Belgenet

E
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H

Savunma kabulüne ilişkin
bilgilendirme yazısı

(31)
Savunma kabulüne ilişkin
bilgilendirme yazısı
hazırlanır
Belgenet

(32)
Disiplin Amiri İmza ve
Onay Süreci

(33)
Savunmanın uygun
bulunduğuna ilişkin yazı
ilgiliye imza karşılığı elden
teslim edilir

(34)
Konuya ilişkin tüm belgeler
kayıtlara işlenerek ilgilinin
özlük dosyasına kaldırılır

Süreç Sonu
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Kişiye uygun disiplin
cezasının tebliği yazısı

Ceza bildirim yazısı

4

(35)
Disiplin amiri tarafından kişiye
uygun bulunan disiplin cezasının
tebliği yazısı hazırlanır

(36)
Disiplin Amiri İmza ve
Onay Süreci

(37)
Cezanın ilgili servise
bildirme üst yazısı
hazırlanır

(38)
Müdür İmza ve Onay
Süreci

Belgenet

Disiplin Servisi Personeli

Belgenet

(39)
Konuya ilişkin tüm belgeler
kayıtlara işlenerek ilgilinin
özlük dosyasına kaldırılır

Süreç Sonu
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İlgili birim üst yazısı
Disiplin cezası tebliğ yazısı

Soruşturma
raporu

Disiplin Servisi Personeli

5

Savunma istem ve savunma
yazısı

Disiplin cezası
önerme yazısı

(40)
Disiplin cezası önerisinin
ilgili Disiplin Amirine
gönderme yazısı hazırlanır
Belgenet

(41)
Defterdar İmza ve
Onay Süreci

(42)
İlgiliden savunma alındığına ve ilgiliye
disiplin cezası uygulandığına ilişkin
belgeler üst yazı ile gelir

(43)
Konuya ilişkin evraklar aslı
olup olmaması bakımından
incelenir

Belgenet

(44)
Evrakların aslı
gönderilmiş mi

E

H
(45)
İlgili birimden telefon ile
evrakların aslının
gönderilmesi istenir

(46)
İlgili birimden gelen
evrakların asılları
teslim alınır

(47)
Konuya ilişkin tüm belgeler
kayıtlara işlenerek ilgilinin
özlük dosyasına kaldırılır

Süreç Sonu
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Tahkikat bilgi notu
Sendika bilgileri
Disiplin soruşturma raporu
Karar

6

(49)
İlgilinin Disiplin Soruşturma
Raporu, Sendika üyesi ise sendika
bilgileri ve tahkikat bilgi notunu İl
Disiplin Kuruluna gönderme üst
yazısı hazırlanır

(50)
Defterdar İmza ve
Onay Süreci

(51)
İl Disiplin Kurulundan
cezanın verildiğine ilişkin
üst yazı gelir

Karar üst yazısı

(52)
İl Disiplin Kurulundan gelen
kararı ilgili birime
gönderme yazısı hazırlanır

(53)
Defterdar İmza ve
Onay Süreci

Belgenet
Belgenet

Disiplin Servisi Personeli

Belgenet
Karar tebliğ üst yazısı

(54)
Kararın ilgiliye tebliğ edildiğine
ilişkin yazı ve eski tebliğ tebellüğ
belgesi gelir

Belgenet

(55)
Konuya ilişkin tüm belgeler
kayıtlara işlenerek ilgilinin
özlük dosyasına kaldırılır

Süreç Sonu
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Disiplin
soruşturması
raporu

7

Görüş yazısı gönderme
üst yazısı

Görüş istem yazısı

Görüş yazısı

(57)
Atamaya yetkili amirden görüş
yazısı istenmesine ilişkin Valiliğe
yazı hazırlanır

(59)
Valilikten görüş yazısı gelir
Belgenet

(60)
Görüş yazısı ile Disiplin soruşturması
raporu, ilgilinin tahkikat bilgi notu ve
sendika bilgisinin Yüksek Disiplin
Kuruluna gönderme üst yazısı
hazırlanır

Belgenet

Disiplin Servisi Personeli

Belgenet

(58)
Defterdar İmza ve
Onay Süreci

(61)
Vali İmza ve Onay
Süreci

Karar

(62)
Yüksek Disiplin Kurulundan karar
gelir
Belgenet
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Kararın tebliğ edilmesine
ilişkin üst yazısı

8

(63)
Kararın ilgiliye tebliği için
ilgili birimine yazı
hazırlanır
Belgenet

Devlet memurluğu sona
eren memura ilişkin form

Karar tebliğ üst
yazısı

(64)
Defterdar İmza ve
Onay Süreci

(65)
Kararın ilgiliye tebliğ edildiğine ve
görevden ayrıldığına ilişkin yazı ve
tebliğ tebellüğ belgesi gelir

(66)
Devlet memurluğu sona
eren memura ilişkin
matbu form doldurulur

Belgenet

Disiplin Servisi Personeli

Devlet memurluğu sona eren
memura ilişkin form üst yazısı

(67)
Kararın ilgiliye tebliğ edildiğine ve görevden
ayrıldığına ilişkin yazı, tebliğ tebellüğ belgesi
ve ilgili formu Personel Genel Müdürlüğüne
gönderme üst yazısı hazırlanır

Belgenet

(68)
Defterdar İmza ve
Onay Süreci

(69)
Karar ve tüm bilgiler
kayıtlara işlenir

Süreç Sonu

