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1. AMAÇ  
 Öğrencilere verilecek disiplin cezalarının yönetmelikte yer alan usul ve esaslara göre verilmesini 
 sağlamak.  
 
2. KAPSAM 
 Karadeniz Teknik Üniversitesine kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya 
 sanatta yeterlilik öğrenimi gören öğrencileri kapsar. 
 
3. SORUMLULAR 

3.1 Karadeniz Teknik Üniversitesine kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esaslarına uymaktan,  

3.2 Disiplin amiri, şüpheli ya da şüphelilerle ilgili suçların araştırılıp, soruşturma dosyasının eksiksiz 
hazırlanmasından,  

3.3 Raportör, kendisine gönderilen soruşturma dosyasını incelemek ve dosya ile ilgili yazılı görüşünü 
süresi içerisinde disiplin amirine sunmaktan,  

3.4 Disiplin kurulu üyeleri, birim yönetim kurula intikal eden soruşturma dosyası ile ilgili kararı 
  vermekten sorumludur. 
 
4. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

4.1 Disiplin cezalarının verilmesinde yönetmelikte belirtilen zamanaşımı sürelerine dikkat 
edilmelidir.  

 (Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma, 
cezalarında bir ay içinde, Yükseköğretim kurumundan bir/iki yarıyıl için uzaklaştırma ile 
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına 
başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.)  

4.2 Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin 
soruşturmasını geciktirmez. Öğrenci hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, kanuna göre 
mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez. 

4.3 Disiplin soruşturmasına konu olan fiilin, öğrenci tarafından işlendiği kesin olarak 
kanıtlanamıyorsa, öğrenci hakkında disiplin cezası verilemez. 

4.4 Disiplin cezası işlenen fiille orantılı olmalı, tekerrür, ağırlatıcı neden, birden fazla ihlal gibi 
durumlar detaylı olarak araştırılmalıdır.  

 4.5 Soruşturmacı disiplin kararını verecek disiplin amiri tarafından atanır. Bir üst disiplin amiri 
tarafından soruşturmacı atanması durumunda kararı da o disiplin amiri verir. 

 4.6 Tekerrür uygulamalarında tekerrüre esas alınan disiplin cezası ya da cezalarının ilgili mevzuat 
gereğince bir alt disiplin cezasına indirilmiş olması tekerrür şartlarını ortadan kaldırmaz. Tekerrür 
dolayısıyla bir derece ağır ceza verildikten sonra bir kez daha tekerrüre esas disiplin suçu işlendiği 
takdirde, fiilin gerçekte karşılığı olan disiplin cezasının iki üstü disiplin cezası değil, yine bir derece 
ağırı olan ceza verilir. Zira tekerrürün tekerrürü olmaz. Tekerrür nedeniyle bir üst disiplin cezası 
verilen durumlarda, alt ceza indirimi uygulanamaz.  

 
5. DETAYLAR 

5.1 Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı fakültelerde dekan, enstitü, 
konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları suçlardan 
dolayı bu birimlerin müdürleri, müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili 
üniversite rektörü soruşturma açmaya yetkilidir. 

 

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMA  

DOSYASININ SONUÇLANDIRILMASI 
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5.2  Uyarma, Kınama, Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma cezaları; fakültelerde dekan, enstitü, 

konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bu birimlerin müdürleri, Yükseköğretim 
Kurumundan Bir Yarıyıl İçin Uzaklaştırma, Yükseköğretim Kurumundan İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma ve 
Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma cezaları Fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek 
yüksekokulu yönetim kurullarınca verilir. 

 
6. RUŞTURMA DOSYASININ SORUŞTURMACIYA İADE EDİLMESİ 

6.1 Soruşturma dosyasını inceleyen disiplin amiri veya disiplin kurulu, gerekli görürse noksan saydığı belirli 
soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden 
isteyebilir. 

 
7.  RAPORTÖR 

7.1 Disiplin amiri, soruşturmacı tarafından sunulan dosyayı incelemek üzere, disiplin kurulu üyelerinden birini 
raportör olarak görevlendirir. 

7.2 Disiplin amiri, raportör tarafından incelenen ve tespit edilen eksiklikler nedeniyle iade edilen soruşturma 
dosyadaki işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden 
isteyebilir. 

7.3 Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve raporunu başkana 
sunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTÖR GÖREVLENDİRİLMESİ  
 
SAYI :          15.12.2018 
KONU : Görevlendirme 
    

Sayın,       
   Raportör 
 
 10.01.2018 günü, saat 15.30’da birinci kat 1SO6 numaralı salonda yapılan İÇ KONTROL dersi dönem sonu sınavında görevliler 
tarafından kopya çekerken yakalanan ve hakkında yürütülen soruşturma sonunda “Yükseköğretim Kurumundan Bir Ay Uzaklaştırma 
Cezası” önerilen A.A ile ilgili hazırlanan dosyayı incelemek üzere raportör olarak görevlendirildiniz. 
 Bilgilerinizi ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca gereğini rica ederim. 

          DİSİPLİN AMİRİ 
EKİ:  Soruşturma dosyası (fiziki olarak teslim edildi) 

           

RAPORTÖRÜN RAPORU (ÖRNEK) 
 
SAYI :          18.12.2018 
KONU : Soruşturma raporu 
    

… MAKAMINA 
İLGİ: 15.12.2018 tarih ve E. sayılı yazınız. 
  

Sınavda kopya çektiği iddiası ile hakkında soruşturma açılan ve soruşturma sonunda “Yükseköğretim Kurumundan Bir Ay 
Uzaklaştırma“ cezası önerilen öğrenci A.A ile ilgili soruşturma dosyası tarafımdan incelendi. 

 
Dosya üzerinde yapılan incelemede; 

1. Soruşturmada kopya delilini yakalayan ve tutanak düzenleyen sınav gözetmeninin ifadesinin alınmadığı, 
2. Olayı gören ve şüphelinin yanında bulunan öğrencinin tanık olarak ifadesinin alınmadığı, 
3. Kopya delili olarak alınan küçük kağıt parçalarında yer alan bilgilerin, dersle ve sınavda sorulan sorularla ilgili olup 

olmadığının dersin sorumlu öğretim elemanından yazılı olarak sorulmadığı, 
4. Mevcut delillere göre, eylemin “teşebbüs” aşamasında kalmasına rağmen, önerilen “Yükseköğretim Kurumundan 

Bir Ay Uzaklaştırma“ cezasının işlenen suçla örtüşmediği, önerilen cezanın ağır olduğu tespit edilmiştir. 
 
Bilgi ve gereğini arz ederim.        Raportör 

 

EKİ:  Soruşturma dosyası (fiziki olarak teslim edildi) 

           

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMA  

DOSYASININ SONUÇLANDIRILMASI  
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ÖĞRENCİ DİSİPLİN CEZALARI CEZA VERME YETKİSİ 

 UYARMA 

 KINAMA 

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR HAFTADAN 

BİR AYA KADAR UZAKLAŞTIRMA 

Fakültelerde; DEKAN 

Enstitülerde; ENSTİTÜ MÜDÜRÜ 

Konservatuvarlarda; KONSERVATUVAR MÜDÜRÜ 

Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında; YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ 

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR YARIYIL İÇİN 

UZAKLAŞTIRMA 

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN İKİ YARIYIL İÇİN 

UZAKLAŞTIRMA 

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA  

Fakülte Yönetim Kurulu (Disiplin Kurulu) 

Enstitü Yönetim Kurulu (Disiplin Kurulu) 

Konservatuar Yönetim Kurulu (Disiplin Kurulu) 

Yüksekokul Yönetim Kurulu (Disiplin Kurulu) 

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu (Disiplin Kurulu) 

Müşterek Mekanlarda İşlenen Disiplin Suçları 

 UYARMA 

 KINAMA  

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR HAFTADAN 

BİR AYA KADAR UZAKLAŞTIRMA  

REKTÖR 

Müşterek Mekanlarda İşlenen Disiplin Suçları 

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR YARIYIL İÇİN 

UZAKLAŞTIRMA 

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN İKİ YARIYIL İÇİN 

UZAKLAŞTIRMA 

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA  

Üniversite Yönetim Kurulu (Disiplin Kurulu) 

 

Fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunca yürütülen soruşturmalarda bu birimlerin yönetim 

kurulları, rektörlük tarafından yürütülen soruşturmalarda ise, üniversite yönetim kurulu disiplin kurulu görevini yerine getirir. 

 

8. DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ 

8.1 Kurulun Toplanması: Disiplin Kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır. 
Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan 
tarafından sağlanır. 

8.2 Toplantı Nisabı: Disiplin Kurulu üyeleri zorunlu olmadıkça toplantılara katılır. Toplantı nisabı (salt 
çoğunluk),  yönetim kurulun üye tam sayısının yarısından fazlasıdır. 

 (Örneğin 7 kişiden oluşan Fakülte Disiplin Kurulunun toplanması ve karar akabilmesi için en az 4 üyenin 
toplantıda hazır bulunması gerekir.) 

8.3 Kurulda öncelikle raportörün açıklamaları dinlenir. Kurul gerek görürse soruşturmacı da dinleyebilir. 
Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır. 

 
9. ÖNGÖRÜLMEMİŞ DİSİPLİN SUÇLARI 

Uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde 
bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir. Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma 
cezasını gerektiren disiplin suçları “benzer eylemler” dışında tutulmuştur. Soruşturmacılar ve nihai kararı 
verecek amir ve kurullar, benzer eylem olarak sadece uyarma ve kınama cezası verebilecektir. 

 

10.  OYLAMA VE KARAR 
 10.1 Disiplin cezalarını vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu bu cezalardan birini verirken, disiplin suçunu 

oluşturan eylemlerin ağırlığını, soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, 
davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını 
dikkate alır. 

 10.2  Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul 
edip etmemekte serbesttir. Gerekçelerini göstermek kaydıyla başka bir disiplin cezası da verilebilir. 

 

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMA  

DOSYASININ SONUÇLANDIRILMASI  
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10.3  Disiplin kurullarında kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, 
başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

 10.4 Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. 
 10.5 Soruşturmacı disiplin kurulu üyesi ise, toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz. 

11. KARAR SÜRESİ 

 11.1 Disiplin cezası vermeye yetkili amirler uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir 
aya kadar uzaklaştırma cezalarına, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç on gün içinde 
karar vermek zorundadırlar. 

 11.2 Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal disiplin kuruluna havale edilir. 
Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır. 

12. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI 

 12.1 Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı 
belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanırlar. 

 12.2 Disiplin Kurulu, verilen “uzaklaştırma” cezaları için herhangi bir tarih belirlemediği takdirde, cezasının 
başlangıcı kurul kararının öğrenciye tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilir. 

 12.3 Disiplin amirinin verme yetkisinde bulunan “bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası”, resmi 
yazının öğrenciye tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar.  

  Disiplin cezalarının uygulanması yönetmelikte bu şekilde yer almasına rağmen, dönem sonu, bütünleme 
veya mezuniyet sınavlarında uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezaların başlangıcı konusunda farklı 
uygulamalar yapılmaktadır. Akademik takvime göre, dönem sonu, bütünleme ve mezuniyet sınavları 
arasında çok az zaman farkı bulunduğundan, bir ay veya dönem uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin 
cezalarının uygulanma tarihi olarak, genelde bir sonraki dönemin başlangıcı seçilmektedir. Bugüne kadar 
bu konuda herhangi bir mahkeme kararı olmamasına rağmen, öğrencinin cezasını eğitim öğretim 
olmayan dönem sonu veya yaz tatilinde çekmesi de adaletli bulunmamaktadır. 

13.  CEZALARIN BİLDİRİLMESİ 

 13.1 Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya yetkili amir tarafından; 
a)  Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye, 
b)  Öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna, 
c)  Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten bütün yükseköğretim 

kurumlarına Yükseköğretim Kuruluna, ÖSYM’ye, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine 
bildirilir. 

14.  DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ 

 14.1 Verilen disiplin cezalarına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. 
 14.2 İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı on beş gün içinde kesin olarak karara 

bağlar. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen 
kabul veya reddeder. Ret halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri ret gerekçesini göz önünde 
bulundurarak itirazı karara bağlar. 

14.3 Bu Yönetmeliğe göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna başvurulabilir. 

15.  TEBLİGAT VE ADRES BİLDİRME 

15.1 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 varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tebligat 
tamamlanmış sayılır. 

15.2 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. 

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMA  

DOSYASININ SONUÇLANDIRILMASI 
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16. DOSYA TESLİMİ 

16.1 Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında 
teslim eden ve alanın imzaları bulunur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  İLGİLİ DOKÜMANLAR 

17.1 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORUŞTURMA DOSYASI DİZİ PUSULASI 
1. Disiplin suçu işlendiğini bildiren tutanak, dilekçe vs. 
2. Disiplin amirinin … gün ve … sayılı soruşturma onayı ve soruşturmacı tayin yazısı. 
3.  … 
31.12.2018 
Teslim Eden (Tarih)     Teslim Alan (Tarih) 
Soruşturmacı        

 

SORUŞTURMA DOSYASININ TESLİMİ 
REKTÖRLÜK MAKAMINA 

(ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA) 
 

Dönem sonu sınavında kopya çektiği iddiasıyla hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda Yükseköğretim Kurumundan 
Kınama/Bir Ay Uzaklaştırma cezası alan öğrenci ile ilgili hazırlanan soruşturma dosyası ve disiplin kurulu kararı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 31.12.2018 
          DEKAN 
Ek: Soruşturma dosyası 

FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU KARARI (ÖRNEK-ÖZET) 
 
TOPLANTI TARİHİ  : 
KARAR SAYISI  : 
TOPLANTIYA KATILANLAR : 
TOPALNTIYA KATILMAYANLAR :Doç. Dr. … Z.Z (soruşturmacı)  görüşmelere ve oylamalara katılmadı. 
 
MADDE-3 Öğrenci A.A ile ilgili disiplin soruşturma dosyası incelendi, raportörün raporu okundu. 
 Yapılan görüşmeler sonunda; 
 Soruşturmanın, öğrenci A.A’nın 10.01.2018 günü saat 15.30’da birinci kat 1SO6 numaralı salonda yapılan İÇ KONTROL dersi dönem sonu 
sınavında görevliler tarafından kopya çekerken yakalanması üzerine açıldığı, Dekan tarafından olayı incelemek üzere bir soruşturmacı görevlendirdiği, 
soruşturmacının, soruşturma onayını alır almaz soruşturmaya başladığı,  tanıkları dinlediği, şüpheliyi usulüne uygun olarak savunmaya davet ettiği ve 
savunmasını yazılı olarak aldığı, şüphelinin ceza ve ödül durumunu yazılı olarak araştırdığı anlaşılmıştır.  
 “Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek”  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 7/(e) maddesine göre, Yükseköğretim 
Kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezası gerektiren suçlar arasında sayılmıştır. 
 Şüpheli savunmasında özetle; sınavda kopya çekmediğini, sınavdan önce ders çalışırken, hatırlamak amacıyla küçük kağıtlara notlar yazdığını, 
bu notlarda yer alan bilgilerin sınavda sorulan sorularla ilgili olmadığını, sınav esnasında cebinden silgi alırken bu notların yere düştüğünü, bu esnada 
sınav gözetmeni tarafından yakalanarak kağıdının alındığını ve salondan çıkarıldığını belirterek, küçük kağıtlara bakmadığını, sınavda kopya çekmediğini 
ve suçsuz olduğunu iddia etti. 
 Sınav gözetmeni yazılı ifadesinde, şüpheli öğrenciyi sınav esnasında yerde küçük kağıtlara yazılmış notları almaya çalışırken gördüğünü ve 
sınav kağıdını alarak kendisini salondan çıkardığını söyledi.  
 Dersin sorumlu öğretim üyesi, küçük kağıtlara yazılan bilgilerin dersle ilgili olduğunu ancak, sınavda sorulan sorularla ilgili olmadığını belirtti. 
 Soruşturmacı, öğrencinin sınavda kopya çekmek suçunu sabit görerek, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 7/e 
maddesine göre, Yükseköğretim Kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile cezalandırılmasını önerdi. 

Alınan ifade, savunma ve dosyada yer alan belgelere göre, öğrenci için iddia edilen kopya çekmek suçunun “teşebbüs” aşamasında kaldığı, 
kopya delili olarak alınan küçük kağıtların dersle ilgili olmasına rağmen, sınavda sorulan sorularla ilgili olmadığı, küçük kağıtlardan herhangi bir bilginin 
cevap kağıdına aktarılmadığı, üstelik öğrencinin bu kağıtlara bakarken yakalanmadığı, bu bakımdan öğrencinin kopya çektiği fiilini işlediği sonucuna 
varılamayacağı,  eylemin kopya çekmek yerine “teşebbüs” olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu bakımdan öğrencinin, eylemine uyan 
“sınavda kopya çekmeye teşebbüs” suçundan Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5/d maddesine göre “kınama” cezası ile cezalandırılmasına, ancak daha 
önce herhangi bir disiplin cezası almamış olması dikkate alınarak, hafifletici nedenlerden bir alt ceza uygulanarak yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca 
UYARMA disiplin cezası ile cezalandırılmasına, oy birliği ile… 
 
 
 

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI  

SORUŞTURMA DOSYASININ GÖRÜŞÜLMESİ  
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ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMA DOSYASININ SONUÇLANDIRILMASI İŞ AKIŞI

 Soruşturmacı 
tarafından 

hazırlanan dosya 
dizi  pusulası ile 
birlikte  disiplin 

amirine verilir.

AKIŞ.05/1

28.02.2019

Disiplin Amiri 
soruşturmanın usulüne 

uygun yapılıp 
yapılmadığını 

incelemek üzere, FYK 
üyelerinden birini 

raportör olarak 
görevlendirir.

Dosyada 
eksiklik 

tespit edildi 
mi?

Disiplin amiri dosyayı 
yeniden soruşturmacıya 
gönderir ya da yeni bir 

soruşturmacı tayin eder.

Disiplin amiri, 
gündemi 

belirleyerek, kurul 
üyelerini 

toplantıya çağırır.

Öğrencinin fiiline uygun olarak, 
yönetmelikte yer alan 

“Yükseköğretim Kurumundan Bir 
Yarıyıl İçin Uzaklaştırma”,  

“Yükseköğretim Kurumundan İki 
Yarıyıl İçin Uzaklaştırma” ve 

“Yükseköğretim Kurumundan 
Çıkarma” cezası gerektiren 

disiplin suçlarından biri verilir.

Verilen ceza tebligatla, imza 
karşılığı elden  veya öğrencinin 

yükseköğretim kurumuna 
bildirdiği adrese yazılı olarak   

tebliğ edilir, ceza ilgili kuruluşlara  
bildirilir.

Raportör, disiplin 
soruşturma 

dosyanın 
incelenmesini 2 
gün içerisinde 

tamamlar, 
raporunu başkana 

sunar.

Salt 
çoğunluk 
sağlandı 

mı?

Başkan 
toplantıyı  

sonlandırır.

Soruşturmacı 
kurul üyesi  mi?

Toplantıya 
katılmaması 

sağlanır.

Başkan 
toplantıyı 

açar.
H

Raportörün 
raporu okunur, 

açıklamaları 
dinlenir.

Kurul üyeleri, yapılan açıklamalar 
ve dosyada yer alan belgelere 
göre, disiplin suçu oluşturan 

eylemin ağırlığını, soruşturulan 
öğrencinin daha önce bir disiplin 
cezası alıp almadığını, davranış, 
tavır ve hareketlerini, işlediği fiil 

ve yaptığı hareket dolayısıyla 
pişmanlık duyup duymadığını 

değerlendirir.

Üyeler,  
soruşturma 
raporunda 

önerilen cezayı 
kabul etti 

mi?

Kurul, gerekçelerini belirterek, 
başka bir disiplin cezası verir.

Karar 
alınırken salt 

çoğunluk 
sağlandı 

mı?

Ceza 
verilmez.

Oylar 
eşit 
mi?

Başkanın 
kullandığı oy 

yönünde  
çoğunluk 

sağlanmış kabul 
edilir.

E

İMZA
Dekan

ONAY
Dekan

KARAR

FDK

KARAR

FDK

KARAR

FDK

KARAR

FDK

İMZA
Dekan

Uzaklaştırma kararında, 
cezanın hangi tarihten 
itibaren uygulanacağı 

belirtilir.

Tebligatı alan öğrenci,  
verilen  cezaya karşı 

onbeş gün içinde 
üniversite yönetim 

kuruluna itiraz edilebilir.

ÜYK, itirazı onbeş gün 
içinde karara bağlar. 

Öğrenci, verilen cezaya 
karşı, itiraz hakkı 

kullanılmadan da idari 
yargı yoluna gidebilir.

ÜYK, itirazı kabul 
veya reddeder.

İMZA:

Raportör

ONAY:FDK

KARAR

ÜYK
KARAR

ÜYK

 Yükseköğretim 
kurumundan bir veya iki 
yarıyıl için uzaklaştırma 
cezası ile yükseköğretim 

kurumundan çıkarma 
cezaları, yetkili disiplin 

kurulunca verilmesi 
gerektiğinden, 

soruşturma dosyası FYK 

sevk edilir.

H

E

E

E

H

H
E

Gerekli tebligatların yerine 
ulaşmasından sonra, dosya 

dizi pusulası ile birlikte 
Rektörlük Makamına 

gönderilir.

İMZA
Dekan

Ceza 
verme 

yetkisi disiplin 
amirinde 

mi?

E

Disiplin amiri, öğrencinin fiiline 
uyan “UYARMA”, “KINAMA” ve 

“YÜKSEK ÖĞRETİM 
KURUMUNDAN BİR HAFTADAN 

BİR AYA KADAR 
UZAKLAŞTIRMA” cezalarından 

birini soruşturma dosyasını 
disiplin kuruluna sokmadan 

doğrudan verir.

H

E

H

H

KONTROLDekan

Kararda, daha önce alınan 
kararların devamı şeklinde,  
“Tarih”, “Karar Numarası”, 
“Gündem” belirtilir. Disiplin 
kararı sadece disiplin amiri 

tarafından imzalanır.
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ÖĞRENCİ DİSİPLİN SUÇLARI İLE İLGİLİ ÖRNEK YARGI KARARLARI 

Trabzon İdare Mahkemesi (E.2018/644 K. 2018/1014)… Davacının ayakkabısına koyduğu notların kopya kağıdı olarak 

değerlendirilmesi durumunda  dahi bu kağıttaki yazıların sadece sınavda sorulan 3. Soruya ilişkin olması ve davacının 3. Soruyu 

cevaplamaması göz önünde bulundurulduğunda davacının kopya çekmek fiilini işlemediği, bu durumda FYK kararı ile bir alt ceza 

uygulanarak verilen yükseköğretim kurumundan bir ay uzaklaştırma cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı… 

Trabzon İdare Mahkemesi (E.2018/921 K. 2018/874) … Soruşturmacı disiplin kurulu üyesi ise, soruşturmasını yürüttüğü 

dosyanın toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz… Davacının yazılı savunmasını hazırlayabilmesi için, soruşturma dosyasında  

bulunan bilgi ve belgelerin davacıya bildirilerek davacının kendisini gereği gibi savunma imkanı verilmesi gerekirken, talebinin 

reddedilerek savunma hakkının kısıtlandığı, disiplin kurulu toplantısına soruşturma komisyonu üyeleri  QQ ve XX  katıldığı, d isiplin 

kurulu toplantı tutanağında imzalarının bulunduğu, her ne kadar söz konusu tutanakta adı geçen öğretim üyelerinin oylamaya 

katılmadıkları belirtilmekte ise de; sadece oylama değil, aynı zamanda toplantıya da katılmamaları gerektiği, bu yönüyle disiplin 

kurulunun usulüne  aykırı olarak teşekkül ettiği anlaşıldığından … dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı…  

Samsun Bölge idare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi ( Y.D. İtiraz No:2018/73)…Dosyada bulunan kamera kayıtlarının 

incelenmesinden, bildiri dağıtan ve megafonla açıklama yapan öğrenci grubu ile gruba müdahale etmek isteyen güvenlik görevlileri 
arasında kısa süreli arbede yaşandığı, bu haliyle davacının eyleminin ilgili yönetmeliğin 8/a maddesinde düzenlenen “yükseköğretim 
kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak, görevin yapılmasına engel olmak” disiplin suçu kapsamında 
değerlendirilemeyeceği, eylemin aynı yönetmeliğin, “yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma” başlıklı 6. 
maddesinde düzenlenen “öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu 
eylemlerde bulunmak” disiplin suçunu oluşturduğu sonucuna ulaşılmaktadır… Bu nedenle 8. maddenin (a) bendi uyarınca verilen 
yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Trabzon İdare Mahkemesi (E.2017/814 K. 2017/1220)…Olayda, davacının … dersi ara sınavında yanında getirdiği hesap 

makinesinin kapağında dersle ilgili notların yazılı olduğu tutanak ile tespit olduğu açık ise de, kopya çekme fiilinin gerçekleştirildiğinden 
bahsedebilmek için, sınavda sorulan soruları cevapladığı esnada hesap makinesinin kapağında bulunan notlardan faydalandığının 
tespit edilmesi ve o sırada tutanak altına alınması gerektiği, sınav sona erdikten sonra dersin hocası tarafından sınavın 3. Sorusunun 
hesap makinesinin kapağında yazılı olan formüller kullanılarak çözüldüğünün belirtilmesinin, kopya çekmek fiilinin gerçekleşmesi için 
yeterli olmadığı, davacının kopya çekme fiilini gerçekleştirdiği, hukukun geçerli ve yeterli deliller ile açıkça ortaya konulmadığından, 
verilen yükseköğretim kurumundan bir ay uzaklaştırma cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır… 

Trabzon İdare Mahkemesi (E.2016/503 K. 2016/446)…Olayda, davacının … dersi ara sınavında, sınav gözetmeni tarafından 

koluna yazdığı tespit edilen notların, sınavla ilgili olduğu gerekçesi ile tutanak tutulmuşsa da, kopya delili olarak kabul edilen 
fotoğrafta, davacının koluna yazdığı belirlenen notlardan sadece “vergi” kelimesinin cevap kağıdında yer aldığı, bu kelimenin de tek 
başına kopya olarak değerlendirilemeyeceği … cevap kağıdına aktarılan “vergi” kelimesi dışında somut bir tespit bulunmadığına göre, 
öğrencinin kopya çektiği fiilini işlediği sonucuna varılamayacağı, “kopya çekmeye teşebbüs” niteliğinde olduğu hususu gözetilmeksizin, 
daha ağır ceza gerektiren “kopya çekmek” fiilinden dolayı davacının cezalandırılmasına dair işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir… 

Danıştay 8. Daire Kararı (E:1993/1293, K:1994/680) Tekerrür nedeniyle bir derece ağır ceza verilirken, işlenen suçun niteliği 

hangi cezayı gerektiriyorsa bu cezanın bir derece ağırının verilebileceği, yoksa her suç işlenişinde önceki cezanın bir üstü cezanın 
verilemeyeceği… 

Danıştay 8. Daire Kararı (E:1994/162, K:1994/1547) Tekerrürden dolayı aynı suçun her işlenmesinde daha üst ceza verilerek 

çıkarma cezası verilemeyeceği… 

Danıştay 8. Daire Kararı (E:1994/162, K:1994/1547) Başörtülü olarak derse giren öğrenciye kınama cezası verildikten sonra, 

birden fazla tekerrürü halinde ancak bir üst ceza verilebileceği, fiilin her tekrarında bir üst ceza verilemeyeceği… 

Danıştay 8. Daire Kararı (E:2006/6609, K:2008/202) …Davacının kopya yaptığı, yaptırdığı veya bunlara teşebbüs ettiği yolunda 

açık bir tespit olmadan (sınav sırasında tutulmuş kopya tutanağı vs.) yalnızca üç öğrencinin ortak cevaplandırdığı 9 sorunun 8 tanesinin 
aynı sayfada olduğu ve sınav gözetmeninin ifadesi gerekçe gösterilerek ihtimale dayalı olarak işlem tesis edildiği anlaşıldığından, 
davacı hakkında dava konusu disiplin cezası verilmesine neden olan fiilin tam olarak sübuta ermediği anlaşıldığından, davacının … 
yüksek öğretim kurumundan bir ay süre ile uzaklaştırma cezası ile cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı (Trabzon İdare 
Mahkemesinin E.2006/1697, K. 2006/1072 sayılı kararı)… 

Danıştay 10. Daire Kararı (E.1987/2015, K. 1987/1721, E. 1990/1731, K. 1990/1248) Disiplin suçu aynı zamanda ceza 

yasasına göre de suç niteliğinde ise ve ceza yargılaması sonucunda suçun unsurlarının oluşmaması ya da suçun o kişi tarafından 
işlenmediğinin saptanması gerekçesiyle ilgili beraat etmiş ise, bu beraat kararının disiplin cezası verilmesindeki bağlayıcılığı 
tartışmasızdır… 

Delil yetersizliği nedeniyle verilen bir beraat kararı disiplin cezası verilmesi konusunda mutlak anlamda bağlayıcı nitelikte değildir. 
Esasen ceza hukuku açısından da delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı da tam aklanma niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, 
davacının delil yetersizliğinden beraat etmesi karşısında olayın, disiplin soruşturması sırasında toplanan deliller ve tanık ifadeleriyle 
irdelenmesi gerekmektedir.  

Danıştay 8. Daire Kararı (E:1977/3246, K:1978/6317) Disiplin suçlarıyla ilgili soruşturma yapılmasından amaç, olaylarla, 

kanıtlarının, suçun işleniş koşulları, oluş biçimi, sonuçları ve ilgililerin kişisel durumları göz önünde tutularak yansız bir biçimde 
incelenip değerlendirilmesi ve böylece cezalandırma yönünden sağlıklı bir sonuca ulaşılmasıdır… 
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Danıştay 8. Daire Kararı (E:1997/3109, K:1999/4030) Disiplin kurulu kararlarının sağlıklı ve objektif olması, kararı veren kurul 
üyelerinin, olayı objektif değerlendirebilmeleriyle mümkündür. Bu itibarla, disiplin soruşturmasıyla görevlendirilen kişinin, delilleri 
toplayıp, ilgilinin savunmasını alıp, kendi kanaatini da bildirir şekilde hazırladığı soruşturma raporunun disiplin kuruluna intikalinden 
sonra, kurula katılarak oy kullanması disiplin hukukunda kabul edilmemektedir. Sonuç olarak, soruşturmacının disiplin kuruluna 
katılarak oy kullanması, bu disiplin kurulu tarafından verilen disiplin cezasını hukuken sakatlar… 

Danıştay 10. Daire Kararı (E:1984/492, K:1985/10) Disiplin soruşturması yapan kişinin yetkili merciler tarafından bu iş için 
görevlendirilmiş olması gerekli bulunmaktadır… 

Danıştay 10. Daire Kararı (E:1987/2015, K:1987/1721) Üstüne atılı disiplin suçunu işlediği hiçbir şüpheye yer vermeyecek 

biçimde kesin olarak ortaya konmadan, çelişkili ifadeler dayanak alınarak davacının … cezası ile cezalandırılması yolundaki dava 
konusu işlemde hukuki isabet görülmemiştir… 

Danıştay 8. Daire Kararı (E:1995/3680, K:1997/3928, E:1998/4988, K.1998/3015) Takdir edilen disiplin cezası ile ilgilinin 
eylemi arasında adil bir denge bulunması ilkesi disiplin hukukunun temel ilkelerindendir. Bu denge kurulurken, olayın oluş biçimi, 
ilgilinin suç kastının bulunup bulunmadığı, irade dışı etkenlerin eylemin meydana gelmesine etkisi gibi hususların göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir… 

Danıştay 8. Daire Kararı (E:1996/1016, K:1998/810) Öğrencinin olumlu halinin ve geçmişte hiç ceza almamış olmasının, ceza 

tayininde dikkate alınarak eylemin karşılığı olan cezanın bir alt cezası olan ceza ile cezalandırılmasını öngörmektedir. Fakülte yönetim 
kurulunca da disiplin cezası verilirken öğrencinin daha önce hiç ceza almamış olması hali de dikkate alındığı halde bir alt ceza 
uygulamasına gidilmeyerek cezanın alt sınırı verilmiştir. Oysa disiplin hukukunda bir alt ceza uygulamasının anlamı, eylemin karşılığı 
olan cezanın alt sınırı değil bir alt ceza türüdür… 

Danıştay 10. Daire Kararı (E:1988/191, K:1989/454) Soruşturma işi soruşturmacı tayini ile başlar… 

Danıştay 5. Daire Kararı (E:1974/10222, K:1976/1267) Disiplin soruşturması yapan kimse, disiplin kurulunda görevlendirilemez… 

Danıştay Davalar Kurulu (10.04.1970 E:143, K:053) Disiplin kurulunca verilen cezalar, idari bir işlemdir… 

Danıştay 2. Daire Kararı (E:1975/1674, K:1976/227) Sanığın savunması alınmadan karar verilemez… 

Danıştay 8. Daire Kararı (E:1985/737, K:1987/204) Disiplin soruşturmasının 15 gün içinde bitirilmemesinin disiplin suçunun 

zaman aşımına uğraması sonucunu doğurmayacağı… 

Danıştay 2. Daire Kararı (E:1977/2310, K:1978/2202) Ders sırasında öğrencilerle siyasi konuşma yapmak disiplin kovuşturmasını 

gerektirir… 

Danıştay 8. Daire Kararı (E:1998/2308, K:1999/2990) Hastalık iznine ayrılmış bulunan disiplin amirinin uyarma cezası verme 

yetkisi bulunmadığı… 

Danıştay 10. Daire Kararı (E:1985/1991, K:1985/2137) … Bir belgeye dayanılmadan, soyut iddialarla disiplin cezası verilemez. 

...Uyuşmazlık konusu olayda; sırf davacının cevap anahtarı ile diğer öğrencinin cevap anahtarındaki 8 sorunun aynı işaretlenmiş olduğu 
5 sorudan 4’ünün cevap şıkkının diğer öğrenciyle aynı olduğu bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu, dolayısıyla arkadaşına 
bakarak kopya çektiğinden bahisle dava konusu disiplin cezası verilmiş ise de; soruşturma konusu olaya ilişkin olarak görgü tanıklarının 
ifadelerine yer verilerek, davacının kopya çektiğine ilişkin sınav anında bir tutanak tutularak, iddia edilen disiplin suçunun açık ve net 
olarak somut deliller ile tereddütte yer bırakmayacak şekilde ortaya konulması gerekir iken, davacıya isnat olunan fiil hiçbir kuşkuya 
mahal vermeyecek şekilde sübuta erdirilmeksizin dava konusu disiplin cezasının tesis edildiği anlaşılmıştır. Bu durumda; davacının 
kopya çektiğinden bahisle Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin … maddesi uyarınca bir alt cezada uygulanmak 
suretiyle bir ay uzaklaştırma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır… 

… Bakılan davada, davacının kopya çektiğine ilişkin sınıfta bulunan diğer öğrencilerin ifadesine başvurulmadığı, sınav esnasında 
davacıda bulunduğu iddia edilen kopya kağıdının sınav yapılan derse ilişkin olup olmadığı hususunda disiplin raporunda herhangi bir 
tespitte bulunulmadığı anlaşılmış olup; bu haliyle disiplin cezasının hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde sübut bulmadığı açık 
olduğundan eksik soruşturmaya dayalı tesis edilen disiplin cezasından hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır… 

… Sınavında davacının kopya çekmeye teşebbüs ettiği sabit ise de; dava konusu disiplin cezasının verilmesine neden olan fiilin işlendiği 
tarihte davacının herhangi bir disiplin cezasının bulunmaması nedeniyle davacıya bir alt cezanın uygulanması gerekir iken aksi yönde 
tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir… 

... Bu durumda, isnat edilen fiil ile verilen disiplin cezasının birbiriyle örtüşmediği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık 
bulunmadığı sonucuna varılmıştır…. 

… Olayda, raporda bir takım eksiklikler tespit edildiği, eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla raporun yeniden soruşturmacıya iade edildiği, 
soruşturmacı tarafından raporun şekli ve düzenlenmesi gibi hususların yanı sıra şikayet dilekçeleri ve ifade tutanaklarının sayısı ve 
tarihi aynı olmakla birlikte içeriğinde değişiklikler yapılarak yeniden düzenlendiği, (örneğin şüpheli ifade tutanağında yemin metninin 
yer aldığı, tanıklara ilişkin ifade tutanaklarının usule uygun olmadığı, şikayet dilekçesinin usule uygun olmadığı, şikayet dilekçesinin 
usule uygun olmadığı, savunma hakkı için yeterli süre verilmediği hususlarında, ifade tutanakları ve şikayet dilekçelerinin aynı tarihli 
düzenlenen ifade tutanağı ve şikayet dilekçeleri ile değiştirilerek yeniden düzenlediği) yapılan düzeltmelerden sonra raporun teslim 
edildiği ve bunun sonucunda da dava konusu disiplin işleminin tesis edildiği anlaşılmaktadır. Şikayet dilekçesi ve ifade tutanaklarının 
değiştirilmesi mümkün olmayıp ancak bu hususlardaki eksikliklerin yeniden ifade alma yoluyla giderilmesi mümkün bulunmaktadır… 
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