
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 
Disiplin Cezalarının Burs ve Öğrencilik Haklarına Etkisi ile ilgili  

Uygulama Esasları 
 

 
KAPSAM: Bu esaslar, lisans ve hazırlık sınıfı düzeyindeki öğrencilerin, öğrenimleri süresince disiplin cezası 
almaları durumunda, bu cezaların burs ve öğrencilik haklarına etkisi ile ilgili uygulanacak hükümleri kapsar.  

 
A. Burs Kategorileri ve Disiplin Cezalarının Burslara Etkisi 

 
1- Burslar, aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde kategorileri ayrılır: 

 
 Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursları Diğer Ek Burslar 

Giriş Bursları (A)  
• *ÖSYM ile kayıt olan öğrencilere sağlanan burslar  
• ÖSYM ile kayıt olan öğrencilerden belirli gruplara verilen 

burs artırımları 
o *Uluslararası Diploma başarı (Lise dönemindeki 

akademik başarıya tahsis edilen) bursu 
o *Lise Akademik başarı (Üniversitenin seçimi 

doğrultusunda tahsis edilen) bursu 
o *Spor bursu 
o *İndirimler (FİBA, ÖZÜ, vb) 
o *Şehit Çocuğu bursu 
o Özyeğin Üniversitesi Burs Programı (Eğitimde 

Fırsat Eşitliği Burs Programı)  
• *DGS ile kayıt olan öğrencilere sağlanan burslar 
• *Yurt Dışı Öğrenci Kontenjanından kayıt olan öğrencilere 

sağlanan burslar 
• Kurum dışı yatay geçiş ile kayıt olan öğrencilere sağlanan 

burslar 
o Kurumlar Arası Lisans Programlarına Yatay Geçiş 
o Merkezi Yerleştirme Puanı ile Üniversite Dışı 

Lisans Programları Arasında Yatay Geçiş 

(C) 
• *ÖSYM yerleştirme sıralamasına 

göre verilen ek burslar: Nakit, Yurt / 
Ulaşım, Kitap, Yemek 

• *Lisansüstü Eğitime Destek Bursu 
• *Pilot Eğitimi Uçuş Ücreti Bursu 

Öğrenim 
Sırasında 
Kazanılan 
Burslar 

(B) 
• *Akademik başarı bursları 
• Spor bursu 
• İhtiyaç bursu 
• Kurum içi yatay geçiş ile kayıt olan öğrencilere sağlanan 

burslar 
o Kurum içi Lisans Programlarına Yatay Geçiş 
o Merkezi Yerleştirme Puanı ile Üniversite İçi Lisans 

Programları Arasında Yatay Geçiş 

(D) 
• İhtiyaç bursu (Nakit, Yurt / Ulaşım, 

Kitap, Yemek) 
 

*ÖSYM/DGS Kılavuzlarında, bu bursların koşullarına yer verilmektedir. 
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2- Disiplin cezası alınması durumunda, alınan disiplin cezasına göre bursun kesilip kesilmeyeceği hususunda 
aşağıdaki gibi uygulama yapılır: 

 

Disiplin 
Cezası  
Türü 

(A) Girişteki Öğrenim Ücreti Muafiyet Bursları 

(B) Öğrenim Sırasında Kazanılan 
Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursları 
ve (C) Girişteki ve (D) Öğrenim 
Sırasındaki Ek Burslar (Nakit, yemek, 
yurt / ulaşım, kitap, vb.) 

Uyarma 

İlk disiplin cezası ise kesilmez. 
İkinci disiplin cezası ise eğer mevcut öğrenim bursu %25 veya altında 
ise öğrenim bursunun tümü kesilebilir, eğer mevcut öğrenim bursu 

%25’in üzerindeyse öğrenim bursu, burssuz öğrenim ücretinin  %25’i 
tutarında azaltılabilir.   

Üçüncü ve sonraki disiplin cezası ise tümüyle kesilebilir. 

İlk disiplin cezası ise kesilmez.  
İkinci ve sonraki disiplin cezalarında 

tümüyle kesilebilir. 

Kınama 

İlk disiplin cezası ise kesilmez. 
İkinci disiplin cezası ise eğer mevcut öğrenim bursu %25 veya altında 
ise öğrenim bursunun tümü kesilebilir, eğer mevcut öğrenim bursu 

%25’in üzerindeyse öğrenim bursu, burssuz öğrenim ücretinin  %25’i 
tutarında azaltılabilir. 

Üçüncü ve sonraki disiplin cezası ise tümüyle kesilebilir. 

İlk disiplin cezası ise kesilmez. 
İkinci ve sonraki disiplin cezalarında 

tümüyle kesilebilir. 

Bir haftadan 
bir aya 
uzaklaştırma 

İlk disiplin cezası ise kesilmez. 
İkinci disiplin cezası ise eğer mevcut öğrenim bursu %50 veya altında 
ise öğrenim bursunun tümü kesilebilir, eğer mevcut öğrenim bursu 

%50’in üzerindeyse öğrenim bursu, burssuz öğrenim ücretinin  %50’i 
tutarında azaltılabilir. 

Üçüncü ve sonraki disiplin cezası ise tümüyle kesilebilir. 

İlk disiplin cezası ise kesilmez. 
İkinci ve sonraki disiplin cezalarında 

tümüyle kesilebilir. 

Bir yarıyıl 
uzaklaştırma 

İlk disiplin cezası ise eğer mevcut öğrenim bursu %25 veya altında ise 
öğrenim bursunun tümü kesilebilir, eğer mevcut öğrenim bursu %25’in 

üzerindeyse öğrenim bursu, burssuz öğrenim ücretinin  %25’i 
tutarında azaltılabilir. 

İkinci ve sonraki disiplin cezası ise tümüyle kesilebilir. 

Tümüyle kesilebilir. 

İki yarıyıl 
uzaklaştırma 

İlk disiplin cezası ise eğer mevcut öğrenim bursu %50 veya altında ise 
öğrenim bursunun tümü kesilebilir, eğer mevcut öğrenim bursu %50’in 

üzerindeyse öğrenim bursu, burssuz öğrenim ücretinin  %50’i 
tutarında azaltılabilir. 

İkinci ve sonraki disiplin cezası ise tümüyle kesilebilir. 

Tümüyle kesilebilir. 

Çıkarma Mevcut öğrenim bursu tümüyle kesilebilir. Tümüyle kesilebilir. 

 
a) Disiplin cezası ve sayısına bağlı olarak kesilecek burs oranları, toplam öğrenim ücreti bursu üzerinden 

belirtilen oranlarda Rektör kararı ile kesilebilir.  
 

b) Bursların kesilmesi işlenilen suça göre değil, alınan disiplin cezası ve disiplin cezası sayısına bağlıdır. Farklı 
kategorilerden burs alan öğrenciler için de tüm kategoriler birlikte değerlendirilir ve bursun kesilmesinde 
alınan disiplin cezası ve disiplin cezası sayısına göre işlem yapılır. 
 

c) Tutuklanan veya mahküm olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz edilmekte olan 
öğrencinin kayıt yenilemesi durumunda öğrenim ücreti muafiyet bursları devam eder,  ek burslarından 
sadece yurt/ulaşım ve yemek bursu kesilir. 
 

d) Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) yurtlarında kalan öğrencinin, yurttan geçici veya kesin çıkarma cezası alması 
durumunda, yurtta işlenen bu suçtan dolayı akademik disiplin soruşturması açılması halinde yurt 
bursunun kesilip kesilmeyeceği hususunda tabloya göre uygulama yapılır. Yurttan çıkarılan ama yurt 
bursu kesilmeyen öğrencilerin yurt bursları, başvuruları üzerine ulaşım bursuna çevrilebilir.   
 

3- Bu esaslar, onaylandığı ve duyurusu yapıldıktan sonra, belirtilen burs kategorilerinden her hangi birine 
göre burs hakkı kazanan öğrenciler için geçerli olacaktır. Bu esasların öncesinde burs hakkı kazanan 
öğrenciler, kendi giriş yıllarına ait ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kurallara veya kendilerine yapılan “Burs 
Teklif Mektuplarında” belirtilen kurallara tabidirler.  
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B. Disiplin Cezalarının Öğrencilik Haklarına Etkisi 
 

1- Uzaklaştırma cezası alan öğrenci, ceza süresince öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders, sınav, 
etkinliklerde görev, kampüse giriş/çıkış vb. üniversite faaliyetleri içinde aşağıda belirtilen kurallar 
uygulanır:   
a) Öğrenci, ders ve sınavlara giremez. Bu tarihlerde yapılacak ders ve sınavlar için sağlık raporu kabul 

edilmez, ders/sınav ve/veya diğer çalışmalar için telafi uygulanmaz, etkinlik izinleri geçerli olmaz.   
b) Öğrenci, Üniversite kampüsüne, eklenti (yurt vb.) ve tesislerine giremez. 
c) Öğrenci, Üniversite tarafından düzenlenen hiçbir etkinlikte görev alamaz ve öğrenci etkinliklerine 

katılamaz. 
d) Öğrenci, Üniversite olanaklarından (laptop, OzU.Net hesabı, diğer mal ve teçhizatlar, sağlık sigortası, 

ferdi kaza sigortası vb.) yararlanamaz. 
e) Öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumundan ders alamaz, almış olsa bile alınan dersleri  

Üniversitede mezuniyet yükümlülüğüne veya farklı bir amaçla programına saydıramaz, not belgesine 
işletemez. 

f) Öğrenci, staj yapamaz. 
g) Öğrenci, “Öğrenci Temsilcisi” adayı olamaz ve seçimlere katılamaz. 
 

2- Herhangi bir disiplin cezası alan öğrenci, Üniversitede Kısmı Zamanlı Çalışma olanağından yararlanamaz. 
 

3- Ceza süresi, öğrenim süresine sayılır. Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, ”Zorunlu 
Kayıtsız” statüye alınır ve kayıt yenileme işlemi yapamazlar. Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezalarında; 
ceza kayıt yenileme döneminden önce verilmişse, öğrenci kayıt yenileme işlemini gerçekleştiremez, ders 
kaydı yapamaz, ders ve sınavlara giremez.  Öğrencinin kayıtlı olduğu bir dönem için ceza uygulanmasına 
karar verilmişse o dönem almış olduğu tüm dersler iptal edilir ve o döneme ait varsa öğrenim ücreti 
iadesinde, Özyeğin Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliklerinin “Üniversiteden Ayrılma” 
maddesinde belirtilen sürelere göre işlem yapılır.  

 
4- Çıkarma cezası olan öğrencinin, öğrencilik statüsü sona erdirilir ve Üniversite ile ilişiği kesilir.  

a) İlişik kesme işlemleri Özyeğin Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliklerinin “Üniversiteden 
Ayrılma” maddesine göre yürütülür.  

b) Çıkarma cezası alan öğrenci bir daha Üniversiteye kayıt edilmez.  
 

5- Uzaklaştırma ve çıkarma cezalarında, öğrencinin Özyeğin Üniversitesinde (ÖzÜ) birden fazla programda 
aynı veya farklı düzeylerdeki programlarda kaydı veya ders kaydı bulunuyorsa, ceza tüm 
kayıtları/öğrencilik hakları için uygulanır.  
 

6- Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenci, cezası uygulanmadan veya kısmen uygulandıktan 
sonra ÖzÜ’de aynı/farklı programa kabul sistemiyle yeniden kayıt hakkı kazanırsa, varsa cezanın kalan 
kısmı Üniversiteye kaydı yapıldıktan hemen sonra uygulanır.  Bu durumda öğrenci cezanın uygulanması 
süresince bu esaslarda belirtilen öğrencilik haklarından yararlanamaz. Başka bir üniversiteden yatay 
geçiş yoluyla ÖzÜ’ye kabul edilen öğrencilerin diğer üniversitede aldığı uzaklaştırma cezalarının varsa 
kalan kısmı ÖzÜ’ye kayıt yaptırdıktan hemen sonra uygulanır ve ceza öğrencinin siciline işlenir. 
 

7- Öğrencinin disiplin cezası alıp almadığına dair yazı talep edilmesi durumunda, eğer süre, düzey, program 
vb. kısıtlaması belirtilmemişse, cevap yazısında öğrencinin tüm disiplin cezaları belirtilir. Öğrencinin 
yatay geçiş ile başka bir yükseköğretim kurumdan gelmesi ve o kurumda ceza almış olması durumunda, 
bu ceza bilgisi öğrencinin Üniversitede kayıtlarına işlenir ancak öğrenciye verilecek belgelerde 
belirtilmez. 
 

8- ÖzÜ’de öğrenci iken, başka bir üniversitede ders alırken ilgili üniversitede disiplin suçu işleyen öğrenciye 
verilen disiplin cezası, öğrencinin siciline işlenir ve bursların kesilmesi için belirtilen disiplin cezası ve 
sayısına dahil edilir. 
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9- ÖzÜ’de öğrenci iken hakkında disiplin soruşturması başlatılan öğrencinin, soruşturması devam ederken 
ilişik kesmesi/mezun olması gibi durumlarda soruşturması devam eder, hakkında verilen disiplin kararı 
siciline işlenir ve kararın gereği olan uygulamalar yapılır. 
 

10- Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, ceza bildirimini izleyen on beş gün içerisinde 
Üniversite tarafından sunulan mal ve teçhizatı ilgili birimlere iade ederek ve yükümlülükleri olmadığına 
dair Yükümlülük Onay Formu ile gerekli onayları alarak işlemlerini tamamlamaları gerekir. 
 

11- Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” 
hükümleri ile Üniversite Senato ve Yönetim Kurul kararlarına göre uygulama yapılır. 


