
ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 

Son düzenleme, 18.08.2012 gün ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 

yürürlüğe girmiştir. 23.12.2016 tarihinde 6,7,8,12 ve 15 maddelerde değişiklik yapılmıştır. 

2547 sayılı kanunun 54. Maddesinde öğrencinin yükseköğretim kurumları içinde ve 

dışında, suç sayılan eylemlerine disiplin cezası verileceği hükmü getirilmiş ise de disiplin suç 

ve cezalarının belirlenmesinin bırakıldığı yönetmelikte öğrencilerin sadece öğrencilikleri 

nedeniyle işledikleri disiplin suçları ve cezaları düzenlenmektedir.  

Disiplin Suç ve Cezaları 

Uyarma cezasını gerektiren disiplin suçları 

MADDE 4 – (1) Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır; 

a) Yükseköğretim Kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan 

zamanında cevaplandırmamak, 

b) Yükseköğretim Kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan asmak, 

c) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini 

koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek. 

Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları 

MADDE 5 – (1) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır; 

a) Yükseköğretim Kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış 

bildirmek, 

b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve 

konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak, 

c) (Değişik: RG-7/11/2013-28814)2 Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak 

bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak, 

ç) Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, 

yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek, 

d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek. 

Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını 

gerektiren disiplin suçları 

MADDE 6 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma 

cezasını gerektiren eylemler şunlardır; 



a)  (Değişik: RG-23/12/2016-29927) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici 

veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak, 

b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek, 

c) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına 

vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak, 

ç) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı 

eylemlerde bulunmak, 

d) Yükseköğretim Kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve 

haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak, 

e) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek, 

f) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan 

toplantılar düzenlemek. 

Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren 

disiplin suçları 

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını 

gerektiren eylemler şunlardır; 

a) Yükseköğretim Kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek, 

b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun 

hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak, 

c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak, 

ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak, 

d) Yükseköğretim Kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri 

malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek, 

e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek, 

f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak. 

g) (Ek: RG-23/12/2016-29927) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası 

almış olmasına rağmen, bu karara uymamak. 

Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren 

disiplin suçları 

MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını 

gerektiren eylemler şunlardır; 



a) Yükseköğretim Kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin 

yapılmasına engel olmak, 

b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden 

yararlanmalarını engellemek, 

c) (Değişik: RG-7/11/2013-28814) Suç sayılan eylemleri işlemek(1) veya bir kimseyi 

veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme 

katılmaya zorlamak, 

ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, 

taşımak, bulundurmak, 

d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan 

çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine 

sınava girmek, 

e) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak, 

f) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve 

bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, 

patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak, 

g) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının 

yararına haksız bir çıkar sağlamak. 

ğ) (Ek: RG-23/12/2016-29927)  Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek. 

Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları 

MADDE 9 – (1) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemler 

şunlardır; 

a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt 

kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye 

olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek, 

b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın 

almak, başkalarına vermek ve ticaretini yapmak, 

c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı 

olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel 

olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak, 



ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel 

dokunulmazlıklarını ihlal etmek. 

 

Öngörülmemiş disiplin suçları 

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma cezasını 

gerektiren disiplin suçları dışında, uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere 

nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları 

verilir. 

Disiplin suçunun tekerrürü 

MADDE 11 – (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekerrüründe 

bir derece ağır ceza uygulanır. 

(2) Disiplin suçunun tekerrürü halinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası 

verilemez. 

Soruşturmayı kimler açar 

MADDE 12 – (1) Disiplin soruşturması açmaya yetkili amirler şunlardır; 

a) Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı dekan, 

b) Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı enstitü müdürü, 

c) Yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin 

suçlarından dolayı müdür, 

ç) Konservatuvar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı 

konservatuvar müdürü, 

d) Müşterek alan veya mekânlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak üniversite 

rektörleri. 

(2) (Değişik: RG-23/12/2016-29927)  Soruşturma açmaya yetkili amirler, 

soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de 

yaptırabilirler; gerekli gördükleri takdirde başka bir yükseköğretim kurumundan soruşturmacı 

görevlendirilmesini de talep edebilirler. (Örnek 1-2; Ek: 1, Ek: 2) 

 Müşterek alan veya mekânlarda toplu öğrenci eylemlerine                                                                                                      

ilişkin soruşturma emri. (Örnek 1; Ek: 1)  

 Not: Aynı soruşturma emri diğer komisyon üyelerine de gönderilir. 



Soruşturma yetkisini amirler bizzat kullanabileceği gibi, soruşturmacı tayini suretiyle 

de yapabilirler. (Örnek 2; Ek: 2) 

Soruşturma olayın öğrenilmesinden itibaren  

1- Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan 1 haftadan bir aya kadar 

uzaklaştırma cezalarında bir ay, 

2-  Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma ile çıkarma 

cezalarında üç ay 

İçinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, ceza verme yetkisinin 

zamanaşımına uğrayacağı 

Disiplin cezasını gerektiren eylemin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ceza 

verilmediği taktirde ceza verme yetkisinin zaman aşımına uğrayacağı (madde 13) dikkate 

alınmalı ve soruşturma onay tarihinden itibaren 15 gün içinde tamamlanmalıdır. 

Soruşturmanın yapılış şekli, 

Soruşturmacı Şikâyetçi, tanık ve gerek görürse hakkında soruşturma yapılanı ifadeye 

çağırır.(Örnek 3-4-5; Ek: 3, Ek: 4; Ek: 5) (Soruşturmacı gerek görürse, Örnek 6; Ek: 6) 

 Soruşturmacı gerek görürse hakkında soruşturma yapılanın ifadesini alır ancak bu 

ifade savunma olarak kabul edilmez. 

 Soruşturmacı hakkında soruşturma yapılan kişiye süre tanıyarak savunmasını istemek 

zorundadır. Savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. (Örnek 7; Ek: 7) 

Soruşturma ve ceza aşamalarında tüm tebligatların imza karşılığı elden (Örnek 8; Ek: 

8),öğrencinin bildirdiği adrese ( kayıt sırasında bildirilen veya değiştiği bildirilen adres, 

değiştiği halde bildirmemişse eski adrese yapılan tebligat geçerlidir.) tebligat belgeleyecek 

şekilde yazılı olarak veya tebligata elverişli elektronik adres vererek tebligatın yapılmasını 

istemesi halinde elektronik yolla yapılmalıdır. Bu yollardan hiçbiri ile tebligat yapılamaması 

durumunda tebligat evrakı, ayrı bir tutanak düzenlenerek ilanın nerede, kime hitaben, hangi 

konuda yapıldığı ve ne kadar süre ile ilan edileceği belirtilerek soruşturmacı ve kurumun ilan 

sorumlusu tarafından tarih, isim ve unvan belirtilerek imzalanarak öğrenci giriş kapısı vs. ilan 

panosunda ilan edilir.  

Disiplin durumu araştırması (Ek: 9) 

 Soruşturma sonunda soruşturmacı tarafından rapor düzenlenir. (Örnek 10; Ek: 10) 



Soruşturma komisyon tarafından yapılmış ve sonuçta fikir birliğine varılmamış ise 

farklı görüşte olanın değerlendirmelerine yer verilerek teklifin oy çokluğu ile yapıldığının 

belirtilmesi gerekir. 

Soruşturmacı tarafından dizi pusulası düzenlenerek soruşturmayı açan makama üst 

yazı ile teslim edilir. (Ek: 11, Ek: 12) 

Soruşturma sonucunda düzenlenen raporun disiplin soruşturmasını açan yetkili amire 

tesliminden sonra: 

1- Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar 

uzaklaştırma cezaları dekan, enstitü, konservatuar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu 

müdürlerince,  

Aynı suçların müşterek mekânda toplu öğrenci eylemleri olarak işlenmesi durumunda 

rektör tarafından, 

2-Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarının 

yetkili disiplin kurulu tarafından verilir. 

  Fakülte, enstitü, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulları, 

rektör tarafından yürütülen soruşturmalarda ise üniversite yönetim kurulu disiplin kurulu 

görevini yerine getirir. (Madde18 ) 

Disiplin Kurulları başkanın çağrısı üzerine ve belirlenen gündemle toplanır. Kurulun 

toplantı nisabı; kurul üye tam sayısının salt çoğunluğudur. (Madde 19) 

Kurul çalışmalarında iki gün süre tanıyarak, raportör üyece incelenmesini isteyebilir. 

Gerek görülürse soruşturmacı da dinlenebilir. 

Disiplin amiri veya kurul önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir. Gerekçesini 

göstererek başka bir disiplin cezası da verebilir. Kararlar toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış 

sayılır. 

  Soruşturmacı kurul üyesi ise oylamaya katılamaz. (Madde 21) 

1-Disiplin cezası vermeye yetkili amirler, yetkilerindeki cezaları soruşturmanın 

tamamlanmasından itibaren on gün içerisinde, 

2- Kurul yetkisinde olanlar da ise, soruşturma dosyası derhal disiplin kuruluna havale 

edilerek, bu tarihten itibaren on gün içerisinde kurulun karar verme zorunluluğu vardır. 



Disiplin cezası verilirken, disiplin suçunu oluşturan eylemin ağırlığı, öğrencinin daha 

önce disiplin cezası alıp almadığı, olaydan pişmanlık duyup duymadığı dikkate alınır.(Madde 

23) 

Disiplin Cezası; 

Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye, tebliğ edilir.  

Kınama Cezası Yerine Alt Ceza Uygulamalı;  

- Uyarma Cezası İçin Örnek Bildirim Yazısı 

- İndirimsiz kınama cezası için örnek bildirim yazısı.                                                          

 (Aynı örnek disiplin amirince doğrudan verilen diğer alt ceza bildirimlerinde de 

kullanılabilir.) (Ek: 13, Ek: 14) 

Ayrıca ceza burs veya kredi veren kuruluş ve yükseköğretim kurumuna, 

Çıkarma cezası verilmesi halinde bütün yükseköğretim kurumlarına, YÖK, ÖSYM, 

Emniyet ve ilgili askerlik şubesine bildirilir. (Madde 24) 

Kararlarda cezanın hangi tarihten itibaren uygulanacağı belirtilmediği takdirde 

verildikleri tarihten itibaren uygulanır. (Madde 25) 

İtiraz: 

Disiplin amirleri ve disiplin kurulunca verilen disiplin cezalarına karşı on beş 

gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. 

İtirazın üniversite yönetim kurulunca on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanması 

gereklidir. (Madde 26/1) 

Kurul, kararı aynen kabul veya reddeder. Ret halinde disiplin kurulu veya yetkili 

disiplin amirince ret gerekçesi dikkate alınarak yeni bir karar verilir. (Madde 26/2) 

Yönetmelikte Rektör tarafından açılan soruşturma sonucunda, üniversite disiplin 

kurulunca verilen disiplin cezalarına karşı itiraz edilecek kurul belirlememiştir. Ancak disiplin 

cezalarına ilişkin işleme karşı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11 ci maddesi 

uyarınca ( işleme karşı üst makama, üst makam yoksa işlemi tesis eden makama itiraz 

edilebilir) yeniden incelenmek üzere ceza işlemini tesis eden üniversite disiplin kuruluna 

itiraz edilebilir. 

Verilen cezalara karşı itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna başvurulabilir. 

(Madde 26/3) 

 



Ek: 1 

 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

 

Sayı :  

Konu : 

 

Sayın Prof. Dr. … … … … … 

 Aşağıda adı-soyadı, okulu ve bölümü yazılı Üniversitemiz öğrencileri hakkında … … 

… ... tarihinde ( … … … toplu olarak izinsiz toplantı düzenledikleri, ideolojik ve yasa dışı 

lehine sloganlar attıkları, güvenlik görevlilerini darp ettikleri … … ...) iddiaları ile ilgili 

olarak Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 21/1-d maddesi gereğince 

açılan disiplin soruşturmasında oluşturulan soruşturma komisyonunda, komisyon başkanı 

olarak görevlendirildiniz. 

Komisyon halinde gerekli soruşturmayı yaparak düzenleyeceğiniz iki nüsha soruşturma 

raporunun 15 gün içinde Rektörlüğümüze iletilmesini rica ederim. 

 

 

 Rektör 

 

 

Ek: 

1-Olay tutanağı ve üst yazı. 

2-Hakkında soruşturma yapılacak öğrenci listesi 

 

 

 

 

 



Ek: 2 

 

 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

Soruşturma Emri 
 

Sayı : 

Konu : 

 

Sayın …………… 

 

 Fakültemiz (Yüksekokulumuz) … bölümü öğrencisi …………  ….. numaralı ………. 

nın ………. tarihinde ….. eyleminde bulunması nedeniyle açılan disiplin soruşturmasında 

soruşturmacı olarak görevlendirildiniz. 

Gerekli soruşturmayı yaparak, hazırlayacağız 2 örnek raporun soruşturma dosyası ile 

birlikte 15 içinde Dekanlığımıza (Müdürlüğümüze) iletilmesini rica ederim. 

                                                                                        

 Dekan  
 Müdür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ek: 3 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
İfadeye Çağrı Yazısı 

 

Sayı : 

Konu : Disiplin Soruşturması. 

  

Sayın (şikâyetçinin adı-soyadı) veya (tanığın adı-soyadı) 

 

………… tarihinde meydana gelen ……….. olayı ile ilgili olarak tarafımdan yapılan 

soruşturmada şikayetçi / tanık sıfatıyla ifade vermek üzere ……….. günü saat …… da …….. 

da hazır bulunmanızı rica ederim. 

    

 Soruşturmacı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ek: 4 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
Şikâyetçi İfade Tutanağı 

 

Sayı :  

Konu : Disiplin Soruşturması. 

 

İfadenin alındığı yer : ……….. odası 

İfadenin alındığı tarih : …………. 

Adı –soyadı T.C. Kimlik No : 

Baba adı, ana adı : 

Doğum yeri, tarihi : 

Nüfus kayıt bilgileri : 

İkametgah adresi : 

İş adresi : 

Şikâyetçiye soruşturma konusu olay hakkında söylemek istedikleri soruldu. Şikayetçi 

cevaben: 

………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 

den şikayetçi olduğunu, konu hakkında söylemek istediklerinin bundan ibaret olduğunu 

belirtmesi üzerine okunan tutanak birlikte izma altına alındı …/…/20…… 

 

 Soruşturmacı Kâtip Şikâyetçi 

  (varsa) 

  

 

 

 



 

 

Ek: 5 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
İfade Tutanağı 
(Tanıklar İçin) 

 

Sayı :  

Konu : Disiplin Soruşturması. 

 

İfadenin alındığı yer : ……….. odası 

İfadenin alındığı tarih : …………. 

Adı –soyadı T.C. Kimlik No : 

Baba adı, ana adı : 

Doğum yeri, tarihi : 

Nüfus kayıt bilgileri : 

İkametgah adresi : 

İş adresi : 

Yukarıda açık kimliği yazılı tanığa yemin ettirildi. “Bildiğini dosdoğru söyleyeceğime 

namusum ve vicdanın üzerine yemin ederim.” Demesi üzerine, soruşturma konusu olay 

açıklandıktan sonra soruldu: 

Soru1 : ………………………………….. 

Cevap1 : ………………………………….. 

Soru 2 : ………………………………….. 

Cevap 2 : ………………………………….. 

 Sorulacak başka husus kalmadığı görülmekle hazırlanan tutanak ifade sahibi 

tarafından tekrar okundu, yazılanların doğru olduğunu, ifadenin kendisine ait olduğunu beyan 

etmesi üzerine, okunan tutanak hep birlikte imzalandı. 

 

 Soruşturmacı Kâtip Tanık 



  (varsa) 
  

Ek: 6 

 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

İfade Tutanağı 
(Hakkında Soruşturma Yapılan)  

 

Sayı :  

Konu : Disiplin Soruşturması. 

 

İfadenin alındığı yer : ……….. odası 

İfadenin alındığı tarih : …………. 

Adı –soyadı T.C. Kimlik No : 

Baba adı, ana adı : 

Doğum yeri, tarihi : 

Nüfus kayıt bilgileri : 

İkametgah adresi : 

İş adresi : 

 Yukarıda açık kimliği yazılı …………….. ya hakkında ……….. soruşturma konusu 

olay açıklanarak soruldu: 

Soru1 : ………………………………….. 

Cevap1 : ………………………………….. 

Soru 2 : ………………………………….. 

Cevap 2 : ………………………………….. 

Sorulacak başka husus kalmadığı görülmekle hazırlanan tutanak ifade sahibi 

tarafından tekrar okundu, yazılanların doğru olduğunu, ifadenin kendisine ait olduğunu beyan 

etmesi üzerine, okunan tutanak hep birlikte imzalandı. 

 

 Soruşturmacı Kâtip Hakkında soruşturma yapılan. 
  (varsa) 
 



 

Ek: 7 

 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

Savunma İstemi 
 

Sayı : 

Konu : Savunma istemi. 

Sayın …………… 

………. tarihinde meydana gelen ….. olayı ile ilgili olarak hakkınızda yapılan 

soruşturmada disiplin suçu teşkil eden ………… fiilinize ilişkin savunmanızı Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 15/1 maddesi gereğince, işbu savunma istemi 

yazısını aldığınız tarihten itibaren 7 gün içinde tarafıma iletmenizi, bu süre içinde savunma 

vermediğiniz takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılarak mevcut delillere göre karar 

verileceğinin bilinmesini rica ederim.  

 

 Soruşturmacı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ek: 8 

 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

Tebliğ Tutanağı 
                                           (Memur vasıtasıyla yapılacak tebligatlar için) 
Sayı : 

Konu :  

 

           Ekli zarfta bulunan …… tarih ve ……….. sayılı ……… yazısı … tarihinde tebliğ 

edilmiştir. 

 

 Tebliğ eden Tebbellüğ eden 
 Ad-soyad Ad-soyad,  
 İmza İmza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ek: 9 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
Disiplin Durumu Araştırması 

Sayı : 

Konu : 

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, 

……… makamının ……… tarih ve ………. sayılı soruşturma emri gereğince ………. 

hakkında yürütülmekte olan soruşturma nedeniyle adı geçenin daha önce disiplin cezası alıp 

almadığının dökümlü olarak …….. tarihine kadar tarafıma bildirilmesini arz/rica ederim. 

 

 Soruşturmacı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ek: 10 

 
 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
Soruşturma Raporu 

 

Sayı : 

1. Soruşturma emri: (emri veren makam) (tarih-sayı) 

2. Hakkında soruşturma yapılanın kimliği sıfatı: (Adı soyadı) (T.C. Kimlik No.) ve diğer 

kimlik bilgileri. 

3. Soruşturmanın konusu: (Kısaca olayın ne olduğu) 

4. Suç: 

5. Suç tarihi: 

6. İnceleme: (Soruşturma konusu olayın ne olduğu açıklanarak, soruşturmaya ne şekilde 

başlandığı, bu kapsamda nelerin inceleme konusu yapıldığı, şikâyetçi, hakkında soruşturma 

yapılan ve varsa tanık ifadeleriyle soruşturma kapsamında yapılan diğer işlemler özetlenir) 

7. Değerlendirme: (İncelenen deliller ışığında olayın tahlili ve değerlendirilmesi yapılır) 

8. Sonuç ve Teklif: (Olayın suç teşkil edip etmediği ve suç teşkil ediyorsa bu suçun ve 

verilecek cezanın karşılığı olan Yönetmelikteki maddesi, tekerrür ve indirimin hangi nedenle 

uygulanacağı ya da uygulanmayacağı, soruşturma yapılan hakkındaki teklif açık ve somut 

olarak belirtilir) 

 ……….. tarih Soruşturmacı 

 

Ekler: 

1-Soruşturma dosyası (…….. sayfa) 

2-Dizi Pusulası 

 

 

 

 

 



 

Ek: 11 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
Dizi Pusulası 

 

 Sıra Konusu Adet/Sayfa Tarih/Sayı 

 1 Soruşturma emri 1/1 …/…/20… 

 2 Şikâyet dilekçesi 1/1 …/…/20… 

 3 Şikâyetçi ifade tutanağı 1/… …/…/20… 

 4 Sanık davet yazısı 1/… …/…/20… 

 5 Sanık, ad-soyad, ifade tutanağı 1/…  …/…/20… 

 6 Tanık   “     “          “         “    1/… …/…/20… 

 7 Bilirkişi Raporu 1/… …/…/20… 

 8 Keşif Tutanağı 1/… …/…/20… 

 9 Disiplin, başarı, araştırma yazısı 1/… …/…/20… 

 10 “         “           “      cevap yazısı 1/… …/…/20… 

 11 Tebliğ tutanakları 4/… …/…/20… 

 12 Soruşturma Raporu 2/… …/…/20… 

 13 Üst Yazı 1/… …/…/20… 

Toplam (13 adet) …… sayfa evrak teslim alınmıştır. 

 

 Soruşturmacı Teslim Alan Teslim Tarihi 

   …/…/20… 

 

 

 

 

 

 



 

Ek: 12 

 
 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
Soruşturma Dosyası Teslimine Dair Üst Yazı 

 

Sayı : 

………… Makamına (Dekanlığına, Müdürlüğüne ………..) 

 

İlgi : ………. Tarih ve …….. sayılı Soruşturma Emri  

 

İlgi Soruşturma Emriniz gereğince …… olayı ile ilgili olarak …….. öğrencisi ………. 

hakkında yapılan disiplin soruşturmasına ilişkin Soruşturma Raporu ve soruşturma dosyası 

dizi pusulası ile birlikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.      

 

 Soruşturmacı 

 

 

 Ek: 

1-Soruşturma Dosyası (….. sayfa) 

2-Dizi Pusulası 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Ek: 13 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
 

Sayı : 

Konu :   

Sayın ……….. 

 …………. Tarihinde ……. eyleminde bulunmanız nedeniyle hakkınızda yapılan 

disiplin soruşturması sonucunda ………. suçunu işlediğiniz anlaşıldığından, Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince kınama cezası ile 

cezalandırılmanız gerekmekte ise de (daha önce disiplin cezası almamış olmanız) (olaydan 

üzüntü ve pişmanlık duymanız) nedeniyle Yönetmeliğin 23. maddesi uygulanarak bir alt ceza 

olan uyarma cezası ile cezalandırılmanıza karar verilmiştir. 

 Verilen cezaya karşı işbu yazının tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 15 gün 

(Yönetmeliğin 26/1 maddesi) )içinde (Fakülte, yüksekokul ……. ) disiplin kuruluna yazılı 

olarak itirazda bulunabilirsiniz. 

 Bilgilerinizi rica ederim. 

 

 

Dekan, 

Müdür 

……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ek: 14 

 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

 

Sayı : 

Konu :   

Sayın ……….. 

…………. Tarihinde ……. eyleminde bulunmanız nedeniyle hakkınızda yapılan 

disiplin soruşturması sonucunda ………. suçunu işlediğiniz anlaşıldığından, Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince kınama cezası ile 

cezalandırılmanıza, (olayın ağırlığı nedeniyle, daha önce disiplin cezası aldığınızdan) 

hakkınızda aynı Yönetmeliğin 23. maddesine göre bir alt ceza uygulamasına yer olmadığına 

karar verilmiştir. 

Verilen cezaya karşı işbu yazının tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 15 gün 

(Yönetmeliğin 26/1. Maddesi) içinde (Fakülte, yüksekokul ……. ) disiplin kuruluna yazılı 

olarak itirazda bulunabilirsiniz. 

 Bilgilerinizi rica ederim. 

 

Dekan, 

Müdür 

……………. 

 

 

 

 


