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DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPILIRKEN
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
DİSİPLİN SORUŞTURMASINI YAPTIRMAYA YETKİLİ AMİR (DEKAN)
Soruşturma konusu fiili öğrendikten sonra:
1) Soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi,
soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler. [YKÖDY:
Madde 12(2)]
2) Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip 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. [YKÖDY: Madde
13(1)]

SORUŞTURMACI/SORUŞTURMACILAR
1) Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere
soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin
dışında başka disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka
kişilerin soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini tespit eden soruşturmacı,
durumu yetkili mercie bildirir. [YKÖDY: Madde 14(4)]
Soruşturmacı/soruşturmacılar, tayin edildiklerine dair onay yazısını aldıklarında
öncelikle, hakkında soruşturma yapılacak kişinin ve soruşturma konusu fiilin
neden ibaret olduğunun açıklıkla belirlenmiş olup olmadığına bakacaklardır. Zira
soruşturmacılar, sadece kendilerine görev verilen konuda inceleme yapma
yetkisine haizdirler. Disiplin amirince belirtilen kişi ve olaylar dışında kalan
konularda soruşturma yapamazlar. Aksi takdirde yetki aşımı söz konusu olur.
2) Soruşturmanın süresi içerisinde başlatılıp başlatılmadığı hususu incelenecektir.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (YKÖDY)’nde sayılan
disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen öğrenciler hakkında, bu eylemlerin
işlenildiğinin soruşturma açmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar
uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,
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b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında üç ay içinde,

ile

disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi
zaman aşımına uğrar. [YKÖDY: Madde 13(2)]

SORUŞTURMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ
1. Soruşturmanın gizliliği esastır. [YKÖDY: Madde 14(1)]
2. Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir.
Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne
zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve
cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip, ifade sahibi ve
varsa keşif sırasında hazır bulunanlarca imzalanır. İfade alınırken tanığa ve
bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tanığın hüviyeti, adresi ve
benzeri açıklayıcı bilgiler belirtilir. [YKÖDY: Madde 14(2)]
3. İstenirse yeminli kâtip görevlendirilebilir.
4. Soruşturma konusu fiilin öğreniliş şekline göre, şikâyetçi veya ihbarda bulunanın
ifadesi alınır. Müştekiye (şikâyetçiye) kesinlikle yemin verdirilmez.
5. Olayla ilgili doğrudan veya dolayısıyla bilgisi olan, sanık ve muhbir veya müşteki
dışında kalan kişiler TANIK sıfatıyla dinlenmelidir.
Tanıklara ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye “bir şey saklamaksızın,
kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak bildiğimi namusum ve
vicdanım üzerine dosdoğru söyleyeceğime/söylediğime yemin ederim” şeklinde
yemin verdirilir. Yemin verdirildiği hususu ifade tutanağına yazılır.
6. En son sanığın savunması alınır. Sanığa gönderilen savunmaya çağrı yazısı
Yönetmeliğin 15. maddesinde öngörülen usule uygun olmalıdır. Sanığın savunması
kesinlikle yeminsiz alınmalıdır.
7. Sanığın daha önce disiplin cezası alıp almadığı tespit edilir.

Form No:ŞT01032013

Savunma hakkı
MADDE 15 – (1) 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.
(2) Savunma yapmak üzere gelen kişinin savunmasını yazılı olarak sunmayı talep
etmesi halinde kendisine üç günden az olmamak üzere süre verilebilir. Yazılı savunma
sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilir.
(3) Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya
özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer
delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.
(4) Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan
öğrenciye uygun bir süre verilir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak
gönderebilecekleri bildirilir.
(5) Soruşturma öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkân verecek şekilde
yürütülür. [YKÖDY: Madde 15]

SORUŞTURMA RAPORU DÜZENLENİRKEN
Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı,
soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç konuları,
soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. İsnat edilen suçun
sabit olup olmadığı tartışılır ve gerekli disiplin cezası teklif edilir. Soruşturmayla
ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.
Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi
edilir. [YKÖDY: Madde 16]
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AÇIKLAMALAR
YEMİNLİ KÂTİP YEMİN TUTANAĞI:
Yeminli kâtip görevlendirilerek yemin ettirilir ve tutanak tanzim edilerek, hem
yeminli kâtip hem de disiplin soruşturmacısı tarafından imza edilir. (Ek:1)
İFADE VERMEYE DAVET YAZISI
Disiplin soruşturması açılması ile ilgili olay/olaylar hakkında bilgisine
başvurulması gereken şahıslara, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca ifade vermek üzere tarih ve yer belirtilerek
yapılan davet yazısıdır. (Zimmet karşılığında teslim edilir ve müşteki ve her tanık
için ayrı ayrı düzenlenir. (Ek:2)
MÜŞTEKİ İFADE TUTANAĞI
Müştekinin kimlik tespiti yapılarak, olay ile ilgili sorular sorulur. İfade
tutanağının sonunda ifadesine ekleyeceği bir şeyin olup olmadığı sorulur. İfadesi
okutularak imza ettirilir. Müşteki, yeminli kâtip ve disiplin soruşturmacısı tarafından
tutanak imza edilir. (İfade tutanağı bir sayfadan fazla ise her bir sayfada müşteki,
yeminli katip ve disiplin soruşturmacısı tarafından tek tek imza edilir.) (Ek: 3)
Müştekiye kesinlikle yemin ettirilmez.
TANIK YEMİN TUTANAĞI:
Olayla ilgili tanıklara, ifadeleri alınmadan önce usulüne uygun şekilde yemin
ettirilir ve tutanak tanzim edilerek, tanık, yeminli kâtip ve disiplin soruşturmacısı
tarafından imza edilir. (Ek: 4) (Bu işlem bütün tanıklar için ayrı ayrı yapılır.)
TANIK İFADE TUTANAĞI
Tanığın kimlik tespiti yapılarak, usulüne uygun yemin ettirilir ve olay ile ilgili
sorular sorulur. İfade tutanağının sonunda ifadesine ekleyeceği bir şeyin olup
olmadığı sorulur. İfadesi okutularak imza ettirilir. Tanık, yeminli kâtip ve disiplin
soruşturmacısı tarafından tutanak imza edilir. (İfade tutanağı bir sayfadan fazla
ise her bir sayfada tanık, yeminli katip ve disiplin soruşturmacısı tarafından tek tek
imza edilir.) (Ek: 5)
BİLİRKİŞİ YEMİN TUTANAĞI:
Olayla ilgili bilirkişi tayini durumunda, ifadeleri alınmadan önce usulüne uygun
şekilde yemin ettirilir ve tutanak tanzim edilerek, bilirkişi, yeminli kâtip ve disiplin
soruşturmacısı tarafından imza edilir. (Ek: 6) (Bu işlem bütün bilirkişiler için ayrı
ayrı yapılır.)
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BİLİRKİŞİ İFADE TUTANAĞI
Bilirkişinin kimlik tespiti yapılarak, usulüne uygun yemin ettirilir ve olay ile ilgili
sorular sorulur. İfade tutanağının sonunda ifadesine ekleyeceği bir şeyin olup
olmadığı sorulur. İfadesi okutularak imza ettirilir. Bilirkişi, yeminli kâtip ve disiplin
soruşturmacısı tarafından tutanak imza edilir. (İfade tutanağı bir sayfadan fazla
ise her bir sayfada bilirkişi, yeminli katip ve disiplin soruşturmacısı tarafından tek
tek imza edilir.) (Ek: 7)

SANIK SAVUNMA YAPMAYA DAVET YAZISI
Hakkında disiplin soruşturması açılan sanığa, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca savunmasını yapmak üzere tarih ve yer
belirtilerek yapılan davet yazısıdır. (Zimmet karşılığında teslim edilir ve her sanık
için ayrı ayrı düzenlenir. (Ek:8)

SANIK SAVUNMA TUTANAĞI
Hakkında disiplin soruşturması açılan sanığın kimlik tespiti yapılarak, olay ile ilgili
sorular sorulur. Savunma tutanağının sonunda savunmasına ekleyeceği bir şeyin olup
olmadığı sorulur. Savunması okutularak imza ettirilir. Sanık, yeminli kâtip ve disiplin
soruşturmacısı tarafından tutanak imza edilir. (Savuma tutanağı bir sayfadan fazla
ise her bir sayfası sanık, yeminli kâtip ve disiplin soruşturmacısı tarafından tek tek
imza edilir.) (Ek: 9)
Sanığa kesinlikle yemin ettirilmez.
DİZİ PUSULASI
Soruşturma ile ilgili bütün yazışmalar ve tutanaklar tarih sırasına göre dizilerek
tek tek yazılır. (Ek: 10)
DİSİPLİN SORUŞTURMASI RAPORU: (Ek:11)
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ÖRNEK
SORUŞTURMA DOSYASI
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Ek-1

YEMİNLİ KÂTİP YEMİN TUTANAĞI

…………………………………………………………………………………………………
……………. nedeniyle Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın
……………… tarihli ve 96498783-302.12.01-…… sayılı yazısıyla açılan disiplin soruşturmasına
………………. tarihinde başlandı ve ………………………… yeminli katip olarak görevlendirildi
“Bu disiplin soruşturması sırasında gördüklerimi, öğrendiklerimi ve duyduklarımı
hiçbir yerde ve hiçbir zaman kimseye söylemeyeceğime namusum, şerefim ve bütün
mukaddesatım üzerine yemin ederim” şeklinde yemin ettirildi ve iş bu tutanak tanzim edildi.
…../…./………

Yeminli Katip
(Adı Soyadı)
(İmza)

Disiplin Soruşturmacısı
(Unvanı Adı Soyadı)
(İmza)
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Ek-2

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sayı :
Konu : İfadeye Çağrı Yazısı

KAYSERİ
…/…/…….

Sayın ……………………………………….
Erciyes Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
………………….. Bölümü Öğretim Elemanı
Dekanlık Makamı’nın ………………. tarihli ve 96498783-302.12.01-…… sayılı yazıları
ile; Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ………………….. Bölümü öğrencisi
………….. numaralı …………………… hakkında ………………………… iddiası nedeniyle
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 12.maddesi gereğince soruşturma
açılmış ve ben de soruşturmacı olarak tayin edilmiş bulunmaktayım.
………………………………. iddiası üzerine sizin de bilginize başvurma ihtiyacı ortaya
çıkmıştır.
Adı geçen yönetmeliğin 14.maddesi gereğince ifadenizi vermek üzere …………..
günü saat ……………..’da ………………. odasında hazır bulunmanızı önemle rica ederim.

(İmza)
(Unvanı Adı Soyadı)
Disiplin Soruşturmacısı
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Ek-3
MÜŞTEKİ İFADE TUTANAĞI
Adı ve Soyadı
:
T.C. Kimlik No
:
Doğum Yeri
:
Doğum Tarihi
:
Baba Adı
:
Ana Adı
:
Görevi
:
Daimi Adresi
:
İkametgah Adresi
:
Kimlik tespiti yapıldı.
Soru
Cevap
Soru
Cevap
Soru
Cevap
Soru
Cevap
Soru
Cevap

:
:
:
:
:
:
:
:
: Yukarıda verdiğiniz ifadenize ekleyeceğiniz başka bir şey var mı?
:

Baskı altında kalmadan hür irademle verdiğim ifademe ekleyecek herhangi bir şeyim yoktur. İfademi
okudum ve imzaladım. ……/…./……

Müşteki
(Unvanı Adı Soyadı)
(İmza)

Yeminli Katip
(Adı Soyadı)
(İmza)

Disiplin Soruşturmacısı
(Adı Soyadı)
(İmza)
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Ek-4

TANIK YEMİN TUTANAĞI

……………………………………………………………………………………………. olayı
ile ilgili “bir şey saklamaksızın, kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak bildiğimi
namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söyleyeceğime/söylediğime yemin ederim” şeklinde
yemin ettirildi ve işbu tutanak tanzim edildi. …../…./………

Tanık
(Adı Soyadı)
(İmza)

Disiplin Soruşturmacısı
(Unvanı Adı Soyadı)
(İmza)

Yeminli Kâtip
(Adı Soyadı)
(İmza)
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Ek-5
TANIK İFADE TUTANAĞI
Adı ve Soyadı
:
T.C. Kimlik No
:
Doğum Yeri
:
Doğum Tarihi
:
Baba Adı
:
Ana Adı
:
Görevi
:
Daimi Adresi
:
İkametgah Adresi
:
Kimlik tespiti yapıldı ve usulüne uygun yemin ettirildi.
Soru
Cevap
Soru
Cevap
Soru
Cevap
Soru
Cevap
Soru
Cevap

:
:
:
:
:
:
:
:
: Yukarıda verdiğiniz ifadenize ekleyeceğiniz başka bir şey var mı?
:

Baskı altında kalmadan hür irademle verdiğim ifademe ekleyecek herhangi bir şeyim yoktur. İfademi
okudum ve imzaladım. ……/…./……

Tanık
(Unvanı Adı Soyadı)
(İmza)

Yeminli Katip
(Adı Soyadı)
(İmza)

Disiplin Soruşturmacısı
(Adı Soyadı)
(İmza)
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Ek-6

BİLİRKİŞİ YEMİN TUTANAĞI

……………………………………………………………………………………………. olayı
ile ilgili “bir şey saklamaksızın, kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak bildiğimi
namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söyleyeceğime/söylediğime yemin ederim” şeklinde
yemin ettirildi ve işbu tutanak tanzim edildi. …../…./………

Bilirkişi
(Adı Soyadı)
(İmza)

Disiplin Soruşturmacısı
(Unvanı Adı Soyadı)
(İmza)

Yeminli Kâtip
(Adı Soyadı)
(İmza)

Form No:ŞT01032013

Ek-7
BİLİRKİŞİ İFADE TUTANAĞI
Adı ve Soyadı
:
T.C. Kimlik No
:
Doğum Yeri
:
Doğum Tarihi
:
Baba Adı
:
Ana Adı
:
Görevi
:
Daimi Adresi
:
İkametgah Adresi
:
Kimlik tespiti yapıldı ve usulüne uygun yemin ettirildi.
Soru
Cevap
Soru
Cevap
Soru
Cevap
Soru
Cevap
Soru
Cevap

:
:
:
:
:
:
:
:
: Yukarıda verdiğiniz ifadenize ekleyeceğiniz başka bir şey var mı?
:

Baskı altında kalmadan hür irademle verdiğim ifademe ekleyecek herhangi bir şeyim yoktur. İfademi
okudum ve imzaladım. ……/…./……

Tanık
(Unvanı Adı Soyadı)
(İmza)

Yeminli Katip
(Adı Soyadı)
(İmza)

Disiplin Soruşturmacısı
(Adı Soyadı)
(İmza)
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Ek-8

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sayı :
Konu : Savunmaya Davet

KAYSERİ
…/…/…….

Sayın ………………………………….
Erciyes Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
………………… Bölümü Öğrencisi

………………………………………………………………………………………….. dolayı,
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 12.maddesi gereğince, Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın ………………… tarihli ve 96498783302.12.01-…… sayılı yazısı ile hakkınızda disiplin soruşturması açılmış ve ben de soruşturmacı
olarak tayin edilmiş bulunmaktayım. Adı geçen yönetmeliğin ………maddesinin (………) fıkrası
gereğince suç teşkil eden bu davranışınızdan dolayı, yine bu yönetmeliğin 15.maddesi uyarınca
savunmanızı yapmanız gerekmektedir.
Bu sebeple ……………….. günü saat …………..’da ………………………..odasında hazır
bulunmanızı, çağrıya özürsüz olarak uymadığınız veya özrünüzü zamanında bildirmediğiniz taktirde,
savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızın ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkınızda
gerekli kararın verileceğinin bilinmesini önemle rica ederim.

(İmza)
(Unvanı Adı Soyadı)
Disiplin Soruşturmacısı
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Ek-9
SAVUNMA TUTANAĞI
Adı ve Soyadı
:
T. C. Kimlik No
:
Doğum Yeri
:
Doğum Tarihi
:
Baba Adı
:
Ana Adı
:
Görevi
:
Daimi Adresi
:
İkametgah Adresi
:
Kimlik tespiti yapıldı.
Soru
Cevap
Soru
Cevap
Soru
Cevap
Soru
Cevap
Soru
Cevap

:
:
:
:
:
:
:
:
: Yukarıda yaptığınız savunmanıza ekleyeceğiniz başka bir şey var mı?
:

Baskı altında kalmadan hür irademle verdiğim bu savunmama ekleyecek herhangi bir şeyim yoktur.
Savunmamı okudum ve imzaladım. ……/…./……

Tanık
(Unvanı Adı Soyadı)
(İmza)

Yeminli Katip
(Adı Soyadı)
(İmza)

Disiplin Soruşturmacısı
(Adı Soyadı)
(İmza)
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Ek-10
DİZİ PUSULASI
1)
2)
3)
4)
5)
…
…
…
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Ek-11
GİZLİ

DİSİPLİN SORUŞTURMASI RAPORU

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11
12)
13)
14)
15)

Soruşturma Emrini Veren Makam
Soruşturma Emrinin Tarihi
Soruşturma Emrinin Numarası
Soruşturma Konusu
Soruşturmacı
Hakkında Soruşturma Açılan (Sanık)
Soruşturmanın Başlama Tarihi
İDDİA
Müşteki (Şikayetçi)
Tanıkların İfadeleri
a)
b)
c)
Bilirkişilerin İfadeleri
Sanık
Soruşturma Bitiş Tarihi
Tahlil
SONUÇ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

(İmza)
(Unvanı Adı Soyadı)
Disiplin Soruşturmacısı
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
İlgi:

………………………… tarihli ve 96498783-302.12.01-…… sayılı yazılarınız.

İlgi yazılarınız ile soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunduğum Fakültemiz
…………………… Bölümü öğrencilerinden…………… numaralı ………………………………
hakkında açılan disiplin soruşturmasını yasal süresi içerisinde tamamlamış olup, hazırlanan
dosya ve rapor ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize, gereğini müsaadelerinize arz ederim.

(İmza)
(Unvanı Adı Soyadı)
Disiplin Soruşturmacısı

EKLERİ :
1- Dizi Pusulası
2- Disiplin Soruşturması Raporu (1)
2- Disiplin Dosyası
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