
 
 

UP School Student’s Code of Conduct (Davranış Kuralları) 
 

1. AMAÇ 

UP School teknolojide rol model kadın istihdamını artırmak için kurulmuş sosyal etki odaklı bir YGA 
girişimidir. Kadınlara online eğitimlerle, önceden belirlenen alanlarda teknik donanım ve birlikte başarı 
yetkinlikleri kazandırır.  

Öğrencilerin, UP School paydaşları olarak okulun ve diğer paydaşların haklarına ve çıkarlarına saygılı 
olmaları beklenir. 

UP School’un paydaşları olarak öğrenciler; hukukun, okul kurallarının ve düzenlemelerinin farkında 
olduklarını ve bunlara uyacaklarını kabul etmiş olurlar. 

Bu dokümanın amacı UP School’daki kuralların standartlarını ve öğrencilerin bu standartları 
uygulamakta başarısız oldukları takdirde uygulanacak yaptırımları açıkça belirtmektir. 

2. PROGRAMIN TEMEL İÇERİĞİ 

UP School RPA Programı başvuru aşamasını başarıyla tamamlayan ve programa kabul edilen 
öğrencilere şunları sunar: 

a) 12 hafta boyunca haftada 8 saat olmak üzere, RPA alanında teori ve pratiği birleştiren çevrimiçi 
eğitimler ve özenle seçilmiş eğitmenlerden teknik destek seansları  

b) 12 hafta boyunca haftada 2 saat olmak üzere,Soft Skill / Birlikte Başarı yetkinliklerini 
kazanacakları; güçlü iletişim, eleştirel düşünce, yaratıcılık, problem çözme, zaman ve enerji 
yönetimi, CV hazırlama, mülakat teknikleri alanlarında eğitimler ve deneme mülakatları 

c) 12 hafta boyunca boyunca tecrübeli mezunlardan mentorluk 

d) Programı başarıyla tamamlayanların, UP School’un iletişimde olduğu şirketlere teknoloji 
alanında CV’lerinin ulaştırılması 

e) İşe giriş sonrası destek için devam eden mentorluk süreci 

f) UP School Mezun network’üne dahil olma; istenildiği takdirde yeni öğrencilere mentorluk 
desteği verebilme ve UP School Mezun eğitimleri ve aktivitelerine katılım hakkı 

3. PROGRAMA DEVAM ETMENİN VE MEZUNİYETİN TEMEL ŞARTLARI 

Öğrenci öncelikle, imzaladığı Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ödeme dâhil tüm hükümlerine uygun 
hareket edecek ve bu dokümanda açıklanan beklentileri karşılayacaktır.  Bu maddede beklentilerle ilgili 
detaylı bilgi verilmektedir. Temel beklentiler şunlardır:  



 
 

a) Öğrenci; Hard Skills, Soft Skills seanslarına ve Mentor Canlı Yayınları’na minimum %90 
katılım oranı göstermelidir. (Hard Skills seanslarında maximum 3 saat, Soft Skills seanslarında 
1 saat) 
Öğrenci resmi bir kurumdan alınan mazeret belgesi ile kanıtlanan zorunlu devamsızlık halleri 
dışında, bu maddede sayılan ders, seans ve yayınlara %10’dan fazla devamsızlık gösteremez. 
 

b) Öğrenci; Hard Skills, Soft Skills ve Mentor Canlı Yayınları da dahil olmak üzere herhangi bir 
ders, seans veya yayına, kısmen veya tamamen katılamayacaksa bu durumu en az 24 saat 
öncesinden UP School ekibine yazılı olarak bildirmelidir. 
  

c) Öğrenci; kendisine verilen günlük, haftalık, aylık ödevleri, projeleri, program sonunda teslim 
edilmesi gereken bitirme projesi (Capstone Project) ve kendisinden beklenen benzer diğer ödev 
ve projeleri zamanında teslim etmelidir. 
 

d) Öğrenci; ders takibini ve grup iletişimini aksatmayacak yeterlilikte internet erişimine ve 
kulaklık/mikrofon ile bunları kullanma noktasında yeterli bilgiye ve pratiğe sahip olmalıdır. 
Buna benzer nedenlerle ders, seans veya yayınlara katılamamak ya da bunların düzgün 
işleyişine engel olmak, devamsızlık niteliğinde kabul edilerek bu maddenin (a) bendi 
kapsamında değerlendirilir. Öğrenci; ders, seans ve yayınlara hiçbir şart ve koşulda cep 
telefonundan katılamaz; bağlantı bilgisayar yoluyla sağlanmalıdır.   
 

e) Öğrenci; seans değerlendirme anketlerini seansın ertesi günü öğlen 12:00’ye dek doldurmalıdır. 
 

f) Öğrenci; programı başarıyla tamamladığı takdirde kendisi için UP School tarafından belirlenen 
iş fırsatlarını değerlendirmek ve mülakatlara mutlaka katılmakla yükümlüdür.  
 

g) Öğrenci; (f) bendinde belirtilen iş görüşmeleri hem kendisinin hem de şirketin karşılıklı 
memnuniyeti ile sonuçlandığı takdirde işe başlamalıdır. 
 

h) Yukarıdaki maddelerden herhangi biri karşılanmadığı takdirde öğrenci, programı kendi isteği 
ile bırakmış sayılır ve hakkında (i) bendi uygulanır. 
 

i) Öğrenci kendi isteğiyle programı bıraktığı takdirde ya da UP School’un (f) bendi kapsamında 
yönlendirdiği iş fırsatlarını, söz konusu işe başlama noktasında objektif olarak kesin bir engel 
(hastalık, resmi olarak kısıtlanma gibi) ileri sürmeksizin kabul etmediğinde eğitim ücretinin iade 
edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 

 
4. ÖĞRENCİ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI 

UP School, öğrencilerin aşağıdaki haklara sahip olacakları şekilde bir ortam oluşturmayı hedefler: 

4.1. Sınıf içindeki Haklar 



 
 

Öğrencilere dersin eğitmen tarafından, ders materyalleri, katılım ve diğer gereklilikler, sınav tarihleri, 
ölçme ve değerlendirme/notlandırma hakkında bilgi sağlayacak bir “syllabus” (ders izlencesi) 
sağlanmalıdır. 

Öğrencilerin akademik ceza alma endişesi duymadan, eğitmen ile karşıt fikirde olsa bile bir dersin 
akademik konusu hakkında fikirlerini özgürce ifade etme hakları vardır. Ancak, fikir ayrılıkları her 
zaman UP School’un sınıf davranış kurallarının prensiplerine uygun şekilde sunulmalıdır. 

UP School üyelerinin ders değerlendirmeleri konusunda öğrencilerin gizlilik haklarına saygılı 
davranmaları gerekir. 
  
4.2. Şikâyet Sürecinin Şeffaflığı 

Öğrenciler, sahip oldukları endişe, kaygı ve şikayetlerini UP School’a, şikayet prosedürü çerçevesinde 
dile getirip, sunabilirler. 
  
4.3. İdari Bölümden Hızlı Cevap Alma 

Öğrenciler, UP School’un akademik ve idari bölümlerinden nezaket kurallarına uygun biçimde ve 
mümkün olan en kısa zamanda geri bildirim alabilme hakkına sahiptirler. 
  
 4.4. E-postaların Okunması 

İdari ve akademik birimler, öğrencilerin akademik hayatları için önemli olabilecek bilgileri e-posta 
kanalıyla kendilerine ulaştırırlar. Bu mesajlar öğrencilere gönderildiğinde, idari ve akademik birimler, 
öğrencilerin içerikleri okuduklarını ve bildiklerini varsayar. E-posta hesaplarını düzenli olarak kontrol 
edip, gönderilen e-postaları okumak öğrencinin sorumluluğundadır. 

5. UYGULAMA 

Bu dokümanda ifade edilen davranış kuralları, UP School’un tüm öğrencilerine uygulanır. 

UP School davranış kuralları çerçevesinde, bireysel sorumluluğun uygulanması kampüs içi ile sınırlı 
değildir. UP School tarafından belirlenen davranış kuralları, UP School öğrencilerini kampüs dışında da 
bağlar; UP School, kampüs dışında meydana gelen olaylar ve durumlarda da yetkisini kullanır. 

6. DAVRANIŞ KURALLARI 
6.1. Giriş 

Bu dokümanın içeriğinde UP School toplumu içerisinde kabul edilemez olarak düşünülen eylemlerin ve 
davranışların örnekleri ifade edilmektedir. Bu listeye her şey dâhil değildir ve ek belgelerle sair kurallar 
duyurulabilir. 
  
6.2. Akademik Sahtekârlık 



 
 

Akademik sahtekârlıklara kopya çekmek, yağmalayıp izinsiz bilgi yayınlamak, bir çalışmayı birden 
fazla kere sunmak ve danışıklı hile yapmak dâhildir ve bunlarla sınırlı da değildir. Bunların tanımları 
aşağıda verilmiştir: 
  
6.2.1. Kopya Çekmek 

Bir sınavda veya akademik değerlendirmeye tabi tutulacak bir materyalin hazırlanmasında sınıf arkadaşı 
veya başkasından kopya çekmek, yardım almak/vermek veya başkalarından yazılı ya da sözlü olarak 
soru cevapları ile bilgi sağlamak kopya çekmeye dâhildir ancak bunlarla sınırlı da değildir. 
  
6.2.2. İzinsiz Bilgi Çalmak / İntihal 

İzinsiz bilgi çalmak, yazara atıfta bulunmadan yazılarını ve fikirlerini alıntı yapmak ya da kullanmaktır. 
Bu durum, kaynağını düzgün bir biçimde belirtmeden bir öğrencinin sınav kâğıdını, bir metni veya bir 
internet sitesini de içine alır. 
  
6.2.3. Atıfta Bulunulan Bilgiyi Değiştirmeden Kullanmak ya da Kopyalamak 

Bir yazılı kaynağa atıfta bulunup da tamamen aynı cümleleri kullanarak metni kopyalamak da yine 
akademik sahtekârlığa girer. Yani kaynağını belirttiğiniz halde, orijinalini değiştirmemek ve kendi 
görüşünüzü katmadan aynı metni tıpatıp yazmak (kopyalamak) akademik hile yapmaktır. 
  
6.2.4. Bir Çalışmayı Birden Fazla Kere Sunmak 

Bir çalışmayı birden fazla kere sunmak; başka bir derste veya projede önceden kullanılan bir çalışmayı 
başka bir derste her iki dersin hocasının iznini almadan yeniden sunmayı içine alır. 
  
6.2.5. Hileli Yardım Alma ve Başkasının Kimliğine Bürünme 

Hileli yardım alma izinsiz bir biçimde bir başkasından yardım almaktır; örneğin o kişiye ödevini 
yaptırmak veya kendisi yerine bir başkasını sahte kimlikle sınava sokmaktır. Başka bir öğrencinin 
kimliğine bürünmek ciddi şekilde hileli bir davranıştır. 
  
6.2.6. Sahte Üretim 

Akademik bir çalışmada herhangi bir bilginin veya alıntının değiştirilmesi veya uydurulmasını dâhil 
eder ancak bunlarla sınırlı değildir. 
  
6.2.7. Akademik Sahtekârlığa Yardımcı Olmak 

Başka bir öğrencinin akademik sahtekârlık yaptığını bilerek yardımcı olmayı içine alır ancak bununla 
da sınırlı değildir. (Örneğin, kopya çekmek, sahte bilgi üretmek, yazarını belirtmeden bilgi aktarmak, 
aynı ödevi birkaç defa sunmak.) 



 
 

  
6.3. Diğer Sahtekârlık Şekilleri 

UP School’a uydurma bilgi sağlamak veya bir bilgiyi kasti olarak yanlış vermek diğer sahtekarlık 
şekillerine dâhildir ve davranış kurallarının ihlaline girer, ancak bununla sınırlı değildir. 

Uydurma kayıt ve/veya sahte bilgi vermek ve/veya dokümanların değiştirilmesi, tahrif edilmesi, 
uydurma baskı yapılması ya da kayıtların bilinçli olarak kullanılması yazılı veya sözlü yalan beyanda 
bulunmak ve/veya UP School işlemleri esnasında veya UP School’un herhangi bir yöneticisine veya 
eğitmenine sahte bilgi vermek şeklindeki durumlara dâhildir ve bunlarla sınırlı değildir. 
 
6.4. Entelektüel Mülkün Çalınması veya Zarar Verilmesi 

Bu durum aşağıdakileri içine almakla birlikte bunlarla sınırlı değildir: 

• Başka bir kişinin ödevini, kitabını, sınav kâğıdını, notlarını, deneyini veya projesini sabote 
etmek veya çalmak,  
 

• Başkalarının veya UP School’un sahip olduğu bir mala uygunsuz bir biçimde ulaşmak veya 
bilgisayar veya başka yollar kullanarak elektronik şekilde müdahale etmek. 

  
6.5. Bilgisayar Kaynaklarının Suistimal Edilerek Kullanımı 

UP School’un bilgisayar imkânlarını, kabul edilemez şekilde kullanım biçimleri aşağıdaki gibi olmakla 
beraber bunlarla sınırlı değildir: 

• Hangi amaçla olursa olsun bir dosyaya izinsiz girmek, 
 

• Bir dosyanın izinsiz transferini gerçekleştirmek, 
 

•  Telif hakkı bulunan bir bilgisayar yazılımını ya da diğer dijital bir 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 imkânlarını kullanarak müstehcen, taciz edici veya tehdit edici mesajlar göndermek, 
 

• Bir başka öğrencinin, UP School eğitmeninin veya herhangi bir UP School toplum üyesinin 
çalışmasına bilgisayar imkânlarını kullanarak müdahale etmek, 
 



 
 

• Esasen UP School’un misyonuna odaklanmadığı halde UP School bilgisayar ağında bulunan 
kişisel web sayfalarını kullanmak,  
 

• Bilgisayar imkânlarını ve ağını kişisel maddi veya diğer ticari çıkarlar doğrultusunda izinsiz 
kullanmak,  
 

• UP School bilgisayarlarının ve bilgisayar ağının performansına hasar vermeye veya niteliğini 
bozmaya teşebbüs etmek. 

  
6.6. UP School Kaynaklarının veya İsminin İzinsiz Kullanımı 

UP School kaynaklarının veya isminin izinsiz kullanımı, UP School’un ismini, amblemini veya 
mührünü kullanmayı, UP School’un herhangi bir hizmetine, ekipmanına, kaynağına veya mülküne 
izinsiz olarak girmeyi, onları bulundurmayı, teslim almayı veya kullanmayı içine alır, ancak bunlarla 
sınırlı değildir. 

Burada verilmiş olanın dışında, UP School’un ve eğitmenin/sunumu yapan kişinin yazılı rızası olmadan 
herhangi bir ders sunumu esnasında yapılan kaydı hiç bir öğrenci satmamalı, başkalarına dağıtmamalı 
veya yayınlamamalıdır. Bu kural her tür ortamda elle yazılmış veya daktilo edilmiş notlar da dâhil olmak 
üzere bütün kayıtlar için geçerlidir. 
  
6.7. Ders Notlarının Kopyalanması 

Bir derse halen kayıtlı olan öğrenciler kendi notlarının veya kayıtlarının kopyalarını, mevcut kayıtlı 
diğer öğrencilere, derse katılımla ilgili olarak ortaya çıkan makul bir durum sebebiyle, ticari kar amacı 
gütmeyen hedeflerle verebilir. Bu duruma bireysel çalışma veya grup çalışması dâhildir. 
     
7. YAPTIRIMLAR 

Öğrencilerin, yukarıda açıklanan tüm kurallara uyması beklenir. Öğrencinin ihlaline karşı söz konusu 
yaptırımın uygulanması UP School’un takdirinde olup yaptırım uygulanmaması durumu, bir sonraki 
ihlalde uygulanmayacağı anlamına gelmez. 

Öğrenci tarafından sergilenen ihlal davranışının ağırlığı veya sık şekilde tekrar etmesi nedeniyle 
öğrenciden 3. maddenin (i) bendi uyarınca eğitim ücreti tahsil edilebileceği gibi, aynı zamanda 
öğrencinin eğitim sürecine son verilebilir. 


