
 
 

İDV ÖZEL BİLKENT 
ORTAOKULU  

 AKADEMİK DÜRÜSTLÜK             
           POLİTİKASI 

İÇERİK 
 
1. GİRİŞ 
 

1.1. Kurum 
1.2. Misyon 
1.3. IB Öğrenen Profili 

 
2. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASININ AMACI 
 
 2.1. Akademik Dürüstlük Politikasının Süreci 
 2.2. Akademik Dürüstlük Politikasının Tanımı 
 2.3. Akademik Dürüstlük Politikasının Kapsamı 
 2.4. Akademik Dürüstlük Politikasının Amacı 
 
3. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI İLKELERİ VE SORUMLULUKLARI 
 
             3.1. Öğrenci Sorumlulukları 
             3.2. Öğretmen Sorumlulukları 
             3.3. Veli Sorumlulukları 
             3.4. Okul Yönetimi ve Akademik Dürüstlük Komitesinin Sorumlulukları  
 
4. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK SÖZLEŞMESİ 
 
5. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASININ OKULUN DİĞER 
POLİTİKALARIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ 
 
6. EKLER 
 
7.KAYNAKÇA 
 
 

 



 
 

1. GİRİŞ 

1.1 Kurum  

İDV Özel Bilkent Ortaokulu, 1997’den bu yana sürdürdüğü eğitim yolculuğunda; Mustafa 

Kemal Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında yürümeyi, çağdaş eğitim anlayışını benimseyen 

deneyimli kadrosu ile geleceğin mimarı olan öğrencilerimize kültürlerarası anlayış ve saygı 

çerçevesinde kaliteli eğitim yaşantıları sunmayı hedeflemektedir. 

1.2 Misyon 

Uluslararası Bakalorya Sistemi Orta Yıllar Programı (International Baccalaureate Middle 

Years Programme) ile 2015-2016 öğretim yılı boyunca ilgilenen; Eylül, 2016 itibari ile de 

aday okul olan kurumumuz,  Uluslararası Bakalorya Programı ile ulusal müfredatı  

birleştirdiği eğitim yolculuğunda; araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, 

ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen  “dünya 

vatandaşı” kimliğine sahip bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. 

 

1.3 IB Öğrenen Profili 

Bütün IB programlarının amacı, tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak 

daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip 

insanlar yetiştirmektir. IB öğrenenleri şu özelliklere sahip olmak için çalışırlar: 

 

Araştıran-Sorgulayan 

Doğal meraklarını geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yürütme için gerekli becerileri 

kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu 

öğrenme merakı ömür boyu sürer. 

 

Bilgili  

Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, 

kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa 

sahip olurlar. 

 

 

 



 
 

Düşünen 

Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla eleştirel ve yaratıcı düşünme 

becerilerini kullanmada insiyatif sahibidirler. Mantığa ve ahlaka uygun kararlar verirler. 

 

İletişim Kuran  

Bilgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli 

iletişim yollarıyla algılar, ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar. 

 

İlkeli  

Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler. Bireylerin, 

toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve bunların 

sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler.  

 

Açık Görüşlü  

Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve 

toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını 

bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye 

isteklidirler. 

 

 

Duyarlı 

İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini 

başkalarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar. 

Başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar. 

 

Riski Göze Alan  

Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri 

fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız ruha sahiptirler. İnandıklarını 

savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler. 

 

Dengeli  

Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin 

önemini bilirler. 

 



 
 

 

Dönüşümlü Düşünen 

Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel 

gelişimlerini desteklemek için  güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler. 
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2. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASININ AMACI 

 

2.1 Akademik Dürüstlük Politikasının Oluşturulma Süreci 

İDV Özel Bilkent Ortaokulu Akademik Dürüstlük Politikası; Okul Müdürü, MYP 

Koordinatörü, Kütüphane Öğretmeni, Türkçe Öğretmeni, Bilişim ve Tasarım Öğretmeni ve 

İngilizce Öğretmeninden oluşan bir komite tarafından oluşturuldu. Komite, MYP 

koordinatörünün eşliğinde haftada bir saat toplandı. 2015-2016 öğretim  yılı süresince 

gerçekleşen çalışmaların sonucunda okulun akademik dürüstlük politikası yapılandırıldı. 

Akademik dürüstlük politikamız, PYP ve DP programları arasında köprü kurmak 

amacıyla oluşturuldu. MYP Akademik Dürüstlük Politikası oluşturulurken; İlkelerden 

Uygulamaya Rehberi, Dönüşümlü Düşünme Rehberi,  PYP ve DP’deki akademik dürüstlük 

politikası oluşturma süreçleri incelendi.  Politika oluşturulduktan sonra  okuldaki tüm 

öğretmenlerin, yöneticilerin öneri ve görüşleri alınarak gerekli eklemeler , düzeltmeler yapıldı 

ve yapılmaya devam etmektedir.  

 

 

 

 



 
 

2.2 Akademik Dürüstlük Politikasının Tanımı 

Akademik dürüstlük; eğitim, öğretim ve değerlendirmede güzel uygulamaları ve 

kişisel dürüstlüğü teşvik eden değerler ve becerilerin bir bütünü olarak görülmelidir. Bu, 

akran baskısı, kültür, ebeveyn beklentileri, rol modellenme ve öğretilen becerileri içeren 

birçok etken tarafından etkilenir ve şekillenir.  1 

2.3 Akademik Dürüstlük Politikasının Amacı 

İDV Özel Bilkent Ortaokulu; Akademik Dürüstlük Politikası ile öğrencilere; fikri 

mülkiyet, özgünlük ve yaratıcılık kavramlarını benimsetmek ve onları bilimsel araştırmaya 

yöneltmek hedeflenir.  Akademik dürüstlük uygulamasını yaygınlaştırmak üzere 

düzenlenecek etkinliklerle, öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerinden ve etik ilkelerden 

yararlanarak bilgiyi doğru kullanması amaçlanmıştır. 

Böylece öğrencilerin; 

a) Kaynak belirtmeden alıntı veya aktarma yapmasının, 

b) Bir bilgi ya da fikri kendi bilgi ya da düşüncesi olarak kullanmasının, 

c) Başkasının hazırladığı bir ödevi kendi ödevi gibi sunmasının, 

d) İstenilen ödevi bir başkasına yaptırmasının önüne geçilir. 

Akademik Dürüstlük politikasının okulun tüm birimlerine iletilmesinden, tüm okulda 

uygulanmasından ve desteklenmesinden; okul müdürlüğü, MYP koordinatörü, tüm ders 

öğretmenleri, kütüphane öğretmeni, idari personel, diğer çalışanlar, öğrenciler ve veliler 

sorumludur. Politika, internet sitesinde ve okul belgelerinde okul topluluğunun erişimine 

açıktır.  

Akademik Dürüstlük politikası düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir. Her 

eğitim-öğretim yılı sonunda, bir sonraki eğitim-öğretim yılı için plânlama yapılır.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 IBO Academic Honesty Policy – PDF (2007).  



 
 

3. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI İLKELERİ VE SORUMLULUKLARI  

3.1 Öğrenci Sorumlulukları 

 

İDV Özel Bilkent Ortaokulu Öğrencileri; 

1. Sınavlarında ve ödevlerinde kopya çekmenin başkalarının emeğini çalmak olduğunu 

bilir. Duyarlı davranarak kopya çekmez ve kendisinden kopya çekilmesine izin 

vermez. 

 

2. İlkeli davranarak sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaz ve gözetmen 

öğretmenin verdiği yönergelere uyar. 

 

3. Kendisine verilen görevi başarıyla tamamlar ve bir başkasının kendi görevini 

üstlenmesine izin vermez. Gerektiğinde göreviyle ilgili risk alabilir. 

 

4. Grup çalışmalarında kendine düşen görevi eksiksiz yerine getirir. Grup arkadaşlarına 

karşı duyarlı ve dengeli davranır, gerektiğinde fikirlerini açık görüşlülükle ifade eder 

başkalarının fikirlerine saygı duyar. 2 

 

5. Araştırmalarını tarafsız ve nesnel bir bakış açısıyla yapar, dönüşümlü düşünür, soru 

sormaya önem verir ve  sorgular. 

 

6. Ödev, proje ve araştırmalarını yaparken eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini 

kullanarak mantığa ve akla uygun kararlar verir. 

 

7. Başkaları tarafından oluşturulan eserlere ve bilgilere saygı duyar,  edindiği bilgiyi 

olduğu gibi alarak kendi görüşüymüş gibi ödev ve projelerinde kullanmaz. 

 

8. Araştırmalarında kişilerden, internetten ve kitaplardan faydalandıkları kaynakları 

kaynakça bölümünde MLA (Modern Language Association) referans gösterme 

sistemine uygun olarak belirterek ilkeli davranır. Sınıflarda ve katlarda asılı olan 

kaynakça gösterme tablosu öğrenciye rehberlik eder. 
                                                           
 



 
 

 

9. Kendi özgün çalışmalarını üretirken sorumluluklarını yerine getirir ve alıntı yaptığı 

yeri duyarlı davranarak belirtir. 

 

10. Telif haklarına saygı duyar korsan yayınları kullanmaz. 

 

11. Teknolojiyi kullanırken bilgili davranır. Bilgi hırsızlığı, kopyacılık gibi davranışlardan 

uzak durmayı bilir. 

 

12. Evinde ve okulda yerel ağ ve internetten özellikle sosyal medyayı kullanırken duyarlı 

ve ilkeli davranarak ahlaka aykırı, kişileri ve kurumları küçük düşüren iletiler, 

resimler ve videolar göndermenin ve paylaşmanın etik bir davranış olmadığını bilir. 

 

3.2 Öğretmen Sorumlulukları 

 

Özel Bilkent Ortaokulu Öğretmenleri;  

1. Akademik Dürüstlük Politikasını benimser ve destekler. 

2. Akademik Dürüstlük Politikası hakkında öğrencileri bilgilendirir ve politikayı 

uygulamaları için tutum ve davranışlarıyla öğrencileri teşvik eder. 

3. Öğrenci çalışmalarını  ve ürünlerini hiçbir ön yargıya sahip olmadan tüm öğrencilere 

eşit mesafede durarak değerlendirir. 

4. Sınav ortamını akademik dürüstlük ve okul sınav politikasına uygun şekilde düzenler. 

(Ek 1-Sınav Politikası) 

5. Öğrencilerle paylaştığı akademik çalışmalarını MLA (Modern Language Association) 

referans gösterme sistemine uygun olarak yapar. 

6. Öğrencinin Akademik Dürüstlük Politikasına uygun olarak hareket etmediğini 

düşünüyorsa somut delillere ulaşması gerektiğini bilir ve bu konuda gereken 

prosedürleri uygulamaktan çekinmez.  

7. Korsan yayınlar kullanmaz ve kullanılmasına izin vermez.  

 

 

 

 

 



 
 

3.3 Veli Sorumlulukları 

 

Özel Bilkent Ortaokulu Velileri; 

  

1. Okulun uyguladığı Akademik Dürüstlük Politikasını benimser ve destekler. 

2. Öğrencisini okulun Akademik Dürüstlük Politikasına uygun davranması konusunda 

tutum ve davranışlarıyla teşvik eder. 

3. Öğrencinin  Akademik Dürüstlük Politikasına uygun davranmadığı durumlarda okulun 

uygulayacağı prosedürü bilir ve okul ile iş birliği yapararak destekler. 

4. Öğrencisinin başarısını değerlendirirken öğrenme sürecindeki gayret ve gelişimini göz 

önüne alır. Akademik başarıda tek kriterin not olmadığını bilir. 

5. Öğrenciye okul tarafından verilen görevlerin öğrencinin sorumluluğunda olduğunu 

bilir. Bu sorumlulukları kendisi yerine getirmez. 

6. Korsan yayınlar kullanmaz ve kullanılmasına izin vermez.  

 

 

3.4. Okul Yönetimi ve Akademik Dürüstlük Komitesinin Sorumlulukları 

 

      Özel Bilkent Ortaokulu Yönetimi ve Akademik Dürüstlük Komitesi; 

 

1. IB beklentileri doğrultusunda oluşturulan Akademik Dürüstlük Politikasını okulun 

tüm birimlerinde uygulamasını sağlar. 

2. Akademik Dürüstlük Politikasının benimsenmesi için okul içi çalışmalara yer verir ve 

bu çalışmalara okulun tüm bireylerinin katılımını sağlar. 

3. Akademik Dürüstlük Politikasına paralel olarak hazırlanmış Akademik Dürüstlük 

Sözleşmesini öğrenciye kayıt sırasında imzalatarak sözleşmenin ihlali durumundaki 

yaptırımlar konusunda öğrenciyi bilgilendirir. 

4. Akademik Dürüstlük Sözleşmesinin ihlali durumunda gerekli prosedürü takip ederek 

yaptırımların uygulanmasını sağlar. 

5. Korsan yayınlar kullanmaz ve kullanılmasına izin vermez.  

 

 

 



 
 

4. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK SÖZLEŞMESİ 

Özel Bilkent Ortaokulu öğrencileri “Araştıran Sorgulayan” ve “İlkeli” profillerine 

uygun olarak bu sözleşmenin gereğini uygularlar. 

Araştıran Sorgulayan : Doğal meraklarını geliştirirler. Sorgulama ve araştırma 

yürütme için gerekli becerileri kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak 

öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer.  

İlkeli : Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler. 

Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve 

bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler. 

 

 

Bu kapsamda İDV Özel Bilkent Ortaokulu öğrencisi olarak; 

1. Sınavlarımda ve ödevlerimde kopya çekmenin başkalarının emeğini çalmak olduğunu 

bildiğim için duyarlı davranarak kopya çekmeyeceğim ve benden kopya çekilmesine 

izin vermeyeceğim. 

2. İlkeli davranarak sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmayacağım ve gözetmen 

öğretmenin verdiği yönergelere uyacağım. 

3. Bana verilen görevi başarıyla tamamlamaya çalışacağım ve bir başkasının kendi 

görevimi üstlenmesine izin vermeyeceğim. Gerektiğinde görevimle ilgili risk 

alacağım. 

4. Grup çalışmalarında kendime düşen görevleri eksiksiz yerine getireceğim. Grup 

arkadaşlarıma karşı duyarlı ve dengeli davranacağım. Gerektiğinde fikirlerimi açık 

görüşlülükle ifade ederek başkalarının fikirlerine saygı duyacağım. 

5. Araştırmalarımı tarafsız ve nesnel bir bakış açısıyla yaparak dönüşümlü 

düşüneceğim, soru sormaya önem vereceğim ve sorgulayacağım.  

6. Ödev, proje ve araştırmalarımı yaparken eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerimi 

kullanarak mantığa ve akla uygun kararlar vereceğim. 

7. Başkaları tarafından oluşturulan eserlere ve bilgilere saygı duyacağım,  edindiğim 

bilgiyi olduğu gibi alarak kendi görüşümmüş gibi ödev ve projelerimde 

kullanmayacağım.  

 



 
 

8. Ödev, proje ve araştırmalarımda aile bireylerinden, arkadaşlarımdan veya 

öğretmenlerimden yardım alırsam bu durumu öğretmenlerime söyleyeceğim. 

9. Ödev, proje ve çalışmalarımı belirtilen sürede eksiksiz teslim edeceğim. 

10. Araştırmalarımda kişilerden, internetten ve kitaplardan faydalandığım kaynakları 

kaynakça bölümünde MLA (Modern Language Association) referans gösterme 

sistemine uygun olarak belirterek ilkeli davranacağım. 

11. Araştırmalarımda teknolojiden ve kitaplardan yararlanırken telif haklarına saygı 

duyacağım, korsan yayınlar kullanmayacağım. Bilgi hırsızlığı, kopyacılık gibi 

davranışlarda bulunmayacağım. 

12. Evimde ve okulumda yerel ağ / internetten sosyal medyayı kullanırken duyarlı ve 

ilkeli davranarak ahlaka aykırı, kişileri ve kurumları küçük düşüren iletiler, resimler 

ve videolar paylaşmayacağım. 

13. Okulumun internet sözleşmesinde belirtilen kurallara uyarak okulumda internet ve 

teknolojik aletleri duyarlı kullanmaya özen göstereceğim. (Ek 1-İnternet Politikası) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

İDV Özel Bilkent Ortaokulu’nun Akademik Dürüstlük Sözleşmesi’ni okudum ve 

anladım. Okul ve okul dışındaki bütün çalışmalarımda akademik dürüstlüğe uygun hareket 

edeceğime bu belgeyi imzalayarak söz veriyorum. 

 

 

 

 

 

Öğrencinin Adı-Soyadı     Öğrencinin İmzası 

 

Tarih: 

 

 

 

 

İDV Özel Bilkent Ortaokulu’nun Akademik Dürüstlük Sözleşmesi’ni okudum ve 

anladım. Okul ve okul dışındaki bütün çalışmalarında çocuğumun akademik dürüstlüğe 

uygun hareket edeceğine, bu belgeyi imzalayarak söz veriyorum. 

 

 

Öğrenci Velisinin Adı-Soyadı     Öğrenci 

Velisinin İmzası 

 

Tarih: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

7. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASININ OKULUN DİĞER 

POLİTİKALARIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ 

Akademik Dürüstlük Politikası İDV Özel Bilkent Ortaokulunda, diğer politikaları 

(Öğrenci Kabul Yönetmeliği, Özel Gereksinim Politikası, Değerlendirme Politikası ve 

Akademik Dürüstlük Politikası) doğrudan ve dolaylı olarak etkiler ve bu politikalar MYP 

Akademik Dürüstlük Politikası ile sürekli etkileşim sağlar. 

 

 7.1. Öğrenci Kabul Yönetmeliği 

Okulun “MYP Akademik Dürüstlük Politikası”nın uygulamasının bir bölümü olarak 

okula kabul edilecek öğrenciler ve mevcut öğrencileri için velileri ile birlikte Akademik 

Dürüstlük Sözleşmesi imzalatılır. Böylelikle öğrenci ve veli sorumluluklarının farkında olarak 

yıl boyu yapacağı çalışmalarda akademik dürüstlük ilkelerine aykırı davranışlarda bulunmaz. 

 

 

 7.2. Özel Eğitim Gereksinim Politikası (SEN) 

“Bütün bireyler öğrenebilir.”  ilkesiyle, okulumuzda özel gereksinimi olan 

öğrencilerin için akademik dürüstlük politikası kapsamında kaynakça gösterme gibi 

uygulamalar basite indirgenerek uygulanır.  

 

 7.3. Değerlendirme Politikası 

Özel Bilkent Ortaokulu’nda her öğretmen, öğrencileri akademik dürüstlük konusunda 

teşvik eder. Bu nedenle ders grubu ayırt etmeksizin ödev, proje vb. her türlü çalışmalarında 

öğrencilerin kaynakça göstermelerine özen gösterilir ve çalışmalar değerlendirilirken 

akademik dürüstlük kurallarına uygulamaları göz önünde bulundurulur.  

 

7.4. Dil Politikası 

Her öğrenci ana dilinde ve yabancı dillerde bir başkasının ürettiği yazı veya cümlenin 

izinsiz ve kaynak belirtilmeden kullanılmasının “intihal” olduğunu bilir. Özgün bir çalışma 

hazırlanmasında öğrenciyi yönlendirmek ve öğrenciye fikir vermek, ders öğretmeninin 

sorumlulukları arasındadır.  
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