T.C.
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ HAK, SORUMLULUK VE DAVRANIŞ İLKELERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanım, Kapsam
Amaç
MADDE1-(1)
Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Hak, Sorumluluk ve Davranış İlkeleri Yönergesi’nin
oluşturulmasındaki temel amaç, öğrencilerin; Üsküdar Üniversitesindeki öğrencilikleri
süresince Üniversite ile ilişkilerinin düzenlenmesini, haklarının, sorumluluklarının ve
ayrıcalıklarının sınırlarının belirlenmesini sağlamaktır.
Bu yönerge ile Üsküdar Üniversitesinin akademik ve sosyal çevresinin gerek öğrenciler gerekse
de Üsküdar Üniversitesinin tüm mensupları için sağlıklı, şeffaf, gelişmeye açık ve kapsayıcı bir
işlerliğe kavuşturulması amaçlanmaktadır.
Tanım
MADDE2-(1)
Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Hak, Sorumluluk ve Davranış İlkeleri Yönergesi, Üsküdar
Üniversitesi bünyesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin üniversite ortamındaki her tür
tavır, davranış, hak, ayrıcalık ve sorumluluklarını düzenlemeye yönelik hükümleri içermekte
olup öğrencilerin, Üsküdar Üniversitesindeki öğrencilik yaşamları boyunca bu kurallara
uymaları zorunludur.

Kapsam
MADDE3-(1)
Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Hak, Sorumluluk ve Davranış İlkeleri Yönergesi’nde belirlenen
kurallarla, Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, aşağıda ayrıntılı olarak ele alındığı gibi, Üniversite
bünyesindeki bütün eylem ve işlemlerinde hukuka, Yüksek Öğretim Mevzuatına ve
kapsamındaki Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne uymakla yükümlü olduklarını, aykırı
durumlarda kendileri hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağını kabul ederler.
Söz konusu yönerge gereğince Üsküdar Üniversitesi, bünyesindeki öğrenciler için aşağıda
ayrıntılı olarak ele alınan hak ve ayrıcalıklara sahip olabilecekleri uygun ortamı oluşturmakla
yükümlüdür.
Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Hak, Sorumluluk ve Davranış İlkeleri Yönergesi, Üsküdar
Üniversitesinde öğrenim gören bütün öğrencileri (gündüz eğitimi, ikinci eğitim, ön lisans,
lisans, lisansüstü, öğrenci değişim programı kapsamında üniversitede öğrenim gören

öğrenciler, Erasmus programı kapsamındaki öğrenciler, özel öğrenci statüsünde öğrenim
görenler vb.) kapsar ve bağlayıcı niteliktedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Haklar ve Ayrıcalıklar, Sorumluluklar, Genel Davranış Kuralları, Kuralların
Uygulanması ve Yaptırım Biçimi, Yönergenin Yürütülmesi
Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Hak, Sorumluluk ve Davranış İlkeleri Yönergesi kapsamında
belirtilen haklar, ayrıcalıklar ve sorumluluklar aşağıdaki gibidir:
Haklar ve Ayrıcalıklar
MADDE4-(1)
Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Hak, Sorumluluk ve Davranış İlkeleri Yönergesi kapsamında
belirtilen ve yalnızca Üsküdar Üniversitesi bünyesinde öğrenim görmekte olan öğrencilere
tanınmış olan hak ve ayrıcalıklar aşağıdaki gibidir:
a) Öğrenci Kayıt Bilgilerinin Gizliliği
Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin gerek kayıt esnasında gerekse de başka vesilelerle
Üniversitenin çeşitli birimleriyle paylaştıkları her tür kişisel bilgi, Üniversite tarafından gizli
tutulur. Öğrencinin, Üniversitenin Psikolojik Danışmanlık Birimi (PDB), Sağlık Merkezi,
Çözüm Merkezi gibi birimlerle paylaştığı her tür bilginin, birtakım istisnaların dışında gizli
tutulması zorunluluğu vardır. Ancak öğrenci bilmelidir ki kendi rızası olmasa bile, Türkiye
Cumhuriyeti Mahkemeleri, vb. resmi kurum ve makamların talebi halinde, Üniversitenin ilgili
belge ve bilgi paylaşımında bulunma yükümlülüğü vardır.
b) Eşit Yararlanma Hakkı
Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, Üniversitedeki öğrencilik yaşamları boyunca
Üniversitenin tüm hizmet, fırsat ve olanaklarından ırk, milliyet, ülke, din, mezhep, dil, cinsiyet,
toplumsal sınıf, meslek, aile kimliği vb. ayrımlar gözetilmeksizin ve de T.C. Anayasası ile
belirlenen eşitlik ilkesi çerçevesinde eşit biçimde yararlanma hakkına sahiptirler.
c) Ders Alma Hakkı
Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin, öğrencilikleri süresince alacakları dersler dönemlik
kritere göre hazırlanan, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan ders programları kapsamında
belirlenir. Seçmeli dersler, Üniversite tarafından belirlenen minimum öğrenci sayısına
ulaşılması halinde açılır.
Öğrenci, alacağı ya da almak istediği dersin ayrıntılı izlencesine ulaşma hakkına sahiptir.
Dolayısıyla da dersi vermekle görevli öğretim elemanı her dönemin başında, vereceği dersin
izlencesini (syliabus) öğrenciyle paylaşmak zorundadır. Öğretim elemanının öğrenciyle
paylaşmakla yükümlü olduğu ders izlencesi; dersin haftalık konularını, kaynak kitap veya
makaleleri, derste kullanılması olası her tür materyali, sınav tarihlerini, ders değerlendirme ve
notlandırma kriterlerini, derse katılım ve yoklama bilgilerini vb. derse ilişkin tüm gereklilikleri
içerir. Ders izlencesi ile öğrenci ve öğretim üyesinin karşılıklı hak ve sorumlulukları da ayrıntılı
olarak belirlenmiş olmaktadır.

Öğrenci, almakta olduğu derse ilişkin fikir, düşünce,
izlenim ve şikâyetlerini,
cezalandırılma ya da herhangi bir ayrımcılığa uğrama kaygısı taşımaksızın ve ahlaki kurallar
çerçevesinde, ilgili birimlerle ve de kişilerle paylaşma hakkına sahiptir.
Ders başarısının değerlendirilmesi ve not bildirim süreci, öğrencinin gizlilik hakkı ihlal
edilmeksizin işletilir.
d) Sınava Girme Hakkı
Öğrenci ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı, yabancı
dil tespit sınavı, muafiyet sınavı vb. sınav tarihlerine ilişkin açık bildirimi, sınavın yapılacağı
tarihin en az bir hafta öncesinde almak hakkına sahiptir. Girmek zorunda olduğu iki ya da daha
fazla sınavın aynı gün ve saate denk gelmesi durumunda öğrenci, bölüm başkanlığı, ana bilim
dalı başkanlığı ya da program koordinatörlüğüne başvuruda bulunarak uygun düzenlemenin
yapılması talebinde bulunma hakkına sahiptir. İlgili birim yönetimi öğrencinin talebini dikkate
almak ve gerekli düzenlemeyi yapmakla yükümlüdür.
e) Sorun Bildirme ve Çözüm Talebi Hakkı
Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, Üniversitenin kendileriyle ilişkili işleyiş kısmında
(eğitim, öğretime ilişkin aksaklıklar, sosyal etkinlikler, eğitimle ilgili araç, gereç ve her tür
uygulama alanının kullanımında ortaya çıkan aksaklıklar vb.) karşılaştıkları her tür sorun
hakkında Üniversitenin ilgili birimlerine bildirimde bulunma hakkına sahiptirler. Üniversitenin
ilgili birimleri öğrenci tarafından bildirilen sorunu tüm yönleriyle izleyerek uygun çözümü
üretmekle yükümlüdürler. Üsküdar Üniversitesi Çözüm Merkezi bu anlamda öğrencinin her tür
şikâyet ve sorun bildirimini alır, ilgili yerlere iletir, çözüm sürecini izler ve öğrenciye bildirir.
Sorun bildirme ve çözüme ilişkin bütün sürecin ilgili mevzuatın sınırları çerçevesinde,
öğrencinin gerek kişisel gerek öğrenciliğiyle ilgili haklara zarar gelmeyecek bir açıklık ve
ivedilik içerisinde yürütülmesi esastır.
f) Bilgi Alma Hakkı
Öğrenciler, Üsküdar Üniversitesindeki öğrenimleri boyunca, öğrencilik statüleri
kapsamında gerek duydukları her tür bilgiyi Üniversitenin ilgili birimlerinden, en doğru
biçimde ve zamanında alma hakkına sahiptirler. Bu noktada 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Yasası’nın ilgili hükümleri de dikkate alınır. Bilgilendirme sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için
öğrenciler, kendilerine ilişkin gerekli bilgileri (iletişim bilgileri vb.) Üniversitenin ilgili
birimleriyle doğru ve eksiksiz biçimde paylaşmak ve Üniversite tarafından yönlendirilecekleri
iletişim kanallarını zamanında ve doğru izlemekle yükümlüdürler.
g) Disiplin Soruşturması Süreçlerinde Şeffaflık
Disiplin soruşturması ve cezalandırma sürecinde, öğrenciler arasında herhangi bir ayrım
gözetilmeksizin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası kapsamında düzenlenmiş Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Disiplin soruşturmasına tabi
tutulan öğrencinin, soruşturma ve ceza sürecinin tüm aşamalarına ilişkin olarak önceden
bilgilendirilmesi zorunludur.

Sorumluluklar
MADDE5-(1)
Öğrencilerin, Üsküdar Üniversitesindeki öğrencilikleri süresince uymakla yükümlü oldukları
sorumluluklar aşağıdaki gibidir.
a) Akademik Etik İlkesine Bağlılık
Üniversiteler akademik nitelikte eğitim-öğretim hizmeti sunan kurumlar; öğrenciler ise bu
hizmetin alıcısı konumundaki bireyler olup bu hizmetin sunum ve alım sürecinin sağlıklı
işleyebilmesi için akademik dürüstlüğün temelini oluşturan etik ilkelere bağlılık zorunludur. Bu
bağlamda Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin uymakla yükümlü oldukları etik ilkeler
şunlardır:
- İntihal Yapmamak
Öğrenciler, Üsküdar Üniversitesindeki öğrencilikleri süresince, eğitim-öğretim kapsamında
yaptıkları araştırmalarda, akademik çalışmalarda, yayınlarda, sunumlarda, sınavlarda ve
ödevlerde, başka kaynaklardan ya da kişilerden doğrudan ya da dolaylı olarak aktardıkları
bilgilerin kaynağını açık ve ayrıntılı biçimde belirtmek zorundadırlar. Kaynak gösterilmeksizin
aktarılan her tür bilgi, kullanım yeri, şekli ve amacı ne olursa olsun intihal kapsamına girer ve
öngörülen disiplin süreçlerinin uygulanmasını gerektirir.
- Kopya Çekmemek
Öğrencinin, sınavda kopya çekmesi, kopya çektirmesi, kopya şüphesi uyandıracak tavır
veya davranışlar sergilemesi, sınav öncesinde sıraya ya da sandalyeye kopyaya hazırlık
niteliğinde birtakım yazılar yazması, şekiller çizmesi, sınav esnasında kolayca ulaşabileceği
ders materyalini (kitap, defter, not kâğıdı vb.) yakınında bulundurması, cep telefonu, kamera,
kayıt cihazı vb. cihazlarla meşgul olması vb. kopya çekme girişimini kolaylaştırıcı ya da bu
yönde şüphe uyandıracak hiçbir tavır ve davranışta bulunmama sorumluluğu vardır. Öğrencinin
kopya çekmemek ve de çektirmemek yönündeki sorumluluğu yalnızca sınıf içerisinde yapılan
sınavlarla sınırlı olmayıp ev ödevi (takehome) biçimindeki sınavlar için de geçerlidir. Buna
göre öğrenci, ev ödevi tarzı sınavlarını hazırlarken de başka öğrencilerin ödevlerinden kopya
çekmemek, kendi ödevinden başkalarına kopya çektirmemek, internet ortamından aldığı
bilgileri kaynak göstermeksizin kullanmamak, aynı konuda daha önce başkası tarafından
hazırlanmış çalışmayı kullanmamak, kendi çalışmasına destek niteliğindeki başka çalışmaları,
kaynak göstermeksizin kullanmamak sorumluluğuna sahiptir. Bu sorumluluğa aykırı tavır ve
davranışlar sergileyen öğrenciler hakkında disiplin yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
- Akademik İçerik ve Üretimde Sahtecilik Yapmamak
Öğrenciler, eğitim-öğretim kapsamında hazırlayacakları her tür akademik materyal ve
yapacakları her tür akademik veya düşünsel üretimde sahtecilikten uzak durmakla
yükümlüdürler. Akademik nitelikteki içerik üretiminde kaynak göstermeksizin başkalarınca
hazırlanmış çalışmaların aynen, değiştirilerek ya da kısmen kullanımı, bilgi uydurma, bir ders
için hazırlanarak sunulan içeriğin başka bir ders için de kullanılarak tekerrür durum yaratılması,
internetten kopyalanan metinlerin kendisince hazırlandığı iddiasıyla ödev olarak verilmesi veya
sınıfta sunulması, kendi ödev veya sunumlarını başkalarına yaptırmak veya başkalarının ödev
veya sunumlarını yapmak vb. akademik dürüstlükle bağdaşmayan bütün eylem ve işlemler

sahtecilik kapsamında yer alır ve bu eylem ve işlemlere başvuran öğrenciler hakkında Disiplin
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.
- Resmi Evrak ve İşlemlerde Sahtecilik
Üsküdar Üniversitesindeki öğrenciliği süresince öğrenciler, Üniversiteyle ilgili işlemlerde,
evrak alış verişinde, bilgi kaydında sahteciliğe başvurmamakla yükümlüdürler. Üniversitenin
birimlerinin yanlış bilgilendirilmesi, sahte kayıt, sahte sağlık raporu, girilmeyen sınava ilişkin
sahte sınav belgesi düzenleme, sahte kimlik kartı kullanımı, kendi kimlik kartlarını Üsküdar
Üniversitesi öğrencisi olmayanlara kullandırtarak Üniversitenin birtakım hizmetlerinden,
eylem ve işlemlerinden (otopark, kafeterya, sağlık hizmetleri, spor tesisleri, kütüphane,
derslikler, bilgisayar hizmetleri, kantinler, genele açık olmayan seminerler, konferanslar,
dersler, kurslar vb.) haksız yere yarar sağlamalarına aracılık etmek resmi evrak ve işlem
sahteciliği kapsamında yer alıp bu tür eylem, tavır veya davranışlara yönelen öğrenciler
hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.
b) Fikri Mülkiyet Hakkı İhlali
Öğrenciler, Üsküdar Üniversitesinin akademik ve fizik olanaklarıyla gerçekleştirilen
düşünsel ve bilimsel üretime ilişkin verileri, üretim sürecinde yer almış olsalar bile, üniversite
dışındaki kişi veya kurumlara izinsiz olarak aktaramaz, hiçbir yerde, ortamda ve de hiçbir
vesileyle izinsiz kullanamazlar. Eğitim-öğretim esnasında gerçekleştirilen araştırmalar,
geliştirilen projeler, yapılan deneyler, TÜBİTAK vb. kurumların ortaklığında hazırlanan
projeler, patenti alınmış buluşlar, tasarımlar, markalar, filmler, sloganlar, logolar, amblemler,
müzik eserleri vb. Üniversitenin fikri mülkiyet hakları kapsamında olup her tür kullanım ve
aktarımları izne bağlıdır. Buna aykırı tavır, davranış veya eylemlerde bulunan öğrenciler
hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Fikri Mülkiyet Hukuku
kapsamındaki cezai yaptırımlar uygulanır.
c) Fizik Olanakların İzinsiz Kullanımı
Öğrenciler, Üsküdar Üniversitesindeki öğrencilik yaşamları boyunca Üniversitenin tüm
fizik olanaklarından yararlanma hakkına sahip olmakla birlikte; bu hakkın belli izin ve
denetimler dahilinde kullanılması gerektiğini bilmekle ve bu kuralı ihlal etmemekle
yükümlüdürler. Üniversite binaları içerisinde yer alan kütüphane, bilgisayar laboratuvarları,
diğer birim laboratuvarları, radyo-televizyon stüdyoları, konferans salonları, derslikler, spor
tesisleri vb. eğitim-öğretim amacıyla kullanılan bütün mekânlar, fizik kaynak ve olanaklar,
görevlilerin izin ve gözetiminde öğrencinin kullanımına açıktır. Söz konusu mekân, kaynak ve
olanakları, mevcut kuralları ihlal ederek kullanan veya kullanma girişiminde bulunan öğrenciler
hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.
d) Elektronik İletişim Kaynaklarının Kötüye Kullanımı
Öğrencilerin, Üniversitenin mülkiyeti kapsamındaki elektronik iletişim ve bilişim araçlarını
kullanma kural ve koşulları Üsküdar Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Birimi tarafından
belirlenmiş olup öğrenciler bu kural ve koşullara bağlı kalmakla yükümlüdürler. Bkz.
http://bt.uskudar.edu.tr/file/yonetmelik.pdf ve http://bt.uskudar.edu.tr/file/bilisim-kaynaklarikullanim-politikasi.pdf
e) Ders Notlarının İzinsiz Dağıtımı Ya da Satışı
Öğrencilerin, ilgili öğretim elemanının bilgisi ve de izni olmadan ders notlarını
kopyalayarak çoğaltmaları, parasız ya da para karşılığında dağıtmaları yasaktır. Bu yasağı ihlal
eden öğrenci hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır. Ancak bu

yasak, ticari amaç güdülmediği sürece, öğrencinin ders esnasında tuttuğu ve kendi çabasıyla
metinleştirdiği ders notları için geçerli değildir. Öğrenci ders esnasında tuttuğu notları diğer
kişilerle, karşılığında herhangi bir ücret talep etmeksizin paylaşabilir.
f) Üniversitenin Adının İzinsiz Kullanımı
Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, Üniversitenin yetkili birimlerinin izni olmaksızın, hangi
amaçla ve hangi nedenle olursa olsun, Üniversitenin adını, amblemini, logosunu, mührünü
kullanamazlar. Bu kurala aykırı davranan öğrenci hakkında Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili
hükümleri uygulanır.
g) Üniversitenin Kaynaklarının İzinsiz Kullanımı
Öğrenciler, hangi sebep veya amaçla olursa olsun Üniversitenin yetkili birimlerinin bilgisi
ve izni olmaksızın, Üniversitenin fizik olanaklarını (açık veya kapalı mekânlar, laboratuvarlar,
tesisler vb.), kaynaklarını (her tür araç gereç, donanım, laboratuvar cihazları, stüdyo
malzemeleri vb.), hizmet (sağlık, eğitim, ulaşım, danışmanlık, temizlik hizmetleri, kafeterya
hizmetleri vb.) ve ürünlerini (kitap, ders notları, araştırma sonuçları, buluşlar, bilgi vb.)
kullanamazlar. Buna aykırı davranan öğrenciler hakkında Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili
hükümleri ve gerekli durumlarda da Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamındaki ilgili yasa hükümleri
uygulanır.
h) Haksız Kazanç veya Hırsızlık Durumları
Öğrencilerin, kendilerine ait olmayan, Üniversitenin veya bir başka kişinin mülkiyetinde
bulunan herhangi bir eşyayı, ne şekilde olursa olsun, haksız yere kendi mülkiyetlerine
geçirmeleri, kendileriyle mülkiyet bağlantısı olmayan herhangi bir hizmet veya üründen izinsiz
olarak maddi kazanç elde etmeleri, hırsızlık eylemi kapsamına girmekte olup bu tür eylem, tavır
ve davranışlar sergileyen öğrenciler hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili
hükümleri uygulanır.
i) Maddi Zarar Yaratma
Öğrenciler, Üniversitenin fizik olanaklarından, kaynaklarından, hizmet ve ürünlerinden
belli kurallar ve koşullar doğrultusunda yararlanırlar. Söz konusu kural ve koşulları ihlal ederek
Üniversitenin olanaklarını, kaynak, hizmet ve ürünlerini kötüye kullanan, suiistimal eden
(yazılımların izinsiz kopyalanarak başkalarıyla paylaşılması, başka kişilerin şifreleri
kullanılarak erişim sağlanması, başka kişilerin iletişimini engelleyecek eylemlerde
bulunulması, Üniversitenin bilgisayar ortamından müstehcen yayın yapılması, belge paylaşımı,
web sayfalarının izinsiz kullanımı veya yönlendirilmesi, Üniversiteye ait sanal içeriğin izinsiz
kullanımı veya paylaşımı vb.), Üniversiteyi, her ne şekilde olursa olsun bilerek ve kasıtlı olarak
maddi zarara uğratan öğrenciler hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri
uygulanır.
I)
Özel Ders Vermek
Öğrencilerin, Üniversitenin fizik olanaklarından (mekânlar), kaynaklarından (laboratuvar,
araç gereç, internet hizmeti vb.), hizmetlerinden (ulaşım, barınma, beslenme, teknik eleman
desteği vb.) yararlanarak özel ders vermeleri yasaktır. Aykırı davranış sergileyenler hakkında
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Davranış Kuralları
MADDE6-(1)
a) Psikolojik Taciz ve Yıpratma
Öğrenciler, Üsküdar Üniversitesi sınırları içerisinde, hangi gerekçeyle olursa olsun, diğer
kişilerin ruh sağlığına zarar verecek tavır ve davranışlar içerisine giremez, başka kişileri bu
yönde teşvik edemezler. Tehdit, sözlü saldırı, hakaret, yaşam ve hareket alanını kısıtlayıcı tavır
ve davranışlar, topluluk içinde küçük düşürücü söz, eylem, tavır ve davranışlar, eylem, iş ve
davranışlarını engellemeye yönelik davranışlar vb. psikolojik taciz ve yıpratma kapsamında yer
alıp bu tür tavır, davranış ve eylemde bulunanlar hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin
ilgili hükümleri uygulanır.
b) Cinsel Tacizde Bulunma Ya da İma Etme
Öğrencilerin, Üsküdar Üniversitesi sınırları içerisinde başka kişilere cinsel tacizde
bulunmaları, tacize teşebbüs etmeleri, cinsel tacizi çağrıştıracak eylem, tavır ve davranışlar
sergilemeleri yasaktır. Bu tür tavır, davranış ve eylemlere yönelen öğrenciler hakkında,
herhangi bir şikâyet olması durumunda Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri
uygulanır.
c) Fiziksel Saldırı ve Zarar Verme
Hangi sebeple olursa olsun, öğrenci, Üsküdar Üniversitesi sınırları içerisinde başka kişilere
fiziksel saldırıda bulunamaz, onları bedensel veya maddi açıdan zarara uğratamaz, saldırıya
teşebbüs edemez veya başkalarını bu yönde kışkırtamaz. Aykırı eylem ve davranışlara yönelen
öğrenciler hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.
Ayrıca bu tür eylem, tavır veya davranışlara maruz kalan öğrencilerin; mağduriyetlerini
gidermek ya da yeniden aynı sorunla karşı karşıya kalmamak için, Üniversite Çözüm Merkezi,
Üniversite Rehberlik ve Danışmanlık Birimi gibi yetkili birimlere başvuruda bulunma; soruna
neden olan kişiler hakkında gerekli soruşturma sürecinin başlaması için konuyu Üniversite
Disiplin Kurulu’na iletme hakları vardır.
d) Etkinlikleri Aksatmak, Engellemek veya Uyumsuzluk Göstermek
Öğrencilerin, Üsküdar Üniversitesi sınırları içerisinde, yetkili birimlerin onayı alınarak
gerçekleştirilen etkinlikleri, organizasyonları, çalışmaları engelleme amaçlı eylem ve
davranışlar sergilemeleri, engellemeye yönelik girişimlerde bulunmaları, aksatmaları, katılım
ve etkin rol almaları için üniversitenin yetkili birimlerince önceden görevlendirilmiş oldukları
halde görevden çekilmeleri vb. eylem, tavır ve davranışlara yönelmeleri, eğitim-öğretimin
sürdürülmesini ihlal kapsamında kabul edilip Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili
hükümlerinin uygulanmasını gerektirir.
e) İzinsiz Gözetleme ve Görüntüleme
Bir yandan hukuk kapsamındaki ilgili düzenlemeler, diğer yandan da etik anlayış gereği
bireylerin birbirlerinin özel yaşamlarına saygı göstermeleri, özel yaşamın gizliliği ilkesine
riayet etmeleri zorunluluğu vardır. Bu anlayıştan hareketle Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin,
Üniversite sınırları içerisinde veya Üniversite sınırları dışında olsa bile Üsküdar Üniversitesi
kimliğini kullanarak, izin almaksızın, başkalarının özel yaşam alanlarını gözetleme,
görüntüleme ve görüntüleri paylaşıma sunma hakları yoktur. Bu tür eylem ve davranışlarda
bulunan öğrenciler hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

f) Silah, Bıçak vb. Şiddet Amaçlı Alet Bulundurmak
Öğrencilerin, Üsküdar Üniversitesi sınırları içerisinde, ruhsat almış olanlar da dahil olmak
üzere, ateşli silah, patlayıcı alet veya madde, bıçak vb. kesici alet bulundurmaları yasaktır.
Aykırı davrananlar hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.
g) Alkol, Uyuşturucu Madde ve Sigara Kullanımı
Üsküdar Üniversitesi öğrencileri Üniversiteye ait iç ve dış alanlarda alkollü içki ve
bağımlılık yapıcı uyuşturucu madde kullanamaz, bulunduramaz veya başkalarının kullanımına
aracılık edemezler. Ayrıca iç mekânlarda sigara yasağı yasasının da gereği olmak üzere
öğrencilerin, Üniversitenin iç mekânlarında sigara kullanmaları yasak olup bu tür eylem ve
davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri
uygulanır.
h) Kumar Yasağı
Öğrencilerin, Üsküdar Üniversitesi sınırları içerisinde kumar oynamaları, oynatmaları ve
ilişkili herhangi bir faaliyet veya organizasyon yapmaları yasak olup aykırı durumlarda Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.
i) Staj ve Uygulamalarda Kurallara Uyum
Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, eğitim-öğretimlerinin gereği olarak yer almak veya dahil
olmak zorunda oldukları uygulama ve stajları paydaş kurumlarca belirlenmiş kurallara uygun
biçimde gerçekleştirmek zorundadırlar. Staj veya uygulamalı eğitimin zamanı, süresi, yeri,
kılık kıyafet, uygulama alanındaki araç gerecin kullanımı, fizik ortamdan yararlanma, bilgi
güvenliği, örgütsel hiyerarşi, kurumsal gizlilik, mesai, uygulama veya stajın yapıldığı kurum
veya kuruluşun genel disiplin kurallarına uyum vb. eylem, tavır ve davranışlar bu kapsamda
yer alır ve bunlara aykırı eylem, tavır ve davranışlar içerisine giren öğrenciler hakkında Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.
Kuralların Uygulanması ve Yaptırım Biçimi
MADDE7-(1)
Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Hak, Sorumluluk ve Davranış İlkeleri Yönergesi kapsamında
tanımlanan kişilerin, yönergede tanımlanan kurallara, eylem, davranış ve tavırlara aykırılık
oluşturmaları ya da aykırılık oluşturulmasına aracılık yapmaları durumunda Üsküdar
Üniversitesi Disiplin Kurulu tarafından gerekli soruşturma süreçleri işletilerek Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği’nde öngörülen cezai yaptırımlar uygulanır ve belgelenerek ilgili
öğrencinin dosyasına yazılı olarak kaydedilir.
Uygulama ve Yürürlük:
MADDE 8- (1)
Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Hak, Sorumluluk ve Davranış İlkeleri Yönergesi Üniversite
Senatosunun 03.09.2015 tarih ve 24 no.lu kararıyla yürürlüğe girer ve Rektörü’nün
sorumluluğunda yürütülür.

