
1 
TED ÜNİVERSİTESİ  

Senato No: 07  
    04.05.2018  

Akademik Dürüstlük İlkeleri İhlalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar 
 

Akademik Dürüstlük İlkeleri ihlallerine ilişkin izlenecek usul ve esaslar, TED 

Üniversitesi’nin sürekli eğitim, hesap verilebilirlik ve adil muamele ilkeleri doğrultusunda 

düzenlenmiştir. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, özellikle intihal konusunda, 

bilgisizlik veya eğitimsizlik nedeniyle çokça hata yapabildikleri göz önünde bulundurularak, 

öğrenciler için eğitim/geliştirme odaklı bir uygulama mekanizması tasarlanmıştır. Bu 

kapsamda, akademik dürüstlük ilkeleri ihlalleri ciddiyet temelinde birinci ve ikinci derece 

olmak üzere iki sınıfa ayrılmış ve her iki durumda izlenecek süreç aşağıda tanımlanmıştır.  

 

Birinci derece akademik dürüstlük ilke ihlalleri, kasıtlı ve pervasızca ve/veya 

sahtekarlık/kandırma/aldatma niyetiyle gerçekleştirilmiş olduğu değerlendirilen ihlallerdir.  

 

Bunlardan bazıları şunlardır: 

 

● Başkasının ödevini/projesini kendi ödevi/projesi gibi teslim etmek, 

● Para veya başka bir menfaat karşılığı başkasına ödev veya projesini yaptırmak, 

● Para veya başka bir menfaat karşılığı başkasının ödev veya projesini yapmak, 

● Ödev, proje veya sunumda pervasızca ve açık olarak gerekli atıflarda bulunmadan 

kapsamlı alıntılar yapmak (yaygın intihal), 

● Sınavlarda kopya çekmeye teşebbüs etmek, 

● Sınavlarda (evde yapılmak üzere verilenler dahil) kopya çekmek, 

● Sınava (çevrimiçi (online) sınavlar dahil) yerine başkasını sokmak veya başkası 

yerine sınava girmek, 

● Tezde intihal yapmak, 

● Sahte belge düzenlemek, 

● Sahte veri seti veya kaynak uydurmak, 

● Haksız menfaat sağlamak. 

 

İkinci derece akademik dürüstlük ilkeleri ihlalleri, kasıtsız veya akademik yetersizlikler, 

kötü yazma alışkanlıklarından kaynaklı olduğu değerlendirilen ihlallerdir.  

 

Bunlardan bazıları şunlardır: 

 

● Eksik referansla veya tam referans verilmeden yapılan, ödev ya da projenin 

tamamıyla kıyaslayınca az yer kaplayan, kısmi alıntılar; 

● Doğru alıntı yapılmasına rağmen ödevin önemli bir kısmının alıntılardan oluşması, 

● Referans alınan kaynağın sadece dilsel veya yapısal bütünlüğünü değiştirmek, 

cümle, sözcük eksiltmek ve yer değiştirmek suretiyle yapılan alıntılar. 

 

Birinci veya İkinci Dereceden İhlallerin Tespit Edilmesi Durumunda İzlenecek Usul ve 

Esaslar: 

 

1. Dersin öğretim elemanı veya sınav gözetmeni tarafından birinci dereceden akademik 

dürüstlük ihlali tespit edildiğinde tutanak tutulur ve öğrenci hakkında disiplin 

soruşturması açılmak üzere ilgili disiplin amirine tüm belgeler iletilir, 

 

2. Dersin öğretim elemanı veya araştırma görevlisi tarafından ikinci dereceden akademik 

dürüstlük ihlali tespit edildiğinde, dersin öğretim elemanı hafiften ağıra doğru 

sıralanmış akademik yaptırımlardan bir veya daha fazlasını ihlalin ciddiyetiyle orantılı 
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olarak uygular. Bu uygulama konusunda gerek gördüğünde Fakülte Etik Komisyonu 

üyesinin görüşünü de alabilir.  

 

İkinci dereceden akademik dürüstlük ihlallerinin tespit edilmesi durumunda 

uygulanacak akademik yaptırımlar şu şekildedir: 

 

● Sözlü uyarı: Öğrenci dersin öğretim elemanı tarafından görüşmeye 

çağırılarak, kendisine akademik dürüstlük ilkelerini ihlal ettiği bildirilir ve 

bu ilkelere uymanın önemi hatırlatılır, 

● Ödevden/projeden not kırma: Öğretim elemanı ödev/projeden uygun 

gördüğü oranda not düşürür, 

● Ödev veya projenin yeniden yapılmak üzere iade edilmesi: Ödev veya 

eş değeri bir ödev, makul bir süre içinde, yeniden yapılmak üzere öğrenciye 

verilir. Bu durumda öğretim elemanı, takdir ederse, teslim edilen yeni 

ödevde ‘not kırma’ yaptırımını da uygulayabilir, 

● Ödeve/projeye sıfır vermek: Ödev veya projeye sıfır/kalma notu verilir. 

Öğrenciye notunu telafi imkanı verilmez. 

 

Bu yaptırımlara ek olarak, ilgili öğrenci ‘İyi Akademik Yazma Pratikleri’ konusunda 

eğitim almak için Öğretme-Öğrenme Merkezi’ne sevk edilebilir.  

 

Öğrencinin bu madde kapsamında uygulanan bir yaptırımı kabul etmediği durumlarda, 

durum dersin öğretim elemanı tarafından ilgili disiplin amirine bildirilir; izlenecek yol 

disiplin amiri tarafından belirlenir.  

 

Üç kereden fazla ikinci derece ihlal nedeniyle akademik yaptırıma uğramış bir 

öğrencinin bir sonraki ikinci derece akademik dürüstlük ihlali durumunda dersin 

öğretim elemanı durumu ilgili disiplin amirine bildirir; izlenecek yol disiplin amiri 

tarafından belirlenir.  

 

İkinci derece ihlallere uygulanacak akademik yaptırımlar konusunda 

bölüm/fakülte/üniversite, yaptırımlar arasında tutarlılık sağlamak amacıyla, rehberlik 

edici düzenlemeler yapabilir.  

 


