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T.C. 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ HAKLARI VE DAVRANIŞ İLKELERİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1- (1) Biruni Üniversitesi öğrenci davranış ilkelerinin oluşturulmasındaki amaç,  

öğrencilerin öğrenimleri süresince üniversite içi ilişkilerinin düzenlenmesi, iletişim ve 

etkileşim standartlarının oluşturulması ve üniversite bünyesinde tanımlanacak hak, 

sorumluluk ve ayrıcalık sınırlarının belirlenmesidir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Biruni Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına 

kayıtlı 

öğrencilerin hakları ve davranış ilkeleri ile ilgili kurallar hakkındaki usul ve esaslarını kapsar. 

Bu standartlar ve kuralların bağlayıcılığı, kapsama dâhil olan her birey için üniversite 

kampüsü içinde ve dışında da geçerlidir. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi ile Biruni 

Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. Maddesine 

dayanılarak  hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede; 

a) Öğrenci: Biruni Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı 

öğrencileri, 

b) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü, 

c) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu, 

ç) Üniversite: Biruni Üniversitesini, 

d) Öğretim Üyesi: Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesini, 

e) Öğretim Elemanı: Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanını, 

f) İdari Çalışan: Biruni Üniversitesi İdari Çalışanlarıını, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğrenci Hak ve Sorumlulukları ile İhlaller ve Zarar Verme 

Öğrenci Hakları ve Sorumlulukları 

MADDE 5 - (1) Öğrenci Kayıt Bilgilerinin Gizliliği 

Biruni Üniversitesi öğrencilerinin kayıt esnasında verdikleri kişisel bilgiler ile Psikolojik 

Danışmanlık Birimi (PDB) ve Revir’de paylaştığı her türlü bilgi, belge ve kayıtlar istisnai 

durumlar haricinde gizli tutulur. Öğrenciler, işbu bilgi ve belgelerin T.C. Mahkemelerince 

yahut arzı zaruri olan resmi makamlarınca istendiğinde, Biruni Üniversitesi tarafından ilgili 

makamlara ibraz edileceğini bilirler. 
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(2) Eşit Yararlanma Hakkı 

Öğrenciler, üniversite bünyesinde verilen tüm olanak ve hizmetlerden, aktivite ve öğrenci 

organizasyonlarından ırk, din, dil, cinsiyet vb. konularda herhangi bir ayrımcılığa uğramadan, 

yasal ve etik ilkelere bağlı kalınarak, eşit bir şekilde yararlanma hakkına sahiptirler.  

(3) Ders Kapsamındaki Haklar 

Öğrencinin her dönem alacağı dersler önceden belirlenmiş olan Bölüm/Program ders planı 

çerçevesinde şekillenir.   

Seçmeli dersler, üniversitenin belirlediği minimum öğrenci sayısına ulaşıldığında açılır.  

Öğretim elemanı tarafından verilecek olan 'izlence' (syllabus) ile dersin işleyiş şekli dönem 

başında öğrencilere bildirilir.  

Ders izlencesi, haftalık işlenecek konular, ders materyalleri, sınav tarihleri, notlandırma ve 

derse katılım bilgileri ile dersle ilgili tüm gereklilikleri içerir. Böylece ders izlencesi ile 

öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki karşılıklı yükümlülükler tanımlanmış olur. 

Öğrenciler dersle ilgili fikirlerini ceza alma ya da herhangi bir tür ayrımcılığa uğrama endişesi 

olmadan genel ahlak kuralları içerisinde ifade etme hakkına sahiptirler.  

Öğretim elemanları ders değerlendirme sonuçlarının açıklanması ile ilgili süreçte öğrenci 

gizlilik haklarına saygılı davranmalıdırlar. 

Ara sınav, final ve bütünleme sınav tarihleri, sınavlardan en az bir hafta önce öğrencilere 

ilan edilir.  

(4) Şikâyet Süreci Şeffaflığı 

Öğrenciler, üniversitede karşılaştıkları her türlü sorun ve işleyişe yönelik yaşadıkları 

aksaklıklarla ilgili kaygı ve endişelerini gidermeye yönelik olarak önceden belirlenen 

prosedürler çerçevesinde şikâyette bulunma ve şikâyetine cevap alma hakkına sahiptirler. Bu 

süreç, öğrencilerin öğrencilikle ilgili haklarına ve genel kişisel haklarına zarar gelmeyecek 

şekilde şeffaflık içinde yürütülür. 

(5) Bilgi Alma Hakkı 

Öğrenciler, kendileri ile ilgili her türlü bilgiyi Üniversitenin idari ve akademik birimlerinden 

zamanında ve doğru biçimde alma hakkına sahiptirler.   

İşleyişin verimli şekilde gerçekleşmesi için öğrenciler, kendi iletişim bilgilerini doğru 

vermekle ve kendisine üniversite tarafından atanmış iletişim kanalının takibini yapmakla 

sorumludurlar. 

(6) Disiplin Süreçlerinin Şeffaflığı 

Disiplin cezası ile ilgili tüm süreçler önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş standartlar 

çerçevesinde sürdürülür. (bkz. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için; 

www.yok.gov.tr) 

İhlaller ve Zarar Verme 

MADDE 6 - (1) Akademik Çalışma İle İlgili İhlaller: 

Tüm öğrenciler akademik çalışmalarında dürüst ve açık olmalıdırlar.  

Öğrencinin, üniversite öğrenimi boyunca kaçınması gereken eylemlerden bazıları aşağıda 

belirtilmiştir. 

a. Kopya Çekmek 

http://www.yok.gov.tr/


  
T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ HAKLARI VE DAVRANIŞ İLKELERİ YÖNERGESİ 

 

3 

 

Öğrencinin; sınavda kopya çekmek dışında, ders ile ilgili hazırladığı, ödev vb. her türlü 

materyalin oluşturulmasında başka bir öğrenciden yazılı veya sözlü bilgi edinmesi ve 

bunları izinsiz  kullanması kopya sayılır, ancak bunlarla sınırlı değildir. 

 

 

b. İntihal  

Akademik içerikli materyalin hazırlanmasında öğrenciler, başkasına ait bilgileri, fikirleri 

ve argümanları kullanırken akademik dürüstlük çerçevesinde hareket etmelidirler.  

Buna göre; 

- kaynaklardan alıntılama yaparken kurallara uymaması,  

- eser sahibi ile ilgili referans bilgisi vermeden eserinden bilgi ve fikir alıntılaması,  

- referans bilgisi verse bile orijinal kaynaktaki cümleleri yeniden yorumlamadan, hiç 

değiştirmeden kullanması intihal olarak değerlendirilir ve öngörülen disiplin süreçleri 

uygulanır. 

c. Sahte Üretim 

Akademik içerikli materyallerin hazırlanmasında kopya çekmek ve intihalin dışında, 

akademik dürüstlük ilkesiyle çelişen durumlardan biri de sahte üretimdir ve bu durumda 

yaptırım uygulanır. Sahte üretime ilişkin örneklerden bazıları aşağıda verilmiştir. 

- Akademik bilgiyi ve referansları değiştirmek ve/veya uydurmak, 

- Bir derste veya projede önceden sunulan ve/veya değerlendirilen bir çalışmayı, başka bir 

değerlendirme için tekrar sunmak,  

- Başkasının çalışmasından izinsiz yararlanmak, 

- Kendisinin yapması gereken çalışmayı başkasına yaptırmak, 

- Kopya, intihal ve sahte üretim kapsamına giren her türlü faaliyet için başkasına yardımcı 

olmak. 

d. Diğer Sahtekârlık Şekilleri 

Diğer sahtekârlık şekillerine; kasıtlı olarak yanlış veya sahte bilgi/kayıt vermek, dokümanları 

değiştirmek, tahrif etmek, uydurma baskı yapmak, uydurma kayıtları bilinçli olarak 

kullanmak, yazılı ya da sözlü yalan beyanda bulunmak, üniversitede işlemler esnasında 

üniversitenin herhangi bir çalışanına gerçek dışı bilgi vermek gibi durumlar örnek olarak 

verilebilir.  

(2) Mülke Dair İhlaller 

Öğrenciler, Üniversite birimlerine, çalışanlarına ve öğrencilerine ait olan her türlü mülkiyeti 

hedef alan hırsızlık ile bir başkasının veya üniversitenin mülkiyetinde olan herhangi bir 

eşyanın kasıtlı ya da ihmâl kaynaklı zarar görmesine neden olacak eylemlerde bulunamazlar.  

(3) Entelektüel Mülke Dair İhlaller  

Bu başlık altındaki ihlâllere; bir başkasının akademik çalışma için kullandığı her türlü araç ve 

gereci izinsiz kullanmak veya doğru kullanmamak, Üniversite araç ve gereçlerine doğrudan 

ya da illegal yollardan ulaşarak kullanmak veya kötüye kullanım örnek verilebilir. 

(4) İzinsiz Erişim 

Öğrenciler, Üniversiteye ait bina(lar), tesis(ler) ve alan(lar) ile Üniversiteye ait kayıtlara resmî 

izin olmadan erişim sağlayamazlar. Erişim sağlamak üzere gereken araçları çoğaltamazlar.  

(5) Bilişim Araçları ve Elektronik Kaynakların Kötüye Kullanımı 
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Biruni Üniversitesi mülkiyetinde olan elektronik araç-gereçlere, bilişim araçlarına erişim ve 

bunların kullanım yönergeleri Biruni Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Birimi tarafından 

belirlenmiştir. 

Biruni Üniversitesinin bilgisayar olanaklarını kullanan öğrencilerin Bilişim Teknolojileri 

Direktörlüğü tarafından yayımlanan kampüs bilgisayar kullanım yönergesine uygun 

davranmaları beklenir. Kabul edilemez kullanım biçimlerinin bazıları aşağıda verilmiştir: 

- Hangi amaçla olursa olsun, kendisine ait olmayan bir dosyayı izinsiz açmak ve/veya 

transferini gerçekleştirmek, 

- Telif hakkı bulunan bir bilgisayar yazılımını ya da dijital içeriği izinsiz kopyalayıp 

dağıtmak, 

- Telif hakkı yasalarını ihlal edecek şekilde bilgisayar imkânlarını ve kaynaklarını 

kullanmak, 

- Bir başka kişinin kimliğini ve/veya şifresini kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, 

- Başkalarının iletişimini tahrif etmek, 

- Bilgisayar olanaklarını kullanarak müstehcen, taciz edici veya tehdit edici mesajlar 

göndermek, 

- Bilgisayar olanaklarını kullanarak bir başka öğrencinin, çalışanların ve öğretim 

elemanlarının çalışmalarına müdahale etmek, 

- Üniversite bilgisayar ağında bulunan kendisine ait olmayan kişisel web sayfalarını 

kullanmak, 

- Bilgisayar olanaklarını ve ağını kişisel maddi veya diğer ticari çıkarlar doğrultusunda 

izinsiz kullanmak, 

- Üniversitenin bilgisayar ağına hasar vermeye veya niteliğini bozmaya teşebbüs etmek. 

(6) Üniversite Kaynaklarının, Ortamının veya İsminin İzinsiz Kullanılması 

a. Ders Notlarının Satılması 

Üniversite bünyesinde gerçekleşen her türlü akademik faaliyet notları veya kayıtları 

Üniversiteden ya da ilgili öğretim elemanından izin alınmadan öğrenci tarafından ticarî ya da 

başka türden çıkar elde etmek üzere satılamaz.  

b.  Ders Notlarının/Sunumların Çoğaltılması 

Bir dersi alan öğrenci; o dersle ilgili aldığı kişisel not ve kayıtları, dersin işleyişine katkı 

sebebiyle derse kayıtlı diğer öğrencilerle ticarî veya başka türden çıkar kaygısı gütmeden 

paylaşabilir. Ancak  

Üniversite kaynaklarının ve isminin yer aldığı elle yazılmış veya elektronik olarak 

kaydedilmiş herhangi bir sunum, ders sunumu, kişilerin resmi izni olmadan kaydedilemez, 

öğrenciye satılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz.  

b. Üniversite Kaynaklarının veya İsminin İzinsiz Kullanımı 

Bu başlık altında; Üniversitenin isminin, ambleminin veya mührünün izinsiz kullanımı, 

Üniversitenin herhangi bir ekipmanının, izinsiz bulundurulması, kullanılması örnek olarak 

verilebilir. 

(7) Fiziksel, Psikolojik Zarar Verme 

Öğrenciler, bir başkasının fiziksel veya psikolojik sağlığını ve güvenliğini tehlikeye sokacak 

herhangi bir eylemde bulunamaz veya eylemde bulunulmasını teşvik edemezler. Her türden 
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fiziksel veya sözlü olumsuz eylem, tehdit, taciz, hakaret ve kasıtlı saygısızlık da bu kapsamda 

sayılabilecek örneklerden bazılarıdır. 

(8) Taciz, İstismar 

Bu kategoriye girecek davranışların taciz olarak kabul edilmesi için belirli bir kişi ya da 

grubun hedef alınması gerekir.  

Birisine cinsel içerikli sözlü ifadelerde bulunmak veya fiziksel eylemde bulunmak cinsel 

tacize örnek olarak verilebilir.  

Herhangi bir fiziksel ya da sözlü ifadenin veya materyal aracılığı ile belirli bir ırk, dil, din, 

etnik köken, cinsiyet, yaş ya da fiziksel veya zihinsel kusur durumunu küçük düşürücü veya 

rahatsız edici biçimde belirtme eylemi de taciz için verilebilecek örneklerden bazılarıdır. 

Öğrencinin uygun ve destekleyici bir çevrede eğitim almasını engelleyen, kısa ve uzun vadede 

bireyde psikolojik hasar oluşturarak öğrencinin gelişimini sınırlayan, alay, aşağılama, tehdit 

ve sindirme, reddetme ve fiziksel olmayan diğer düşmanca davranışlar da psikolojik istismar 

sayılmaktadır.   

 (9) Faaliyetleri Aksatmak, Bozmak veya Uyum Göstermemek 

Üniversitenin her türlü öğretim ve araştırma faaliyetini, idari işleyişini aksatmaya ve 

engellemeye yönelik girişimler de kuralların ihlali anlamına gelir.  

Öğrenciler, Üniversite Yönetiminin işleyişe ait gerekli gördüğü değişikliklere uyum 

göstermekle yükümlüdürler. Ayrıca, Üniversite çalışanlarına, gerekli görüldüğü takdirde 

kimliklerini ispat etmek zorundadırlar.  

(10) İzinsiz Gözetleme ve Fotoğraf Çekme 

Öğrenciler, diğer öğrenciler, öğretim elemanları ve tüm Üniversite çalışanlarının kişisel 

mahremiyetine saygı gösterilmesi ilkesi gereğince izinsiz fotoğraf-video çekimi, ses kayda 

alma, bu türden kayıtları elde tutma, başkasına gösterme ve dağıtma vb. benzeri faaliyetlerde 

bulunamazlar. 

(11) Silah veya Tahrip Edici Alet Bulundurma 

Öğrenciler, Üniversite sınırları içerisinde her türlü ateşli silahları (yasal olarak ruhsatlı olsa 

dâhi), yasa dışı kesici ve patlayıcı aletleri, zarar verici ve hayatı tehdit edici maddeleri 

bulunduramazlar. 

(12) Alkol, Madde Kullanımı ve Sigara İçme 

Biruni Üniversitesi öğrencileri, Üniversiteye ait tüm kampüsler, binalar ve tesislerde alkollü 

içki ve bağımlılık yapıcı uyuşturucu madde kullanamaz, bulunduramaz veya bir başkasına 

veremezler.  

Üniversite sınırları içerisinde sarhoş olarak, içki veya uyuşturucu madde etkisinde hareket 

ediyor olmak da kural ihlâline girer. Ayrıca öğrenciler, Biruni Üniversitesi bina ve 

tesislerinde, belirlenmiş alanlar haricinde sigara içemezler.  

(13) Kumar Oynamak 

Öğrenciler, hiç bir kumar faaliyeti içerisinde olamazlar, kumar faaliyetini organize edemezler. 

(14) Uygulama ve Stajlarda Kurum Kurallarına Uymamak 

Biruni Üniversitesi öğrencileri uygulama ve staj yapmak üzere gittikleri kurum ve 

kuruluşlardaki tüm disiplin, kılık, kıyafet, organizasyonel hiyerarşi, bilgi güvenliği, kurum 

mahremiyeti ve mesai kurallarına uymakla yükümlüdürler. Aksi davranış sergileyen 

öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve karşı kurum ve 

kuruluşun disiplin kuralları çerçevesinde tarafına cezai işlem uygulanacağını peşinen kabul ve 

beyan ederler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

MADDE 7- (1) Davranış Kurallarının ihlal edildiği durumlarda, Üniversite Disiplin Kurulu 

gerekli soruşturmaları yaptıktan sonra söz konusu ihlalin derecesine göre öngörülen yaptırımı 

uygulamaya koyar. İşleme konulan yaptırım öğrencinin dosyasına kayıt edilir. 

 

 

Yürütme 

MADDE 8- (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürürlük 

MADDE 9- (1) Bu Yönergeyi Biruni Üniversitesi Rektörü Yürütür. 

 

 

 

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için; bkz. www.yok.gov.tr  

 


