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AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

PERSONEL CEZA SORUŞTURMASI REHBERİ 

 

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca yükseköğretim üst 

kuruluşları ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim 

elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 

memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen 

suçlar nedeniyle haklarında Savcılıklarca doğrudan soruşturma açılması mümkün değildir. 

Yukarıda sayılan personelin görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri 

ileri sürülen suçlar hakkında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/c maddesinde 

düzenlenen hükümlere göre ceza soruşturması yapılarak haklarında son soruşturmanın açılıp 

açılmamasına (şüphelinin görev unvanına göre)  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/c 

maddesinde düzenlenmiş olan kurullarca karar verilir.  

 

1.) Soruşturmaya Yetkili Amirler ve Soruşturmanın Açılması  

2547 sayılı Kanun’un 53. maddesindeki düzenlemeye göre, soruşturma açmaya yetkili 

amir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı veya diğer disiplin amirleridir.  

Soruşturmaya yetkili makam, Yükseköğretim kurumunda çalışan personelin, görevi 

sırasında veya görevinden doğan bir suç işlediğini, İlgili Cumhuriyet Savcılığının görevsizlik 

kararı, ihbar, şikâyet, basın yayın yolu ile veya doğrudan doğruya suça şahit olarak öğrenmesi 

durumunda, 2547 sayılı Kanun’un 53/c-1 maddesine göre personel hakkında ceza soruşturması 

başlatır. Yetkili amir soruşturmayı bir soruşturmacı veya soruşturmacılar (komisyon) vasıtası ile 

yaptırır. Soruşturma disiplin amiri tarafından imzalanacak soruşturma onayı (Soruşturma oluru 

ve görevlendirme emri) ile başlatılır. Soruşturma onayının bir sureti bilgi için Personel Daire 

Başkanlığına gönderilir.  

Soruşturma onayında kimin hakkında soruşturma açıldığı ismen ifade edilmeli, fail 

bilinmiyorsa onayda soruşturmacıdan varsa failin veya faillerin belirlenmesi istenmeli ve 

soruşturma konusu fiilin nelerden ibaret olduğu açıkça belirtilmelidir. Onayda isnat edilen suçun 

Türk Ceza Kanunun hangi maddesi kapsamında değerlendirileceğinin ifade edilmemesi gerekir. 

Yani soruşturmacıya talimat niteliğini taşıyacak, belirli bir ceza maddesine yönlendirecek 

soruşturma onaylarından kaçınmak gerekir. 

 

2.) Soruşturmacıların Nitelikleri 

 Soruşturmacının görev ve derecesi ya da akademik unvanı, soruşturması yapılan 

memurun görev ve derecesinden ya da akademik personelin unvanından daha yüksek ya da aynı 

düzeyde olmalıdır. Yöneticiler ve idari personel hakkındaki soruşturmalarda da unvan eşitliği 
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aranır. Değişik statüdeki personelin birlikte suç işlemesi halinde soruşturmacı tayini, üst 

statüdeki personele göre belirlenir.   

3.)Soruşturmanın Yapılması  

Soruşturma onayı ile görevlendirilen soruşturmacı, soruşturma emrini incelemek 

suretiyle hangi konu ve konularda, kim veya kimler hakkında soruşturma yapılması istendiğini 

tespit eder. Soruşturma onayı ekinde yer alan şikâyet dilekçeleri, ihbar yazıları ve varsa diğer 

kayıt ve belgeleri dikkatle inceleyerek iddialarla ilgili gerekli bilgi ve belgeleri ilgili makam ve 

kişilerden temin ederek dosyada toplar. Gerekli gördüğü takdirde keşif yapar, bilirkişi 

incelenmesi isteyebilir ve ihtiyaç duyduğu tüm delilleri toplayabilir. Disiplin ve ceza 

soruşturmasının birlikte yürütülmesi halinde her iki soruşturmaya ilişkin usullere de uyulur. 

Soruşturmacının görevleri aşağıdaki gibidir:  

a- Şikâyetçinin İfadeye Çağırılması ve İfadesinin Alınması: Şikayetçi, soruşturmaya 

konu olayı içeren davet yazısı ile önceden belirlenmiş gün, saat ve yerde ifade vermek üzere 

davet edilir. Davet yazısı müştekiye iadeli taahhütlü mektupla ya da elden tebliğ edilir ve tebliğe 

ilişkin belge (iade taahhüt kartı, tebliği mazbatası, tebliğ tebellüğ belgesi vb.) soruşturma 

dosyasına konulur. Şikâyetçiye varsa şikâyet dilekçesindeki imzanın kendisine ait olup olmadığı 

sorularak, ifadesinin alınmasına başlanır. Şikâyetçinin, soruşturmacı ve bir yeminli kâtip 

eşliğinde kimlik bilgileri ile tüm şikâyetleri dinlenerek zapta geçirilir. Hazırlanan tutanağın altı 

soruşturmacı, şikâyetçi ve yeminli kâtip tarafından imzalanır. İki nüsha olarak hazırlanmış olan 

tutanağın bir örneği talebi halinde müştekiye verilir ve soruşturmacıda kalan nüshası üzerine, 

diğer nüshayı elden aldığına ilişkin imzası alınır. Müştekinin ifadesi, şüpheli ve tanıkların 

ifadesinden önce alınır. İfadesi alınırken şikâyetçiye yemin teklif edilmez. 

 Müşteki dilerse ifadesini yazılı olarak sunabilir ancak huzurda veya istinabe suretiyle 

kimlik tespiti yapılmalı, tutanağa ifadesini yazılı vermek istediği hususu yazılarak, belli bir süre 

verilmeli, tutanakta bu süreyi müştekinin de onayladığı belirtilmelidir. 

 b- Şüphelilerin İfadeye Çağırılması ve İfadesinin Alınması: Şüpheli, soruşturmaya 

konu olayı ve dolayısıyla ne ile suçlandığını tam olarak görebileceği şekilde hazırlanmış davet 

yazısı ile önceden belirlenmiş gün, saat ve yerde olaya ilişkin savunmasını yapmak üzere davet 

edilir. Davet yazısı şüpheliye iadeli taahhütlü mektupla ya da elden tebliğ edilir ve tebliğe ilişkin 

belge soruşturma dosyası kapsamına alınır. Davet yazısında, savunmasını yapması sırasında 

dilerse yanında bir avukat bulundurabileceği hususu ile ifade vermek üzere gelmemesi halinde 

zorla getirileceği ihtarı yer alır. Şüpheliye, talep etmesi halinde savunmasını hazırlayabilmesi 

amacıyla makul bir süre verilir. Ancak disiplin ve ceza soruşturmasının birlikte yürütülmesi 

halinde disiplin soruşturmalarındaki usule de uyulması zorunludur. Sürelerin hesabında davet 

yazısının tebliğ edildiği gün hesaba katılmaz. Şüphelinin, soruşturmacı ve bir yeminli kâtip 

eşliğinde kimlik bilgileri ile tüm savunmaları dinlenerek zapta geçirilir. Hazırlanan tutanak 

soruşturmacı, şüpheli, varsa avukatı ve yeminli kâtip tarafından imzalanır. 

Şüpheli dilerse ifadesini yazılı olarak sunabilir ancak huzurda veya istinabe suretiyle 

kimlik tespiti yapılmalı, tutanağa şüphelinin savunmasını yazılı olarak vermek istediği hususu 

yazılarak, savunması için belli bir süre verilmeli, tutanakta bu süreyi şüphelinin de onayladığı 
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belirtilmelidir. İki nüsha olarak hazırlanmış olan tutanağın bir örneği talebi halinde şüpheliye 

verilir ve soruşturmacıda kalan nüshası üzerine, diğer nüshayı elden aldığına ilişkin imzası alınır. 

Savunmasının alınması öncesinde veya sonrasında şüpheliye, doğru söylediğine ilişkin kesinlikle 

yemin teklif edilmez.  

c- Tanıkların İfadeye Çağırılması ve İfadesinin Alınması: Tanık, soruşturmaya konu 

olayı içeren davet yazısı ile önceden belirlenmiş gün, saat ve yerde olaya ilişkin bilgi vermek 

üzere davet edilir. Davet yazısı tanığa iadeli taahhütlü mektupla ya da elden tebliğ edilerek 

tebliğe ilişkin belge soruşturma dosyasına eklenir. Tanığın kimlik bilgileri zapta geçirildikten 

sonra, olaya ilişkin bildikleri hakkında doğruyu söyleyeceği hususunda yemin ettirilir. Tanığın 

yemin etmekten imtina etmesi durumunda bu husus tutanağa geçirilir. İki nüsha hazırlanan 

tutanağın bir örneği talebi halinde tanığa verilir ve soruşturmacıda kalan nüshası üzerine, diğer 

nüshayı elden aldığına ilişkin imzası alınır. Tanığın ifade vermeye gelmemesi halinde zorla 

getirilmesini temin etmek üzere konu Rektörlük Makamına bildirilir. 

Tanık dilerse ifadesini yazılı olarak sunabilir ancak huzurda veya istinabe (ifadesine 

başvurulacak kişinin İl dışında olması veya askerlik, tutukluluk gibi nedenlerle ifade vermeye 

gelemeyecek durumda olması halinde ifadesinin, bağlı olduğu mülki ya da idari amir ya da 

tutukluk halinde cezaevi savcısı tarafından alınmasının talep edilmesi ) suretiyle kimlik tespiti 

yapılmalı, yazılı beyanının doğruluğuna ilişkin usulüne uygun yemin ettirilmeli, tutanağa 

ifadesini yazılı vermek istediği hususu yazılarak, belli bir süre verilmeli, tutanakta bu süreyi 

tanığın da onayladığı belirtilmelidir. 

d- Diğer Delillerin Toplanması: Soruşturmacı, soruşturma konusu olayı açıklığa 

kavuşturmak için ifadeler dışında ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri toplamak zorunda olup, 

yasal sınırlamalar dışında her türlü yetkiye de sahiptir. İhtiyaç duyduğunda keşif yapabilir, 

bilirkişi incelemesi yaptırabilir. Esasen 2547 Sayılı Kanun’da yer alan özel hüküm nedeniyle 

soruşturmacı, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısının sahip olduğu tüm yetkilere sahip 

ise de uygulamada bu durum pek çok kişi ve kuruluş tarafından bilinmediğinden soruşturmacılar 

zorluk yaşamaktadırlar. Bu konuda kurum dışı keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması 

gerektiğinde işlemlerin Rektörlük Makamı aracılığıyla yürütülmesi kolaylık sağlamaktadır. 

Ayrıca soruşturmacının bu tür talep evraklarının ekine görevlendirme yazısının bir suretini 

iliştirmesi, muhatabın soruşturmacının bu hususta yetkili bulunduğunu anlayabilmesi 

bakımından önem arz etmektedir. 

Soruşturmacı, bilirkişi incelemesi ya da keşfe ihtiyaç olup olmadığına dosya kapsamında 

kendisi karar verecektir. Ancak özellikle teknik alanlarda bilirkişi incelemesinin gerektiği ve 

gerekirse kurum dışından bir bilirkişi görevlendirilebileceği de unutulmamalıdır. Bu konuda 

Rektörlüğe gönderilen talep yazısında hangi alanda uzman bilirkişiye ihtiyaç duyulduğunun ve 

bilirkişi tarafından incelenmesi gereken hususların neler olduğunun açıklanması ve dosya 

suretinin yazıya eklenmesi gerekmektedir. 

e- Fezlekenin Hazırlanması: Soruşturma aşamasında müştekiler, şüpheliler ile tüm 

tanıkların ifadeleri alındıktan ve gerekli görülen tüm deliller toplandıktan sonra soruşturmacı 

tarafından, kendisine soruşturma görevi veren amire sunulmak üzere fezleke hazırlanır. 

Fezlekede, soruşturmayı açan kurum, soruşturması istenilen olay, soruşturmanın ne şekilde 
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başladığı, şüphelilerin isimleri (birden fazla şüpheli varsa tüm şüpheliler tek tek listelenmelidir) 

suçun niteliği, deliller, ifadelerin özeti, delillerin değerlendirilmesi, kanaat ve istem bölümleri 

yer alır. Fezlekenin ekinde, tebliğ belgeleri, tüm ifadeler ve yazılı ya da görsel bütün deliller yer 

alır. Dosya muhteviyatındaki tüm ekler belirli bir tertip ve düzen içinde dosyaya yerleştirilir. 

Eklere numara verilir ve fezlekede bu eklerle ilgili alanlara ek numarası yazılarak ilişkilendirilir.  

İstem bölümünde, soruşturmacı tarafından, şüpheli ya da şüphelilerin, yargılanmalarına yer olup 

olmadığına (lüzum-u muhakeme ya da men-i muhakeme) ilişkin kanaat bildirilir. 

 Fezlekede her bir şüpheli, olay ya da delil ayrı değerlendirilmeli, kanaat 

gerekçelendirilmelidir. Sanığın hangi eyleminin Türk Ceza Kanunun hangi maddesi kapsamında 

suç sayıldığı gerekçesi ve delilleri ile birlikte açıklanmalıdır.  İstem bölümünde kanaat 

bildirilirken de şüphelilerin isimleri tek tek yazılmalı her bir şüpheli için kanaat ve teklif ayrı ayrı 

belirtilmelidir. Sanıkların lüzum-u muhakemesi ya da men-i muhakemesine biçiminde toplu bir 

kanaat belirtmekten kaçınılmalıdır.  

4-) Soruşturmanın Sonuçlandırılması 

Soruşturmacının, soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı fezleke ve dosyayı ilgili yetkili 

kurula gönderilmek üzere soruşturma emri veren makama sunması üzerine, soruşturma yapmaya 

yetkili makam tarafından fezleke ve ekleri, karar vermeye yetkili kurula ulaştırılır. Artık şüpheli 

hakkında karar verilmesi aşamasına gelinmiş olur. İlk soruşturma aşamasından sonra son 

soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar 2547 sayılı Kanun’un 53/c-2 

maddesinde yer almaktadır.  

 Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları 

dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile üniversite genel sekreteri 

hakkında, rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç 

kişilik kurul,  

 Öğretim elemanları, fakülte enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite 

yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul,  

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle 

yetkili il idare kurulu tarafından son soruşturmanın açılıp açılmayacağına karar verilir. 

Öğretim elemanlarının fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyesi olup olmadığı 

hususu iyice araştırılmalıdır.  

Yetkili kurullar tarafından verilen kararlar, Danıştay’ın görevli dairesince verilecek 

kararın türüne göre itiraz üzerine veya kendiliğinden nihai olarak karara bağlanır. 

Üniversite Yönetim Kurulunca oluşturulacak kurulda, görevlendirilecek asıl ve yedek 

üyeler bir yıl için seçilirler. Süresi sona erenlerin tekrar seçilmeleri mümkündür. 

Son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar üye tam sayısı ile toplanır. 

Kurullara, üye olması halinde soruşturmacı, şikâyetçi ve şüpheliler katılamazlar. Noksanlar 

yedek üyelerle tamamlanır.  
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Kurullarda, her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy 

kullanılamaz. Kararlarda oy çokluğu esası uygulanır. Kararın oy çokluğu ile alınması halinde 

karara katılmayan üye imzasının yanına katılmadığını belirtmeli ve ayrıca katılmama gerekçesini 

yazılı olarak vermelidir. (Karşı oy yazısı) 

5-)Yetkili Kurullar ile Danıştay Tarafından Verilecek Kararlar ve İtiraz 

 2547 sayılı Kanun’un 53/c maddesinde, yukarıda sayılan karar kurullarınca son 

soruşturmanın açılması (lüzum-u muhakeme) veya son soruşturmanın açılmaması (men-i 

muhakeme) kararları verileceği belirtilmiştir. 

a) Lüzum-u Muhakeme (Son Soruşturmanın Açılması) Kararı: 2547 sayılı Kanun’un 

53. maddesine göre, şüphelinin isnat edilen suçu işlediğine ilişkin inandırıcı ve yeterli delil 

bulunursa, şüphelinin yargılanmasını sağlayan lüzum-u muhakeme kararı verilir. 

Yetkili kurul kararlarında, şüphelinin adı, soyadı, isnat edilen suçu işlediği sıradaki 

memuriyet unvanı ve görevi, şüpheliler hakkında cezai kovuşturmayı gerektiren suç konusu 

eylemin neden ibaret olduğu ve isnat edilen suç konusu eylemlerin hangi tarihte işlendiği, her 

eylem hakkında verilen kararın gerekçesi, verilen kararın oy birliği ile mi yoksa oy çokluğu ile 

mi verildiği ve deliller gösterilir. 

Lüzum-u muhakeme kararları şüpheliye ve şikâyetçiye tebliğ edilir. Şüphelinin 

bulunamaması durumunda, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda belirtilen ilanen tebliğ yolu ile 

tebligat yapılır. 

Lüzum-u muhakeme kararına karşı şüphelinin 10 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. 

İtiraz dilekçesi doğrudan Danıştay Başkanlığına verilebileceği gibi Danıştay’a gönderilmek 

üzere soruşturmayı açan makama da verilebilir. Karara karşı itiraz edilmesi halinde, kararın 

tebliğine ilişkin belge ve itiraz dilekçesi de eklenmek suretiyle fezleke, yetkili kurul kararı ve 

soruşturma dosyası Danıştay’a gönderilmek üzere ivedilikle Rektörlük Makamına iletilir. Yasal 

süre içinde itiraz edilmez veya karar üst kurulca (Danıştay) onanırsa kesinleşir. Dosya, itiraz 

üzerine kesinleşmişse Danıştay Başkanlığınca, itiraz edilmeksizin kesinleşmişse Rektörlük 

Makamı tarafından yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

İtiraz sonucu kararı inceleyen kurul, (Danıştay) lüzum-u muhakeme kararını bozarak 

şüphelinin men-i muhakemesine karar verebilir. Bu durumda ise şüpheli yargılanmaz ve bu karar 

kesindir. Kesinleşen kararların müşteki ve şüpheliye tebliği ile bilgi için Personel Dairesi 

Başkanlığına ve şüphelinin dairesi amirine gönderilmesi gerekir. 

 b) Men-i Muhakeme (Son Soruşturmanın Açılmaması) Kararı: Şüpheli hakkında suç 

sabit bulunmaz, kanuni unsurları teşekkül etmez, suç şüpheliye atfedilemez ya da olay suç 

olmakla beraber şüphelinin suçu işlediği konusunda kamu davasının açılmasına yetecek ölçüde 

kanıt elde edilemezse men-i muhakeme kararı verilir. 

Men-i muhakeme kararı, şüpheli hakkında son soruşturma yapılmasını önler ve bu karar 

şüpheliye ve varsa müştekiye bildirilir. Şikâyetçiler bu kararlara 10 gün içinde itiraz edebilirler. 

İtiraz dilekçesi doğrudan Danıştay Başkanlığına verilebileceği gibi Danıştay’a gönderilmek 

üzere soruşturmayı açan makama da verilebilir Karara karşı itiraz edilmesi halinde, kararın 
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tebliğine ilişkin belge ve itiraz dilekçesi de eklenmek suretiyle fezleke, yetkili kurul kararı ve 

soruşturma dosyası Danıştay’a iletilmek üzere Rektörlük Makamına gönderilir. İtiraz edilsin 

veya edilmesin, men-i muhakeme kararları incelenmek üzere kendiliğinden (re’sen) bir üst 

kurula (Danıştay’a) gider ve yapılan inceleme sonucunda karar onanırsa men-i muhakeme kararı 

kesinleşir. 

Danıştay men-i muhakeme kararlarını bozup lüzum-u muhakeme kararı da verebilir. 

Danıştay tarafından verilen kararlar kesin olup bunlara karşı itiraz yoluna başvurulamaz. 

Kesinleşen kararların müşteki ve şüpheliye tebliği ile bilgi için Personel Dairesi Başkanlığına ve 

şüphelinin dairesi amirine gönderilmesi gerekir. 

c) Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar: Yetkili kurullar, sanığın ölümü, 

genel af ilanı, zaman aşımı, takibi şikâyete bağlı suçlarda şikâyetçinin altı ay içinde dilekçe 

vermemesi, şikâyetinden karar verilmeden önce vazgeçmesi, fiilin Türk Ceza Kanunu 

kapsamında suç olmaması, şüphelinin görevi dolayısıyla ya da görevini yaptığı sırada 

gerçekleştirilen bir eylemden kaynaklanmaması gibi durumların birinin varlığı halinde 

kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebilirler. 

Bu kararlar da Danıştay’ın incelemesine tabi olup men-i muhakeme kararında belirtilen 

usulle soruşturmayı açan makam tarafından Danıştay’a iletilmek üzere Rektörlük Makamına 

gönderilir. Danıştay’ın verdiği karar kesindir. Kararların müşteki ve şüpheliye tebliği ile bilgi 

için Personel Dairesi Başkanlığına ve şüphelinin dairesi amirine gönderilmesi gerekir. 

d) Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar:  Soruşturma konusu eylem ve 

kişi hakkında bu soruşturmadan daha önce başlatılmış bir soruşturma ya da verilmiş bir karar 

varsa “karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmelidir. Bu kararın da şüpheliye ve 

müştekiye tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bu karar da Danıştay’ın incelemesine tabi olup men-i 

muhakeme kararında belirtilen usulle soruşturmayı açan makam tarafından Danıştay’a 

gönderilir. 

Danıştay’ın verdiği karar kesindir. Kesinleşen kararların müşteki ve şüpheliye tebliği ile 

bilgi için Personel Dairesi Başkanlığına ve şüphelinin dairesi amirine gönderilmesi gerekir. 

e) Dosyanın Geri Çevrilmesi Kararı: Dosyayı inceleyen yetkili kurul (İl İdare Kurulu 

ya da Üniversite 3 Kişilik Kurulu) tarafından, soruşturma emrinin usule uygun alınmaması, 

soruşturmaya başka şüphelilerin de dâhil edilmesi, şüpheli-tanık ifadelerinin hiç alınmaması veya 

usulüne uygun alınmaması, eylemin bilirkişi incelemesini gerektiren bir suç olması halinde 

bilirkişi raporu düzenlettirilmemiş olması, soruşturmanın kanuna ve usule uyulmadan yapılması 

gibi durumların varlığı halinde eksiklikler giderilmek üzere dosyanın geri çevrilmesine karar 

verilebilir. Bu durumda soruşturmacı tarafından, kararda belirtilen eksiklikler giderilir ve 

yeniden fezleke düzenlenerek dosya, soruşturmayı açan makama teslim edilir. Soruşturmayı açan 

makam dosyayı yeniden yetkili kurula gönderir. 

Danıştay tarafından yapılan inceleme neticesinde ise, yukarıda belirtilen eksikliklerin 

varlığı, yetkili kurulların kanun ve usule uygun olarak oluşmaması, toplanmaması ve usulsüz 

karar vermesi, verilen kararda noksanlık olması, oy çokluğu ile alınan kararlarda muhalefet 

görüşünün yazılmaması, kararda imzaların eksik olması, soruşturmacının karar organına üye 
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olarak katılması, yasanın öngördüğü biçimde yazılı bildirimlerin yapılmaması, dosyanın başka 

bir kurula gönderilmesi gerekirken sehven yetkisiz ve görevsiz kurula gönderilmesi 

durumlarında dosyanın geri çevrilmesi kararı verilebilir. Bu durumda kararda belirtilen 

eksiklikler giderilerek yeniden karar verilir ve dosya usulüne uygun olarak Danıştay’a gönderilir.  

6-) İstisnalar 

 Yükseköğretim personelinin işlemiş olduğu tüm suçlar hakkındaki soruşturma 2547 

Sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülmez. Bazı suçlar genel hükümlere göre Cumhuriyet 

Savcılıklarınca soruşturulurlar. Bu istisnaları şöyle sıralayabiliriz:  

a) 2547 sayılı Kanun’un 53/c-7 maddesinde sayılan suçlar: 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 sükûn, huzur ve çalışma 

düzenini bozan boykot, işgal, engelleme bunları teşvik ve tahrik, anarşik ve ideolojik olaylara 

ilişkin suçlar ile ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri, 

b) 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Fiillerin Takibi Hakkındaki Kanun Hükümleri 

c) Türk Ceza Kanunu’nun 160. maddesince istisna tutulan, Cumhurbaşkanına fiilen 

saldırı, Türklüğe, milletvekillerine ve Anayasal kuruluşlara ve kanunlara sövme fiilleri,  

d) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 13, 14 ve 15. maddelerinde belirtilen fiiller, 

e) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 

Kanunu’nun 17. maddesinde yazılı suçlar, 

Bu hallerde soruşturmayı savcı doğrudan yapar. 

7-) 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun’un 2547 Sayılı Kanuna Tabi Personele Uygulanması 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2653 sayılı Kanun ile değişik 53 üncü maddesi (c) 

bendinde; Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları 

yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanları ve bu kuruluş ve kurumlarının 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini 

yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar ile ilgili olarak uygulanacak ceza soruşturması 

usulü düzenlenmiştir. Buna göre anılan bendin 2 sayılı alt bendinde; yukarıda belirtilen kamu 

görevlileri hakkında son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar, 4 sayılı alt 

bendinde; son soruşturmanın açılıp açılmamasına ilişkin kararları inceleme yetkisine sahip olan 

üst kurullar sayılmış ve anılan bendin 8 sayılı alt bendinde de; "bu Kanunda yer almamış 

hususlarda 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümlerinin 

uygulanacağı" belirtilmiştir. 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 

2. maddesinde; "Bu Kanun’un Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına 

göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve 



 

         8 
Revizyon Tarihi: 01.06.2018                                                                                                                             Hazırlayan: Yılmaz SABUNCU  

 

diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebi ile işledikleri suçlar hakkında uygulanacağı, görevleri 

ve sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun 

hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma 

usullerine ilişkin hükümlerin saklı olduğu", 6. maddesinde de; "Ön inceleme ile görevlendirilen 

kişi ve kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerine haiz 

olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre işlem 

yapabilecekleri" hükme bağlanmıştır. 

Öte yandan 4483 sayılı Kanun’un 16. maddesinde; "Kanunlarda Memurin Muhakematı 

Hakkında Kanunu Muvakkat'ın uygulanacağı belirtilen hallerde, 4483 sayılı Kanun hükümlerinin 

uygulanacağı" belirtilmiştir. 

Dolayısıyla 2547 sayılı Kanun’un 53. maddesinin (c) bendinde sayılan kamu görevlileri 

ile ilgili olarak yapılacak ceza soruşturmalarında; anılan bendin alt bentlerine ilişkin hükümler 

uygulanacaktır. 4483 Sayılı Kanun hükümlerinin bu personel açısından uygulanma imkânı 

bulunmamaktadır. Sadece 2547 Sayılı Kanunda yer almamış olan hususlarda 4483 Sayılı Kanun 

hükümleri uygulanacak, her iki Kanunda da hüküm bulunmayan hallerde Ceza Muhakemesi 

Usulü Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

 

Aşağıda Ceza soruşturmasında kullanılacak belge örnekleri sıralanmış olup, 

soruşturmanın tek bir soruşturmacı ya da komisyon olması halinde uyarlanarak kullanılması 

gerekmektedir.  

Ceza soruşturması dosyasının kronolojik olarak sıralanması gerekmektedir. Örnek bir dosyada en 

altta soruşturma oluru ve görevlendirme yazısı en üstte ise soruşturma raporu (fezleke) ve teslim yazısı 

ile dizi pusulası olacak bir biçimde sıralanmalıdır. Yani dosya aşağıdan yukarıya doğru kronolojik olarak 

sıralanmalıdır 
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GİZLİ 

CEZA SORUŞTURMASI ŞÜPHELİ DAVETİYESİ 

T.C. 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Tarihi :  …./…./2018 

Sayısı :  2018/….. 

       

Çağrılan Şüpheli : …………………………… 

Adresi : …………………………… 

İfade Yeri :  …………………. Kat: ………….. Oda:……………. 

İfade Zamanı : …../……/…… tarihinde saat ….:….. 

İsnat Edilen Suç :  

 

Rektörlük Makamının …..tarihli ve ……….sayılı soruşturma kararı ile hakkınızda 

yukarıda yazılı suç iddiası nedeniyle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi 

uyarınca  ceza soruşturması açılmış olup, soruşturmayı yürütmek üzere soruşturmacı olarak 

görevlendirilmiş bulunmaktayım. 

İşbu ceza soruşturması kapsamında, işlediğiniz iddia olunan suç nedeniyle Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nun 147.  maddesi uyarınca ifadenizin alınması gerektiğinden, yukarıda 

yazılı ifade yerinde ve belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız gerektiği, bildirilen tarihte 

gelmediğiniz takdirde, hakkınızda kanuni usullerin uygulanacağı, Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 145. maddesi uyarınca bildirilir. 

 

   

Adı Soyadı  

İmzası 

 

  Soruşturmacı 

 

 

UYULMASI GEREKLİ KURALLAR VE HAKLARINIZ: 

1- Kimliğinize ilişkin soruların 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 yapmayabilirsiniz. 

5- Bildireceğiniz somut delillerin toplanmasını isteyebilirsiniz. 
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GİZLİ 

CEZA SORUŞTURMASI ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI (Müdafili) 

T.C. 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

 

 

DOSYA NO : 2018/……… 

T.C. KİMLİK NO : 

ADI VE SOYADI : 

BABA VE ANNE ADI : 

DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 

NÜFUSA KAY. OLD. YER : 

İKAMET ADRESİ : 

İŞ ADRESİ : 

EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 

MESLEĞİ VE EKONOMİK DURUMU : 

İFADENİN ALINDIĞI YER : 

TARİH VE SAAT  :  …./…./2018 Saat:……….. 

Ceza soruşturmasının konusu olan ve suç teşkil eden fiil şüpheliye anlatıldı. Hakkında 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 53-c 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: Müdafiinin çağrılmasını istediğini bildirdi. 

………….. ile yapılan çağrı üzerine gelen ve usulüne uygun vekaletname sunan ………….. 

Barosu Avukatlarından …………….. ifade odasına alındı. 

 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 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. Şüpheliden müdafii 

huzurunda savunma ve delilleri soruldu. 
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ŞÜPHELİ İFADESİNDE: 

……………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

İlave edeceği başka bir husus olup olmadığı soruldu. “Yoktur” dedi. Tutanak kendisine 

okutuldu, yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu belirtmesi üzerine, tutanak birlikte 

imzalandı. …./…./2018 

 

 

Adı Soyadı  

İmzası 

 

 

Adı Soyadı  

İmzası 

 

 

Adı Soyadı  

İmzası 

 

 

Adı Soyadı  

İmzası 

Soruşturmacı  Yeminli Katip İfade Veren 

Şüpheli 

Müdafi 
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CEZA SORUŞTURMASI ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI (Müdafisiz) 

GİZLİ 

T.C. 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

 

 

 

DOSYA NO : 2018/……… 

T.C. KİMLİK NO : 

ADI VE SOYADI : 

BABA VE ANNE ADI : 

DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 

NÜFUSA KAY. OLD. YER : 

İKAMET ADRESİ : 

İŞ ADRESİ : 

EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 

MESLEĞİ VE EKONOMİK DURUMU : 

İFADENİN ALINDIĞI YER : 

TARİH VE SAAT  :  …./…./2018 Saat:……….. 

 

Ceza soruşturmasının konusu olan ve suç teşkil eden fiil şüpheliye anlatıldı. Hakkında 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 53-c 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 Kanunu’nun 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 imkanı bulunduğu bildirildi. 
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ŞÜPHELİ İFADESİNDE: 

……………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

İlave edeceği başka bir husus olup olmadığı soruldu. “Yoktur” dedi. Tutanak kendisine 

okutuldu, yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu belirtmesi üzerine, tutanak birlikte 

imzalandı. …./…./2010 

 

 

 

Adı Soyadı  

İmzası 

 

 

Adı Soyadı  

İmzası 

 

 

Adı Soyadı  

İmzası 

Soruşturmacı  Yeminli Kâtip İfade Veren 

Şüpheli 
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CEZA SORUŞTURMASI TANIK DAVETİYESİ 

GİZLİ 

T.C. 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Tarihi :  …./…./2018 

Sayısı :  2018/….. 

 

       

Çağrılan Tanık  : …………………………… 

Adresi : …………………………… 

İfade Yeri :  …………………. Kat: ………….. Oda:……………. 

İfade Zamanı : …../……/…… tarihinde saat ….:….. 

İfade Konusu :  

 

 

Rektörlük Makamının …..tarihli ve ……….sayılı soruşturma kararı ile 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca  açılan bir ceza soruşturmasında soruşturmayı 

yürütmek üzere kurulan geçici ceza soruşturması komisyonunda görevlendirilmiş 

bulunmaktayız.  

İşbu ceza soruşturması kapsamında, işlendiği iddia olunan suç nedeniyle Ceza 

Muhakemesi Kanunu uyarınca ifadenizin alınması gerektiğinden, yukarıda yazılı ifade yerinde 

ve belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız gerektiği, bildirilen tarihte gelmediğiniz takdirde, 

hakkınızda kanuni usullerin uygulanacağı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 145. maddesi 

uyarınca bildirilir. 

 

   

Adı Soyadı  

İmzası 

 

  Soruşturmacı 
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CEZA SORUŞTURMASI TANIK İFADE TUTANAĞI  

GİZLİ 

T.C. 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

 

 

 

DOSYA NO : 2018/……… 

T.C. KİMLİK NO : 

ADI VE SOYADI : 

BABA VE ANNE ADI : 

DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 

NÜFUSA KAY. OLD. YER : 

İKAMET ADRESİ : 

İŞ ADRESİ : 

EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 

MESLEĞİ VE EKONOMİK DURUMU : 

İFADENİN ALINDIĞI YER : 

TARİH VE SAAT  :  …./…./2018 Saat:……….. 

 

Tanığa CMK 53. maddesi gereği dinlenmeden önce gerçeği söylemesinin önemi, gerçeği 

söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı, doğruyu söyleyeceği 

hususunda yemin edeceği anlatıldı. 

 

Tanığa CMK 45/3 maddesi gereği CMK 45/1 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. 
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Tanığın CMK’nın 55. ve 56. maddesine göre yemini yaptırıldı. 

 

TANIK İFADESİNDE:……………………………………………………………… 

 

 

Konu hakkında söylemek istediklerinin bundan ibaret olduğunu belirtmesi üzerine işbu 

ifade zaptı bulunanların huzuruyla okunup imza altına alındı. …./…./2018 

 

 

 

Adı Soyadı  

İmzası 

 

 

Adı Soyadı  

İmzası 

 

 

Adı Soyadı  

İmzası 

Soruşturmacı  Yeminli Kâtip İfade Veren 

Şüpheli 
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CEZA SORUŞTURMASI ŞİKÂYETÇİ İFADE TUTANAĞI 

GİZLİ 

T.C. 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

 

 

DOSYA NO : 2018/……… 

T.C. KİMLİK NO : 

ADI VE SOYADI : 

BABA VE ANNE ADI : 

DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 

NÜFUSA KAY. OLD. YER : 

İKAMET ADRESİ : 

İŞ ADRESİ : 

EV-İŞ- CEP TELEFONU NO : 

MESLEĞİ VE EKONOMİK DURUMU : 

SUÇ TARİHİ :  

SUÇ TÜRÜ :  

İFADENİN ALINDIĞI YER : 

TARİH VE SAAT  :  …./…./2018 Saat:……….. 

 

Şikâyetçiye, delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak 

koşuluyla belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat 

görevlendirilmesini isteme, CMK 153. maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracıyla 

soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, yetkili kurulun 

kovuşturmaya yer olmadığı veya yargılamaya gerek bulunmadığı yönündeki kararına kanunda 

yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma haklarının bulunduğu açıkça anlatıldı, şikâyetçi olup 

olmadığı ve şikâyet soruldu. 

 

ŞİKÂYETÇİ BEYANINDA: “Avukat istemiyorum. CMK 234. maddedeki haklarımı anladım” 

demekle; soruşturma konusu olay hakkında söylemek istedikleri soruldu. 
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Şikayetçi cevaben; 

“……………………………………………………………..    

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

………………………………. ………………………. …………………. ve 

………………………. den şikayetçi olduğunu, konu hakkında söylemek istediklerinin bundan 

ibaret olduğunu” belirtmesi üzerine. CMK 234. maddedeki işlemler yerine getirilmekle tutanak 

birlikte imza altına alındı. …./……./2010 

 

 

 

Adı Soyadı  

İmzası 

 

 

Adı Soyadı  

İmzası 

 

 

Adı Soyadı  

İmzası 

Soruşturmacı  Yeminli Kâtip İfade Veren 

Şüpheli 
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TEBLİĞ TUTANAĞI 

(MEMUR VASITASIYLA YAPILACAK TEBLİGATLAR İÇİN) 

GİZLİ 

T.C. 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

 

 

 

 

Tebligat Yapılacak Memurun      : 

Adı Soyadı :……… 

Görev Yeri ve Unvanı :……………. 

Tebligatın Konusu :………. 

Tebliğ edilecek evrakın 

Tarih ve sayısı …… tarih ve ….. sayılı yazı 

 

Tebligatın Tarihi:  : …/…/2018 

 

 

TEBLİĞ EDEN                  :                                     TEBELLÜĞ EDEN             : 

 

İmzası       :                                İmzası       : 

Adı Soyadı:                                                                    Adı Soyadı: 

Unvanı     :                                Unvanı     : 
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CEZA SORUŞTURMASI RAPORU (FEZLEKE) 

GİZLİ 

T.C. 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

 

SORUŞTURMA KARARI : Rektörlük Makamının …tarihli ve ….sayılı yazısı. 

ŞÜPHELİ :  

MÜDAFİ :  

İŞLENDİĞİ İDDİA EDİLEN SUÇ  :  

SUÇ TARİHİ VE YERİ :  

MAĞDUR : 

ŞİKÂYETÇİ :  

ŞİKÂYET TARİHİ :  

İLGİLİ KANUNU MADDELERİ : Türk Ceza Kanunu’nun ……… 

DELİLLER :  

SORUŞTURMA SÜRECİ ÖZETİ :  

DEĞERLENDİRME :  

SONUÇ VE TEKLİF :  

.………….hakkında …………. …………. tarih ve ………….. sayılı kararıyla açılan ve usulü 

dairesinde yürütülen ceza soruşturması neticesinde, adı geçenin sübut bulan ceza soruşturması 

konusu eyleminin, Türk Ceza Kanunu’nun ….maddesinde yazılı …………..suçuna 

uyduğu/uymadığı görülmekle, 

…………..’nın eylemine uyan TCK’nın … maddesi gereğince yargılanması gerektiği (lüzumu 

muhakemesi gerektiği) / eyleminin suç teşkil etmediği, (men’i muhakemesi) anlaşılmakla gereği 

için yetkili kurula gönderilmesini arz ve teklif ederim 

   

 

Adı Soyadı  

İmzası 

  Soruşturmacı 

  

EKLER  :  

1- Dizi pusulası. 

2- Soruşturma dosyası.(……..sayfa)  
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CEZA SORUŞTURMASI DOSYASININ TESLİMİNE DAİR ÜST YAZI 

GİZLİ 

T.C. 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Tarihi :  …./…./2018 

Sayısı :  2018/….. 

 

 

REKTÖRLÜK MAKAMINA 

 

 

İlgi : …………. tarihli  ve ……….. sayılı soruşturma kararı. 

Makamınızca ilgi yazı ile ………………. hakkında ……………… fiilini işlediği 

iddiası ile 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 53-c maddesi gereğince ……./…../2018 

tarihinde ceza soruşturmasını yürütmek üzere soruşturmacı olarak  görevlendirilmiş 

bulunmaktayım. 

İlgili hakkında tarafımca yapılan ceza soruşturması neticesinde hazırlanan soruşturma 

dosyası ve soruşturma raporu (fezleke) ekte sunulmuştur. 

Gereği için yetkili kurula havalesini arz ederim. 

                                                                                                                                              

 

 

   

 

Adı Soyadı  

İmzası 

  Soruşturmacı 

 

 

 

EKLER : 

 1- Dizi pusulası. 

2- Soruşturma raporu ve soruşturma dosyası 
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YETKİLİ KURUL KARARI 

GİZLİ 

T.C. 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Yetkili Kurul 

 

Karar Tarihi :  …./…./2018 

Karar Sayısı : 2018/….. 

 

SORUŞTURMA KARARI : Rektörlük Makamının …tarihli ve ….sayılı yazısı. 

ŞÜPHELİ :  

MÜDAFİ :  

İŞLENDİĞİ İDDİA EDİLEN SUÇ  :  

SUÇ TARİHİ VE YERİ :  

MAĞDUR : 

ŞİKÂYETÇİ :  

ŞİKÂYET TARİHİ :  

İLGİLİ KANUNU MADDELERİ : Türk Ceza Kanunu’nun ……… 

DELİLLER :  

SONUÇ VE TEKLİF :  

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/c-2-d maddesi gereğince oluşturulan 

Kurulumuzca Rektörlük Makamının …/…./2018 tarihli ve …….sayılı yazısı ile havale edilen 

soruşturma raporu ve eki soruşturma dosyası incelenerek gereği görüşüldü; 

Rektörlük Makamının  …/…./2018 tarih ve …….sayılı soruşturma emri ile .../…/2018 

tarihli ihbar mektubuna istinaden açılan ceza soruşturması ile  …….. ………..ın soruşturmacı 

olarak görevlendirildiği; yapılan soruşturmada …*…. . ……. tanık anlatımı, keşif, ….den 

……………….. anlaşılmakla, 

Sanığın Türk Ceza Kanununun …maddesinde yer alan ….. suçunu işlediği ve anılan Kanunun 

… .maddesi ile …..maddesi gereğince yargılanması gerektiğine (lüzum-u muhakemesine), 

kararın bir örneğinin Rektörlükçe şikayetçi, mağdur ve şüpheliye tebliğine karar karşı tebliği 

tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz yolu açık olmak üzere …./…./2018 tarihinde oybirliğiyle 

karar verildi. 

 

Adı Soyadı  

İmzası 

 

Adı Soyadı  

İmzası 

 

Adı Soyadı  

İmzası 

Başkan Üye Üye 
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CEZA SORUŞTURMASI DOSYASI DİZİ PUSULASI  

GİZLİ 

T.C. 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

 

 

Soruşturmayı Açan Makam : ………………………………….. 

Soruşturma Kararı : ………………………………….. 

Soruşturmacı : ………………………………….. 

Soruşturmaya Başlama Tarihi : ………………………………….. 

Soruşturma Raporu Tarihi : ………………………………….. 

 

 

DİZİ PUSULASI     

SIRA KONUSU ADET / SAYFA TARİH / SAYI 

1. İhbar ve şikayet dilekçesi 1/1 …./…./2018 

2. Ceza soruşturması kararı 1/1 …./…./2018 

3. Şüpheli davet yazısı 1/… …./…./2018 

4. Şüpheli ifade tutanağı 1/… …./…./2018 

5. Tanık ifade tutanağı 1/… …./…./2018 

6. Şikayetçi ifade tutanağı 1/… …./…./2018 

7. Bilirkişi raporu 1/… …./…./2018 

8. Keşif tutanağı 1/… …./…./2018 

9. Tebliğ tutanağı 4/4 …./…./2018 

10. Soruşturma raporu (Fezleke) 2/… …./…./2018 

11. Üst yazı 1/1 …./…./2018 

 

 

TESLİM EDEN Teslim Tarihi TESLİM ALAN 

 

 

Adı Soyadı 

İmzası 

 

 

 

 

…./…./2018 

 

Disiplin Amiri 

Adı Soyadı 

İmzası 

 

 

 


