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TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi

:Müdürlüğünüzün 23/01/2018 tarih ve 14892020-840.01.-E.4964 sayılı yazısı

Erzincan Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 09/01/2018 tarih ve 22119-14 sayılı
yazısı ile Üniversitemiz Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Bölümü
öğrencilerinden olan Murat KARS isimli şahsın şüpheli olarak Savcılığa sevk edildiği ve iş bu
adli makamlarca tutuklandığı bilgisi verilmiştir. Söz konusu tutuklama işlemine karşı ilgili
öğrenci hakkında soruşturmaya esas herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı hakkında Ön
İncelemeci tarafından tereddüte düşülmüş olup ilgi sayılı yazınız ile Müşavirliğimizden görüş
talep edilmiştir.
Yükseköğretim Kanununun ‘Soruşturma, Yetkiler ve Cezalar’ başlıklı
54.maddesinde;
“a. Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında yükseköğretim öğrenciliği sıfatına, onur ve
şerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükûn, huzur ve çalışma düzenini bozan, boykot, işgal ve
engelleme gibi eylemlere katılan, bunları teşvik ve tahrik eden, yükseköğretim mensuplarının
şeref ve haysiyetine veya şahıslarına tecavüz eden veya saygı dışı davranışlarda bulunan ve
anarşik veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve teşvik eden öğrencilere;
eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya
bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezaları verilir.
b. Bir fakülte, enstitü veya yüksekokulun içinde veya dışında öğrencilerin işlemiş oldukları
disiplin suçlarından dolayı soruşturma yapmaya ve doğrudan gerekli cezayı vermeye veya
disiplin kuruluna sevk etmeye ilgili fakülte dekanı, enstitü veya yüksekokul müdürü yetkilidir.
c. Disiplin soruşturmasına, olay öğrenilince derhal başlanılır ve soruşturma en geç on beş
gün içinde sonuçlandırılır.
d. Hakkında kovuşturma yapılan öğrenciye sözlü veya yazılı savunma hakkı verilir. Tanınan
süre içinde savunma yapmayan öğrenci bu hakkından vazgeçmiş sayılır.
e. Disiplin cezaları, ilgili öğrenciye yazı ile bildirilir. Durum, öğrenciye burs veya kredi
veren kuruluşa ve Yükseköğretim Kuruluna duyurulur. Yükseköğretim kurumundan çıkarma
kararlarına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Cezalar
öğrencinin dosyasına ve siciline işlenir.
f. Bu maddeye göre yapılacak işlemler sırasında gerekirse öğrenciye, bağlı bulunduğu
öğretim kuruluşunda, ilan yoluyla tebligat yapılabilir.
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g. Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararı bütün yükseköğretim kurumlarına,
Yükseköğretim Kurulu, emniyet makamları ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir.” hükmüne
yer verilmiş olup aynı kanunun 65. maddesinin (a) fıkrasının 9.bendinde ise Öğretim
elemanları memur ve diğer personel ile öğrencilerin disiplin işlemleri, disiplin amirlerinin
yetkileri ve disiplin kurullarının teşkili ve çalışması ile ilgili hususlar, Yükseköğretim Kurulu
tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir, hükmü yer almaktadır.
Yukarıda izah edilen hükümlere binaen düzenlenen Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin İkinci
Bölümünde “Disiplin Cezalarını ve Disiplin Cezalarını Gerektiren Disiplin Suçları” maddeler
halinde belirtilmiş olup Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını
gerektiren disiplin suçları başlıklı 8. maddesinde ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde
uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak, bulundurmak, hükmüne yer verilmiştir.
İlgili kişi 21/12/2017 günü Sivas- Erzincan Karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında
şehirlerarası otobüste yapılan aramada 576 adet Ecstasy hap maddesi ele geçirildiği için
şüpheli olarak tutuklanmış olup söz konusu Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama
ve Nakletme suçunu kesin olarak işlemiş olduğu hususunda net bir yargı kararı mevcut
değildir. Bu nedenle ilgili öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatılabilmesi için
Üniversitemize ait bina ve eklerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanması, taşıması,
bulundurması gerekmektedir.
Ayrıca yorum yolu ile yine yönetmelikte belirtilen “bir kimseyi veya grubu, cebir veya
tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak”
suçunun vuku bulduğuna dair disiplin soruşturmasının başlatılması hususuna yönelik bir
düşünce oluşsa bile söz konusu suçun mevcut sayılabilmesi için ilgili hakkında savcılık
kanalıyla başlatılan soruşturmanın ve bu soruşturmaya bağlı görülen davanın ilgili aleyhine
sonuçlanması yahut ilgilinin yargılama aşamasında suçunu itiraf etmesi gerekmektedir. Zira
Türk Ceza Kanununa hâkim olan ilkelerden en önemlisi “Masumiyet Karinesi”dir.
Yine aynı Yönetmeliğin “Öngörülmemiş disiplin suçları” başlıklı 10.maddesinde
“Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları
dışında, uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere nitelik ve ağırlıkları
itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.” hükmüne
yer verilmiş olup ilgili öğrencinin şüpheli sıfatıyla muhatap olduğu suçun yönetmelikte
düzenlenen uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlerle herhangi bir benzerliği
bulunmamaktadır.
Netice itibariyle; Müşavirliğimizin kanaati Üniversitemizin öğrencilerinden olan
Murat KARS isimli şahıs hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını gerektiren bir
durumun bulunmadığı yönündedir.
Müşavirliğimizin konu hakkındaki görüşü iştişari nitelikte olup konu hakkında
takdirde bulunma, karar alma ve uygulama yetkisi ile sorumluluğu Müdürlüğünüze aittir. Bir
başka deyişle Müşavirliğimizce yapılan iş yorum/açıklama faaliyetidir ve bağlayıcılık arz
etmemekte olup her hangi bir tasarrufun iş bu görüşe dayandırılma gerekliliği/zorunluluğu
bulunmamaktadır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Av. Ayşegül KÜTÜK
Hukuk Müşaviri V.
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