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 Soruşturma, soruşturma onayındaki (varsa ekinde yer alan şikâyet dilekçesindeki)
iddialar incelenerek bu konular kapsamında yapıldı mı? 

 Soruşturma konusu ile ilgili gerekli bilgi ve belge temin edildi mi?

 Varsa öncelikle müştekinin ifadesi alındı mı?

 Hakkında soruşturma yapılana (şüpheliye) isnad edilen fiil belirtilerek ve savunma
davetiyesi  tebliğ edildikten sonra en az 7 (yedi) gün süre verilerek usulüne uygun
savunması alındı mı ? 

 Hakkında soruşturma yapılan kişi  ya  da müşteki  tanık gösterdi  ise  bu tanıkların
ifadesi usulüne uygun (yeminli olarak) alındı mı?

 Kişilere  tebligatlar  tebliğ-tebellüğ belgesi  ile  ya  da 7201 sayılı  Tebligat  Kanunu
usulüne göre yapıldı mı? 

 Öğrencinin  daha önce disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge temin edildi mi?

 Soruşturma  raporu,  soruşturma  onayında  belirtilen  fiil  dikkate  alınarak  Disiplin
Yönetmeliğindeki suç ve cezalar ayrı ayrı tahlil edilerek hazırlandı mı? 

 Ceza teklifi varsa alt ceza uygulamasına gidilip gidilmediği hususu gerekçeli olarak
açıklandı mı?

 Dizi pusulası oluşturulup soruşturma dosyası dizi pusulasındaki sıraya göre tanzim
edildi mi?

 Soruşturma raporunun her sayfası paraflanıp, son sayfası tarih belirtilerek imzalandı
mı? 
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 Soruşturma dosyası için dizi pusulası oluşturulmuş mu?

 Soruşturma  raporu  usulüne  uygun  (soruşturma  onayında  belirtilen  fiil  dikkate
alınarak)  hazırlanmış mı? 

 Konuya ilişkin bilgi ve belge temini yapılmış mı? 

 Varsa şikâyetçinin ve tanıkların ifadesi usulüne uygun olarak alınmış mı? 

 Hakkında soruşturma yapılanın savunması isnad edilen fiil belirtilerek ve en az 7
gün süre verilerek usulüne uygun olarak alınmış mı?

 Kişilere yapılan tebligatlara ilişkin tebliğ evrakları dosya içerisinde yer alıyor mu?

 Soruşturma konusu fiil açıklığa kavuşturulmuş mu? Ceza teklifi varsa fiilin karşılığı
olan ceza teklifi Yönetmelikteki suç ile tahlil edilerek yapılmış mı? 

 Ceza  teklifi  varsa  alt  ceza  uygulamasına  gidilip  gidilmediği  gerekçeli  olarak
açıklanmış mı?

 Soruşturma raporunun her sayfası soruşturmacı tarafından paraflanıp, son sayfası
tarih belirtilerek imzalanmış mı?
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 Soruşturma dosyası için dizi pusulası oluşturulmuş mu?

 Soruşturma  raporu  usulüne  uygun  (soruşturma  onayında  belirtilen  fiil  dikkate
alınarak)  hazırlanmış mı? 

 Konuya ilişkin bilgi ve belge temini yapılmış mı? 

 Varsa şikâyetçinin ve tanıkların ifadesi usulüne uygun olarak alınmış mı? 

 Hakkında soruşturma yapılanın savunması isnad edilen fiil belirtilerek ve en az 7
gün süre verilerek usulüne uygun olarak alınmış mı?

 Kişilere yapılan tebligatlara ilişkin tebliğ evrakları dosya içerisinde yer alıyor mu?

 Soruşturma konusu fiil açıklığa kavuşturulmuş mu? Ceza teklifi varsa fiilin karşılığı
olan ceza teklifi Yönetmelikteki suç ile tahlil edilerek yapılmış mı? 

 Ceza  teklifi  varsa  alt  ceza  uygulamasına  gidilip  gidilmediği  gerekçeli  olarak
açıklanmış mı?

 Soruşturma raporunun her sayfası soruşturmacı tarafından paraflanıp, son sayfası
tarih belirtilerek imzalanmış mı?

UNUTMAMALI  :  Disiplin  Kurulunda  Soruşturmacı,  Birim  Amiri

(Dekan/Müdür) var mı? (Var ise Disiplin Kurulundan çıkmalı.) 


