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ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI

Öğrencinin işlediği ileri 
sürülen suçla ilgili her türlü 

delil şikayet dilekçesine 
ekleyerek  disiplin amirine 

verilir.

Soruşturmacı gerekli 
görürse, şüpheliye 

ek sorular 
yöneltebilir, şüpheli 

ve tanıkların 
yeniden ifadelerini 

alabilir,  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 bir 

öğretim elemanını 
soruşturmacı olarak 

görevlendirir.

Şüpheli/şüphelilerin 
ceza durumu Öğrenci 

İşleri Daire 
Başkanlığından yazılı 

olarak istenir.

Hakkında soruşturma açılan 
öğrenciye isnat edilen suçun 

neden ibaret olduğu, 
savunmasını yapacağı 
tarihten en az 7 gün 

öncesinden yazılı olarak tebliğ 
edilir. Tebligat, imza karşılığı 
elden teslim veya öğrencinin 

yükseköğretim kurumuna 
bildirdiği adrese yapılır.Tebliğ 

alındısı dosyaya eklenir. 

Soruşturmaya konu olay bizzat, kurum 
içerisinden ya da dışından,  ihbar veya 

şikayet yolu ile adli makamlardan gelen yazı 
ve dosyalar yolu ile yazılı ve görsel 

haberleşme araçları vasıtası ile izleme veya 
denetimler sırasında disiplin amiri 

tarafından öğrenilebilir.

Disiplin amiri 
tarafından 
“derhal” 

soruşturma 
başlatılır.

Tutanak, 
kopya delilleri, 

soru cevap kağıdı, 
varsa kamera kaydı gibi 

belgeler, soruşturma 
onayına eklendi 

mi?

Hayır

İfadeleri 
yazmak üzere,  

“yeminli 
katip” 

görevlendirilir

 Öğrenci ile ilgili 
tutanak düzenleyen, 
iddialarda bulunan 

gözetmenler 
tebligatlı olarak 

ifadeye davet edilir.

İfadeye davet 
edilenler, yazıda 

belirtilen gün, 
saat ve yerde 
hazır bulunur. 
Mazeret varsa 

bildirilir.

Katibe
usulüne uygun 
yemin ettirildi 

mi?

Katip 
Hazır 

bulunur.

İfadeye davet 
edilenlerden 

kendilerine yöneltilen 
soruları 

cevaplandırmaları 
istenir.

İfade tutanağı 
ifadesine 

başvurulanlar,  
yeminli katip ve 

soruşturmacı 
tarafından okunup 

imzalanır.  

Varsa, disiplin 
soruşturmasına konu 
olayla ilgili tanık veya 

tanıklar tebligatlı 
olarak ifadeye davet 

edilir.

İfade tutanağı katip, 
ifade verenler ve 

soruşturmacı tarafından 
okunup, imzalanır.

Tanıklara, ““Bildiğimi 
dosdoğru 

söyleyeceğime 
namusum ve 

vicdanım üzerine 
yemin ederim." 
şeklinde yemin 

ettirilir.

Soruşturmaya “derhal” 
başlanır ve 15 gün 

içerisinde tamamlanır.

Evet

İstenmesi halinde ifade 
tutanağının bir nüshası 
ifadesi alınanlara verilir. 

Bu durum,tutanakta 
belirtilir.

İddialarla ilgili  
şüphelinin de 

ifadesine 
başvurulur.

İfade alınırken, 
şüpheliye yemin 

ettirilmez.

İfade tutanağı şüpheli,  
yeminli katip ve 

soruşturmacı 
tarafından okunup 

imzalanır.  

İfade tutanağının 
istenmesi halinde, 

“bir örneğini 
elden aldım” 
şeklinde şer 

düşülüp 
imzalandıktan 

sonra bir örneği 
şüpheliye verilir.

Şüpheliye sorular yöneltilir. 
Cevaplar yeminli katip 

tarafından yazılır. Savunma 
tamamlandıktan sonra 

okunup, şüpheli, katip ve 
soruşturmacı tarafından 

imzalanır.

Hakkında 
soruşturma 

açılan öğrenci 
soruşturmacı 

tarafından 
savunmaya 
davet edilir.

Öğrenciye gönderilen yazıda, 
belirtilen gün, saat ve yerde 

savunmasını yapmak üzere hazır 
bulunması, çağrıya özürsüz olarak 

katılmaması veya özrünü 
zamanında bildirmemesi halinde 

savunma yapma hakkından 
vazgeçmiş sayılacağı ve hakkında 

diğer delillere göre  karar 
verileceği belirtilir.

Savunma 
sözlü mü 
alınacak?

Şüpheli savunmasını 
yazılı olarak sunmak 

istemesi halinde  verilen 
süre içerisinde 

savunmasını yaparak, 
soruşturmacıya ulaştırır.

Evet

Hatır

“Soruşturma 

Raporu” hazırlanır.

Raporda soruşturma 
onayı, soruşturmaya 

başlama tarihi, 
soruşturulanın kimliği, 

isnat edilen suç 
konuları, deliller ve 

alınan savunma 
özetlenir. 
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:

Soruşturm
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Raporda ayrıca, tekerrür olup 
olmadığı, hafifletici 

nedenlerden dolayı ceza 
indirimi uygulanıp 

uygulanmadığı belirtilir ve 
işlenen fiile uygun disiplin 

cezası teklif edilir.

İMZA
:

Katip, Şüpheli, Soruşturmacı 

İMZA:

Katip, Şüpheli, Soruşturmacı 

İM
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:
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İMZA:
Katip, Şüpheli, Soruşturmacı 
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:
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acı 

İMZA:

Katip, Şüpheli, Soruşturmacı 

İMZA:
Soruşturmacı 

İM
ZA
:

Soruşturm
acı 

Evet

Hayır

İM
ZA
:

Soruşturm
acı 

 


