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Sayı : E-97354392-641.04-24411

Konu :Mahkeme Kararı(Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği) Hk.

 

TÜM ÜNİVERSİTELERE
 

İlgi : Danıştay 8. Dairesinin 23/12/220 tarihli ve 2019/6735 E., 2020/5892 K. sayılı kararı.
 

18.08.2012  gün  ve  28388  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin,
 
1.    4. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bendlerinin;
2.    5. maddesinin 1. fıkrasının (a), (c) ve (ç) bendlerinin;
3.    6. maddesinin 1. fıkrasının (b), (c), (ç), (e) ve (f) bendlerinin;
4.    7. maddesinin 1. fıkrasının (ç), (d) ve (f) bendlerinin;
5.    8. maddesinin 1. fıkrasının (ç), (e), (f) ve (g) bendlerinin;
6.    9. maddesinin 1. fıkrasının (b) ve (c) bendlerinin;
7.    10. maddesinin; 12. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin;
8.    13.  maddesinin  1.  fıkrasındaki  "Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi halinde
soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma açmaya yetkili disiplin

 şeklindeki cümlelerin ve 3. fıkrasındaki, amiri, uygun bulduğu taktirde soruşturma süresini uzatabilir."
"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

 şeklindeki cümlelerinin;veya kurulunun alacağı bir karar ile tespit edilir."
9.    15. maddesinin 2. fıkrasının "Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular

 şeklindeki ikinci cümlesinin;yöneltebilir."
10.    16. maddesinin 1. fıkrasında yer alan   ibaresinin;"ve alınan savunma"
11.    18. maddesinin 2. fıkrasının; 4. fıkrasında yer alan "rektörlük tarafından yürütülen soruşturmalarda

 ibaresinin ve 5. fıkrasındaki   ibaresinin;ise üniversite yönetim kurulu" "rektör"
12.    25. maddesinin 1. fıkrasında yer alan " Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında

 ibaresinin;hangi tarihten itibaren uygulanacağı belirtilmediği takdirde"
13.    26. maddesinin 2. fıkrasının "Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini

  şeklindeki  son  cümlesinin  iptali  talepleriyle  açılangöz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar."
davada ilgide kayıtlı karar ile:
 
18.08.2012  gün  ve  28388  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren,  Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin,
 
1.    12. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin İPTALİNE,

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
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Adem GELİR
Başkan a.

1. Hukuk Müşaviri

2.    18.  maddesinin  2.  fıkrası;  aynı  maddenin  4.  fıkrasında  geçen  "rektörlük tarafından yürütülen
 ibaresi ve 5. fıkrasındaki   ibaresinin soruşturmalarda ise üniversite yönetim kurulu" "rektör" İPTALİNE,

3.   13. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "...Ancak, disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne
ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar.

 cümlesinin Söz konusu ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alacağı bir karar ile tespit edilir."
karar verilmiş olup söz konusu karar İdaremize 29/03/2021 tarihinde tebliğ edilmiştir.İPTALİNE 

 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ek:
1 - İlgide kayıtlı karar örneği. (8 Sayfa)
2 - Önceki ilk derece kararı. (17 Sayfa)

 
Dağıtım:
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