
 

 

 

KTÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı 

Öğrenci Hak ve Sorumlulukları 

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kişilere tanıdığı haklar çerçevesinde her öğrenci 

temel insan hakları yanı sıra, nitelikli eğitim alma hakkına sahiptir. Sağlıklı, özgürlükçü 

ve katılımcı bir ortamda, kendisini zihnen ve bedenen geliştirme hakkı vardır.  

2. Öğrenciler, hiçbir şekilde ayrımcılığa uğratılamaz. Hiçbir öğrenci onur kırıcı tutum ve 

davranışlara maruz bırakılamaz. Akademik ve idari personelinden ve diğer 

öğrencilerden saygı ve eşit muamele görür. 

3. Öğrenciler, her türlü şiddet ve tacizden (fiziksel, duygusal, sosyal, kültürel, cinsel) 

arınmış, hijyenik, estetik, akademik, kültürel ve sosyal gelişimini destekleyecek bir 

ortamda eğitim alma hakkına sahiptir. 

4. Güç ve nüfuz kullanılarak şiddete, hakarete, ayrımcılığa ve tacize maruz kalan öğrenci 

şikâyet edebilir ve hakkını arayabilir. Öğrencinin başvurusu ciddiyet ve gizlilik ilkeleri 

çerçevesinde ele alınır. İlgili merciye bildirilir. 

5. Öğrenciler, görüş ve fikirlerini, başkalarının haklarını gözetmek koşuluyla, şiddet 

çağrısı ve hakaret içermeden özgürce ifade edebilir. 

6. Öğrenciler, akademik, idari personele ve diğer öğrencilere karşı onur kırıcı tutum ve 

davranışta bulunmaz. 

7. Hiçbir öğretim elemanı öğrenciye söz veya eylemle şiddet uygulayamaz. 

8. Öğrenci izin almadan sınıf içinde video ve ses kaydı yapamaz. 

9. Öğretim elemanı öğrenciden izin almadan video ve ses kaydı yapamaz. 

10. Öğrenciler eğitim ortamına zarar vermeden, yaşadığı ortamı temiz tutarak her türlü 

kirliliği (sigara içimine kapalı alanlar dahil) önlenmesi konusunda özen gösterirler.  

11. Öğrenciler, aldıkları derslerin içeriği ve değerlendirilmesi konusunda dönem başında 

bilgilendirilirler. Öğretim elemanının buna uyma zorunluluğu vardır. Keyfi bir 

değişiklik yapılamaz. 

12. Öğrenciler aldıkları dersin içeriği ve kazanımları ile uyumlu ders alma hakkına 

sahiptirler. 

13. Öğrenciler sınav ve ödev sonuçlarına itiraz etme hakkına sahiptirler. 

14. Öğrenciler dersleri takip eder, ödev ve projeleri zamanında teslim eder, bilimsel intihal 

ve akademik dürüstlük ilkelerine uyar. 

15. Öğrenim süresince Üniversitenin Yasa, Yönetmelik, Yönerge, İlkeleri ve her türlü 

kurallarına uyar. 

16. Yasa, tüzük ve yönetmelikler ile disiplin kurallarının uygulanmasından birinci derecede, 

ilgili fakülte dekanı yetkili ve sorumludur. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

17. Öğrenciler ders dışı etkinliklere özendirilebilir fakat mecbur bırakılamaz. Katılım 

gönüllülük esasına göre yapılır. Katılmadıkları takdirde sosyal baskı, sınav notu ile 

tehdit edilemez.  

18. Sınıf içinde öğrenciye karşı hakaret, azarlama, onur kırıcı konuşma şiddet suçudur.  

19. Ders sorumlusunun başka öğretim elemanları hakkında küçültücü, itibar sarsıcı 

konuşmaları idari ve adli suçtur. 

20. Öğrenci, ders sorumlusunun şahsi, ailevi sorunlarını dinlemeye mecbur bırakılamaz. 

21. Bölüm başkanlığı her bitirme tez öğrencisine danışmalık hizmeti sunmak zorundadır. 

Öğrenciler bitirme tez danışmalığını tercih sırasına göre 3 öğretim elemanın ismini ilgili 

forma yazarak özgür iradeleriyle talepte bulunurlar. İdare, öğretim elemanının 

akademik alanına, iş yüküne ve öğretim elemanı   başına düşen öğrenci sayısı gibi 

kriterlere bakarak rasyonel bir planlama yapar.   

22. Öğretim elemanı her öğrenci danışmanlığını kabul etmek zorunda değildir. 

23. Hiçbir öğretim elemanı öğrencileri kendisiyle bitirme tezi yapması için zorlayamaz.  

24. Öğrenci bitirme tez danışmanı değiştirme hakkına sahiptir. Bunun için dilekçe ile bölüm 

başkanlığına başvurabilir. 

25. Öğrenciler TÜBİTAK benzeri projelere için teşvik edilir, zorlanamaz. 

26. Öğretim elemanı isminin yazılması için katkısı olmayan projeler için öğrenciye baskı 

yapamaz. 

27. Öğretim elemanı öğrenciye kendisinin sosyal medyada takip edilmesi, beğeni 

yapılması, kendisiyle alakalı video ve resim paylaşılması ve bunun notlara 

yansıtılacağını söyleyerek baskı yapamaz.  

28. Öğrenciler hiçbir öğretim elemanı tarafından çiçek, çikolata ve benzeri hediyeler 

almaya sosyal ve konum baskısıyla zorlanamaz. 

29. Öğretim elemanının yanlış anlamalara yol açacak ve öğrenciyi rahatsız edecek şekilde 

fiziksel temasta bulunamaz. 

30. Öğrencinin maruz kaldığı yukarıda bahsedilen ve diğer her türlü olumsuz durumu ilgili 

birime (Bölüm Başkanlığı, Dekanlık, Rektörlük, YÖK, CİMER ve T.C Cumhuriyet 

Savcılığına) şikâyet hakkı vardır. 
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