
SORUŞTURMA RAPORU 
Soruşturma onayı     : 
Soruşturma başlama tarihi    : 
Soruşturulanın kimliği     : 
TC/YU kimlik no     : 
Adı-soyadı      : 
Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu/Enstitü : 
Bölümü /Programı     :  
Okul Numarası        : 
Doğum tarihi ve yeri     : 
Ana adı       : 
Baba adı      : 
 
İddia edilen suç konuları : Örnek: Sınavda kopya çekmek 
 
Soruşturmanın safhaları : a- Şikayet konularının belirlenmesi, soruşturulan-tanıkların   

     davet yazılarının yazılması ve tebliği,  
     (Dizi Pusulası-4, 5, 6, 7)-ÖRNEKTİR. 

     b- Soruşturulanın-tanıkların yazılı-sözlü ifade ve 
     savunmalarının alınması, (DP-10, 11, 12, 13)-ÖRNEKTİR. 

     ç- Soruşturma Raporu’nun hazırlanması, (DP-14)-ÖRNEKTİR. 
     d- Dizi Pusulası’nın hazırlanması, (DP-15)-ÖRNEKTİR. 
     e- Disiplin Soruşturma Dosyası’nın Dekanlığa arz edilmesi. 
          (DP-16)-ÖRNEKTİR. 
 
Deliller    : a- Şikayet başvurusunda beyan edilen kopya belgesi, 

     Belgeleri, 
     b- Tanık ifadesi/ ifadeleri, 
     c- Soruşturulanın ifadesi – savunması. 
 
Alınan savunmaların özeti : a- Tanık ………….……. Savunma özeti: Sınav esnasında yanında 
oturmasına rağmen görmediğini, gözetmen müdahale edince olaydan haberdar olduğunu beyan eder. 
     b- Soruşturulan ..................... Savunma özeti; Daha önceden hazırlık 
yaptığını, kopya çekmediğini, sıranın üzerinde unuttuğunu, bakmadığını, üzüldüğünü, pişman olduğunu beyan 
eder. 
 

Suçun sabit olup-olmadığı  : Yapılan tetkiklerde tutulan tutanak, soruşturulan, tanık ve bilirkişi 
raporu değerlendirildiğinde; öğrencinin sınav kağıdının altına koyduğu kopyalığa bakarak kopya çektiğini, 
sorularla kopya kağıdındakiler karşılaştırıldığında soruların yanıtlarının olduğu, diğer tanık ……………………..’ın 
“Görmedim” dese de, eylemin sabit olduğu, gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

Öğrencinin başka bir disiplin cezasının olmadığı göz önünde bulunduruldu. Öğrencinin ifadesinde 
“pişmanım” demesi eylemin gerçekleştiği kararını pekiştirmektedir. 

Öğrencinin pişmanlık duyması ceza indirimi için neden olarak görülse de bunun öğrenciye, kopya çekme 
hakkı tanımak gibi bir ikilemi de beraberinde getireceği göz önünde bulundurulduğunda dikkate alınmaması daha 
yerinde olacaktır.  

Öğrencinin; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 7/e maddesi uyarınca; Sınavlarda 
kopya çekmek suçunu işlediği sabit görüldüğünden, “Yükseköğretim Kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma” 
cezasının verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 
 
Sonuç olarak; 

Adı geçen öğrenciye; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 7/e maddesi uyarınca, 
sınavlarda kopya çekmek suçu nedeniyle “Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma” cezası ile 
cezalandırılmasının uygun olacağı kanaatimi arz ederim. 
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