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OLAĞAN DIŞI BİR OLAY
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Yukarıda Belirtilen Üç Şekilde 
Olayın İdareye İntikal Etmesi 

Üzerine 

İşlem 
yapılmaz

İnceleme 
başlatılır.

Ceza 
Soruşturması 

Başlatılır

Disiplin 
Soruşturması 

Başlatılır

Disiplin ve Ceza 
Soruşturması 
Başlatılır



DİSİPLİN AMİRLERİ 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 53a maddesinde;

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanı: Üst kuruluşlar, rektörler ve 
53/Ç maddesinin  birinci  fıkrasının  (e)  bendinde  yer  alan 
fiillerle ilgili olarak öğretim elemanlarının,

2. Rektör: Üniversitenin
3. Dekan: Fakültenin,
4. Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri:  Enstitü ve 

Yüksekokulların
5. Kadrosu  Bulunan  Uygulama  Araştırma  Merkezi 
Müdürleri: Uygulama Araştırma Merkezinin,

6. Genel sekreter veya Sekreterleri de  bağlı  birim personelinin 
disiplin amirleridir



İNCELEME 



Ø Olağan dışı bir olayın meydana gelmesi üzerine  olaya  ilişkin tüm delil ve belgelerin 
toplanması  veya    fail  ve  sorumluların  tespiti amacıyla  Yetkili  Disiplin  Amiri 
tarafından bir incelemeci tayin edilebilir.

Ø  İnceleme, kişi hakkında başlatılmaz. İncelemede olay merkezli hareket edilerek tüm 
bilgi belgeler bu kapsamda değerlendirilir, varsa sorumlular tespit edilir. 

ÖRNEKTİR
(İnceleme Başlatma)

Sayın;………………..
        İncelemeci

                      ……..  İddialara  ilişkin  olarak  sorumluların  belirlenmesi  amacıyla  inceleme  yapmak  üzere 
incelemeci olarak görevlendirildiniz.
                  Gerekli  incelemeyi  ekte  gönderilen    İnceleme Usul ve Esasları Rehberi  çerçevesinde  yaparak, 
hazırlayacağınız  iki  nüsha  inceleme  raporunu  inceleme  dosyası  ile  birlikte  bir  ay  içerisinde 
Rektörlüğümüze teslim etmeniz hususunda;
          Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 



Ø İnceleme bir kişi hakkında başlatılmadığından adli/idari soruşturmalarda olduğu gibi şüpheli, 
sanık gibi kavramlar kullanılamaz.

Ø İncelemenin  süre  olarak 1  (bir)  ayda  tamamlanması  gerekir,  bu  süre  gerekli  görüldüğü 
takdirde  uzatılabilir.  Ancak  inceleme  sonucunda  disiplin  soruşturması  başlatılması  ihtimali 
düşünüldüğünde  2547  sayılı  yasada  belirtilen 2  (iki)  yıllık  zamanaşımı  süresi  sebebiyle 
incelemenin bir an önce tamamlanması gerekir. 

Ø İnceleme  sonucunda bir  rapor hazırlanır. Alınan  ifadeler  ve  tüm bilgi belgeler  bu  rapora  ek 
yapılarak dizi pusulasında belirtilir. Dizi pusulasındaki sırasına uygun olarak düzenlenen 
dosya Yetkili Makama teslim edilir. 

Ø İnceleme  konusu olay  hakkında  sorumlular  belirlenebiliyorsa  bu  sorumluları  tespit  ederek 
haklarında ceza ve/veya disiplin  soruşturması başlatılıp başlatılmaması yönünde bir görüş 
raporda belirtilmelidir. 



Ø İnceleme raporunun sonuç  ve  teklif  kısmında  inceleme  konusu  iddialara  ilişkin  olarak 
soruşturma açılıp açılmaması yönünde kanaat bildirilmesi gerekmektedir. 

Ø Soruşturma açılmaması yönünde kanaat bildirildiği takdirde inceleme sonucu ilgili kişilere 
bildirilerek inceleme dosyası kapatılır. 

Ø Soruşturma  açılması  yönünde  kanaat  bildirildiği  takdirde idarenin  kararına  bağlı  olarak 
soruşturmacı görevlendirilir ve soruşturma açılması kararı ilgililere bildirilir.

Ø Soruşturma açıldığı takdirde ayrı bir soruşturma dosyası oluşturulur ve inceleme dosyasının 
bir nüshası soruşturma dosyasına eklenir.

İnceleme Dosyasının Yetkili Makama Tesliminden Sonra Yapılacak 
İşlemler

ÖRNEKTİR 

Sayın;………….

.………..iddialar  üzerine  ……  tarihli  ve  ……  sayılı  yazı  ile  başlatılan  inceleme 
tamamlanmış  olup  inceleme  sonucunda  adli/idari  soruşturma  başlatılmasına  yer 
olmadığına karar verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim.



DİSİPLİN SORUŞTURMASI

İnceleme Sonucunda 
Soruşturma 

Başlatılmasına Karar 
verilmesi

 Olağan dışı olay Üzerine 
İncelemeye Gerek 

Olmaksızın Soruşturma 
Başlatılmasına karar 

verilmesi



DİSİPLİN 
SORUŞTURMASI



2547 Sayılı Kanunun 53/A Maddesi;
Disiplin Soruşturmasında Uyulacak Esaslar

ØDisiplin cezası  verilmesini  gerektiren  bir  fiilin  işlendiğini  öğrenen  disiplin  amiri 
yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı 
veya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya 
yaptıramaz.  Daha  önce  açılmış  soruşturma  varsa  bunlar  üst  amirin  açtığı  veya 
açtırdığı soruşturma ile birleştirilir.

ÖRNEKTİR.

Sayın; ………………………………
Soruşturmacı

……….yaşanan  olaya  ilişkin  olarak  …….isimli  personel  hakkında  disiplin  soruşturması  başlatılmasına  ve 
soruşturmacı olarak görevlendirilmenize karar verilmiştir. 

Gerekli soruşturmayı 2547 Yükseköğretim Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde 
yaparak  hazırlayacağınız  iki  nüsha  soruşturma  raporunu,  soruşturma  dosyası  ve  dizi  pusulası  ile  birlikte  iki  ay 
içerisinde Rektörlüğümüze/Dekanlığımıza/Müdürlüğümüze teslim etmeniz hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 



Ø Soruşturmanın gizliliği esastır.

ØDisiplin amiri soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmayı yapmak üzere 
birim  içerisinden  soruşturmacı  veya  komisyon  görevlendirebilir.  Ancak  zorunlu 
hallerde rektörlük aracılığıyla diğer birimlerden soruşturmacı talep edilebilir.

ØFiili  işleyenin  emeklilik  veya  başka  nedenlerle görevinin  sona  ermesi,  hakkında 
soruşturma  açılmasına  ve  soruşturmanın  devamına  engel  olmaz. Bu  durumda 
soruşturma sonunda verilen disiplin cezası, özlük dosyasında saklanır.

ØSoruşturmacının görev ve unvanı, soruşturulanın görev ve unvanının üstünde veya 
onunla aynı düzeyde olmalıdır. 

ØFiilin ast  ile üst tarafından birlikte işlenmesi hâlinde soruşturma usulü ve disiplin 
cezası verme yetkisi üste göre belirlenir. 

ØSoruşturulanın disiplin  cezası  verilmesini  gerektiren  fiili  işlediği  ve  disiplin 
soruşturmasının  başlatıldığı  tarihteki  görev  veya  unvanının  farklı  olması  hâlinde 
disiplin soruşturması, üst görev veya unvanı esas alınarak yürütülür. 

ØBilimsel araştırma  ve  yayın  etiğine  ilişkin  disiplin  cezası  verilmesini  gerektiren 
fiiller  açısından  soruşturma  başlatılmadan  önce bilimsel  araştırma  ve  yayın  etiği 
kurullarınca inceleme yapılması zorunludur. 



Ø Soruşturmacı  olarak  görevlendirilen  ve  görevlendirme  yazısı  tarafına  tebliğ 
edilen kişi/komisyon soruşturma işlemlerine başlar.

Ø Soruşturma  emri  ve  ekindeki  iddialarla  bunların  kim  tarafından  ve  kimler 
hakkında  olduğu  dikkatle  incelenip  değerlendirme  suretiyle  bir  soruşturma 
planı yapılır.

Ø Evrak ve Delil Toplanması, incelenmesi ve Değerlendirilmesi:

ü Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, ifade 
alma, tanık dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma, inceleme yapma, 
ilgili makamlarla yazışma vb. yetkisine sahiptir.

ü Soruşturmacının,  görevlendirme  kapsamında talep  ettiği  bilgi  ve belgelerin 
onaylı suretleri ilgili birimlerce gecikmeksizin kendisine verilir.

ü Değerlendirilmeye  alınmayan bilgi  ve  belgelerin neden  değerlendirmeye 
alınmadığının raporda belirtilmesi gerekir. 

ü Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur. 



Ø İfadelerin Alınması:

ü Varsa önce şikayetçi veya ihbarcının ifadesinin alınması gerekir. 

ü Şüpheli veya  sanık sıfatıyla  ifade  (yazılı veya  sözlü)  için çağrılanlara  ifade 
çağrı yazısının tebliğinden itibaren başlayacak şekilde en az 7 (yedi) günlük 
süre verilir. (Not: Süreler  tebliğ gününden 1 gün sonra başlar. 7 günden az 
süre verilemez. 7 günden fazla süre soruşturmacının takdiridir.)

ü Şikayetçi  veya  ihbar  eden  ifadeye  çağrıldığında,  dilekçe  ya  da  tutanak 
kendisine gösterilerek imzanın kendisine ait olup olmadığı tespit edilir.

ü Olayın  nasıl  gerçekleştiğinin  yer  ve  zaman  belirterek  anlatılması  istenir  ve 
konuya  ilişkin  görgü  tanıkları  ve  varsa  yeni  bilgi,  belge,  delil sunup 
sunamayacağı sorulur. 

ü Şikayetçiden  sonra  tanıkların  dinlenilmesine  geçilir. Tanık  ifadelerinin 
mutlaka yeminli olarak dinlenilmesine dikkat edilmelidir. Şüpheli veya 
sanığa kesinlikle yemin teklif edilmez.

ü Yemin  Şekli: «Bildiğimi dosdoğru  söyleyeceğime  namusum  ve  vicdanım 
üzerine yemin ederim.« şeklindedir.



ü Şikayetçi,  tanık  ve  şüphelilerin  veya  itham  edilenlerin  ifadeleri  birbirleri  ile 
karşılaşmayacak şekilde ayrı ayrı ve farklı zamanlarda alınmalıdır. 

ü Sözlü ifade alınırken kimlik tespiti yapılır. 

ü Sorular, ayrı ayrı sorulur, cevaplar; satır atlamaksızın, ayrı ayrı yazılır. 

ü İfade  tutanağı,  ifadeyi  veren,  soruşturmacı  ve  ifadeyi  yazan  tarafından her  sayfa 
paraflanır ve son sayfada isim ve unvan belirtilerek imzalanır.

ü İfade  veren  kişiye  kesinlikle  müdahale  edilmemeli  kullandığı  kelimeler  ve  cümleler 
yanlış da olsa aynen yazılmalı, söyleyeceklerinin tamamını belirtmesine imkan verilmeli 
ve başka bir diyeceğinin olup olmadığı mutlaka sorulmalıdır. 



ü Şikayetçi,  tanık  ve  şüpheli  iddia  konularıyla  sınırlı  olmak  kaydıyla  önce  sözlü  olarak 
dinlenilmeli daha sonra ifadesinin yazılmasına geçilmelidir. 

ü Görgü  tanıklarının çok  fazla olması ve bunların  tamamının dinlenememesi halinde bu 
durumun nedeninin mutlaka soruşturma raporunda belirtilmesi gerekir. 

ü Savunmaya  davet  yazısında  hakkında  disiplin  soruşturması  açılan fiilin neden  ibaret 
bulunduğu,  savunmasını  belirtilen  sürede  yapmadığı  takdirde  savunmasından 
vazgeçmiş  sayılacağı  bildirilir. Geçerli  bir  mazereti  olmaksızın  savunmasını 
yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 



                                                                  İfadeye Çağrı Yazısı

                                                                 Sayın:……………….

…….. İddialara ilişkin olarak hakkınızda soruşturma yapmak …… tarihli ve ……. Sayılı yazı 
ile üzere soruşturmacı olarak görevlendirildim.
Soruşturma  kapsamında  ifade  vermek  üzere  ……  tarih  ve  …..  saatte  ……….    Hazır 
bulunmanız,  ifade  vermeye  gelmediğiniz  takdirde  savunma  hakkından  vazgeçmiş 
sayılacağınız hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 



DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

  ŞİKÂYETÇİ İFADE TUTANAĞI
İFADESİ ALINAN ŞİKAYETÇİNİN:
ADI SOYAD              :
BABA ADI ANA ADI                :
DOGUM YERİ TARİHİ             :
NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ        :
İKAMETGAH ADRESI             :
İŞ ADRESİ                                :
İFADENİN ALINDIĞI YER        :  
İFADENİN ALINDIGI TARİH    : 

 
 
 
Şikâyetçiye, soruşturma konusu olay hakkında söylemek istedikleri soruldu. Şikâyetçi cevaben; 
              ………………………………………………………………………………… …………………………………………… 

ve ………………………………….  den şikayetçi olduğunu. 
 
Konu hakkında söylemek istediklerinin bundan ibaret olduğunu" belirtmesi üzerine. okunan tutanak birlikte imza altına alındı.  …/…/…. 
 
 
 
 SORUŞTURMACI  ŞİKAYETÇİ                                                  KATİP

                     



TC
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

   TANIK İFADE TUTANAĞI 

 İFADESİ ALINANIN; 
Adı, soyadı 
TC.  Kimlik No : ………………………………………………..
Doğum yeri ve tarihi : ………………………………………………..
  Ana adı : ………………… Baba adı: …………………   
Görevi veya unvanı  : ……………………………………………….
Görevli olduğu birim  : ………………………………………………..
İkametgâh Adresi  : ………………………………………………..
İFADENİN ALINDIGI YER: ……………………………………………….. İFADE TARİHİ 

:  …./ …. /….
 Yukarıda açık kimliği yazılı  ………………………….' a yemini yaptırıldı “Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım 
üzerine yemin ederim." demesi üzerine soruşturma konusu olay açıklandıktan sonra soruldu ;
 
Soru  1  ……………………………………………………………………………..?
Cevap  1 ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Soru  2  ……………………………………………………………………………..?
Cevap  2 ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
 Şüpheliye başka bir diyeceğinin bulunup bulunmadığı soruldu;
 
Sorulacak başka husus kalmadığı görülmekle, işbu ifade tutanağı ifade sahibi tarafından tekrar okundu. Yazılanların doğru olduğunu ifadenin 
kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine, okunan tutanak hep birlikte imzalandı.
 
 İFADEYİ ALAN   İFADEYİ YAZAN   İFADE SAHİBİ
 (Soruşturmacı)                               (Katip)     (Tanık)
 



 TC
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

   ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI 

 İFADESİ ALINANIN; 
Adı, soyadı 
TC.  Kimlik No : ………………………………………………..
Doğum yeri ve tarihi : ………………………………………………..
 Ana adı : ………………… Baba adı: …………………   
Görevi veya unvanı  : ……………………………………………….
Görevli olduğu birim  : ………………………………………………..
İkametgâh Adresi  : ………………………………………………..
İFADENİN ALINDIGI YER: ……………………………………………….. İFADE TARİHİ  :  
…./ …. /….
 Yukarıda açık kimliği yazılı  ………………………….' a hakkında yapılan soruşturma konusu olay açıklandıktan sonra soruldu ;
 
Soru  1  ……………………………………………………………………………..?
Cevap  1 ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Soru  2  ……………………………………………………………………………..?
Cevap  2 ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
 
Şüpheliye başka bir diyeceğinin bulunup bulunmadığı soruldu;
 
Sorulacak başka husus kalmadığı görülmekle, işbu ifade tutanağı okunarak hep birlikte imzalandı.
 
  İFADEYİ ALAN   İFADEYİ YAZAN   İFADE SAHİBİ
   (Soruşturmacı)                               (Katip)                                                       (Tanık)
 



Ø Soruşturma Raporu: 

ü Soruşturma  raporuna  olayın  açıklanması  ile  başlanır. Bu  kısımda 
soruşturma  emrini  veren  makam,  soruşturma  emrinin  tarih  ve  sayısı, 
soruşturmanın konusu,  soruşturulan kişinin kimlik bilgileri ve  soruşturmanın 
sona erdiği tarih yer alır. 

ü Soruşturma sırasında yapılan  işlemler (alınan ifadeler,  toplanan deliller, 
sicil  ve  hal  durumu  vb.)  açıklanır. Olay,  hukuki  yönden  tartışılır.  Suçun 
işlenip işlenmediği yönündeki kanaat gerekçeli olarak yazılır. 

ü Soruşturma  raporunda  başka  çıkarımlara mahal  vermeyecek  şekilde, açık  ve 
anlaşılır bir üslup kullanılmalı, anlatılmak istenen durum net bir şekilde ortaya 
konulmalıdır.

ü Soruşturmacı, raporunda çelişkili ifade ve anlatımlara yer vermemelidir.
ü Soruşturmacı, iddiaların  değerlendirilmesinde  objektif  olmalı,  delilsiz, 
belgesiz suçlayıcı ifadelerden kaçınmalıdır. 

ü Soruşturmacı, soruşturma  yapılan kişinin  eylemi  hakkında ceza  verilip 
verilmemesi yönünde mutlaka bir kanaat bildirmelidir.

      



                       SORUŞTURMA RAPORU
 
1 SORUŞTURMA EMRI: Buraya soruşturma emrini veren makam ile emrin tarih ve sayısı yazılır. 

2 ŞÜPHELİNİN KİMLİGİ VE SIFATI: Buraya şüphelinin adı, soyadı ve diğer kimlik bilgileri ile resmi görevi 
yazılır. 

3 SORUŞTURMANIN KONUSU: Kısaca soruşturmaya konu olayın ne olduğu yazılır. 

4 SORUŞTURMAYA BAŞLAMA TARİHİ: …/…/….

5 İNCELEME: Bu bölümde soruşturmaya ne şekilde başlandığı, bu kapsamda nelerin inceleme konusu 
yapıldığı, şikâyetçi, şüpheli ve varsa tanık ifadeleriyle soruşturma kapsamında yapılan diğer işlemler özetlenir. 

6 DEGERLENDİRME: Bu bölümde incelenen deliller ışığında olayın tahlili ve değerlendirmesi yapılır. 

7 SONUÇ VE TEKLİF: Bu bölümde yapılan değerlendirme ışığında, olayın suç teşkil edip etmediği ve suçun 
hukuki yönden karşılığı olan Yönetmelik maddeleri, tekerrür ve indirimin hangi nedenle uygulanacağı ya da 
uygulanmayacağı, şüpheli hakkındaki teklif açık ve somut olarak belirtilir. 
 
                            soruşturmacı
 
 
Ek: 1 Soruşturma Dosyası ( ... sayfa) 
      2  Dizi pusulası



SORUŞTURMA BAŞLATMA ZAMANAŞIMI

1. Uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması 
veya birden fazla ücretten kesme cezalarında BİR AY içinde, 

2. Üniversite öğretim  mesleğinden  çıkarma  ve  kamu  görevinden  çıkarma cezasında 
ALTI AY içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin soruşturması 
açılamaz. 

               CEZA VERME ZAMANAŞIMI

1. Disiplin cezası  verilmesini  gerektiren  fiillerin  işlendiği  tarihten  itibaren İKİ  YIL, 
üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil açısından ALTI YIL 
geçmiş ise disiplin cezası verilemez. 

2.  Bilimsel bir  eserin  akademik  atama  ve  terfilerde  kullanılması  ya  da  kısmen  veya 
tamamen  yeniden  yayımlanması  hâlinde  ikinci  fıkrada  belirtilen zamanaşımı  süreleri 
yeniden işlemeye başlar. 

3. Disiplin cezasının  yargı kararı  ya  da  disiplin  kurulu  kararıyla iptal  edilmesi  hâlinde, 
kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde, 
zamanaşımı süresinin dolması veya üç aydan daha az süre kalması hâlinde en geç üç ay 
içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilir.



Soruşturmacının Dikkat Etmesi Gereken Diğer Önemli Hususlar

ü Soruşturma işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı 
ve  Memurları  Disiplin  Yönetmeliği  yürürlükten  kaldırıldığından  2547  Sayılı 
Yükseköğretim Kanunu hükümleri tatbik edilmeli hüküm bulunmayan hallerde 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanmalıdır. 

ü Soruşturma sürecindeki tüm tebligat evraklarında, tebliğ tarihleri ve tebliğ yapan 
ve yapılan kişilerin isimleri okunaklı bir şekilde mutlaka yer almalıdır.

ü Soruşturma dosyası sonunda, tüm belgeler dizi pusulasındaki sıraya uyularak ve her 
bir evrak ayrı şeffaf dosyaya konularak dosya içerisinde yer almalıdır. 

ü Soruşturma konusu kamu zararı içeriyor ise bu kamu zararının miktar olarak mutlaka 
bilirkişi vasıtasıyla tespit edilmesi gerekir. 

ü Soruşturma  konusu  evraklar  gizli  olduğundan  ve  soruşturma  sürecine  dahil  olanlar 
hakkında kişisel bilgiler içerdiğinden bu belgeler şüpheli, tanık, şikayetçi vb. dahil 
olmak üzere 3. kişilerle paylaşılmamalıdır. 

ü Soruşturmanın 2  (iki)  ay  içerisinde  tamamlanması gerekir.  Soruşturma  bu  süre 
içerisinde  tamamlanamadığı  takdirde  2  (iki)  ayı  geçmemek  kaydıyla gerekçesi   
belirtilerek Yetkili Makamdan ek süre talebinde bulunulmalıdır. 



ü Soruşturmacı, görevlendirildiği  konuda soruşturma  yürütür;  soruşturma  sırasında 
soruşturmaya  konu  olabilecek  başka  fiillerin  ortaya  çıkması  durumunda  bunları 
gecikmeksizin disiplin amirine bildirir.

ü Soruşturmacı lehte ve aleyhte tüm delilleri toplamalıdır.

ü Kamu  zararının  bulunduğu  durumlarda  (hastanede  tedavi  görürken  yaralama  ve 
meydana gelen ölüm olaylarında,  trafik kazalarında veya  fiilin gerektirdiği  hallerde) 
başka  üniversitelerin  ilgili  birimlerinden  mutlaka bilirkişi  raporu  alınmalıdır. Bu 
hususta soruşturmacının talebi üzerine gerekli  işlemler Hukuk Müşavirliği  tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

ü Soruşturma dosyasının tek nüsha olması yeterlidir. Ancak soruşturma raporunun en 
az iki suret  olması gerekmektedir. 

ü Soruşturma raporunda dosyadaki delillere göre (tekerrür, ilgilinin sicilinde ceza 
bulunması  veya  bulunmaması  vb.)  ceza  teklif  edilir.  Sebebi  açılanarak  bir  alt 
veya bir üst cezanın verilmesi teklif edilir.



Soruşturma Dosyasının Yetkili Makama Tesliminden Sonra Yapılacak İşlemler

Soruşturma dosyasının usul işlemleri açısından incelenmesi;

ü Soruşturma dosyasının dizi pusulasına uygun hazırlanıp hazırlanmadığı,
ü Soruşturma raporunun iki nüsha olup olmadığı,
ü Soruşturma raporunun her bir sayfasının soruşturmacı tarafından imzalanıp imzalanmadığı,
ü İfadelerin (şüpheli, tanık ve şikayetçi ) eksiksiz  olup olmadığı,
ü Delillerin eksiksiz toplanıp toplanmadığı,
ü Şüphelinin savunma  hakkına  riayet  edilip  edilmediği,  en  az  yedi  günlük  savunma  süresi 

verilip verilmediği,
ü Savunma  istem yazısında  isnad  edilen  fiille  ilgili  bilgiler ve   «süresinde  savunmasını 

yapmadığı  takdirde  savunma  hakkından  vazgeçmiş  sayılacağı»  ibaresinin  yer  alıp  yer 
almadığı,

ü Zamanaşımı sürelerine (soruşturma başlatma ve bitirme zamanaşımları) uyulup uyulmadığı,
ü Disiplin ve ceza soruşturması birlikte yürütülüyor ise her bir soruşturma için ayrı ifade alınıp 

alınmadığı ve ayrı dosya hazırlanıp hazırlanmadığı,
ü Soruşturma sonuç ve  teklif kısmında ceza  teklif  edilmiş ise  suç konusu  fiil  ile  ilgili kanun 

maddesinin örtüşüp örtüşmediğine dikkat edilmesi gerekmektedir. 
ü Tüm  Soruşturma  İşlemlerinin  Mülga  Durumda  Olan  Disiplin  Yönetmeliği  Çerçevesinde 

Değil  2547  Sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  Ve  657  Sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu 
Kapsamında Yapılmış Olmasına Dikkat Edilmelidir.



 

Soruştura dosyasının usulen incelenmesi sonucunda;

1) Soruşturma dosyasında eksiklik tespit edildiği takdirde; soruşturma raporu ile dizi 
pusulasının  bir  örneği  alınarak  tüm  dosya  ekleri  ile  birlikte  eksikliklerin 
tamamlanması amacıyla yazı ile soruşturmacıya iade edilir. 

2) Soruşturma dosyasında eksiklik bulunmadığı takdirde sonuç ve teklif kısmına göre 
yapılacak olan işlemler farklılık arz etmektedir. 

A) Şüpheli hakkında  disiplin  cezası  öngörülmemiş  ise  şüpheli  ve  şikayetçiye 
soruşturma sonuç bildirimi yapılarak soruşturma sonuçlandırılır. 

B)  Şüpheli hakkında  disiplin  cezası  öngörülmüş  ise  öngörülen  cezaya  göre  farklı 
değerlendirmeler olacaktır. 

Ceza  verilecek  kişiye son  savunmasını yapması  için  savunma  süresine  uyacak 
şekilde bildirim yapılır.

         Disiplin  amirleri,  cezaya  hükmederken  disiplin suçunu  oluşturan  eylemlerin 
ağırlığını,  soruşturulan kişinin  daha önce bir  disiplin  cezası  alıp  almadığını, 
kişinin  aldığı  ödül  ve    başarıları,  davranış,  tavır  ve  hareketlerini,  işlediği  fiil  ve 
yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını dikkate alırlar.



CEZA VERECEK DİSİPLİN AMİRLERİ

a) Uyarma ve kınama cezaları sıralı disiplin amirleri tarafından,

b) Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe  ilerlemesinin durdurulması veya birden  fazla 
ücretten kesme cezaları kişinin görevli olduğu birimdeki disiplin kurulu tarafından

c) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları atamaya 
yetkili amirin teklifi üzerine YÖK Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla,

d)  Rektörler  ve  dekanlar  hakkında  aylıktan  veya  ücretten  kesme,  kademe  ilerlemesinin 
durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma 
ve kamu görevinden çıkarma cezaları  YÖK Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir.

     
      



Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar;

1)  Soruşturmada  eksiklik  olduğunun  tespiti  halinde  eksikliklerin  giderilmesi 
amacıyla dosyayı iade edebilir,

2) Soruşturmacı tarafından önerilen disiplin cezasını aynen verebilir, hafifletebilir 
veya reddedebilir. 

3)  Teklif  edilen  cezanın  reddedilmesi  halinde  ilgili  disiplin  amiri  ya  da  kurulu 
tarafından ret gerekçesine uygun olarak en geç üç ay  içerisinde yeni  işlem  tesis 
edilebilir.

Disiplin Kurulu/Amiri tarafından verilen karar ilgililere yazı ile bildirilir. 



MADDE 53/Ç- Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar şunlardır:
 a) Uyarma  ve  kınama  cezaları  sıralı  disiplin  amirleri  tarafından,  rektörler  ve 
bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı 
tarafından verilir. 
b) Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden 
fazla ücretten kesme cezaları kişinin görevli olduğu birimdeki disiplin kurulu kararı 
ile verilir. 
c) Üniversite  öğretim mesleğinden  çıkarma  ve  kamu  görevinden  çıkarma  cezaları 
atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir. 
d)  Rektörler,  bağımsız  vakıf  meslek  yüksekokulu  müdürleri  ve  dekanlar  hakkında 
aylıktan  veya  ücretten  kesme,  kademe  ilerlemesinin  durdurulması  veya  birden  fazla 
ücretten  kesme,  üniversite  öğretim mesleğinden  çıkarma  ve  kamu  görevinden  çıkarma 
cezaları Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir. 
e) Aylıktan  veya ücretten  kesme,  kademe  ilerlemesinin  durdurulması  veya birden 
fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden ve kamu görevinden çıkarma 
cezaları  gerektiren  fiillerle  ilgili  olarak  öğretim  elemanları  hakkında Yükseköğretim 
Kurulu Başkanı disiplin amiri sıfatıyla doğrudan soruşturma açabilir. Bu kapsamda 
yapılan soruşturmalar sonucunda verilecek cezalar Yüksek Disiplin Kurulunca verilir. 
Disiplin cezası  vermeye  yetkili  makamlar,  soruşturmada  eksiklik  olduğunun  tespiti 
halinde eksikliklerin giderilmesi amacıyla dosyayı iade edebilir, soruşturmacı tarafından 
önerilen  disiplin  cezasını  aynen  verebilir,  hafifletebilir  veya  reddedebilir.  Teklif  edilen 
cezanın reddedilmesi halinde ilgili disiplin amiri ya da kurulu tarafından ret gerekçesine 
uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni işlem tesis edilebilir.



Soruşturma Dosya İade Örneği
 

Sayın; …………………………
      Soruşturmacı

……… tarihli  ve …. Sayılı  yazısı  ile başlatılan  ve  tarafınızca yürütülen disiplin  soruşturmasına 
ilişkin …….. sunmuş olduğunuz soruşturma raporu ve ekleri incelenmiştir. 
1-Soruşturma raporunun imzalanmadığı,
2-Şüphelinin İfadesi alınırken en yedi günlük savunma süresine riayet edilmediği 
3-……………………………………………………………… tespit edilmiştir. 

Belirtilen  eksikliklerin  tamamlanarak  soruşturma  dosyasını  ….süre  içerisinde  ……..  teslim 
etmeniz hususunda;

Bilgilerinizi ve  gereğini rica ederim. 

Cezasızlık Bildirim Yazısı

Sayın:………………….

……….iddialara  ilişkin  olarak  ….  Tarih  ve  ….  Sayılı  yazı    ile  hakkınızda  başlatılan 
disiplin soruşturması tamamlanmış olup ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 



Son Savunma;

Disiplin Cezası verilmeden önce Yetkili Makam tarafından şüphelinin son savunması (yine 7 
günlük süre verilerek) alınır. 

 

Sayın:…………….
Şüpheli

……..  İddialara  ilişkin  olarak…..  tarihli  ve  …..  Sayılı  yazı  ile  hakkınızda 
başlatılan disiplin soruşturmasına ilişkin hazırlanan soruşturma raporu ve ekleri …… 
teslim edilmiştir. 

Soruşturma raporunda ……………….. Fiilinden dolayı 657 Sayılı Kanunun …. 
maddesinde yer alan «……..» suçu işlediğiniz kanaatiyle hakkınızda ……. Cezası teklif 
edilmiştir.

Soruşturma  konusu  iddialara  ilişkin  savunmanızı,  bu  yazının  tarafınıza 
tebliğinden  itibaren yedi gün içerisinde  ……  sunmanız  aksi  halde  mevcut  delil 
durumuna göre karar verileceği hususunda; 

Bilgilerinizi rica ederim.



Ceza Bildirim

Şüpheli  tarafından  verilen  son  savunma  yazısı  ilgili  disiplin  kurulu  veya  disiplin  amirine 
sunulur. Disiplin amiri, taktir hakkını kullanarak (teklif edilen ceza veya bir alt ceza) cezayı 
verir. Bu karar taraflara tebliğ edilir.

 

Sayın:…………….

……..  İddialara  ilişkin  olarak…..  tarihli  ve  …..  Sayılı  yazı  ile  hakkınızda 
başlatılan disiplin soruşturması tamamlanmıştır. 

Soruşturma sonucunda ……………….. Fiilinden dolayı 657 Sayılı Kanunun …. 
maddesinde yer alan «……..» suçu işlediğiniz anlaşıldığından hakkınızda ……. Cezası 
verilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. 

Bu  karara  karşı  iş  bu  kararın  tarafınıza  tebliğinden  itibaren  yedi  gün 
içerisinde  …….disiplin  kuruluna  itiraz  etme  ve/veya  60  gün  içerisinde  idare 
mahkemelerinde dava açma hakkınız bulunmaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 



Disiplin cezası verilmesinde uygulanacak temel ilkeler: MADDE 53/D-

Aynı fiile birden fazla disiplin cezası verilemez. Fiilin birden fazla disiplin suçu teşkil etmesi hâlinde bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren 
disiplin cezası verilir.
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin, cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır 
ceza uygulanır. Tekerrüre esas alınacak cezanın, süresi içerisinde itiraz edilmemesi veya itirazın
reddedilmesi suretiyle kesinleşmiş olması gerekir. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiiller nedeniyle verilen disiplin
cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Kanunla affedilmiş disiplin cezaları ile tekerrür nedeniyle
verilen bir derece ağır cezalar tekerrüre esas alınmaz.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi alanlara verilecek disiplin
cezalarında bir derece alt ceza uygulanabilir. Bir derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam verir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasına bir üst ceza uygulanması gereken
hallerde üst ceza kamu görevinden çıkarma cezasıdır. Kamu görevinden çıkarma cezasına bir alt ceza uygulanması gereken
hallerde ise alt ceza kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasıdır.

Bu Kanunda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer fiilleri
işleyenlere de hangi disiplin fiiline benzediği belirtilerek aynı türden disiplin cezaları verilir.

Birinci derecenin son kademesinde bulunulması nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının
uygulanamaması halinde brüt aylıklarının 1/4’ü ila 1/2’si oranında aylıktan kesme cezası uygulanır. Tekerrürü halinde ise
ilgili disiplin kurulu tarafından kamu görevinden çıkarma cezası verilir.

Disiplin cezaları, verildikleri tarihten itibaren, aylıktan veya ücretten kesme cezası ile kademe ilerlemesinin
durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası ise cezanın verildiği tarihi izleyen aybaşında uygulanır.

Disiplin cezaları üst disiplin amirine, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası tüm yükseköğretim kurumlarına,
kamu görevinden çıkarma cezası ise ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Aylıktan veya ücretten kesme cezası alanlar üç yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten
kesme cezası alanlar beş yıl boyunca rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü, bölüm
başkanı, anabilim dalı başkanı, anasanat dalı başkanı, bilim dalı başkanı, sanat dalı başkanı, daire başkanı dengi ve üstü
kadrolara atanamazlar. Söz konusu disiplin cezalarının verildiği tarihte bu görevlerde bulunanların görevleri kendiliğinden
sona erer ve durum ilgili mercilere derhal bildirilir.



Disiplin Cezasına İtiraz Üzerine Yapılacak İşlemler
İtiraz süresi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür. 

Disiplin cezalarına itiraz edilebilecek amir ve kurullar şunlardır:

Ø  Uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu birimin disiplin kuruluna, 
dekanlar  için  üniversite  disiplin  kuruluna,  rektörler için  YÖK  Yüksek Disiplin  Kuruluna 
yapılır. 

Ø Aylıktan  veya  ücretten  kesme  ve  kademe  ilerlemesinin  durdurulması  veya  birden  fazla 
ücretten  kesme  cezasına  karşı  itiraz  ilgilinin  görevli  olduğu üniversite  disiplin  kuruluna, 
yükseköğretim üst kuruluşlarında görev yapan personel için  YÖK Yüksek Disiplin Kuruluna 
yapılır. 

Ø İtiraz mercileri, itiraz tarihinden itibaren altmış gün içinde karar verir. 

Ø İtiraz mercileri  itirazı KABUL YA DA REDDEDEBİLİR.  İtirazın kabul  edilmesi  halinde 
ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar, ancak ilgili disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından 
kabul gerekçesine uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni bir işlem tesis edilebilir.

Ø Disiplin  Kurulu  oluşturulmayan  Üniversitemiz  Birimlerinin  ivedilikle  Disiplin  Kurulunu 
oluşturması gerekmektedir.

Ø Disiplin Kurulu/Amiri tarafından verilen karar ilgililere yazı ile bildirilir. 



CEZA SORUŞTURMASI



CEZA SORUŞTURMASI

İnceleme Sonucunda 
Ceza Soruşturması 

Başlatılmasına Karar 
verilmesi

  İncelemeye Gerek 
Olmaksızın  Ceza 

Soruşturması 
Başlatılmasına karar 

verilmesi

İhbar ve şikâyet
Madde 158
(1) Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir.
(2) Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilir. 
(3) Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına da 
ihbar veya şikâyette bulunulabilir. 
(4) Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum 
ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
(5) İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.
(6) Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun 
anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur. 



Ceza Soruşturmasının Kapsamı

2547 Sayılı Kanunun 53/7 maddesinde; 

• İdeolojik amaçlarla  Anayasada  yer  alan  temel  hak  ve  hürriyetleri,  devletin  ülkesi  ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına dayanılarak 
nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenen suçlarla 
bunlara irtibatlı suçlar,

•   Öğrenme ve  öğretme  hürriyetini  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  kısıtlayan,  kurumların 
sükün, huzur ve çalışma düzenini bozan boykot, işgal, engelleme, bunları teşvik ve tahrik, 
anarşik ve ideolojik olaylara ilişkin suçlar,

• Ağır cezayı gerektiren (adam öldürme, rüşvet,  irtikap, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma 
vb suçları) suçüstü hallerinde soruşturmayı Cumhuriyet Savcısı doğrudan yapar.



Soruşturmacı Tarafından Yapılacak İşlemler

Ø Soruşturmacı,  sadece soruşturma  emri  ve  eklerinde  iddia  edilen  suçlarla ilgili 
soruşturma yapmaya yetkilidir.

Ø Soruşturma  emri  ve  eklerinde  belirtilen    suçların  dışında  yeni  bir  suçla  karşılaşan 
soruşturmacı,  bu  suçlarlarla  ilgili  işlem  yapabilmesi  için  disiplin  amirinden ek 
soruşturma oluru almalıdır. 

Ø Soruşturmacı  soruşturma  sırasında  konu  ile  ilgisi  olmayan  herhangi  bir  suç  ile 
karşılaşırsa yetkili makama bilgi vermekle yükümlüdür. 

Ø Ceza  soruşturması  5271 Ceza Muhakemesi Kanunu  ve Türk Ceza Kanunu  hükümleri 
çerçevesinde yürütülür. 

Ø CMK Madde 157/1 gereği ‘’Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve 
savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri 
gizlidir.’’

Ø Görevlendirilen Soruşturmacı; Cumhuriyet  Savcısının  yerine  geçer,  onun  yapacağı 
işlemleri yapar ve onun yetkilerini kullanır. CMK Madde 160:

Ø (1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren 
bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek 
üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. 

Ø (2) Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın 
yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve 
aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını 
korumakla yükümlüdür. 



Sanıkların İfadeye Çağırılması

CMK Madde 145 
(1) İfadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişi davetiye ile çağrılır; çağrılma nedeni açıkça 
belirtilir; gelmezse zorla getirileceği yazılır. 

Zorla getirme (1) 
CMK Madde 146
(1 Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için yeterli nedenler 
bulunan veya 145 inci maddeye göre çağrıldığı halde gelmeyen şüpheli veya sanığın zorla 
getirilmesine karar verilebilir.
(2) Zorla getirme kararı, şüpheli veya sanığın açıkça kim olduğunu, kendisiyle ilgili suçu, 
gerektiğinde eşkâlini ve zorla getirilmesi nedenlerini içerir.
(3) Zorla getirme kararının bir örneği şüpheli veya sanığa verilir.
(4)Zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhal, olanak bulunmadığında yol süresi 
hariç en geç yirmidört saat içinde çağıran hâkimin, mahkemenin veya Cumhuriyet savcısının 
önüne götürülür ve sorguya çekilir veya ifadesi alınır.
(5) Zorla getirme, bunun için haklı görülecek bir zamanda başlar ve hâkim, mahkeme veya 
Cumhuriyet savcısı tarafından, sorguya çekilmenin veya ifade almanın sonuna kadar devam 
eder.
(6) Zorla getirme kararının yerine getirilememesinin nedenleri, köy veya mahalle muhtarı ile 
kolluk görevlisinin birlikte imzalayacakları bir tutanakla saptanır.
(7) Çağrıya rağmen gelmeyen tanık, bilirkişi, mağdur ve şikâyetçi ile ilgili olarak da zorla 
getirme kararı verilebilir.



ŞÜPHELİNİN İFADESİNİN ALINMASI: 

Şüpheli  : hakkında soruşturma yapılan kimsedir.   Şüphelinin  ifadesi  alınırken kesinlikle yemin  teklif  edilmemeli, 
CMK’nın  147.  maddesinde  belirtilen  hususlara  ve  CMK’nın  148.  maddesinde  sayılan  yasak  usullere  uygun  olarak 
ifadesi  alınmalıdır .
 
Madde  147 –  (1)  Şüphelinin  veya  sanığın  ifadesinin  alınmasında  veya  sorguya  çekilmesinde  aşağıdaki  hususlara   
uyulur:
a) Şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla 
yükümlüdür. 
b) Kendisine yüklenen suç anlatılır.
c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorgusunda 
hazır  bulunabileceği,  kendisine  bildirilir. Müdafi  seçecek  durumda olmadığı  ve bir müdafi yardımından  faydalanmak 
istediği 
takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirilir. 
d) 95 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişinin yakınlarından istediğine yakalandığı derhâl bildirilir.
e) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu söylenir. 
f) Şüpheden  kurtulması  için somut  delillerin  toplanmasını  isteyebileceği  hatırlatılır ve  kendisi  aleyhine  var  olan 
şüphe  nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek olanağı tanınır.
g) İfade verenin veya sorguya çekilenin kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi alınır.
h) İfade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılır.
i) İfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta aşağıda belirtilen hususlar yer alır:
1. İfade alma veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih.
2. İfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade veren veya sorguya 
çekilen kişinin açık kimliği.
3. İfade almanın veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip getirilmediği, bu işlemler yerine 
getirilmemiş ise nedenleri.
4. Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan müdafi tarafından okunduğu ve imzalarının 
alındığı.
5. İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri



Madde  148 –  (1)  Şüphelinin  ve  sanığın  beyanı özgür  iradesine  dayanmalıdır.  Bunu 
engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte 
bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz.

(2) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.

(3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez.

(4)  Müdafi  hazır  bulunmaksızın  kollukça  alınan  ifade,  hâkim  veya  mahkeme  huzurunda 
şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz. 

(5) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, 
bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir.



Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi
Madde 149
(1)  Şüpheli  veya  sanık,  soruşturma  ve  kovuşturmanın  her  aşamasında  bir  veya  birden 
fazla müdafiin yardımından yararlanabilir; kanunî temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya 
sanığa müdafi seçebilir.
(2) Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat hazır bulunabilir.
(3) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla 
görüşme,  ifade alma veya  sorgu  süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma 
hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.

Müdafiin görevlendirilmesi
Madde 150 
  (1)  Şüpheli  veya  sanıktan  kendisine  bir  müdafi  seçmesi  istenir.  Şüpheli  veya  sanık, 
müdafi  seçebilecek  durumda  olmadığını  beyan  ederse,  istemi  halinde  bir  müdafi 
görevlendirilir.
(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede 
malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.
(3)  Alt  sınırı  beş  yıldan  fazla  hapis  cezasını  gerektiren  suçlardan  dolayı  yapılan 
soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır. 
(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.



                                                                                                          ŞÜPHELİ DAVETİYESİ

  
SAYI:  2005/                       
                                                                                                                                                                                                                   ..   .. ./ .... 
/200 .
ÇAĞRILAN ŞÜPHELİ: 
ADRESI: 
İFADE YERİ:  KAT:     ODA:  
YÜKLETİLEN SUÇ: 
 
 
 
 
 
Bu  davetiye  ile,  hakkınızda  yapılan  soruşturmada…..  yükletilen  suç  nedeniyle  Ceza  Muhakemesi  Kanununun  147.  maddesi  uyarınca 
ifadenizin  alınması  gerektiğinden    ...  ./.../..  ...  günü  saat  .....  te  ifade  yerinde  hazır  bulunmanız  gerektiği,  bildirilen  tarihte  gelmediğiniz 
takdirde, hakkınızda kanuni usullerin uygulanacağı, Ceza Muhakemesi Kanununun 145. maddesi uyarınca bildirilir. 
 
 

                                                                                                                        Soruşturmacı

UYULMASI GEREKLİ KURALLAR VE HAKLARINIZ: 
 1 Kimliğinize ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmanız gerekmektedir. 
2 Vatandaşlık numaranızı bildirmeniz gerekmektedir. 
3 Müdafiiniz hukuki yardım için ifadenizde bulunabileceği gibi, müdafi seçecek durumda değilseniz ve Baro tarafından müdafi 
görevlendirilmesini isteyebilirsiniz. 
4 İfade için geldiğinizde kimliğinizin belirlenmesinden sonra açıklama yapmayı bilirsiniz. 
5 Bildireceğiniz somut delillerin toplanmasını isteyebilirsiniz. 



                                                                                            

 ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI (Müdafisiz)
 
 ADI VE SOYADI         : 
BABA VE ANNE ADI              :
DOĞUM TARİHİ VE  YERİ                   :
NÜFUSA KAY. OLD. YER      :
KİMLİK NO                              :
İKAMET ADRESİ      :
İŞ ADRES İ      :
İŞCEP TELEFON NO          :
MESLEGİ VE EKONOMİK DURUMU   :
İFADENİN ALINDIĞI YER  : ……… ………………. Odası
TARİH VE SAAT  : ./ . ./200   Saat :
 
 
 
Ceza soruşturmasının konusu olan ve suç teşkil eden fiil şüpheliye anlatıldı. Hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53c maddesi 
hükümleri  uyarınca  ceza  soruşturması  açıldığı  bildirildi.  Şüpheliye,  müdafi  seçme  hakkının  bulunduğu  ve  onun  hukuki  yardımından 
yararlanabileceği,  müdafiin  ifadesinde  hazır  bulunabileceği  bildirildi,  müdafi  seçecek  durumda  olmadığı  ve  bir  müdafi  yardımından 
faydalanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirileceği hatırlatıldı. Şüpheli: Müdafi istemediğini beyan etti. 
Ceza Muhakemesi Kanununun 147. maddesi uyarınca, Şüpheliye kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlü olduğu 
hatırlatıldı. Şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliye yükletilen suç hakkında açıklamada bulunmama hakkı olduğu bildirildi. 
Şüpheliye yakınlarından istediğine yakalandığını bildirme hakkı hatırlatıldı. Şahsi ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alındı. 
Şüpheliye, şüpheden kurtulması için somut delillerin  toplanmasını  isteyebileceği hatırlatılarak kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini 
ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürme imkânı bulunduğu bildirildi. 
 
ŞÜPHELİ İFADESİNDE : …………………………………………………………… ……………… …………İlave edeceği başka bir husus 
olup olmadığı soruldu. “Yoktur”  dedi. Tutanak kendisine okutuldu, yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu belirtmesi üzerine, tutanak 
birlikte imzalandı... ./ .. ./200 .... 
 
 SORUŞTURMACI                                KATİP                                                             ŞÜPHELİ                     
 



TANIKLARIN ÇAĞRILMASI VE DİNLENİLMESİ:
ØTanık  Çağrı  Kağıdı  ile  çağrılır  tanığın  bu  çağrıya  uymaması  halinde  Cumhuriyet  Başsavcılığı 
aracılığı ile çağrılması gerekir.
Tanıkların Çağırılması
CMK Madde 43 
(1) Tanıklar çağrı kâğıdı ile çağrılır. Çağrı kâğıdında gelmemenin sonuçları bildirilir. Tutuklu 
işlerde tanıklar için zorla getirme kararı verilebilir . Karar yazısında bu yoldan getirilmenin nedenleri 
gösterilir ve bunlara çağrı kâğıdı ile gelen tanıklar hakkındaki işlem uygulanır. 
(2) Bu çağrı telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de 
yapılabilir. Ancak, çağrı kâğıdına bağlanan sonuçlar, bu durumda uygulanmaz. 
(3) Mahkeme, duruşmanın devamı sırasında hemen dinlenilmesi gerekli görülen tanıkların 
belirteceği gün ve saatte hazır bulundurulmasını görevlilere yazılı olarak emredebilir.
(4) Cumhurbaşkanı kendi takdiri ile tanıklıktan çekinebilir. Tanıklık yapmayı istemesi halinde 
beyanı konutunda alınabilir ya da yazılı olarak gönderebilir. 
(5) Bu madde hükümleri, kişinin ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme önünde tanık 
olarak dinlenmesi halinde uygulanabilir.

Çağrıya uymayan tanıklar
CMK Madde 44  
(1) Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar  zorla getirilir ve 
gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre 
ödettirilir. Zorla getirilen tanık evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri sonradan bildirirse 
aleyhine hükmedilen giderler kaldırılır.
(2) Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki zorla getirme kararı askerî makamlar aracılığıyla 
infaz olunur.



ØTanığın  başka  ilde  bulunması  durumunda  o  ilde  bulunan  Yükseköğretim  Kurumu 
aracılığı ile  ifadesinin alınması yolu tercih edilebilir.  
ØTanıklara  ayrı  ayrı  yemin  verdirilmesi  zorunlu  olup  yemin  şekli  CMK’nın  55. 
maddesinde tanıklıktan önce ve sonra olmak üzere iki defa olarak düzenlenmiştir. 
Yeminin biçimi
Madde 55 
(1) Tanığa verilecek yemin, tanıklıktan önce "Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine 
yemin ederim." ve 54 üncü maddeye göre tanıklıktan sonra verilmesi hâlinde "Bildiğimi dosdoğru söylediğime 
namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim." biçiminde olur.
(2) Yemin edilirken herkes ayağa kalkar.

ØCMK’nın 50. maddesinde belirtilen tanıklar yeminsiz dinlenebilir. 
Yemin verilmeyen tanıklar
Madde 50  
(1) Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir:
a) Dinlenme sırasında onbeş yaşını doldurmamış olanlar.
b) Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar.
c) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç 
delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü olanlar.



Tanığa dinlenmeden önce gerçeği söylemesinin önemi, gerçeği söylememesi 
halinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılabileceği, doğruyu söyleyeceği 
hususunda yemin edeceği anlatılmalıdır. 

Tanığa görevinin önemini anlatma

Madde 53
(1) Tanığa;
a) Dinlenmeden önce, gerçeği söylemesinin önemi, 
b) Gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı, 
c) Doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği, 
d) Duruşmada mahkeme başkanı veya hâkimin açık izni olmadan mahkeme salonunu 
terk edemeyeceği,
Anlatılır.

ØTanık olarak dinleneceklerin,  tanıklık yapmaları  kendileri  ve yakınları  için  ağır  bir 
tehlike  oluşturacaksa  kimliklerin  saklı  tutulması  için  soruşturmacı  tarafından gerekli 
önlemler alınır, tanığa ait kişisel bilgiler soruşturmacı tarafından muhafaza edilir.
ØTanıklık  edilen  konuları  aydınlatmak  bilgilerin  dayandığı  durumları 
değerlendirebilmek için tanığa ayrıca soru yöneltilebilir. 



ØTanıklıktan  kimlerin  çekinebileceği  CMK’nın  45.  maddesinde  sayılmıştır.  Tanık 
Kendisini veya 45. maddede yer alan kişileri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte 
olan sorulara cevap vermekten çekinebilir. Bu durum tanığa önceden bildirilir. 
Tanıklıktan çekinme

Madde 45   
(1) Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilir:
a) Şüpheli veya sanığın nişanlısı.
b) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi.
c) Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu.
d) Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın 
hısımları.
e) Şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanlar.
(2) Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin 
önemini anlayabilecek durumda olmayanlar, kanunî temsilcilerinin rızalarıyla tanık olarak 
dinlenebilirler. Kanunî temsilci şüpheli veya sanık ise, bu kişilerin çekinmeleri konusunda 
karar veremez.
(3) Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden önce tanıklıktan 
çekinebilecekleri bildirilir. Bu kimseler, dinlenirken de her zaman tanıklıktan 
çekinebilirler.



Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme
Madde 46  
(1) Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecekler ile çekinme konu ve koşulları şunlardır:
a) Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi 
sebebiyle öğrendikleri bilgiler.
b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları 
mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler.
c) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdikleri kişiler 
hakkında öğrendikleri bilgiler.
(2) Yukarıdaki fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan kişiler, ilgilinin rızasının varlığı halinde, tanıklıktan 
çekinemez. 

Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık 
Madde 47  
(1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler, Devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulamaz. Açıklanması, Devletin 
dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde 
tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgiler, Devlet sırrı sayılır.
(2) Tanıklık konusu bilgilerin Devlet sırrı niteliğini taşıması halinde; tanık, sadece mahkeme hâkimi veya heyeti 
tarafından zâbıt kâtibi dahi olmaksızın dinlenir. Hâkim veya mahkeme başkanı, daha sonra, bu tanık 
açıklamalarından, sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan bilgileri tutanağa kaydettirir. 
(3) Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulanır. 
(4) Cumhurbaşkanının tanıklığı söz konusu olduğunda sırrın niteliğini ve mahkemeye bildirilmesi hususunu 
kendisi takdir eder.



Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme
Madde 48  
(1) Tanık, kendisini veya 45 inci maddenin birinci fıkrasında gösterilen kişileri ceza 
kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebilir. 
Tanığa cevap vermekten çekinebileceği önceden bildirilir.

Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi 
Madde 49  
(1) Mahkeme başkanı veya hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından gerekli 
görüldüğünde 45, 46 ve 48 inci maddelerde gösterilen hâllerde tanık, tanıklıktan 
çekinmesinin dayanağını oluşturan olguları bildirir ve bu hususta gerektiğinde 
kendisine yemin verdirilir.



Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi
Madde 51   
(1) 45 inci madde gereğince tanıklıktan çekinebileceklere yemin verip vermemek 
hâkim veya mahkemenin takdirine bağlıdır. Ancak, tanık yemin etmekten çekinebilir. 
Bu hususun kendisine bildirilmesi gereklidir.

Tanıkların dinlenmesi 
Madde 52 
 (1) Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenir.
(2) Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya 
kimliğin belirlenmesine ilişkin hâllerde birbirleri ile ve şüpheli ile yüzleştirilebilirler.
(3) Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir. 
Ancak; 
a) Mağdur çocukların,
b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddî gerçeğin ortaya 
çıkarılması açısından zorunlu olan kişilerin, 
Tanıklığında bu kayıt zorunludur.
(4) Üçüncü fıkra hükmünün uygulanması suretiyle elde edilen ses ve görüntü 
kayıtları, sadece ceza muhakemesinde kullanılır. 



Tanıklara yemin verilmesi
Madde 54 
(1) Tanıklar, tanıklıktan önce ayrı ayrı yemin ederler. Gerektiğinde veya bir kimsenin 
tanık sıfatıyla dinlenilmesinin uygun olup olmadığında tereddüt varsa yemin, 
tanıklığından sonraya bırakılabilir.
(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcıları da tanıklara yemin verirler.

Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini
Madde 56 
(1) Tanık, yüksek sesle tekrar ederek veya okuyarak yemin eder.
(2) Okuma ve yazma bilen sağır veya dilsizler yemin biçimini yazarak ve imzalarını 
koyarak yemin ederler. Okuma ve yazma bilmeyen sağır veya dilsizler işaretlerinden 
anlayan bir tercüman aracılığıyla ve işaretle yemin ederler.
Tanığın tekrar dinlenmesi

Madde 57 
(1) Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tekrar 
dinlenmesi gerektiğinde, yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla 
yetinilebilir.



Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması 

CMK Madde 58 

(1) Tanığa, ilk önce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim yeri, işyerinin veya geçici olarak 
oturduğu yerin adresi, varsa telefon numaraları sorulur. Gerekirse tanıklığına ne 
dereceye kadar güvenilebileceği hakkında hâkimi aydınlatacak durumlara, özellikle 
şüpheli, sanık veya mağdur ile ilişkilerine dair sorular yöneltilir.
(2) Tanık olarak dinlenecek kişilerin kimliklerinin ortaya çıkması kendileri veya 
yakınları açısından ağır bir tehlike oluşturacaksa; kimliklerinin saklı tutulması için 
gerekli önlemler alınır. Kimliği saklı tutulan tanık, tanıklık ettiği olayları hangi sebep 
ve vesile ile öğrenmiş olduğunu açıklamakla yükümlüdür. Kimliğinin saklı tutulması 
için, tanığa ait kişisel bilgiler, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından 
muhafaza edilir. 
(3) Hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi, tanık için ağır bir tehlike teşkil edecek 
ve bu tehlike başka türlü önlenemeyecekse ya da maddî gerçeğin ortaya çıkarılması 
açısından tehlike oluşturacaksa; hâkim, hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar 
olmadan da tanığı dinleyebilir. Tanığın dinlenmesi sırasında ses ve görüntülü aktarma 
yapılır. Soru sorma hakkı saklıdır.  
(4) Tanıklık görevinin yapılmasından sonra, kişinin kimliğinin saklı tutulması veya 
güvenliğinin sağlanması hususunda alınacak önlemler, ilgili kanunda düzenlenir. 
(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, ancak bir örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak uygulanabilir.



Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular
Madde 59 
(1) Tanık, dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak mahkeme 
başkanı veya hâkim tarafından, kendisine bilgi verilir; hazır olan sanık, tanığa gösterilir. 
Sanık hazır değilse kimliği açıklanır. Tanıktan, tanıklık edeceği konulara ilişkin 
bildiklerini söylemesi istenir ve tanıklık ederken sözü kesilmez.
(2) Tanıklık edilen konuları aydınlatmak, tamamlamak ve bilgilerinin dayandığı 
durumları gereğince değerlendirebilmek için tanığa ayrıca soru yöneltilebilir.

Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme 
Madde 60 
(1) Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinen tanık hakkında, bundan 
doğan giderlere hükmedilmekle beraber, yemininin veya tanıklığının gerçekleştirilmesi 
için dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her hâlde üç ayı geçmemek üzere disiplin 
hapsi verilebilir. Kişi, tanıklığa ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhâl 
serbest bırakılır. 
(2) Bu tedbirleri almaya naip hâkim ve istinabe olunan mahkeme ile soruşturma evresinde 
sulh ceza hâkimi yetkilidir.



                                                                                                            
TANIK İFADE TUTANAĞI

 

İFADENİN ALINDIĞI YER  : ……… ………………. Odası
İFADENİN ALINDIĞI TARİH  :   ./ . ./200   Saat :
KİMLİK TİPİ                              :
ADI VE SOYADI          : 
BABA VE ANNE ADI              :
DOĞUM TARİHİ VE YERİ               :
NÜFUSA KAY. OLD. YER      :
KİMLİK BİLGİLERİ  :
MEDENİ HALİ  :
İKAMET ADRESİ      :
İŞ ADRESİ      :
TELEFON NUMARASI         :
 
 
Tanığa CMK 53.maddesi gereği dinlenmeden önce gerçeği söylemesinin önemi, gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan dolayı 
cezalandırılacağı, doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği anlatıldı. «Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine 
yemin ederim.»
Tanığa CMK 45/3 maddesi gereği CMK 4511 maddede sayılan kişilerden olup olmadığı sorularak şüpheliyle böyle bir akrabalık ilişkisi varsa 
tanıklıktan çekilebileceği bildirildi. Tanığa CMK 48. maddesi gereği kendisini veya 45/1. maddede gösterilen kişileri ceza kovuşturmasına 
uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebileceği bildirildi. Tanık, yukarıda bildirilen hususları anladığını bildirmekle, 
CMK 54. maddesine göre yemin edeceği bildirildi. 
Tanığın CMK'nın 55. ve 56. maddesine göre yemini yaptınldı. 
 

TANIK İFADESİNDE: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 
 Konu hakkında söylemek istediklerinin bundan ibaret olduğunu belirtmesi üzerine işbu ifade zaptı bulunanların huzuruyla okunup imza altına 
alındı  ..... ./.. .. ./200 ... 

 

SORUŞTURMACI     KÂTİP                          TANIK
 
 



Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması

Madde 169 
(1) Şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu, tanık ve bilirkişinin dinlenmesi veya bir keşif ve 
muayene sırasında Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkiminin yanında bir zabıt kâtibi bulunur. 
Acele hâllerde, yemin vermek koşuluyla, başka bir kimse, yazman olarak görevlendirilebilir.
(2) Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, adlî kolluk görevlisi, Cumhuriyet 
savcısı veya sulh ceza hâkimi ile hazır bulunan zabıt kâtibi tarafından imza edilir.
(3) Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta avukatın isim ve 
imzasına da yer verilir.
(4) Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, tarihi, başlama ve bitiş saatini ve işleme katılan veya ilgisi 
bulunan kimselerin isimlerini içerir. (2)
(5) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları 
okunur veya okumaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza 
ettirilir.
(6) İmzadan kaçınma hâlinde nedenleri tutanağa geçirilir.
(7) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci 
Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ile 12/4/1991 
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlarla ilgili yürütülen 
soruşturma ve kovuşturmalarda, kolluk tarafından düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlilerin açık 
kimlikleri yerine sadece sicil numaraları yazılır. Kolluk görevlilerinin ifadesine başvurulması 
gerektiği hâllerde çıkarılan davetiye veya çağrı kâğıdı, kolluk görevlisinin iş yeri adresine tebliğ 
edilir. Bu kişilere ait ifade ve duruşma tutanaklarında adres olarak iş yeri adresleri gösterilir.



Ø Şikayetçinin Dinlenilmesi:

Olayda  şikayetçi  varsa  soruşturmacının  onu  da  usulüne  uygun  şekilde 
davet ederek dinlemesi, halen şikayetçi olup olmadığını sorması gerekir. 
Bu  işlem  takibi  şikayet  bağlı  olan  suçlarda  sonucu  etkileyeceğinden 
mutlaka yerine getirilmesi gerekir. 



Ø Diğer Soruşturma İşlemleri:

üSoruşturma işlemlerinde yardımcı olmak üzere bir yeminli katip görevlendirilebilir. 
üSoruşturmacının  alınan  ifadelerin  yanı  sıra,  tüm bilgi  ve  belgeleri  değerlendirmesi,    suça 
konu olay ile şüphelilerin illiyet (sebepsonuç ilişkisi) bağını ortaya koyması gerekir.
üSöz  konusu  olayda  kurum  zararının  oluşup  oluşmadığının  incelemesi  ve  sorumlusunun 
belirlemesi  ve  bu  zararın  usulüne  uygun  olarak  tahsil  edilmesi  gerektiğinin  soruşturma 
raporunda belirtmesi gerekir. 
üSoruşturmacı  suçun mahiyeti  ve  soruşturmanın  selameti  açısından şüphelinin  soruşturma 
süresince görevden uzaklaştırılmasını yetkili disiplin amirinden isteyebilir. 
üSoruşturmacı bir cumhuriyet savcısı gibi hareket yetkilerine sahip olduğundan her türlü bilgi 
belgeyi talep edebilir. 
üCMK 161 madde gereğince kanuni dayanakları gösterilmesine rağmen işlem yapmamakta 
direnen  kamu  görevlileri  olursa,  soruşturmacı  bu  durumu  evrakı  ile  birlikte  soruşturma 
emrini  veren  disiplin  amirine  bildirebilir.  Disiplin  Amiri  de  o  kamu  görevlisi  hakkında 
doğrudan soruşturma yapılmasını suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcısından ister.
üSoruşturmacı  raporunun  sonuç  ve  teklif  kısmında  sanık  hakkında mutlaka  men-i 
muhakeme veya lüzum-u muhakeme teklifini içerir ibarelerinden birini kullanmalıdır. 



Ø Ceza Soruşturma dosyasının  incelenmesi  İdare  tarafından Yapılmamakta olup Yetkili 
Kurul Tarafından Yerine Getirilmektedir. 

Ø Ceza  Soruşturma  Dosyasının  İdareye  tesliminden  itibaren  ivedilikle  Yetkili  Kurul 
Bürosuna yazı ile teslim edilmesi gerekmektedir. 

Ø Yetkili Kurul idari ve akademik personeller açısından farklılık arz etmektedir;
1) Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve 

dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile üniversite genel 
sekreterleri  hakkında,  rektörün  başkanlığında rektörce  görevlendirilen  rektör 
yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul, 

2) Öğretim  elemanları,  fakülte,  enstitü  ve  yüksekokul  sekreterleri  hakkında üniversite 
yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul, 

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili 
il idare kurulu karar verir. 

Ø Akademik ve idari personelin birlikte şüpheli olarak yer aldığı dosyalarda Yetkili Kurul 
akademik personele göre belirlenecektir. 

Ceza Soruşturma Dosyasının Yetkili Makama Tesliminden Sonra 
Yapılacak İşlemler



ü 2547 Sayılı Kanunun 53/A maddesinin n bendinde; “Bir fiilden dolayı ilgili hakkında 
ceza soruşturması veya kovuşturması yapılıyor olması, aynı fiilden dolayı disiplin 
soruşturması yapılmasına, ceza verilmesine ve bu cezanın yerine getirilmesine engel 
değildir. Gerektiğinde ceza kovuşturması bekletici mesele yapılabilir. Bu durumda 
disiplin soruşturmasına ilişkin zamanaşımı süreleri durur.” ifadesi yer almaktadır.  

ü Disiplin ve Ceza  soruşturmasını  birlikte  yürüten  soruşturmacı  disiplin  soruşturmasını 
ve  ceza  soruşturmasını  ayrı  ayrı  hazırlayacağı  soruşturma  raporları  ve  soruşturma 
dosyaları ile birlikte Yetkili Makama sunmalıdır. 

ü Disiplin Soruşturması 2547 Sayılı Kanun ile 657 Sayılı Kanun hükümlerine göre, ceza 
soruşturması 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yürütülmelidir. 

ü Disiplin  ve  Ceza  soruşturmasına  ilişkin  tek  bir  görevlendirme  yazısı  olsa  bile  bir 
disiplin soruşturması bir ceza soruşturması dosyası bulunmalıdır. Her iki dosyada ikişer 
suret soruşturma raporu bulunmak zorundadır.

Disiplin Ve Ceza Soruşturmasının Birlikte Başlatılması Halinde



ÖĞRENCİ DİSİPLİN 
SORUŞTURMALARI



Ø Öğrenci  Disiplin  Soruşturmaları  usul  işlemleri  açısından  personel  disiplin 
soruşturmaları ile benzerlik göstermektedir.

Ø Öğrenci  Disiplin  Soruşturmaları  Yükseköğretim Kurumları  Öğrenci  Disiplin 
Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir.  

Ø Soruşturma Açmaya Yetkili Amir;
            Fakülte,  Yüksekokul,  Meslek  Yüksekokulu,  Enstitü  Müdürleri  kendi 
öğrencileri  hakkında  soruşturma  açmaya  yetkilidir. Müşterek  alan  veya 
mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak üniversite rektörleri yetkilidir. 

Ø Soruşturma zamanaşımı;

Soruşturmaya olayın öğrenilmesi  ile derhal başlanmalıdır ve   15 GÜNLÜK 
süre içerisinde tamamlanmalıdır. Soruşturmacılara ek süre verilmesi hükmü 
Danıştay Kararı ile iptal edilmiştir. Bu sebeple soruşturmaların 15 GÜNLÜK 
süre içerisinde tamamlanmasına dikkat edilmelidir. 

Öğrenci Disiplin SoruşturmalarıÖğrenci Disiplin Soruşturmaları



YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Soruşturma açmaya yetkili amirler

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 mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak üniversite 
rektörleri.
(2)  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.



Soruşturmanın süresi ve zamanaşımı
MADDE 13 – (1) Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip derhal 
başlanır. Soruşturma, onay tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN İÇİNDE 
sonuçlandırılır. 
(2) Bu Yönetmelikte 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 BİR AY İÇİNDE,
b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim 
kurumundan çıkarma cezalarında ÜÇ AY İÇİNDE,
disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman 
aşımına uğrar.
(3) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, EN GEÇ İKİ 
YIL İÇİNDE DİSİPLİN CEZASI VERİLMEDİĞİ TAKDİRDE, disiplin cezası 
verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak, disiplin amir veya kurulunun, bir adli 
yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı 
hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Söz konusu ihtiyaç, yetkili disiplin 
amir veya kurulunun alacağı bir karar ile tespit edilir.

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,



Soruşturmanın yapılış şekli

MADDE 14 – (1) Soruşturmanın gizliliği esastır.
(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.
(3) Yükseköğretim kurumlarının personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi, 
dosya  ve  başka  belgeleri  hiçbir  gecikmeye mahal  bırakmaksızın  verirler  ve  istenecek 
yardımları yerine getirirler.
(4)  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.
(5) Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumu içinde yer 
değiştirmesi  veya  yükseköğretim  kurumunu  değiştirmiş  bulunması  veya 
yükseköğretim  kurumundan  her  ne  sebeple  olursa  olsun  ayrılmış  olması, 
soruşturma  açılmasına,  devamına  ve  gerekli  kararların  alınmasına  engel  teşkil 
etmez.



Savunma hakkı

MADDE 15 – (1) Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen suçun 
neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten EN AZ YEDİ GÜN ÖNCE 
YAZILI olarak bildirilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde 
savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir.
(2) Savunma yapmak üzere gelen kişi, savunmasını sözlü olarak yapabileceği gibi 
yazılı olarak da sunabilir. 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.



Soruşturma raporu
MADDE 16 – (1) 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.

Ceza kovuşturması ile disiplin soruşturmasının birarada yürütülmesi
MADDE 17 – (1) 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.



Soruşturmanın sonuçlandırılması

MADDE 18 – (1) Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir 
aya kadar uzaklaştırma cezaları ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar, 
yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünce verilir.
(2) Müşterek mekanlarda işlenen disiplin suçlarından dolayı uyarma, kınama ve 
yükseköğretim kurumlarından bir aya kadar uzaklaştırma cezası verme yetkisi 
rektöre aittir.
(3) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile 
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir.
(4) 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.
(5) Soruşturma dosyasını inceleyen rektör, dekan, müdür veya disiplin kurulu, 
gerekli görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı 
soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilir.



Disiplin kurulunun çalışma usulü
MADDE 19 – (1) Disiplin kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve 
saatte toplanır.
(2) Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının 
düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.
(3) Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam 
sayısının salt çoğunluğudur.

Raportörlük ve görüşme usulü
MADDE 20 – (1) Disiplin Kurullarında raportörlük görevi, başkanın 
görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın 
incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.
(2) Kurulda öncelikle raportörün açıklamaları dinlenir. Kurul gerek görürse 
soruşturmacıları da dinleyebilir. Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar 
başkan tarafından açıklanır.



Oylama ve karar
MADDE 21 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu, 
soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir; 
gerekçelerini göstermek kaydıyla başka bir disiplin cezası da verebilir.
(2) Disiplin kurullarında kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 
alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk 
sağlanmış sayılır.
(3) Soruşturmacı disiplin kurulu üyesi ise soruşturmasını yürüttüğü dosyanın 
toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.

Karar süresi
MADDE 22 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amirler uyarma, kınama, 
yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına, 
soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren ENGEÇ ON GÜN İÇİNDE 
karar vermek zorundadırlar.
(2) Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal 
disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 
EN GEÇ ON GÜN İÇİNDE karar vermek zorundadır.



Disiplin cezası verilirken dikkat edilecek hususlar

MADDE 23 – (1) Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları 
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 alırlar.



Uygulama ve itiraz
 
Cezaların bildirilmesi
MADDE 24 – (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.

Disiplin cezalarının uygulanması
MADDE 25 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında 
hangi tarihten itibaren uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları 
verildikleri tarihten itibaren uygulanırlar.



Disiplin cezalarına karşı başvuru yolları

MADDE 26 – (1) Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına 
karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.
(2) İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı onbeş gün 
içinde kesin olarak karara bağlar. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite 
yönetim kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. 
Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz 
önünde bulundurarak itirazı karara bağlar.
(3) Bu Yönetmeliğe göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da 
idari yargı yoluna başvurulabilir.



Tebligat ve adres bildirme

MADDE 27 – (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.

(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.
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