
             

            Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Uygulamaları Hakkında Duyuru 

 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.11.2017 tarih ve 97354392-641.04/9207 

sayılı yazısında belirtildiği üzere, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 

bazı maddelerinin iptali talebi ile Danıştay 8. Dairesinin 2012/9483 Esas sayılı dosyası ile 

açılmış olan davada mahkeme tarafından 09/05/2017 tarihli 2016/4594 Karar sayılı kararı ile 

bazı maddelerin iptaline karar verilmiş, söz konusu kararın temyizi sonrası Danıştay İdari 

Dava Daireleri Genel Kurulunun 2016/4019 Esas 2017/1660 Karar sayılı kararı ile de iptaline 

karar verilen hükümlerin bazıları onanmıştır.  

 

Ekte yer alan yazı incelendiğinde, Danıştay 8. Dairesinin 2012/9483 Esas 2017/1660 

Karar sayılı kararında; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 13. 

Maddesinin 1. fıkrasının “Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi halinde 

soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma açmaya 

yetkili disiplin amiri, uygun bulduğu taktirde soruşturma süresini uzatabilir.” Hükmünün 

iptal edildiği belirtilmekte ve söz konusu iptal hükmünün Danıştay 8. Dairesinin 2012/9483 

Esas sayılı temyiz kararı ile onandığı belirtilmektedir. 

 

Yine Danıştay 8. Dairesinin 2012/9483 Esas 2017/1660 Karar sayılı kararında; 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 12/1-d, 13/3-son, 18/2, 

18/4(Rektörlük ibaresi), 18/5 (Rektör ibaresi) maddeleri yönünden Danıştay 8. Dairesi 

kararının hukuka uyarlığı bulunmadığından bahisle Daire kararının bu kısımlarının 

bozulmasına karar verildiği görülmektedir. 

 

Danıştay İDDK kararı gereğince; 

1-) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 12/1-d, 18/2, 18/4 (Rektörlük  

ibaresi), 18/5 (Rektör ibaresi) maddelerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

“Öğrencilerin Disiplin İşleri” başlığını taşıyan 54. Maddesinin b bendinde yer alan “Bir 

fakülte, enstitü veya yüksekokulun içinde veya dışında öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin 

suçlarından dolayı soruşturma yapmaya ve doğrudan gerekli cezayı vermeye veya disiplin 

kuruluna sevketmeye ilgili fakülte dekanı, enstitü veya yüksekokul müdürü yetkilidir.”  

Hükmünde “Rektör” ibaresi yer almadığından hukuka uygun olmadığı tespitinden hareketle, 

disiplin soruşturmalarının öğrencilerin bağlı olduğu birimlerin ilgili disiplin amirleri 

tarafından gerçekleştirilmesi, Rektörlük Makamınca disiplin soruşturması açılmasının hukuka 

uygun olmayacağı, 

2-) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 13/3 maddesindeki "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." hükmünün hukuka aykırı 

bulunmasından dolayı uygulanmaması gerektiği, 

 

 



3-) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 13/1 maddesindeki 

"Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek 

süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma açmaya yetkili disiplin amiri, uygun bulduğu 

taktirde soruşturma süresini uzatabilir." ibaresi hakkındaki Danıştay 8. Daire'nin iptal 

kararının onandığı anlaşılmaktadır. 

 

Öğrenci disiplin uygulamalarında yukarıda yer alan ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının 13.11.2017 tarih ve 97354392-641.04/9207 sayılı yazısında belirtilen hususlara 

dikkat edilmesi gerektiği, ilgili mevzuatın yürürlükte olan en güncel haline 

www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabileceği hususunda bilgilerinize, 


