ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Kısa
Adı

1. Bu Yönetmelik “Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci
DisiplinYönetmeliği” diye adlandırılır.

Amaç

2. Bu Yönetmelik, Atatürk Öğretmen Akademisi içinde veya
dışında
öğrencilik sıfatı, onur ve haysiyeti ile bağdaşmayan ve
genel
ahlak kurallarına yakışmayan tutum ve davranışlarda
bulunan ve genelgelerin yüklediği görevleri yerine getirmeyen
veya yasaklanan işleri yapan öğrenciler hakkında yapılacak
disiplin kovuşturmalarını, verilecek disiplin cezalarını, bu
cezaları vermeye yetkili disiplin kurullarını, disiplin cezalarına
itiraz ve disiplin cezalarının uygulama
esaslarını
belirlemek amacını taşır.

Kapsam
Tanımlar

3. Bu Yönetmelik Atatürk Öğretmen Akademisi‟ne bağlı
herhangi bir birimde öğrenim gören öğrencileri kapsar.
4. Bu Yönetmelik‟te, metin başka türlü gerektirmedikçe, “AÖA”,
“Akademi”, “Akademi Başkanı”, “Akademik Kurul”,
“Akademik Personel”, “Birim”, “Bölüm”, “Bölüm Başkanı”,
“Yasa”, “Yönetim Kurulu” deyimleri, bu Yönetmeliğin

dayandığı
Yasa‟da belirtilen anlam ve karşılıklarını ifade eder.
“Disiplin Kurulu” Akademik Kurul tarafından seçilen ve
Akademi‟nin disiplin işlerinden sorumlu olan Kurulu anlatır.
“Öğrenci” AÖA‟daki herhangi bir öğretim birimine kayıtlı,
öğrenim gören kişiyi anlatır.
Disiplin
Cezaları

5. Öğrenciliğe ve Türk toplumunun ahlak değerlerine uymayan
davranışlardan dolayı öğrencilere; suçlarının, ağırlık
derecesine, suçun hangi koşullarda işlenmiş olduğuna ilgilinin
o andaki ruhsal durumu ile Disiplin Kurulunun takdirine göre
aşağıdaki cezalardan birisi uygulanır.
(a) Uyarma
(b) Kınama
(c) Akademiden kısa süreli uzaklaştırma
(d) Akademiden orta ve uzun süreli uzaklaştırma
(e) Akademiden sürekli uzaklaştırma

Cezaların
Tanımları

6. Bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen cezaların anlam ve
nitelikleri şunlardır.
(a) Uyarma:
Davranışın doğru olmadığı ve böyle davranışlardan
kaçınması gerektiği konusunda öğrencinin yazılı olarak
uyarılmasıdır. Bu yazı ilgilinin dosyasına konur, fakat
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Akademi tarafından verilecek herhangi bir belgeye
işlenmez.
Uyarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar
şunlardır:
(i) Özürsüz olarak derslere ve/veya uygulamalarına
girmemek.
(ii) Akademi‟nin adını kullanarak, kamuoyu veya basında
Akademi tarafından yapıldığı izlenimi verecek her
türlü toplantıya katılmak.
(iii) Akademi‟nin her kademedeki yöneticileri veya
görevlileri tarafından yapılan yazılı duyuruları,
programları ve diğer belgeleri karalamak, yırtmak,
değiştirmek veya herhangi bir şekilde bozmak.
(iv) Arkadaşlarına karşı kaba dil kullanmak, sövmek.
(v) Akademi‟ye ait her türlü bina, araç gereç ve benzeri
mal ve malzemeyi kötü kullanmak. Bu hallerde
Akademi‟ye ait herhangi bir taşınır veya taşınmaz
mala yapılan hasar, zararı yapan öğrencilerden,
tazmin edilir. Ancak, büyük zarar verme halleri
uyarma cezasının ötesinde cezayı gerektirir ve
Disiplin Kurulunun takdirine bağlıdır.
(vi) Disiplin Kurulu tarafından bilgisine başvurulduğu
zaman bilgi vermekten kaçınmak.
(vii) Akademi dahilinde genel ahlak ölçülerine ve/veya
bir öğretmen adayı için uygun olmayan kıyafetle
dolaşmak.
(viii) Disiplin cezası gerektiren herhangi bir eylem veya
davranışa tanık olduğu halde Akademi yetkililerine
bu durumu bildirmemek veya yetkililerden olayı
gizlemeye çalışmak.
(ix) Akademi‟de öğrencilerin uyması gereken kurallarla
ilgili olarak Akademi Başkanlığı tarafından
yayınlanan genelgelere uymamak.

(b) Kınama:
Disipline aykırı davranışlardan dolayı öğrencinin yazılı
olarak kınanmasıdır. Öğrencinin siciline işlenir, fakat
öğretim kurumlarınca istenecek belgelerde gösterilmez.
Kınama cezasını gerektiren eylem ve davranışlar
şunlardır.
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(i) Akademi Başkanlığı‟nın yazılı izni olmadan Akademi
adını kullanarak kamuoyu veya basında Akademi
tarafından yapıldığı izlenimi verecek, Akademi içinde
veya dışında her türlü toplantı, konferans, müsamere,
açıkoturum, konferans vb. etkinlikler düzenlemek
veya düzenlemeye katkıda bulunmak.
(ii) Akademi içinde veya dışında AÖA öğrencileri ile
ilgili konularda dernek, birlik, sendika vb.
kuruluşların düzenleyeceği yasadışı eylemlere
katılmak ve öğrencileri katılmaya teşvik etmek.
(iii) Daha önce uyarma cezası aldığı halde ikinci kez
uyarma cezasını gerektiren bir davranışta bulunmak.
(c) Akademi‟den Kısa Süreli Uzaklaştırma:
Ceza süresi içinde ders, sınav, laboratuar ve atölye
çalışmalarından yoksun bırakılmak suretiyle öğrencinin
1 günden 30 güne kadar Akademi‟den uzklaştırılmasıdır.
Öğrencinin siciline işlenir ve öğretim kurumlarına
verilecek belgelerde gösterilir.
Akademi‟den kısa süreli uzaklaştırma cezasını
gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
(i) Akademi içinde alkollü içki yada sağlığa zararlı başka
maddeler kullanmak veya kullanımını teşvik etmek,
kumar oynamak veya oynatmak, içkili olarak
Akademi‟ye gelmek.
(ii) Akademi içerisinde, tek başına veya toplu olarak,
siyasi akımlar ve partiler paralelinde, bilimsel
tartışmalar dışına taşan propaganda yapmak veya
eylemde bulunmak.
(iii) Yönetim Kurulu başkan ve/veya üyelerine, herhangi
bir, Akademi personeline veya bunların misafirlerine
Akademi içinde veya dışında, saygısızca veya küçük
düşürücü davranışlarda bulunmak, söz veya yazı ile
hakaret etmek, böyle davranışlara ön ayak olmak
veya katılmak.
(iv) Akademi‟de dirlik ve düzeni bozacak herhangi bir
davranışta bulunmak.
(v) Akademi içinde veya dışında görevlerin
yürütülmesine engel olmak.
(vi) Arkadaşları ile dövüşmek.
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(vii) Bir Akademik yıl içerisinde ikinci kez kınama
cezası gerektiren suç işlemiş olmak.
(viii) Sınavlarda kopya çekmeye veya vermeye teşebbüs
etmek.
(d) Akademi‟den Orta ve Uzun Süreli Uzaklaştırma:
Ceza süresi içinde ders, sınav, laboratuar ve atölye
çalışmalarından yoksun bırakılmak suretiyle öğrencinin
31 günden bir sömestire kadar Akademi‟den
uzaklaştırılmasıdır. Öğrencinin siciline işlenir ve
Akademi tarafından verilecek belgelerde gösterilir. Bu
cezaya çarptırılan öğrencinin, ceza süresince, Akademi
ve yurtları ile ilişkisi kesilebilir.
Akademi‟den orta ve uzun süreli uzaklaştırma cezasını
gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
(i) Sınav sonuçlarını etkileyecek, kopya çekmek veya
vermek dahil her türlü hileli davranışlarda bulunmak.
(ii) Derslere girilmesine veya ders yapılmasına herhangi
bir şekilde engel olmaya çalışmak veya engel olmak,
ders görmekte olan öğrencileri dışarı çıkmaya
zorlamak; boykot veya işgale yolaçan her türlü teşvik
ve davranışlarda bulunmak.
(iii) Yönetim Kurulu Başkan ve/veya üyelerini herhangi
bir Akademi personelini veya onların aile bireylerini
Akademi içinde veya dışında, sözlü veya yazılı
olarak tehdit etmek; sözü edilen personelin taşınır
veya taşınmaz mallarına kasıtlı olarak zarar vermek
veya vermeye teşebbüs etmek, böyle davranışlara önayak olmak veya katılmak (zarar ayrıca ödetilir.)
(iv) Silah veya yaralayıcı alet bulundurmak veya kullanmaya teşebbüs etmek.
(v) Bir akademik yıl içerisinde Akademi‟den kısa süreli
uzaklaştırma cezası aldıktan sonra, aynı cezayı
gerektiren eylem ve davranışlarda bulunmak.
(vi) Hırsızlık veya yüz kızartıcı bir suç işlemek veya
işlemeye teşebbüs etmek.

(e) Akademi‟den Sürekli Uzaklaştırma:
Öğrencinin Akademi ile olan bütün ilişkilerinin kesin
olarak kesilmesi suretiyle Akademi‟den çıkarılması için
verilen cezadır. Öğrencinin siciline işlenir ve Akademi
tarafından verilecek belgelerde gösterilir. Bu şekilde
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ilişkisi kesilen öğrenciler hiçbir surette Akademi‟ye
yeniden alınmazlar.
Akademi‟den sürekli uzaklaştırmayı gerektiren eylem ve
davranışlar şunlardır:
(i) Akademi tarafından verilen her türlü belgeyi değiştirmek, değiştirilmiş veya sahte belgeler kullanmak.
(ii) Akademi‟nin herhangi bir personelini veya onların
aile bireylerini, Akademi içinde veya dışında darp
etmek veya darba teşebbüs etmek.
(iii) Bir akademik yıl içerisinde Akademi‟den orta ve
uzun süreli uzaklaştırma cezası almış olduğu halde
aynı cezayı gerektiren eylem ve davranışları
tekrarlamış olmak.
(iv) Akademi içerisinde silah veya yaralayıcı alet
kullanmak.
Ceza
Verme
Yetkisi

7. Disiplin cezaları AÖA Disiplin Kurulu tarafından verilir.
Madde 6.‟da açıkça belirtilmeyen, ancak bu maddede
tanımlanan disiplinsizlik eylem ve davranışların benzeri olan
durumlarda Disiplin Kurulunun takdir yetkisi saklıdır.

Disiplin

8. Disiplin Kurulu, Akademik Kurulca açık oyla seçilen üç asil
Kurulunun ve bir yedek üye ile Akademi Öğrenci
Konseyinin Oluşumu seçeceği bir asil bir de yedek üyeden
oluşur. Öğretim elemanları kendi aralarından seçecekleri, en
az 4 kurul adayını Akademik Kurula yazılı olarak önerir.
Öğrenci Konseyi adaylarının geçmişte disiplin suçu
işlememiş olması gerekir. Disiplin Kurulu üyesi iken herhangi
bir disiplin cezası gerektiren eylem veya davranışta bulunan
veya bunları teşvik eden öğrencilerin Kurul üyelikleri düşer.
Sanık durumunda olan üye öğrenci Kurul toplantılarına
katılamaz.Bunların yerine yenileri seçilir. Öğrenci üyenin oy
hakkı yoktur,oylama sırasında salonda bulunmaz.
Disiplin Kurulunun Akademik Personel üyeleri iki yıllığına,
öğrenci üyeler bir yıllığına seçilirler. Görev süresi biten üyeler
yeniden seçilebilirler.
Yeni oluşan Disiplin Kurulu, Akademi Başkanı veya Vekilinin
başkanlığında yapacağı ilk toplantısında üyeler arasından bir
başkan bir de asbaşkan seçer.
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Disiplin
Kurulunun
Görevleri

9. Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:
(a) Akademi Başkanlığı, Bölüm veya Birim Başkanlıkları
tarafından, bir öğrenci veya öğrenciler hakkında yazılı olarak
yapılan disiplin koğuşturması istemi veya Disiplin Kuruluna
doğrudan yapılan ihbar veya şikayet üzerine Disiplin
Kuruluna sevk edilen öğrenci veya öğrenciler hakkında
gerekli araştırmaları yapmak. Bu amaçla üyeleri arasından
soruşturmacı görevlendirmek.
(b) Soruşturma raporu ışığında ve sanık öğrencinin
dinlenmesine de imkan verdikten sonra bulguları
değerlendirmek ve ceza gerektiren hallerde, verilecek
cezaları, suç duyurusu yapanın Disiplin Kurulu üyesi
olması halinde oy hakkı olmaksızın, karara bağlamak.
(c) Bazı cezaları bağışlamak veya bu konularda ara kararlar
almak.
(d) Alınan kararları Akademi Başkanlığına yazılı olarak
bildirmek.
(e) Akademi Başkanlığı veya Akademik Kurul tarafından
yeniden görüşülmek istemi ile gönderilen Disiplin Kurulu
Kararlarını inceleyerek alınan karar ve gerekçelerini
Akademi Başkanlığına iletmek.
(f) Her sömestir başında toplanarak, Akademi‟nin genel disiplin
durumunu gözden geçirmek ve alınacak önlemler konusunda
Akademik Kurul‟a önerilerde bulunmak.
(g) Uygulamada görülecek aksaklıkların düzeltilmesi yönünde
disiplin Yönetmeliği‟nde değişiklik önerilerinde bulunmak.
Gerektiğinde Akademi disiplini hakkında görüş bildirmek.
10. Disiplin Kurulu, Başkan veya vekilinin çağrısı üzerine ve salt
çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Oyların eşit
olması halinde, Başkanın oyu iki sayılır. Başkanın bulunmadığı
hallerde, oturuma as-başkan başkanlık eder. Madde 9(c) ile
ilgili kararların oybirliği ile alınması şartı aranır.
11. Disiplin Kurulu, havale edilen konuları en geç 30 gün
içerisinde sonuçlandırarak karara bağlar. Aynı suçtan dolayı
haklarında kamu davası açılmış bulunan öğrencilere disiplin
cezası verilebilmesi için, kamu davasının sonucunu beklemek
gerekmez. Kamu davası sonucu Disiplin Kurulu kararını
etkilemez. Kamu davasından tutuklu bulunan veya
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cezalandırılan öğrenciler bu sırada yapılan sınavlara alınmazlar
ve bu kayıplarından dolayı da hak iddia edemezler
Sanığın
Savunma
Hakkı

12. Disiplin Kurulu kovuşturması tamamlanan öğrenci hakkında
karar vermeden önce, bu öğrenciye Disiplin Kurulu önünde
savunmasını yapma hakkını tanımakla yükümlüdür.

Kararların
Yazılması

13. Kararlar gerekçeli olarak yazılır, deliller özet halinde açıklanır;
dayanılan yasa, yönetmelik ve genelge maddeleri belirtilir
ve karar toplantısına katılan üyelerce imzalanır; olumsuz oy
verenler bunun nedenlerini karar metnine geçirterek ayrıca
imzalarlar.Kararların yazdırılmasında, imzalanıp saklanmasında
ve diğer yazışma işlerinde Kurul Başkanı sorumludur.

Kararların
Kesinleşmesi

14. Disiplin Kurulu kararları aşağıda belirtilen şekilde kesinleşir:
(a) „Akademi‟den Sürekli Uzaklaştırma‟ cezası dışında bütün
cezalar Akademi Başkanı‟nın, Disiplin Kurulu kararı
tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde, onayı ile
kesinleşir.
(b) „Akademi‟den Sürekli Uzaklaştırma‟ cezasının kesinleşmesi,
Akademi Başkanı‟nın onayından sonra, Akademik Kurulun
onayını da gerektirir. Bu işlem Disiplin Kurulu Karar
tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yapılır.
(c) Akademi Başkanı veya Akademik Kurul, onaylarına sunulan
Disiplin Kurulu Kararlarını ve/veya verilen cezayı uygun
görmez, veya usul yönünden aykırı bulur ise, gerekçelerini de
belirterek konunun yeniden incelenmesini en geç 7 gün
içerisinde Disiplin Kurulundan ister. Disiplin Kurulunun
ikinci inceleme sonucu yeni bir karara varmaması halinde,
„Akademi‟den Sürekli Uzaklaştırma‟ kararı hariç, eski karar
geçerli ve nihai olur. Sürekli Uzaklaştırma cezalarında ise
Akademik Kurul‟un vereceği karar nihaidir.

Cezaların
Duyurulması

15. Kesinleşen cezalar ilgili öğrenciye Akademi Başkanlığı
tarafından en geç 3 gün içerisinde yazılı olarak duyurulur.
Siciline işlenecek cezalar Öğrenci İşlerine, ilgili Birim veya
Bölüm Başkanlığına yazılı olarak bildirilir; Ayrıca bilgi için
Akademi ilan tahtasına asılır. Kesinleşen cezalar aynı zamanda
ilgili öğrenci veya öğrencilerin velilerine de iadeli taahhütlü
posta ile bildirilir.

Cezalara
İtiraz

16. „Uyarma‟ ve „Kınama‟ cezalarına itiraz edilemez. Diğer
cezalarda, duyuru tarihini izleyen ilk 3 gün içinde, Akademi
Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilir. Disiplin Kurulu
kararına itiraz eden öğrenci hakkında karar kesinleşinceye
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kadar,ders, sınav, laboratuar gibi eğitim çalışmalarına veya
Akademiyi temsil eden herhangi bir faaliyete katılamaz.
Akademi‟den kısa, orta ve uzun süreli uzaklaştırma cezalarına
öğrenci itirazları üzerine Akademi Başkanı tarafından uygun
görüldüğü takdirde yürütme geçici olarak durdurulur ve
gerekçeleri ile birlikte yeniden Disiplin Kurulunun
incelemesine.sunulur. Disiplin Kurulu konuyu bir hafta
içerisinde yeniden karara bağlar.
İnceleme sonucu karar değişmezse, ceza aynen uygulanır.
Kararın değişmesi halinde, bu Yönetmeliğin 14. maddesi
hükümlerine uygun olarak işlem yapılır.
Öğrenci ile ilgili karar kesinleşinceye kadar, yukarıda belirtilen
işlemler nedeni ile geçen süreler, ceza süresinden düşürülür.
Akademi‟den Sürekli Uzaklaştırma cezalarına yapılan öğrenci
itirazlarını Akademi Başkanı Akademik Kurula iletir.
Akademik Kurul uygun gördüğü takdirde yürütmeyi geçici
olarak durdurur, konuyu inceler, öğrenciye yeniden savunma
hakkı tanır. Gerekirse Disiplin Kurulundan ve/veya öğrenciden
yazılı olarak ek bilgi ister ve başvurunun iletildiği tarihten
itibaren on gün içerisinde karar verir. Akademik Kurulun itiraz
hususunda verdiği karar nihaidir.
Cezaların
Bağışlanması

17. Siciline işlenmiş cezasını çektikten sonra, öğrencinin en az bir
yıl süre ile iyi hal ve davranışları saptanır ise ilgili öğrencinin
başvurusu üzerine;
(a) Uyarma ve Kınama cezaları ilgili Birim veya Bölüm
Başkanının önerisi ve Disiplin Kurulu kararı ile:
(b) Kınamadan ağır cezalarda, ilgili Birim veya Bölüm
Başkanının önerisi ve Akademik Kurulun kararı ile,
bağışlanabilir. Bu durumda ceza, öğrenciye verilen belgelere
işlenmez. Ancak, çekilen ceza nedeni ile uğranılan kayıplar
telafi edilmez.

Yönetsel
Önlem

18. Bölüm veya Birim Başkanı, Akademi Başkanlığının onayı ile
öğrenciyi Disiplin Kuruluna sevk ederken, sevkten önce veya
sonra disiplin kovuşturmasının tamamlanmasını beklemeden
ivedi bir yönetsel önlem olarak ve geçici bir süre için,
Akademi‟den uzaklaştırma ya da ders, laboratuar, atölye ve
sınavlara girmekten alıkoymaya yetkilidir.

Yürürlük

19. Bu Yönetmelik, AÖA Yönetim Kurulu‟nun onayladığı tarihten
başlayarak yürürlüğe girer.

Yürütme

20. Bu Yönetmeliği Akademi Başkanı yürütür.
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