
DİSİPLİN CEZALARI VE CEZA GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI 

 

Uyarma Cezasını Gerektiren Eylemler
1
 

1) Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında 

cevaplandırmamak, 

2) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan asmak, 

3) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini kopartmak, 

yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek. 

 

Kınama Cezasını Gerektiren Eylemler 

1) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek, 

2) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi 

çalışmaların düzenini bozmak, 

3) Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak
2
 afiş ve pankart asmak 

(Yürütmesi Durduruldu
3
) 

4) Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini kopartmak, yırtmak, 

değiştirmek, karalamak veya kirletmek, 

5) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek. 

 

Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Eylemler 

1) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak, 

2) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek, 

3) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek 

kullandırmak, başkasına ait belgeyi kullanmak 

4) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde 

bulunmak, 

5) Personelin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı 

eylemlerde bulunmak, 

6) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek 

7) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar 

düzenlemek. 

 

Bir Yarıyıl İçin Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Eylemler 

1) Yükseköğretim Kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek, 

2) YÖK kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici 

eylemlerde bulunmak, 

3) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak, 

4) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak, 

5) YÖK bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim 

sistemine zarar vermek, 

6) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek, 

7) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak. 
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İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Eylemler 

1) Yükseköğretim Kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel 

olmak, 

2) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını 

engellemek, 

3) SUÇ SAYILAN EYLEMLERİ İŞLEMEK
4
 veya bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç 

sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle bir eyleme katılmaya zorlamak (YÜRÜTMESİ 

DURDURULDU)
5
, 

4) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak, 

bulundurmak, 

5) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel 

olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek, 

6) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak, 

7) Yükseköğretim kurumlarında 10.07.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve 

savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri 

taşımak ve bulundurmak, 

8) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine vaya başkasının yararına haksız bir 

çıkar sağlamak. 

 

Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Eylemler 

1) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir 

örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına 

faaliyette bulunmak veya yardım etmek, 

2) YÖK kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak, başkalarına vermek ve 

ticaretini yapmak, 

3) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında kanuna aykırı olarak ateşli 

silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış 

bulunan diğer alet ve maddeleri kullanmak, 

4) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal 

etmek. 
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