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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, 
Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 13/2 maddesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi  
(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 17/2 maddesi uyarınca aşağıdaki 
Tüzüğü yapar. 
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Madde 1 : Bu Tüzük, “Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde 
ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin Tüzüğü” olarak 
isimlendirilir. 

Amaç Madde 2 : Bu Tüzüğün amacı, ortaokullar ile ortaöğretim kurumlarının 
içinde ve dışında uyulacak kurallar ve disiplin işlerine ilişkin 
esasları düzenlemektir. 

Kapsam Madde 3 : Bu Tüzük, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel 
ortaokullar ile ortaöğretim kurumlarının öğrencilerini ve bu 
kurumlarda dışarıdan bitirme sınavlarına girenleri kapsar. 

Tanımlar Madde 4 : Bu Tüzükte geçen; 
“Bakanlık” , Eğitim öğretim işleri ile ilgili Bakanlığı, 
“Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları” resmi ve özel 
ortaokullar ile liseleri ve bunların dengi okulları, 
“Müdür”, Okul müdürünü,  
“Uyarma” , öğrencinin davranışlarında kusurlu olduğunun 
bir yazı ile dikkatinin çekilmesini, 
“Mahrumiyet”, öğrencinin belli bir süre için ders dışı eğitici 
ve toplu etkinliklere (spor çalışmaları, okul gösteri ve 
gezileri gibi) alınmamasını , 
“Kınama” , öğrenciye  cezayı gerektiren davranışta 
bulunduğunun ve tekrarından kaçınmasının yazılı olarak 
bildirilmesini,  
“Okuldan kısa süreli uzaklaştırma” , öğrencinin bir 
günden beş güne kadar okulun açık olduğu sürede okula 
devamına izin verilmemesini,  
“Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma” öğrencinin, 
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başka bir okulda öğrenimine devam etmek üzere  
bulunduğu okuldan uzaklaştırılmasını, 
 
 
 
“Örgün Eğitim Dışına Çıkarma” öğrencinin devam 
zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramayacak şekilde 
okuldan tasdikname ile uzaklaştırılmasını, 
“Öğretim Yılı” okulların açıldığı günden bir sonraki öğretim 
yılının başlama tarihine kadar olan süreyi, 
“Ders Yılı”, derslerin başladığı günden , II. Dönem sonu 
sınavlarının bittiği güne kadar geçen ve iki dönemi 
kapsayan süreyi, 
“Dönem” derslerin başladığı tarihten yarı yıl tatiline veya 
yarı yıl tatilinin bitiminden II. Dönem sonu sınavlarının bittiği 
güne, kadar geçen süreyi, anlatır. 
 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
ÖĞRENCİLERDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR 

 
Öğrencilerin 
Uyacağı 
Kurallar 

Madde 5 : Öğrencilerin : 
a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin Yasalarına, 

toplumun ahlak kurallarına ve okul düzenine uymaları, 
çevreye iyi örnek olmaları, 

b. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalmaları, korumaları 
ve kollamaları, 

c. Doğru sözlü, dürüst ve çalışkan olmaları, yalan 
söylememeleri, 

d. Çevresindeki kişilere, öğretmenlerine, okul 
yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına karşı saygılı, 
hoşgörülü ve çevreye iyi örnek olmaları, 

e. Bütün arkadaşlarının kendisi gibi Türk toplumunun 
veya dünya insanlığının ve Kuzey Kıbrıs Türk  
Cumhuriyeti’nin bir üyesi olduğunu unutmamaları, 
onları sevip saymaları, onur ve haklarına saygı 
göstermeleri, 

f. Devlet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi 
korumaları, 

g. Sigara, içki ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı maddeleri 
kullanmamaları, 

h. İyi işler başarmak için, verimli çalışmaya ve zamana 
muhtaç olduklarını unutmamaları, değerlendirilmesi 
gereken zamanın kaybolmasına neden olan, insanı 
istenmeyen sonuçlara sürükleyen kumar ve benzeri 
oyunlardan uzak kalmaları, 

i. İçkili , kumar oynatılan ve bunun gibi zararlı yerlere 
gitmemeleri , 

j. İyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan 
kaçınmaları, 

k. Okul sınırları içerisinde zararlı ve siyasi amaçlı 
faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, 
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rozet, yayım ve benzerlerini taşımamaları ve 
bulundurmamaları, 

 
 
 
l. Okula ve derslere düzenli  ve sürekli devam etmeleri, 
m. Çevrenin tabii, tarihi güzelliklerini korumak ve onları 

geliştirmek için katkıda bulunmaları, 
n. Kitapları sevmeleri, korumaları,okuma alışkanlığı 

kazanmaları, boş zamanlarını faydalı işler yaparak 
geçirmeleri, 

o. Fiziksel, zihinsel ve duygularını verimli ve yararlı 
kılacak, irade ve yeteneklerini geliştirmeleri, böylece 
dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını , millet, yurt 
ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları, 

p. Okul içinde uyacakları kurallara, okul dışı eğitsel 
etkinliklerde de uymaları istenir. 

 
Davranışların 
kazandırılması 

Madde 6 : Beşinci maddede belirtilen kuralların, derslerde, törenlerde 
toplantılarda, sosyal, kültürel ve benzeri tüm eğitici 
etkinliklerde davranış olarak kazandırılmasına özen 
gösterilir.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ONUR KURULU 

 
 

Onur Genel 
Kurulu 

Madde 7 : Öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okul 
düzenine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla, okulda 
her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci, ders yılı 
başında sınıf öğretmenlerinin gözetiminde seçilerek “Onur 
Genel Kurulu” oluşturulur. Bu kurulu oluşturacak öğrenciler 
10. maddede belirtilen nitelikleri taşıyanlar arasından 
seçilir. Nakil veya diğer sebeplerle boşalan üyeliklere 
müteakip dönem başında aynı usulle yeni temsilciler 
seçilir.  
 

Onur Genel 
Kurulunun 
Görevleri 

Madde 8 : “Onur Genel Kurulu” ”Onur Kurulu”nu seçer, okulda 
öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların 
düzeltilmesi için alınması gereken önlemler hakkında Onur 
Kurulu’na ve Okul İdaresi’ne önerilerde bulunur. Onur 
Genel Kurulu her dönemde en az bir kez toplanır.  
 

Onur Kurulu Madde 9 : Onur Genel Kurulu’nda her sınıfın temsilcileri kendi 
aralarından bir öğrenciyi, Onur Kurulu üyeliğine seçerler. 
Genel Kurul ayrıca son sınıf temsilcileri arasından bir 
öğrenciyi Onur Kurulu ikinci başkanlığına, başka bir 
öğrenciyi de Onur Kurulu ikinci başkanlığına yedek olarak 
seçer. 
     Sınıfları birer şube olan okullarda temsilciler onur 
kurulunu oluşturur. Son sınıf temsilcisi aynı zamanda onur 
kurulu ikinci başkanı olur.  
    Son sınıfı bulunmayan okullarda en yüksek sınıf, bu 
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sınıf birden fazla ise genel kurulca seçilen temsilci ikinci 
başkan olur.  
 

Temsilcilerde 
Aranan 
Nitelikler 

Madde 10 : Bir öğrencinin, Onur Genel Kurulu temsilciliğine veya Onur 
Kurulu Üyeliği’ne seçilebilmesi için ;  
a. Okul disiplinine aykırı bir davranışının olmayıp, disiplin 

cezası almamış olması, 
b. Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması, 
c. Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması, gibi 

nitelikleri taşıması gerekir. Bu niteliklere sahip olmadığı 
sonradan anlaşılanlar ile disiplin cezası alan 
öğrencilerin üyeliği düşer. 

 
Onur Kurulu 
Başkanı 

Madde 11 :  Onur Kurulu Başkanı, Disiplin Kurulu üyelerinin dışında , 
Öğretmenler Kurulunca seçilen bir öğretmendir. 
Öğretmenler Kurulu Disiplin Kurulu üyelerini seçerken,    
18 . madde esaslarına göre Onur Kurulu başkanını da 
seçer. 
 

Onur 
Kurulunun 
Görevleri 

Madde 12 : Onur Kurulu  :  
a. Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeni 

ile ilgili olarak Okul Müdürünce verilen veya 
temsilcilerce gündeme getirilen konuları görüşür, aldığı 
kararları Okul Müdürlüğüne bildirir. 

b. Okul Müdürü tarafından iletilen “Uyarma”, 
“Mahrumiyet” ve “Kınama” cezası gerektiren olayları 
inceler ve aldığı kararı ve görüşünü okul müdürlüğüne 
bildirir. Müdür, onur kurulunda incelenen konuları gerek 
görmesi halinde Disiplin Kurulu’na gönderebilir.  

c. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve 
disiplini bozucu davranışları engellemek amacıyla 
programlar hazırlayarak okul yönetimine sunar.  

d. Gerektiğinde eğitici kol başkanlarıyla işbirliği yaparak 
okul ve çevresinin temizliği ve düzeni için etkinlikler 
planlar ve uygular. 

e. Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, 
güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda 
bulunmak, sağlığa  zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve 
uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için 
önlemler alarak, anne ve babalarla ve okul aile birliği 
ile işbirliği yapar. 

 
Onur Kurulu 
Kararlarının 
Yazılması 

Madde 13 : Onur Kurulu’nun bütün kararları, Onur Kurulu karar 
defterine yazılır. 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
DİSİPLİN CEZALARI VE CEZAYI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR 

 
Disiplin 
Cezaları 

Madde 14 : Öğrencilere , kusurlu veya cezayı gerektiren davranışlarının 
niteliklerine göre ;  
a. Uyarma - Mahrumiyet -Kınama 
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b. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, 
c. Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma 
d. Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir. 

Cezayı 
Gerektiren 
Davranışlar 

Madde 15 : a. “Uyarma”,  “Mahrumiyet” ve “Kınama”  cezalarını 
gerektiren davranışlar şunlardır; 

1. Görgü kurallarına uymamak, 
2. Okulda başkalarını rahatsız edecek şekilde 

yüksek sesle konuşmak,  
3. Okulu ve çevresini kirletmek, 
4. Öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen 

ödevleri ve görevleri yapmamak, 
5. Okul yönetiminin belirlediği kılık kıyafete 

uymamak, 
6. Okulda veya okul dışında sigara içmek, 
7. Başkasına ait eşyayı sahibinin izni olmadan 

almak veya kullanmak , 
8. Dersle ilgili araç ve gereçleri yanında 

bulundurmamak, bu konuda uyarılara  aldırış 
etmemek, 

9. Yalan söylemek, 
10. Okul binasını, okulun hertürlü demirbaşlarını  

kirletmek ,  
11. Kavga etmek, 
12. Okula geldiği halde özürsüz olarak derslere, 

törenlere, etütlere, diğer eğitici çalışmalara, 
sınavlara, atölye, laboratuvar ve uygulama 
çalışmalarına katılmamak, geç katılmak veya 
katıldıktan sonra ayrılmak ve okulu izinsiz 
terketmek , 

13. Okul kitaplığından, laboratuvarlarından, 
atölyelerinden, veya spor tesislerinden aldığı 
kitap , araç ve gereçleri geri vermemek, eksik 
vermek, kötü kullanmak,  

14. Okul içinde veya dışında yöneticilere, 
öğretmenlere, arkadaşlarına ve okulun diğer 
personeline kaba ve saygısız davranmak , 

15. Dersin ve ders dışı etkinliklerin akışını ve 
düzenini bozacak davranışlarda bulunmak  

16. Okul yönetimi tarafından verilen izin süresini 
özürsüz olarak uzatmak, 

17. Kopya yapmak veya yapılmasına yardımcı olmak 
18. Okula geç gelmek ve derslere geç girmek. 
19. Kişisel durumu ve adresi ile ilgili bilgileri kasıtlı 

olarak okula yanlış bildirmek, 
20. Okul yetkililerinin ve Disiplin Kurulu’nun 

çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan 
kaçınmak, 

21. Okulda bulunduğu halde kasıtlı olarak bayrak 
törenlerine katılmamak, özürsüz olarak bayrak 
törenlerine gelmemek, 

22. Yukarıda verilen suçların tekrarı halinde kısa 
süreli okuldan uzaklaştırma cezası verilebilir. 

b. Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezasını 
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Gerektiren Davranışlar :  

1. Arkadaşlarına sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek 
veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak, 

2. Kişileri veya grupları ; dil, ırk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefî inanç , din ve mezheplerine göre 
ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan 
davranışlarda bulunmak , 

3. Okul içinde öğrenciler arasında gruplaşmalara, 
sürtüşmelere, çatışmalara neden olabilecek 
izinsiz, gösteri veya toplantı düzenlemek, siyasi 
partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara veya 
sendikalara ait amblem, rozet, slogan, bildiri, 
ilan, broşür ve benzeri propaganda araçlarını 
dağıtmak, 

4. Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz dışarıda 
kalmak, 

5. Okul duvarlarına, demirbaş eşyasına , kendisinin 
veya arkadaşlarının araç ve gereçlerine ahlak 
dışı, ideolojik veya siyasi amaç taşıyan resim, 
amblem ve benzerlerini yapmak, yazılar yazmak,  

6. Toplumun genel ahlak ve görüşüne aykırı her 
türlü yayını okula, okula bağlı yerlere sokmak 
veya yanında bulundurmak, 

7. Kumar oynamak veya oynatmak, 
8. Öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen 

görevlerin yapılmasına engel olmak, 
9. Okul dışı eğitsel etkinliklerde okul içerisinde 

uymak zorunda oldukları kurallara uymamak. 
10. Okulla ilişkisi olmayan şahısları okula çağırıp 

okulda  terör estirtmek, öğrenci, öğretmen ve 
yöneticileri tehdit ettirmek , 

c. Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma Cezası 
Gerektiren Davranışlar  :  

1. Hırsızlık yapmak, 
2. Okulla ilişiği olmayan kimseleri okulda veya okula 

ait  yerlerde barındırmak , 
3. Resmi belgelerde değişiklik yapmak, sahte belge 

düzenlemek , üzerinde değişiklik yapılmış 
belgeleri kullanmak, bu belgelerin sağladığı 
kazançlardan başkalarını yararlandırmak, 

4. Okul sınırları içinde herhangi bir yeri okul 
yönetiminden izinsiz olarak eğitim ve öğretim 
amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına 
yardımcı olmak, 

5. Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait 
taşınır veya taşınmaz mallarını tahrip etmek. 

6. Ders , sınav ve diğer etkinliklerin yapılmasını 
engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere 
katılmaya kışkırtmak , 

7. Öğretmenlere, yöneticilere ve diğer okul 
görevlilerine hakaret etmek, onların okulda veya 
eklentilerinde görevlerini yapmalarına engel 
olmak, 
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8. Okula yaralayıcı, öldürücü aletler, silah ve 

patlayıcı getirmek veya, bunları bulundurmak, 
 

9. Zor kullanarak veya tehditle kopya yapmak veya 
yapılmasını sağlamak, 

10. Okulda içki içmek, içkili olarak okula gelmek veya 
uyuşturucu madde kullanmak, 

11. Ulusal bayrağa ve/veya K.K.T.C. Bayrağı’na 
kasıtlı olarak saygısızlık yapmak, 

12. Milli Eğitim Yasası’nın Genel Amaçları 
bölümünde öngörülen Milli ve Manevi değerleri 
sözle, yazıyla veya başka bir şekilde aşağılamak, 
bu değerlere küfretmek, 

13. Kendi yerine başkasını sınava sokmak, 
başkasının yerine sınava girmek, 

14. Okul içinde siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan 
kuruluşların ideolojik amaçlı dernek ve 
kuruluşların veya sendikaların siyasî ve ideolojik 
görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, 
başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye 
kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere  etkin biçimde 
katılmak. 

d. Örgün Eğitim Dışına Çıkarma Cezasını gerektiren 
davranışlar  (Zorunlu Eğitim Çağı Dışında Olanlar 
İçin) : 

1. Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplere göre 
ayırmayı kötülemeyi amaçlayan bölücü toplu 
eylemlere katılmak, 

2. Disiplin ile ilgili işleri ve Disiplin Kurulu’nun 
çalışmasını zor kullanarak veya tehditle 
engellemek, 

3. Okulda uyuşturucu madde ticareti yapmak, 
4. Ahlak kurallarına bağlı olmadığı tespit edilmiş 

olmak, herhangi bir kimsenin iffet ve namusuna 
tecavüz etmek, 

5. Güvenlik Kuvvetleri tarafından aranan kişileri 
okulda veya okula ait yerlerde bilerek ve 
isteyerek  saklamak ve barındırmak, 

6. Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders ve 
sınavların yapılmasına engel olmak, dersteki 
öğrencileri dışarı çıkarmak, çıkarmayı kışkırtmak 
ve zorlayıcı davranışlarda bulunmak, 

7. Okul içinde veya dışında tek veya toplu halde 
okulun yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer 
personeline saldırıda bulunmak,  bu gibi 
hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak, 

8. Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait 
taşınır veya taşınmaz malları kasıtlı olarak tahrip 
etmek, 

9. Okul içinde veya dışında yaralayıcı, öldürücü her 
türlü alet, silah patlayıcı maddeler kullanmak 
suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya 
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teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi 
veya manevi zarara yol açmak, 

 
10. Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun 

eziyet etmek ,işkence yapmak veya yaptırmak, 
11. Yasa dışı örgütlere üye olmak, bu kuruluşlarla 

ilgili etkinlikte bulunmak; bu gibi kuruluşların 
propagandasını yapmak, 

12. KKTC Anayasası’nın temel ilkelerine aykırı 
eylemler düzenlemek, düzenlenmesini 
kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere 
katılmak ve katılmaya zorlamak, 

13. Yol kesmek, adam kaçırmak, haraç almak. 
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
CEZA TAKDİRİ VE UYGULAMA 

 
Ceza 
Takdirinde 
Dikkat 
Edilecek 
Hususlar 

Madde 16 : Disiplin cezaları takdir edilirken; 
a. Öğrencilerin kişisel özellikleri, 
b. Davranışlarının niteliği, önemi ve ne gibi şartlar altında 

yapıldığı, 
c. Davranışın yapıldığı zamanki öğrencinin psikolojik 

durumu, 
d. Öğrencinin okul içinde ve dışındaki genel durumu, 
e. Öğrencinin yaş ve cinsiyeti, 
f. Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı, 
g. Öğrencinin aynı öğretim yılı içinde daha önce ceza alıp 

almadığı, 
h. Öğrencinin, konu davranışı alışkanlık haline getirip, 

getirmediği gibi hususlar göz önünde bulundurulur. 
 

Uygulama İle 
İlgili esaslar          

Madde 17 : Disiplin cezalarının uygulanmasında aşağıdaki esaslara 
uyulur:  
a. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasının 

uygulanmasında;  
1. Yatılı öğrencinin, yatakhaneden ve 

yemekhaneden yararlanıp, yararlanamayacağına 
karar verilir, 

2. Yurtta kalması engellenen öğrenci, velisi 
çağrılarak, velisine teslim edilir, 

3. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası, okula 
devamsızlıktan sayılmaz. 

b. Okuldan “Tasdikname ile Uzaklaştırma” cezasının 
uygulanmasında; bu cezayı alan öğrenci, ceza aldığı 
okula mezun olana kadar her ne nedenle olursa olsun 
tekrar geri dönemez. 

c. Örgün eğitim dışına çıkarma cezasının 
uygulanmasında; öğrencinin devam  zorunluluğu 
bulunan okullara tekrar kayıt yaptırmasının mümkün 
olamayacağı hususu açıkça belirtilir ancak bu cezayı 
alan öğrenciler yaşıtları okuldan mezun olduktan sonra 
Dıştan Bitirme Sınavları ile ilgili Tüzük hükümlerinden 



 9
yararlanabilir.  

d. İşlenen suçlar ile bu suçların karşılığı olan cezalar 
uyumlu bir şekilde saptanır. 

e. Tutuklu veya gözetim altında bulunan öğrencilerin 
savunmaları ilgili makamlara müracaat edilmek suretiyle 
alınır.  

f. Okul yöneticileri, öğrencilerin okul içinde veya okul 
dışında soruşturmayı gerektiren bir suç işlemeleri 
halinde ilgili makamlarla işbirliği yapar.  

g. Disiplin cezalarından “Uyarma”,  “Mahrumiyet” ve 
“Kınama” cezaları okul müdürü,  onur kurulu ve disiplin 
kurullarınca, diğer cezalar ise yalnız disiplin kurulu 
tarafından verilir. 
 Okul Müdürü veya Onur Kurulu tarafından               
verilen cezalar bir yazı ile Disiplin Kurulunun bilgisine 
getirilir, 

h. Öğrencilerin davranış notu; I. sınıf başında “10” dur. 
Ceza verilmedikçe öğrencinin öğrenim süresi boyunca 
devam eder.  

 
Ceza alan öğrencilerin davranış notlarından: 
 
1. “Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma” cezası için iki (2) , 
2. “Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma” cezası için dört 

(4) , 
3. “Örgün Eğitim Dışına Çıkarma” cezası için altı (6) not 

düşülür. 
 
 
i. Öğrenciye cezayı gerektiren bir davranışından dolayı 

birden fazla disiplin cezası verilmez. 
j. Verilen cezalar öğrencinin dosyasına işlenir.  
 
k. Öğrenciye verilen ;  

1. “Uyarma”, “Mahrumiyet”, “Kınama” , “Okuldan 
Kısa Süreli Uzaklaştırma” Okul Müdürünün, 
“Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma”, “Örgün 
Eğitim Dışına Çıkarma” cezaları üst disiplin 
kurulunun onayından sonra uygulanır. Üst 
Disiplin Kurulunda görüşülmesi gereken disiplin 
dosyaları Disiplin  Kurulunun, karar tarihinden en 
geç 5 iş günü içinde ilgili Öğretim Dairesi 
Müdürlüğü eliyle Üst Disiplin Kurulu’na gönderilir.  

l. Cezalara itiraz edilmesi durumunda;  
1. İtiraz dilekçesi okul müdürlüğüne verilir. 
2. Okul Müdürlüğü itiraz dilekçesine gerekli diğer 

belgeleri ve itiraz gerekçeleri hakkındaki 
görüşlerini de katarak, dilekçe tarihinden en geç 
5(beş) Iş günü içinde ilgili Daire Müdürlüğüne 
gönderir.  
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ALTINCI BÖLÜM 
DİSİPLİN KURULUNUN  KURULUŞ VE ÇALIŞMA USULLERİ 

 
Okul Disiplin 
Kurulunun 
Kuruluşu 

Madde 18 : Okul Disiplin Kurulu, her ders yılının ilk onbeş günü içinde 
Öğretmenler Kurulunca önceden aday belirlenmeden,  gizli 
oyla seçilecek iki öğretmen ve başmuavinden, okulda 
başmuavinin bulunmadığı hallerde müdürün 
görevlendireceği bir müdür muavininden oluşur. 
     Yapılan seçimde asil üyeler oy eşitliği nedeniyle 
belirlenemiyorsa, seçim, eşit oy alanlar arasında yenilenir, 
yine eşitlik bozulmazsa kıdemli olan öğretmen asil üye 
olarak saptanır. 
          Disiplin Kurulu Üyeleri’nin görevi, yenisi kuruluncaya 
kadar devam eder.  
 

Yedek Üyelik Madde 19 : Disiplin Kurulu’na, aldıkları oy sırasına göre asil üyelerden 
sonra iki de yedek üye seçilir. Asil üyeliğin boşalması 
halinde bu üyelik sıraya göre yedek üyelerce doldurulur. 
 

Disiplin 
Kurulu 
Başkanı 

Madde 20 : Disiplin Kurulu’nun Başkanı okulun Başmuavinidir. 
Başmuavin bulunmadığı hallerde Müdürün 
görevlendireceği bir Müdür Muavini yoksa Müdürün 
görevlendireceği Kıdemli Üyelerden biri kurula başkanlık 
eder. Üyenin başkanlık yaptığı durumlarda, birinci yedek 
üye de toplantıya katılır. 
 

Okul Disiplin 
Kurulu’nun 
Görevleri 

Madde 21 : 
 

Okul Disiplin Kurulu, okul düzen ve disiplini hakkında 
görüşmeler yapar ve kararlar alır. 
     Kişisel olmayan genel disiplin işlerinin görüşüldüğü 
toplantılara, varsa rehberlik servisi ilgilileri ile  Okul Aile 
Birliği Başkanı  da çağrılabilir. 
Okul Disiplin Kurulu:  
a. Disipline aykırı davranışların nedenini inceler ve 

bunların ortadan kaldırılmasının yollarını arar. 
b. Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerin yetiştiği çevre 

ve ailesi hakkında bilgi toplar, eğitimlerini, 
alışkanlıklarını inceler bu amaçla okul rehberlik 
servisinden, sınıf öğretmeni veya öğretmenden 
yararlanarak bunlarla sürekli işbirliği yapmak için gerekli 
kararları alır.  

c. Okulda disiplinsizliği hoş görmeyen bir “öğrenci 
kamuoyu” oluşturularak, disipline aykırı davranışta 
bulunan ve bulunabilecek olan öğrencileri kendi 
vicdanlarının ve öğrenci kamuoyunun kontrolünde 
tutma yollarını ve olanaklarını araştırır. 

d. Öğrencilerin haz duyacakları, onlara başarı hazzını 
tattıracak etkinliklere, okulda daha çok yer verilmesi için 
gerekli önerilerde bulunur. 

e. Her dönem  başında toplanarak disiplin işleri 
bakımından okulun genel durumunu gözden geçirir ve 
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alınması gerekli önlemler hakkında okul yönetimine 
önerilerde bulunur . 

 
f. Ders yılı içinde meydana gelen disiplin olaylarının nitelik 

nicelik ve nedenleri ile alınan önlemleri ve sonuçlarını 
saptayarak ders yılı sonunda bir rapor halinde okul 
müdürüne sunar.  

g. Okul Müdürünün havale edeceği disiplin olaylarını 
inceler, davranışların gerektirdiği kararları alır. 

 
 
Toplantıya 
Çağrı 

 
Madde 22 

 
: 

 
Disiplin Kurulu, kurul başkanının çağrısı ile toplanır. Disiplin 
Kurulu gerektiğinde bilgi almak üzere sınıf öğretmenleri ile 
rehberlik servisi yetkilisini, onur kurulu başkanını toplantıya 
çağırabilir.  
     Disiplin Kurulu, dersleri aksatmayacak şekilde toplanır. 

 
Toplantı ve 
Oy Çokluğu 

 
Madde 23 

 
: 

 
Disiplin Kurulu, asil üyelerin ekseriyeti ile toplanır ve 
çoğunlukla karar verir . Disiplin Kurulu, kurula iletilen ve 
görev sahalarına giren disiplin olaylarına bakmak  ve 
sonuçlandırmak zorundadır. Asil üyeler dışında toplantıya 
çağrılanlar oy kullanamazlar.  
     Okul Müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özürü 
bulunmadıkça disiplin kurulu üyeleri, kurula katılmaktan 
kaçınamazlar. Disiplin konusu davranıştan şikayetçi olan 
veya zarar gören üye kurula katılamaz. 

 
Kurula Sevk 

 
Madde 24 

 
: 

 
Bir disiplinsizlik olayının  meydana geldiği, gerek doğrudan,  
gerekse ihbar veya şikayet üzerine öğrenilirse olayın 
niteliğine göre, okul müdürü tarafından ele alınıp 
sonuçlandırılabileceği gibi, rehberlik servisi olan okullarda, 
gerekirse olay konusu bu servis ile de istişare edildikten 
sonra, okul müdürü tarafından Onur Kurulu veya Disiplin 
Kuruluna da sevkedilebilir.  
 
 Disiplin Kurulu, olayı, Kurula gelişinden en geç 5 işgünü 
içinde karara bağlar. Bu sürenin yetmediği durumlarda, 
Okul Müdürünün onayı ile, bir defa olmak üzere, süre  
5 işgünü daha uzatılabilir. 
 

İfadelerin 
Alınması ve 
Delillerin 
Toplanması 

Madde 25 : Disiplin Kuruluna sevk edilen öğrencilerin ve olayla ilgili 
tanıkların Disiplin Kurulu başkanı tarafından yazılı ifadeleri 
alınır. Olay sınıfta, topluluğun bulunduğu yerlerde cereyan 
etmişse bu topluluğun çoğunluğunun ifadelerine baş 
vurulur. Olayla ilgili bilgi ve belgeler toplanıp bir dosya 
düzenlenerek Disiplin Kuruluna sunulur.  
 

Kurulu 
Çağırma ve 
Savunma 
Alınması 

Madde 26 : Disiplin Kuruluna verilen öğrencilerin kurul tarafından yazılı 
veya sözlü olarak savunmaları alınır. Sözlü savunmalar 
tutanağa geçirilir ve tutanak hem ilgili öğrenci veya 
öğrenciler, hem de kurul başkan ve üyeler tarafından   
imzalanır. 
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Kurula Tekrar 
Çağırma 

Madde 27 : a. Disiplin Kurulu gerektiğinde, Disiplin Kuruluna verilen 
veya tanık olarak belirlenen öğrencileri dinlemek üzere 
kurulu tekrar toplantıya çağrılabilir.  

b. Bu öğrenciler çağrıya uyarak kurulca belirlenen gün ve 
saatte kurulda bulunmak zorundadırlar. Çağrıya özürsüz 
gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve 
belgelere göre karar verilir.  

 
İfade ve 
Savunma 
Vermek 

Madde 28 : İfade vermeyen, savunmada bulunmayan ve çağrıldığı 
halde gelmeyen öğrencilerin durumu bir tutanakla saptanır. 
Bunlardan Disiplin Kuruluna verilenler hakkında 27’inci 
maddenin (b) bendi uygulanır. Tanık olduğu saptanıp 
çağrıldığı halde gelmeyenler hakkında da ayrıca disiplin 
soruşturması yapılır. 
 

Cezaların 
Takdiri 

Madde 29 : Bir öğrenciye ceza verilirken,  16’ıncı maddede belirtilen 
hususlar göz önünde bulundurulur. 
     Davranışların olumlu yönde olması veya öğrencinin 
davranışının değişeceğine kanaat getirilmesi durumunda, 
Kurulca bir alt gruptaki ceza verilebilir.  
        Gereken durumlarda varsa rehberlik servisi yetkilileri 
ile istişare edilir.  
 

Kararların 
Yazılması 

Madde 30 : Kararlar gerekçeli olarak ya “Disiplin Kurulu Karar 
Defteri”ne yazılır ya da daktilo edilerek bu deftere 
yapıştırılır. Cezanın takdirinde esas alınan hususlar 
özetlenir, dayanılan tüzük maddeleri belirtilir ve karar bütün 
üyeler tarafından imzalanır . Karara katılmayan üye  
gerekçelerini yazarak imza eder. 
    Kararların yazdırılmasından, imzalatılıp okul 
müdürlüğüne sunulmasından, karar defterinin 
saklanmasından ve diğer yazışma işlerinden Disiplin Kurulu 
Başkanı sorumludur. 
 

Kararların 
Uygulanması 

Madde 31 : Onur Kurulu veya Disiplin Kurulunca verilen “Uyarma “ 
“Mahrumiyet” , “Kınama” ve Disiplin Kurulunca verilen  
“Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma” cezaları okul 
müdürünün onayı ile sonuçlandırılır ve öğrenciye 
duyurularak yürürlüğe konur.  
     “Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma“ve “Örgün 
Eğitim  Dışına Çıkarma” cezası Üst Disiplin Kurulunun 
onayından sonra uygulanır.  
       Müdür, Onur Kurulu veya Disiplin Kurulu kararlarını, 
yasa, tüzük veya usule aykırı bulur veya yerinde görmezse 
gerekçesini de belirterek konunun bir daha incelenmesini 
ilgili kuruldan ister. Onur Kurulu kararında ısrar ederse, 
müdür olayı Disiplin Kuruluna aktarabileceği gibi kararı 
doğrudan da reddedebilir.  Disiplin Kurulu ise Müdürün 
itirazı ve gösterdiği nedenler doğrultusunda kararı yeniden 
inceler ve en geç 5 işgünü içinde karara bağlar. Disiplin 
Kurulu eski kararında ısrar etmesi halinde  ısrarın 
gerekçesini belirtir ve “okuldan kısa süreli uzaklaştırma” 
cezası ile ilgili olarak, müdür kararı onaylar veya 
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incelenmek üzere üst disiplin kuruluna katarır. “Okuldan 
tasdikname ile uzaklaştırma” ve “örgün eğitim dışına 
çıkarma” cezalarında ise müdür disiplin kurulu kararını 
incelemek üzere üst disiplin kuruluna aktarır. Üst disiplin 
kurulu kararı nihai olup uygulamaya konulur.  
  

Onur Kurulu 
ile Disiplin 
Kurulu 
Kararlarına 
İtiraz 

Madde 32 : Onur Kurulu ve Disiplin Kurulunun vermiş olduğu 
“uyarma”, ve “kınama” cezalarına itirazda bulunulamaz.  
Onur Kurulu ve Okul Disiplin Kurulunca verilen, okul 
müdürünün onayı ile yürürlüğe konulan diğer cezalara karşı 
itiraz etmek isteyen veli, cezanın duyurulması tarihinden 
itibaren üç iş günü içinde okul müdürlüğü kanalı ile veya 
doğrudan ilgili öğretim dairesi müdürlüğüne itirazda 
bulunulup, olayın Üst Disiplin Kurulunda görüşülmesini 
isteyebilir.  
 

Disiplin 
Kurulunun 
karar verme 
zorunluluğu 
 

Madde 33 : Disiplin Kurulları kendisine havale edilen konuları görüşüp 
karara bağlamak zorundadır. 

Davranış 
Notunun 
Düzeltilmesi 

Madde 34 : Disiplin Kurulu, davranış notu indirilmiş olan öğrencilerin 
durumunu, ders yılı sonunda inceler, sonucu öğretmenler 
kurulunun görüş ve kararına sunar. Öğretmenler Kurulu; 
davranış notları indirilen öğrencilerin durumlarını 
değerlendirerek davranış notlarını iade edebilir. 
  

Cezaların 
Dosyalara 
İşlenmesi ve 
Silinmesi 

Madde 35 : Ceza alan öğrencilerin durumları dosyalarına işlenir. ileriki 
ders yıllarında söz konusu davranışları bir daha 
tekrarlamamaları ve iyi hallerinin görülmesi durumunda, 
okul disiplin kurulunun değerlendirmesi ve öğretmenler 
kurulunun kararıyla, bu cezalarıyla ilgili kayıtları mezuniyet 
dönemleri içerisinde dosyalarından silinir.  

 
 
 
 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 
ÜST DİSİPLİN KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ 

 
Üst Disiplin 
Kurulunun 
Kuruluşu  

Madde 36 : Üst Disiplin Kurulu, ilgili Öğretim Dairesi Müdürünün 
başkanlığında aşağıdaki yedi (7) üyeden oluşur.  
 En Kıdemli Kolej Müdürü, 
 En Kıdemli iki Lise Müdürü, 
 En Kıdemli Endüstri Meslek Lisesi Müdürü, 
 En Kıdemli  Ticaret Lisesi Müdürü, 
 En Kıdemli bağımsız iki  Ortaokul Müdürü, 
 Olayın olduğu okulun müdürü (oy hakkı yoktur) asil üye 

ise yerine yedeği çağrılır.  
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Üst Disiplin 
Kurulunun 
Görevleri 

Madde 37 : Üst Disiplin Kurulu ;  
a. Okullardan onaylanmak üzere gönderilen okul disiplin 

kurulu kararlarını inceleyerek aynen veya değiştirerek 
karara bağlar veya yeniden incelenmek üzere geri iade 
eder. Okul Disiplin Kurulu iade edilen dosyayı tekrar 
inceleyip Üst Disiplin Kurluna havale eder. Üst Disiplin 
Kurulu dosyayı görüşüp karara bağlar. 

b. Okul Disiplin Kurulu kararlarına yapılan itirazları 
incelemek suretiyle verilen kararı ya değiştirir ya da 
itirazı reddeder.  

 
Üst Disiplin 
Kurulu 
Kararlarına 
İtiraz  

Madde 38 : Üst Disiplin Kurulu Kararlarına rıza göstermeyen öğrenci 
velisi Yüksek İdare Mahkemesine başvurabilir.  
 
 

Toplantıya 
Çağrı 

Madde 39 : Üst Disiplin Kurulu ilgili öğretim dairesi müdürünün 
başkanlığında ve o’nun çağrısı ile toplanır.  
 
 
     Toplantı gündeminin belirlenmesi,  İlgililere duyurulması 
ve kurul çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi 
başkan tarafından sağlanır.  
     Üst Disiplin Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile 
toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oylama açık bir şekilde 
yapılır ve çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde 
başkanının olduğu taraf çoğunluk sayılır.  
 

Karar Süresi 
ve usul 
işlemleri 

Madde 40 : Üst Disiplin Kurulu, disiplin dosyasının ilgili öğretim dairesi 
müdürlüğüne intikalinden itibaren en kısa sürede konuyu 
görüşmek üzere toplanır. Kurul dosyada eksik gördüğü 
hususları ilgililere tamamlattırır. Gerektiğinde ilgili 
mercilerden bilgi isteyebilir.  
     Görüşme tamamlandığında alınan karar bir tutanakla 
saptanır ve imzalanır. 
      Üst Disiplin Kurulu, disiplin dosyasının ilgili öğretim 
dairesi müdürlüğüne intikalinden itibaren en geç 15 iş günü 
içinde karar verip dosyayı kapatmak zorundadır.  

 
 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  

 
Zararın 
Ödetilmesi 

Madde 41 : Okulun taşınır veya taşınmaz mallarına zarar verdiği 
takdirde meydana gelmiş olan zararını ilgililere ayrıca 
ödettirilmesi için okul müdürlüğünce gerekli işlemler yapılır.  
 

Ceza Alan 
Öğrencilerin 
Sınavları 

Madde 42 :  Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu 
cezalarını çektikleri süre içinde girmedikleri sınavların 
yerine sınava alınırlar. 
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Cezaların 
Bildirilmesi 
Uyarılması 

Madde 43 :  Bütün cezalar öğrenciye müdür tarafından bildirildikten 
sonra uygulanır. Ayrıca öğrenci velisine de yazılı olarak 
ceza ve gerekçesi bildirilir. 
 

Düzenlenecek 
Belgeler 

Madde  44 : Onaylamak için veya itiraz üzerine Üst Disiplin Kuruluna 
gönderilecek dosyalarda aşağıdaki belgeler bulunur.  
 
a. Yazılı ifadeler, savunma ve soruşturma ile ilgili diğer 

belgeler,  
b. Okul Disiplin Kurulu Kararı ve okul müdürünün onayı, 
c. İtiraz edilmişse buna ilişkin yazı veya dilekçe 
d. Kararı ilgili veli veya velilere bildiren yazı veya yazıların 

fotokopisi, 
 

 Madde 45 : Bu tüzükte sayılanlar dışında kalan diğer disiplin olayları da 
soruşturulur ve davranışın niteliğine göre Disiplin Kurulunca 
disiplin cezalarından biri takdir edilir.  
 
 

 Madde 46 : Disiplin cezasının verilmesine neden olan aynı davranışın 
cezanın verildiği öğretim yılı içinde ayni öğrenci tarafından 
tekrarlanması halinde bir derece ağır ceza uygulanır.  
 

 
 
 
 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
YÜRÜRLÜK - YÜRÜTME 

 
Yürütme 
Yetkisi 
 

Madde 47 : .Bu tüzüğü Milli Eğitimden sorumlu bakanlık yürütür. 
 

Yürürlüğe 
Giriş 
 

Madde 48 : Bu tüzük Resmi Gazetede yayımlandığı  tarihte yürürlüğe 
girer. 

Yürürlükten 
Kaldırma 

Madde 49 : Bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanmakta 
olan “Disiplin Yönetmeliği” bu yönetmelik altında yapılan 
işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır. 

 


