DİSİPLİN KURALLARI VE İŞLEMLERİ
Yurt Yönetimince MEB Özel Öğrenci Barınma Yönetmeliği esasları
doğrultusunda belirlenen hususlara riayet etmeyen, kurallara uymayan, kurum içinde
ve kurum dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan yurt
öğrencilerine aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır.
a. Uyarma.
b. Kınama.
c. Yurttan çıkarma.
UYARMA; öğrenciye davranışlarının kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.
Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:
a. Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak.
b. Temizliğe dikkat etmemek, sürekli düzensiz olmak.
c. Yatakhane, yemekhane, banyo, çalışma odası ile diğer çalışma ve
dinlenme alanları ile spor salonuna girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak.
ç. Kurum çalışma talimatında öngörülen hususlara uymamak.
d. Kurum personeline kötü davranmak.
e. Kurumun fiziki yapısına bilerek zarar vermek.
f. Başkasına ait eşyayı müsaadesiz kullanmak.
g. Kurum yönetimine yanlış bilgi vermek.
h. Oda içerisinde elektrikli alet (ısıtıcı, çay kahve makinası, kettle, ütü vb.)
kullanmak, elektrik tesisatına ilaveler yapmak.
ı. Yurda dışardan yemek siparişi vermek.
i. Ütü odalarında ütü kullanımına dikkat etmemek, olası yangın tehlikesine
karşı ütüyü fişte bırakmak ve ütü odaları dışında ütü yapmak.
j. Odalarda ve ortak alanlarda bulunan priz ve elektrik tesisatına müdahale
etmek, uzatma ve kablo eklemek.
k. Yurt yönetiminin izni olmadan, gizlice odalara ziyaretçi kabul etmek.
l. Yurtta mevcut kamera, yangın sistemi vb. sistem tesisatlarına müdahale
etmek, kurcalamak, zarar vermek.
m. Yasaklanmış veya milli beraberliği bozacak zararlı yayın ve ahlaka aykırı
resim ve afiş vs. yurda sokmak.
KINAMA; öğrenciye disiplin cezası gerektiren davranışta bulunduğunun ve
tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasının
verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:
a. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek.
b. Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek.
c. Özürsüz olarak kuruma geç gelmeyi veya kuruma gelmemeyi alışkanlık
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haline getirmek.
ç. Küfür etmek veya arkadaşlarına sataşmak.
d. Kurumda sigara içmek.
e. Kurum personeline hakaret etmek.
f. Kurum yönetiminin astığı ilanları koparmak, yırtmak veya değiştirmek.
g. Kurum personelinin ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek.
h. Kurum yöneticilerinin ve personelin çalışmalarını engellemek.
i.

Kurumda yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek.

ı. Aynı öğretim yılı içinde aynı fiilden dolayı iki defa uyarma cezası almak.
KURUMDAN ÇIKARMA; öğrencinin kurum ile ilişiğinin kesilmesidir. Öğrenci, bu
cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde kurumu terk etmek
zorundadır. Ancak kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birinin işlenmesi
ve bu fiilin, diğer öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması
halinde, beş günlük süre beklenmeden öğrencinin, velisine bildirildiği andan itibaren
yirmi dört saat içinde kurumdan ayrılması sağlanır.
a. Kurumdan çıkarma cezası, on sekiz yaşından küçük öğrencinin velisine; on
sekiz yaş ve üstü öğrencinin kendisine tebliğ edilir. Kurumdan çıkarma cezası alan on
sekiz yaşından küçük öğrencinin durumu bir hafta içinde kayıtlı bulunduğu okula, on
sekiz yaş ve üstü öğrencinin durumu ise velisine yazılı yoluyla bildirilir.
b. Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
(1) 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile 25/1/1985
tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı
Tüzüğüne aykırı davranmak.
(2) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasa’da ifadesini bulan
niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu
eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere
katılmak veya katılmaya zorlamak.
(3) Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle
bir suçtan hükümlü durumuna düşmek.
(4) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet
göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak.
(5) Hırsızlık yapmak.
(6) Kurum yönetimi ve personeli ile arkadaşlarını tehdit etmek veya
bunlara fiili tecavüzde bulunmak.
(7) Kurum içinde kesici, delici veya patlayıcı silahları bulundurmak
veya herhangi bir kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna muhalefet etmek.
(8) İçki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu ve keyif verici maddeleri
bulundurmak, kullanmak ve bunu alışkanlık haline getirmek.
(9) Aynı öğretim yılı içinde üç defa kınama cezası almak.

-2-

CEZA VERME YETKİSİ
a. Uyarma ve kınama cezaları müdür, kurumdan çıkarma cezası ise disiplin
kurulu tarafından verilir.
b. Disiplin cezası alan öğrencinin işlediği fiilden etkilenen öğrenci ve personel ile
disiplin cezası alan öğrenci veya velisi, uyarma ve kınama cezalarına karşı disiplin
kuruluna; kurumdan çıkarma cezasına karşı kurumun bağlı bulunduğu il millî eğitim
müdürlüğüne cezanın tebliğ tarihinden itibaren beş işgünü içinde itirazda bulunabilir.
c. Disiplin kurulu itirazları yedi işgünü içinde karara bağlar. Disiplin kurulu itiraz
konusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onayabilir.
ç. İl Millî Eğitim Müdürlüğü kurumdan çıkarma cezasına karşı itiraza ilişkin nihai
kararını on beş işgünü içinde verir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü itiraz konusu cezayı
kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onayabilir.
DİSİPLİN KURULU
a. Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik barınma hizmeti veren kurumlarda;
müdürün başkanlığında, müdürün asıl ve yedek olarak seçeceği bir müdür yardımcısı
veya yönetim memuru ve öğrenci temsilcisinden, oluşur.
b. Üyelerin toplantıya katılamaması durumunda disiplin kuruluna yedek üyeler
katılır.
c. Öğrenci temsilcisi, her öğretim yılı başında hiç ceza almamış öğrenciler
arasından gizli oyla öğrenciler tarafından biri asıl diğeri yedek olacak şekilde seçilir.
ç. Disiplin kurulu, kendisine görev olarak verilen işleri müdürün havalesi üzerine ve
en çok yedi işgünü içinde sonuçlandırır. Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiilin
öğrencilerin can ve mal güvenliği bakımından yakın tehdit oluşturması halinde
kurumdan çıkarma işlemi yirmi dört saat içinde sonuçlandırılır.
DİSİPLİNE İLİŞKİN İŞLEMLER
a. Disiplin kurulu, her dönem başında toplanarak kurumun düzen ve disiplini ile
ilgili konuları inceler ve gerekli kararları alır.
b. Öğrencinin disiplin kuruluna sevkinden önce gerekli incelemeler kurum
yönetimince yapılır.
c. Disiplin kurulu, disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin savunmasını yazılı
olarak veya tutanağa bağlanmak kaydıyla sözlü olarak alır. Çağrılan öğrenci davete
katılmaz veya ifade vermez ya da kendisinin izinsiz olarak kurumda bulunmadığı
anlaşılır ise durum bir tutanakla tespit edilir ve karar disiplin kurulunca ilgilinin
gıyabında verilir. Disiplin cezası gerektiren birden çok fiilin gerçekleşmesi halinde
disiplin kurulunca her fiil ayrı ayrı değerlendirilir.
ç. Müdür veya disiplin kurulu, öğrenciye cezayı verirken davranışının mahiyetine,
önemine, kendisinin kurum içinde ve kurum dışındaki genel durumuna, suçun ne gibi
şartlar altında işlenmiş olduğuna, öğrencinin suçu işlediği zamanki ruhsal durumuna,
oluşan fiilin hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerine dikkat eder.
d. Disiplin kurulu, lüzum görürse toplu olarak veya bir üyesini görevlendirerek
soruşturmayı genişletebilir.
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e. Disiplin Kurulu kararları, disiplin kurulu karar defterine yazılır.
f. Kurumlarda meydana gelen ve adli soruşturmayı gerektiren her türlü olay,
kurum yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Kurumlarda kalan
öğrencilerden herhangi birinin tutuklanması halinde disiplin işlemleri adli işlemlerin
sonucuna göre yürütülür.
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