
ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI 

Şikayetçi kişi işlendiği ileri sürülen 

Suçla ilgili her türlü delili şikayet dilekçesine 

Ekleyerek Bölüm Başkanlığına verir. 

Bölüm Başkanı, şikayet dilekçesi ve 

kanıtları üst yazıyla  

Dekanlık Makamına sunar 

 

Disiplin Amiri olan Dekan, olayı aydınlatmak 

Üzere bir Öğretim Elemanını Soruşturmacı 

Olarak görevlendirir 

Soruşturmacı ileri sürülen iddialarla ilgili 

şüpheli ya da şüphelileri ifadeye çağırır.Olayın 

varsa Tanıklarını dinler, şikayetçinin yazılı 

bilgisine başvurur. 

Alınan ifadeler,dinlenen tanıklar ve elde edilen belgelere  

Göre bir değerlendirme yapan soruşturmacı şürhelileri  

Savunmaya davet eder. Savunma yazısında suçlamanın ne  

Olduğu , savunma davetine uyulmaması halinde hakkından 

Vazgeçtiğini belirterek savunma için en az yedi gün süre  

Olmak üzere süre verir. 

Savunmaların alınmasından sonra 

şüphelilerin Daha önce disiplin 

Cezası olup olmadığı Öğrenci 

İşleri biriminden Yazılı olarak 

istenir. 

Toplanan Deliller , 

Alınan ifadeler şüphelilere  

Atfedilen suçu ispatlamak için yeterli mi? 
HAYIR Şüphelilerin ve tanıkların yeniden ifadeleri alınır gerekirse yeni  

Tanıklar dinlenir. Soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni kanıtlar 

aranır. 

EVET 

Soruşturmacının elde ettiği kanıtlar,dinlenen tanıkları, 

Alınan ifadeler ve savunmalar soruşturma esnasında  

Ortaya konan davranışlar, pişmanlık duyma gibi bütün  

Değerlendirmeleri içeren “Soruşturma Raporu”  

Hazırlayarak imzalar.Raporda önerilen cezalar açıkça  

Belirtilir. Dosya Dekanlık Makamına sunulur. 

Dekan Soruşturmanın Usulüne uygun 

olup Olmadığını incelemek disiplin 

kurulu üyelerinden bir RAPORTÖR 

Tayin eder. 

Bir veya iki yarıyıl  

Süre ile okuldan 

Uzaklaştırma yada okuldan 

İlişiğinin kesilmesi cezası gerektiriyor 

Soruşturma Dosyası görüşülmek üzere Fakülte  

Disiplin Kuruluna Sevk edilir. 

Raportör dosyada  

Eksik tespit etti mi? 

EVET 

Dosya yeniden soruşturmacıya gönderilir 

Yada yeni bir soruşturmacı tayin edilir.  

Ve eksiklikler giderilir. 

HAYIR 

Raportör iki gün  

İçerisinde raporunu 

Yazarak Dekanlık Makamına 

Verir. 

Disiplin Kurullu soruşturmacının 

Önerdiği cezayı kabul  veya reddebileceği  

Gibi başka bir disiplin cezasıda verebilir. 

Verilen ceza öğrenciye tebliğ edilir ayrıca  

Öğrencinin ailesine ve ilgili kuruluşlara  

Bildirilir. 

Önerilen Ceza uyarma, kınama veya bir  

Haftadan bir aya kadar uzaklaştırma  

Cezasından biri mi? 

EVET 

Ceza doğrudan Dekan tarafından 

Bildirilir. ÖİDB bildirilir 

Gerekli tebliğatların yerine  

Ulaşmasından sonra, dosya  

Rektörlük makamına gönderilir. 


