Akademik Dürüstlük Politikası

Misyonumuz
Antalya Toplum Koleji, öğrencileri hem yerel hem de küresel anlamda hızla değişen bir dünyayı
anlamaya, katkıda bulunmaya ve başarılı olmaya hazırlıyor. Öğrencilere bilgi, yaşam becerileri,
davranış, evrensel değerler ve uzmanlık sağlayarak, dünyanın herhangi bir toplumuna fayda
sağlamak konusundaki yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Öğrencilerimiz, eğitimleri boyunca denge ve uyumu sağlamak için entegre Türk ve Uluslararası
programları takip etmektedir.
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Dürüstlük, Antalya Toplum Koleji'nde hayatın ciddi bir parçasıdır. Okulumuz yaşam boyu öğrenme fikrini
fazlasıyla teşvik ediyor. Hem dürüstlüğe hem de başkalarını düşünmeye değer veren bir kültürümüz var.
Bu, okula dahil olan herkesi etkileyen bir şeydir ve dürüstlük kavramı öğrencilere ilkokulun başında
tanıtılır. Yıllar boyunca, topluluk, yönetim, idare, öğretmenler, öğrenciler, ebeveynler ve tüm personel,
dürüst olmanın ne olduğunu anlamak için bazı sorumluluklar üstlenmelidir. Bu devamlı olup, okul
sürecinde de teşvik edilmektedir. Mümkün olan her durumda, öğrenciler ve personel teşvik edilmeli ve
"Dürüstlük en iyi politikadır" konusunda cesaretlendirilmelidir.
Akademik dürüstlük, okul kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Okul kapsamında herhangi biri tarafından
gönderilen ya da oluşturulan tüm çalışmalar kendilerine ait olmalıdır. Referans yapılan durumlarda
alıntılar kullanılmalıdır. Bunun herhangi bir ihlali, çalışmayı geçersiz sayacak ve gereğince muamele
görecektir.
Ne okul ne de IB, bu ihlali kabul etmeyecektir.
Akademik dürüstlüğün ihlali tespit edildiği durumlarda sonuçlar aşağıda özetlenmiştir ve sonuçta bir
öğrencinin IB DP yeterliliğini ve / veya okuldaki yerini kaybetmesine neden olabilir.

1. Akademik dürüstlük ihlalleri nelerdir?
1a. İntihal/Akademik Hırsızlık
İntihal, başka bir kişinin fikirlerinin, sözlerinin veya çalışmalarının açık ve net bir onay olmadan
kasıtlı veya farkında olmadan sunulması olarak tanımlanır. Çevrilmiş materyallerin kullanımı da,
alıntılandığı belirtilmedikçe, akademik dürüstlüğün ihlalidir.

1b. Referans Eksikliği
Referans verilen kaynaklar en azından aşağıda belirtilenleri içermelidir:
1. Yazarın adı
2. Yayın tarihi
3. Kaynağın adı
4. Sayfa numaraları

1c. Çok fazla yardımlaşma
Öğrenciler genellikle çalışmalarda işbirliği yapmaları için teşvik edilir.
Ancak, tüm değerlendirmeler ve nihai teslimler kendilerine ait olmalıdır.
İşbirliğinin gerçekleştiği yerlerde, bunun öğrenciler tarafından çalışmalarında belirtilmesi
gerekmektedir.
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1d. Yinelenen çalışma
Hiçbir zaman bir eser yeniden kullanılamaz veya çoğaltılamaz.

1e. Yanlış Veri (Fabrikasyon)
Çalışmalarda kullanılan tüm veriler kesin ve doğru olmalıdır. Veriler kasıtlı olarak yanlış temsil
edilemez.

1f. Sınavlarla alakalı suistimal
Sınav suistimalinin ana hatları Sınav Kuralları belgesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Görev ve Sorumluluklar
Okuldaki herkesin, okulun akademik dürüstlüğe sahip olmasını sağlamada oynayacağı bir rolu vardır.
Okul olarak, verebileceğimiz en iyi eğitim kalitesini sağlamak istiyor ve bu gayede çabalıyoruz ve
dolayısıyla okula bağlı herkes, akademik / profesyonel yaşamları boyunca bu politikayı ciddiye almalıdır.

2a. Okul idaresi
● Tüm adayların ve öğretmenlerin akademik dürüstlüğün ne olduğunu ve akademik dürüstlük
korunmadığında sonuçlarını anlamasını sağlamalıdır.
● Akademik dürüstlük gerektiren bir okul kültürünü teşvik etmelidir.
● Açık, net ve dürüst olmalı ve bir adayın yanlış uygulama yaptığından şüpheleniliyorsa, okul veya
herhangi bir eğitim sistemi (MEB, Cambridge ve IB) tarafından gerçekleştirilen eylemler hakkında
ilgili bilgiler sağlamalıdır.
● Akademik dürüstlüğe bağlı kalmak herkesin sorumluluğudur. Ancak Diploma Programı (DP)
Koordinatörü ve kütüphane memuru, tüm okul düzeyinde izleyecektir. Bu konuda yardımcı olmak
için Turnitin'e erişimleri var.

2c. Öğretmenler
● Tüm akademik uygulamalar için rol model olduklarını anlamalı.
● Tüm kaynaklara doğru referans verildiğinden emin olmalı.
● Öğrencilerin çeşitli kaynaklar için alıntı yapmalarına yardımcı olmalı.
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● Öğrencilerin bağımsız sorgulama ve düşüncelerini geliştirebilmeleri için ödevler yapılandırmaya
çalışmalı.
● Öğrencilerin okulda geçirdikleri süre boyunca akademik dürüstlüğü hatırlamalarına yardımcı
olmalı

2d. Öğrenciler
● Gönderdikleri tüm çalışmaların kendilerine ait ve gerçek olduğundan emin
olmalıdır.
● Tüm son teslim tarihlerine uyması beklenir.
● Tüm kaynaklara doğru referans verildiğinden emin olmalı.
● Bu politikanın ihlal edildiği tespit edilirse sonuçları kabul etmeli.
● Yıllık akademik dürüstlük atölyesine katılmalıdır (5. sınıflardan itibaren)

2e. Ebeveynler
● Tüm akademik uygulamalar için rol model olduklarını anlamalı.
● Tüm çalışmaların okul, Cambridge International Examinations veya IB tarafından önceden
haber verilmeksizin veya izin alınmaksızın intihal önleme kontrolüne tabi tutulabileceğini
anlamalı.
● Ciddiye alın ve hatalı uygulama iddialarının araştırılmasına yardımcı olmalı ve bu politikanın
sonuçlarını kabul etmeli.
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3. Araçlar ve izleme
Okuldaki tüm personelin mesleki sağduyusunu kullanmasına ve "Turnitin" adlı çevrimiçi intihal
kontrol aracını kullanmasına izin verilecektir. Öğrenciler çalışmalarını bu platform üzerinden
sunabilecekler. Bu platform, eğitimde yaygın olarak standart olarak kabul edilmektedir.
Akademik dürüstlük sürekli gelişen bir konudur. Okul için irtibat kişisi, yönetimin tam desteğiyle ve DP
Koordinatörü ile kütüphane memuru olacaktır. Kütüphane memuru, akademik dürüstlük bilincinin her
zaman yaygın olmasını sağlamakla yükümlüdür. Elbette, “İlkeli - Güçlü bir adalet ve adalet duygusuyla,
doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz” (IB Öğrenici profil belgesi) IB öğrenen profilinin on ilkesinden biri
olduğunu hatırlayarak öğretim kadrosunun yardımını almaları gerekir.
Tüm yazarlar, tüm eserlerin kendilerine ait ve özgün olmasını sağlamak için önlemler almalıdır.
Öğretmenler, tüm çalışmaları izlemek için Turnitin'e erişebilir. Notu% 10 veya daha fazla olan
herhangi bir çalışma (alıntılar hariç), akademik dürüstlüğü ihlal etmiş sayılacaktır.

4. Sonuçlar
4a. Öğrenciler
Bir öğrenci tarafından bir çalışma gönderilirse. Sonuçların ortaya çıkabileceği iki yol vardır. Kasıtsız ihlal
ve kasıtlı ihlal. Atılacak adımların detayları burada gösterilmektedir:

KASITLI İHLAL
Branş öğretmeni ve DP koordinatörü öğrenciyle buluşur ve ihlali açıklar
Ebeveynler bilgilendirilir ve ihlal kayıt altına alınır
Öğrenci, Kütüphane memuru ile akademik dürüstlük atölyesine yeniden katılır
Çalışma düzeltilir ve yeniden gönderilir.

KASITSIZ İHLAL
Branş öğretmeni ve DP koordinatörü öğrenci ve ebeveyniyle buluşur ve ihlali açıklar.
Öğrenci, Kütüphane memuru ile akademik dürüstlük atölyesine yeniden katılır.

Eylül 2020- Haziran 2021’de gözden geçirilecek.

Çalışma kabul edilmez ve yeniden yapılması gerekir.IB'ye haber verilecektir.

Personel

Personel de her yıl akademik dürüstlük atölyelerine katılacaktır. İhlal prosedürü aşağıdaki gibidir:
Kasıtsız İhlal
Sözlü uyarı yapılır ve dosyalanır. Daha sonra personelin, personel akademik dürüstlük çalıştayına
kütüphane memuru ile yeniden katılması istenir ve İK yönetimi bilgilendirilir.
Kasıtlı İhlal
Bu durumda, personelin görevi kötüye kullanmış olduğu görülecektir ve İK ile birlikte standart disiplin
kurallarına tabi olacaktır.
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4b. Personel

Kasıtlı İhlal

