
           SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARAR SURETİ 

 

 

Toplantı No  : 77 

Toplantı Tarihi : 10.12.2019 

 

 

Fakülte Disiplin Kurulu, Dekan Prof.Dr. Yusuf ÇAY’ın başkanlığında toplanarak 

gündem maddelerini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır. 

 

 

01- Fakültemiz Soruşturma Komisyonunun 09/12/2019 tarihli ve 302.12.01/11232 sayılı 

Disiplin Soruşturması Raporu (Devran AYDIN) görüşmeye açıldı.  

Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 

G170904009 no’lu Devran AYDIN’ın, 19/11/2019 tarihinde yapılan “Teknik İngilizce” dersi 

ara sınavındaki eylemi, 18/08/2012 tarihli ve 28388 Numaralı Resmi Gazetede yayımlanan 

YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 7/e maddesinde ifade edilen ve Yükseköğretim 

kurumundan bir yıl uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlarından “Sınavlarda Kopya 

çekmek veya çektirmek” suçu kapsamında değerlendirilmiştir. Ancak ilgili yönetmeliğin 23. 

maddesi “Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları bu cezalardan birini 

verirken, disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığını, soruşturulan öğrencinin daha önce 

bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı 

hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını dikkate alırlar.” gereği öğrencinin iyi hali ve 

daha önceden herhangi bir disiplin suçu almaması da göz önünde bulundurularak, cezasının 

hafifletilmesi ve 6. maddeye göre, “2019-2020 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında 16-22 

Aralık 2019 tarihleri arasında 1 (bir) hafta uzaklaştırma cezası” verilmesine ve adı geçen 

öğrencinin bu süre içerisinde derslere ve sınavlara katılmamasına oy birliği ile karar verildi. 

 

02- Fakültemiz Soruşturma Komisyonunun 09/12/2019 tarihli ve 302.12.01/11233 sayılı 

Disiplin Soruşturması Raporu (Ömer POLAT) görüşmeye açıldı.  

Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 

G180904036 no’lu Ömer POLAT’ın, 19/11/2019 tarihinde yapılan “Diferansiyel Denklemler” 

dersi ara sınavındaki eylemi, 2547 Sayılı YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5/d 

maddesinde ifade edilen ve Kınama cezası gerektiren disiplin suçlar cezasını gerektiren disiplin 

suçlarından “Sınavlarda Kopyaya Teşebbüs Etmek” suçu kapsamında değerlendirilmiştir. 

Ancak ilgili yönetmeliğin 23. maddesi “Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin 

kurulları bu cezalardan birini verirken, disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığını, 

soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve 

hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını dikkate 

alırlar.” gereği öğrencinin iyi hali ve daha önceden herhangi bir disiplin suçu almaması da göz 

önünde bulundurularak, cezasının hafifletilmesi ve 4. maddeye göre “Uyarma cezasını 

gerektiren disiplin suçlar kapsamında uyarma cezası” verilmesine oy birliği ile karar 

verildi. 

 

03- Görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığı için toplantı sonlandırılmıştır. 
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Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof.Dr. Yusuf ÇAY’ın başkanlığında toplanarak 

gündem maddelerini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır. 

 

 

01- Fakültemiz Soruşturma Komisyonunun 09/12/2019 tarihli ve 302.12.01/11232 sayılı 

Disiplin Soruşturması Raporu (Devran AYDIN) görüşmeye açıldı.  

Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 

G170904009 no’lu Devran AYDIN’ın, 19/11/2019 tarihinde yapılan “Teknik İngilizce” dersi 

ara sınavındaki eylemi, 18/08/2012 tarihli ve 28388 Numaralı Resmi Gazetede yayımlanan 

YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 7/e maddesinde ifade edilen ve Yükseköğretim 

kurumundan bir yıl uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlarından “Sınavlarda Kopya 

çekmek veya çektirmek” suçu kapsamında değerlendirilmiştir. Ancak ilgili yönetmeliğin 23. 

maddesi “Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları bu cezalardan birini 

verirken, disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığını, soruşturulan öğrencinin daha önce 

bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı 

hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını dikkate alırlar.” gereği öğrencinin iyi hali ve 

daha önceden herhangi bir disiplin suçu almaması da göz önünde bulundurularak, cezasının 

hafifletilmesi ve 6. maddeye göre, “2019-2020 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında 16-22 

Aralık 2019 tarihleri arasında 1 (bir) hafta uzaklaştırma cezası” verilmesine ve adı geçen 

öğrencinin bu süre içerisinde derslere ve sınavlara katılmamasına oy birliği ile karar verildi. 

 

02- Fakültemiz Soruşturma Komisyonunun 09/12/2019 tarihli ve 302.12.01/11233 sayılı 

Disiplin Soruşturması Raporu (Ömer POLAT) görüşmeye açıldı.  

Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 

G180904036 no’lu Ömer POLAT’ın, 19/11/2019 tarihinde yapılan “Diferansiyel Denklemler” 

dersi ara sınavındaki eylemi, 2547 Sayılı YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5/d 

maddesinde ifade edilen ve Kınama cezası gerektiren disiplin suçlar cezasını gerektiren disiplin 

suçlarından “Sınavlarda Kopyaya Teşebbüs Etmek” suçu kapsamında değerlendirilmiştir. 

Ancak ilgili yönetmeliğin 23. maddesi “Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin 

kurulları bu cezalardan birini verirken, disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığını, 

soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve 

hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını dikkate 

alırlar.” gereği öğrencinin iyi hali ve daha önceden herhangi bir disiplin suçu almaması da göz 

önünde bulundurularak, cezasının hafifletilmesi ve 4. maddeye göre “Uyarma cezasını 

gerektiren disiplin suçlar kapsamında uyarma cezası” verilmesine oy birliği ile karar 

verildi. 



03- Görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığı için toplantı sonlandırılmıştır. 
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