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IB öğrenen profili 
Tüm IB programlarının amacı, ortak insanlık vasıflarının ve gezegeni koruma görevinin farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir 

dünya oluşturmak için çabalayan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmektir. 

IB öğrencileri olarak bu vasıflara sahip olmak için çalışıyoruz: 

ARAŞTIRAN-SORGULAYAN 

Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri geliştirerek merakımızı besleriz. Tek 
başına ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliriz. 

Şevkle öğrenir ve öğrenme sevgimizi yaşam boyu sürdürürüz. 

 

BİLGİLİ 

Bilgiyi farklı disiplinler arasında araştırarak kavramsal anlayış geliştirir ve kullanırız.  
 
Yerel ve küresel önemi olan sorunlar ve fikirlerle ilgileniriz. 

 

DÜŞÜNEN 

Karmaşık problemleri çözümlemek ve bunlarla ilgili güvenilir eylemlerde bulunmak 
için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. Gerekçeli, etik kararlar 
almada inisiyatif kullanırız. 

 
İLETİŞİM KURAN 

Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade 
ederiz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde iç 
birliği yaparız. 

 
İLKELİ 

Doğruluk ve dürüstlükle, güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla, tüm insanların 
haysiyetine ve haklarına saygı duyarak hareket ederiz. Eylemlerimizin ve 
sonuçlarının sorumluluğunu alırız. 

AÇIK GÖRÜŞLÜ 

Diğerlerinin değerleri ve geleneklerinin yanı sıra kendi kültürlerimiz ve bireysel 
geçmişlerimize de değer veririz. Farklı bakış açıları arar, değerlendirir ve bu 
deneyimlerimizle olgunlaşırız. 

 

DUYARLI 

Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Hizmet etme yükümlülüğüne inanır, 
diğerlerinin hayatında ve kendi çevremizdeki dünyada olumlu bir fark yaratmak için 
hareket ederiz. 

 
RİSKİ GÖZE ALAN 

Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşırız; yeni fikirler ve yenilikçi izlemler araştırmak için 
bağımsız ve ortaklaşa çalışırız. Zorluklar ve değişim karşısında becerikli ve 
dayanıklıyız. 

 
DENGELİ 

Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri 
(entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini biliriz. 
Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız. 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN 

Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizi derinlemesine düşünürüz. Öğrenme ve 
kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için 
çaba sarf ederi

IB öğrenci profili, IB Dünya Okulları tarafından önem verilen 10 özelliği temsil etmektedir. Bu özelliklerin ve benzerlerinin, bireylerin ve grupların yerel, 
ulusal ve küresel toplulukların sorumluluk sahibi üyeleri hâline gelmelerinde yardımcı olabileceğine inanıyoruz.  
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AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI AMACI 

IB'nin, eğitim hedeflerinden olan geçerli ve güvenilir değerlendirmeler yapma ve adil sonuçlar verme amacını 

sağlamak için oluşturulmuş olan bu politikanın amacı, okul topluluğunun paydaşları tarafından akademik 

dürüstlük ilkelerinin kavranmasını sağlamaktır. 

Akademik dürüstlük, tüm IB topluluğunun sorumluluğudur. Topluluk birbirinden ayrı olarak düşünülemez bir 

bütündür. Bu politika ile okul topluluğunun görev ve sorumluluklarının yanı sıra öğrencilerin akademik 

suistimali ve okulda kötü yönetim durumunda vakaların nasıl yönetileceğine dair belirlenmiş yollar yer 

almaktadır. Tüm paydaşların bu politika hakkında bilgi sahibi olması ve süreci bilmesi çok büyük önem arz 

etmektedir. 

 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK KURULU 

Akademik dürüstlük konusunda her öğretmen ve idari personel süreçten sorumludur ve politikaya hakim 

olmaları beklenir. Olası durumların değerendirilmesi ve karara bağlanması için ayrıca bir kurul oluşturulur ve 

bu kurul ile birlikte karar alınır. Süreç içerisinde yaşanılan durumların değerlendirmesini yapmak üzere bir 

arfaya gelecek bir kurulun olması önemlidir.  

 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK İLE ÖĞRENCİ PROFİLİ BAĞLANTISI 

 Her şeyden önce öğrenciler, beden ve ruh sağlıklarının dengeli olmasının tüm hayatlarında ne 

derece önemli bir rol oynadığının bilincindedir. Bu denge her çalışmanın gidişatını da etkileyen bir 

unsurdur. Ancak bu şekilde sağlıklı ürünler çıkarabileceklerini bilirler.  

 Çalışmalar bazen bireysel bazen de grup çalışmalarıdır. Tüm bu çalışmalar sırasında birlikte 

hareket edebilmek, ortak çalışmalar yapabilmek, etkileşim içinde olabilmek için iletişim becerilerini 

kullanırlar.  

 Tüm öğrenciler düşüncelerini rahatça birbirleri veya öğretmenleri ile paylaşırlar. Bazen hem fikir 

bazen karşıt görüşler üzerinde tartışabilmeyi bilir, açık görüşlülükle başka düşünceleri de dinler ve saygı 

duyarlar.  

 Araştırma ödevi yapmanın ciddi bir iş olduğunu, üzerinde uzunca düşünmesi gerektiğinin ve en 

çok çalışma yapmak istediği konu üzerinde odaklanması gerektiğini bilir.  

 Kendi becerilerinin, ilgi alanlarının, eksi ve artılarının farkında olan, dönüşümlü düşünen 

öğrenciler en doğru çalışma alanına yönlenir. 

 En güzel çalışmanın kapsamlı araştırma gerektirdiğini bilir. Önüne çıkan her bilginin doğru 

olduğunu kanatine varmadan araştırıp sorgulayarak en gerçek bilgiye ulaşması gerektiğinin farkındadır. 

 Çalışmalarını gerçekleştirirken kütüphaneyi kullanmanın ne kadar önemli olduğunun 

farkındadır. Ne kadar bilgili olursa o kadar başarılı olacağının bilincindedir. 

 Seçtiği çalışma konusu bazen zorlu bir konu olabilir. Çalışmak istediği alanı zorluklarını bilir, 

istediği şeyleri yapabilmek için risk alması gerektiğinin farkındadır. 

 Kopya çekmenin başkalarının çalışmalarını çalmak olduğunun farkındadır. İlkeli ve ahlaklı 

öğrenciler olarak kopya çekmemeleri gerektiğini bilir 

 Başkalarının çalışmasını, kendi çalışması gibi göstermenin o kişiye haksızlık olduğunu bilir, 

vicdanı ile hareket eden duyarlı öğrencilerdir. Başkalarının haklarına saygı göstermeyi bilir.  
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AKADEMİK DÜRÜSTLÜK NEDİR? 

Akademik dürüstlük, eğitimde yol gösterici bir ilkedir ve başkalarının bize birey olarak güvenebileceği sorumlu 

bir şekilde hareket etme seçimidir. Meşru, otantik ve dürüst bilimsel çalışmaların üretiminde etik karar alma ve 

davranış için temel oluşturur. (Academic integrity, 2019 s.3) 

Dijitalleşen dünya, gelişen eğitim teknolojileri ve sürekli artan öğrenme metodları sayesinde hem bilgiye 

ulaşmak hem de daha etkin öğrenme stillerinden yararlanmak mümkün. Fakat bu durum aynı zamanda bilgi 

hırsızlığına, dürüstlük ilkelerinin ihlalinin de temelini oluşturmuştur. Bazen bilinçli bazen de bilinçsizce yapılan 

bu ihlallerin önüne geçmek her eğitim topluluğunun görevi olmak zorundadır. Bu sebeple de IB Programı, 

akademik dürüstlük ilkelerini çok ciddiye almaktadır. 

Akademik dürüstlüğün yol gösterici ilkesi, eğitimde PYP sırasında erken başlayabilen, MYP sırasında pekiştirilen 

ve daha sonra DP ve CP aracılığıyla pekiştirilen bir dizi daha basit kavramdan oluşturulmuş olarak 

görülebilir. Tüm IB öğrencilerinin aşağıdakileri anlaması için beklentiler açıkça iletilmeli ve yaşa uygun bir 

seviyede modellenmelidir: 

 özgün ve özgün bireysel ve grup çalışması üretme sorumlulukları 

 Başkalarının çalışmalarını ve fikirlerini kabul ederek kaynakları doğru şekilde nasıl atfedebilirim? 

 bilgi teknolojisi ve sosyal medyanın sorumlu kullanımı 

 sınavlar sırasında etik ve dürüst uygulamaları nasıl gözlemleyeceğinizi ve bunlara nasıl 

uyacağınızı. (Academic integrity, 2019 s.3) 

 

AKADEMİK SAHTEKARLIK TÜRLERİ 

• İntihal, yayınlanmış bir eserin tamamının ya da bir kısmının intihali yapan tarafından kendi çalışmasıymış gibi 

göstermesi ve sunmasıdır ( İnci, 2009, s73). Örneğin; bir ödevin, sınav kağıdının, laboratuvar çalışması, sanatsal 

çalışmalar, raporlar veya projelerin tamamı ya da bir kısmının başkalarının çalışmalarından alınması 

durumudur. Bu duruma mahal vermemek adına atıfta bulunmak, kişinin sözlerini tırnak içinde yazmak gibi 

kurallara uyulması gerekir. 

Bazen de bu durum herhangi bir yahut birden çok eserden/ çalışmadan esinlenme şeklinde olabilir. Bu 

durumda öğrenci bu eser yada eserler ile ilgili bilgilendirme yapmalı ve çalışmasında bahsetmelidir. 

• Gizli anlaşma, çalışmanızın başka bir aday tarafından kopyalanmasına veya değerlendirilmek üzere 

sunulmasına veya başka bir aday tarafından yanlış uygulamasına destek vermek. Bu duruma örnek olarak; 

- Başka bir öğrenci için bir makale veya proje hazırlamak,  

- Kendi sınav kağıdından, ev ödevinden veya diğer projelerinden başka bir öğrencinin kopya 

çekmesine izin vermek,  

- Öğretmen veya yönetimin onayı olmadan değerlendirme içeriği ve soruları ile ilgili bilgileri diğer 

öğrencilerle paylaşmak verilebilir. 
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• Çalışmanın kopyalanması, aynı çalışmanın farklı değerlendirme bileşenleri ve / veya IB diploma 

gereksinimleri için sunumu.  

• Yetkisiz materyal bulundurmak, bir sınav, proje ya da ödev için izin verilmemiş olan bir materyalin ( 

telefon, hesap makinesi, dijital kaynaklar,…gibi) kullanılarak çalışmanın sunulması. 

• Sınavdan sonraki 24 saat içinde bir sınav kağıdının içeriği hakkında başka bir adaya bilgi vermek veya 

başka bir adaydan bilgi almak. 

 

ANTALYA MAYA OKULLARINDA AKADEMİK DÜRÜSTLÜK İLKELERİ ve YAPTIRIMLARI 

Antalya Maya Okullarında akademik dürüstlük oldukça titizlikle yürütülen bir durumdur. Bu durumun hem 

öğrenciler hem de öğretmenler tarafından en iyi şekilde anlaşılabilmesi için her biri için ayrıca hazırlanan 

eğitimler ile içeriğin net bir şekilde anlaşılması için çalışmalar yapılır.  

Öncelikle her bir öğretmenin akademik dürüstlük politikalarını daha iyi anlayabilmesi için DP Koordinatörü 

öncülüğünde gerek okul kütüphane sorumlusu gerekse EE Koordinatörü tarafından eğitimler verilmesi sağlanır. 

Bu eğitimlerin, seminer dönemleri veya tatil dönemlerine denk gelen veya öğretmenlerin ders yoğunluğunun 

olmadığı zamanlarda yapılması sağlanır.  

Öğrenciler için ise, 9. Sınıfa gelen öğrenci oryantasyon döneminde akademik dürüstlük hakkında bilgi verilecek. 

Ardından politikamız incelenmek üzere öğrencilere ve velilere iletilecek. Öğrenci ve veliden EK.1’de bulunan 

Akademik Dürüstlük Sözleşmesi’nin imzalaması ve okul koordinatörüne iletmeleri istenir. Özellikle 9. Sınıf 

öğrencilerine belli aralıklar ile kütüphane yetkilisi tarafından kaynak taraması, referans gösterme, bir ödev 

çalışması hazırlanma süreçleri gibi konular ile ilgili olarak bilgilendirmelerin yapılması ön görülmektedir. Bu 

sayede her bir öğrencinin akademik dürüstlük çerçevesinde çalışma yapabilmesi için ihtiyacı olan bilgilere 

ulaşması sağlanmaya çalışılacaktır. 

Aynı zamanda yapılan çalışmaların intihal durumları ile ilgili olarak kütüphane yetkilisi tarafından kontroller 

yapılarak öğrencilerin hatalı referans durumları tespit edilebilir. Bunun için okul farklı programlar üzerinde 

araştırmalarına devam etmektedir.  

Yaptırımlar: 

9. sınıf öğrencileri herhangi bir ihlal durumu yaşadığı zaman, ilk önce öğrenci durum ile ilgili görüşmeye alınır 

ve ihlali yapma sebepleri incelenir. Öğrencinin bu ihlali yapma durumu bilgi eksikliği ya da yanlış bilgiden 

kaynaklı oldu ise ayrı olarak yeniden bir eğitime tabi olurlar. Eğer tekrar benzer bir durumdan ihlali söz konusu 

olursa öğrencinin Diploma Programına başvurusu kabul edilmez. 

DP sürecinde ödev veya çalışmalarda ihlalde bulunan öğrenci ve ilgili ders öğretmeni/ gözetmeni EK:2 ‘de 

bulunan Akademik Dürüstlük Yanlış Uygulama Raporu’nu doldurup DP koordinatörüne sunmak durumundadır. 

Rapor, Akademik Dürüstlük Kurulu’nda görüşülür ve IB çerçevesinde belirtilen seviyelere uygun şekilde 

derecelendirilir( Buna bir örneği EK: 3’te sunulmuştur). Gerekli işlemlerin uygulanması ilgili öğretmenine okul 

koordinatörü tarafından iletilir. Gerekli olması halinde okul koordinatörü öğrencinin ailesine bilgi verir. Sonuç 

olarak ihlalin mahiyetine göre, ödevin geçersiz sayılması, yeni ödev istenmesi, dersin iptali, IB Programından 

men edilmesi şeklinde olabilir. 
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DP sürecinde iç veya dış sınav sırasında karşılaşılan bir ihlal durumunda IB’nin belirtmiş olduğu Flowcharttaki 

sıralamalar takip edilir.(EK:4) Duruma göre gerekli olan yaptırımlar yine IB tarafından belirtilen şekilde 

sonuçlanır. Bu, ihlalin mahiyetine göre, sınavın geçersiz sayılması, dersin iptali veya  IB programından men 

edilme olabilir. 

 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜĞÜN SÜRDÜRÜLMESİNDE PAYDAŞ ROLLERİ 

 

Okul idaresi / IBDP Koordinatörü: 

 IB beklentileri çerçevesinde hazırlanan Akademik Dürüstlük Politikasının okul topluluğunun tüm üyeleri 

tarafından kullanılabilmesini sağlar. 

 Okulun her bir paydaşının akademik dürüstlük ilkeleri hakkında gerekli olan bilgi ve donanıma sahip 

olması için gerekli çalışmaları tamamlar. 

 Okul, öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerin Akademik Dürüstlük Politikasına ulaşımını kolaylaştırır. Aynı 

zamanda web sitesinde de yayımlanmasını sağlar. 

 Öğrenci ve ebeveynlere,  Akademik Dürüstlük Politikasına paralel olarak hazırlanmış bir belge olan 

Akademik Dürüstlük Sözleşmesini imzalatarak politika ihlali durumunda yapılacak işlemler hakkında 

bilgilendirir. 

 Akademik Dürüstlük Politikası Komitesi, politika ihlali durumunda prosedürleri takip eder ve uygun 

cezaya karar verir. 

 Korsan kopyaların kullanılmasını önler ve engeller. 

 IB tarafından sağlanan ve her sınav oturumunun yürütülmesini düzenleyen talimatları ve yönetmelikleri 

izleyerek tüm IB Sınavı oturumlarını planlar ve gözlemlemler,  

 Öğrencilere ve gözetmenlere sınav yönetmelikleri hakkında ilgili bilgilerin verilmesini sağlar,  

 İntihal tespit hizmeti ve öğretmenlerin derslerinde kütüphane yetkilisi ile uygulama becerisine sahip 

olmalarını sağlar,  

 Akademik dürüstlüğü korumalarında öğrencilere rehberlik edecek gerekli materyalleri ve eğitimi 

öğretmenlere sağlar,  

 Öğrencilerin bilgi almalarına izin veren, aynı zamanda akademik yazı ve çalışma becerilerini geliştirmek 

için rehberlik sunan destekleyici bir öğrenim ortamı oluşturur,  

 Tüm sunumlarda, özgün görevlerde ve projelerde akademik dürüstlüğü sergiler ve modeller,  

 Gerektiğinde akademik sahtekârlığı ve yanlış uygulamayı belgeler ve IB'ye bildirir,  

 

Öğretmenler: 

 Öğretmenler Akademik Dürüstlük ilkelerine hakim, politikayı içselleştiren ve destekler. 

 Öğretmenler kendi yaptıkları her çalışma ve sunumda Akademik Dürüstlük İlkelerine uygun davranır. 

 Öğretmenler, Akademik Dürüstlük ilkeleri hakkında öğrencileri bilgilendirir ve istemekte oldukları her 

çalışma için öğrencilerin kullanımını teşvik eder. 

 Öğretmenler, her öğrenci ile olan mesafesi konusunda net bir duruş sergiler. Her bir çalışmayı tarafsız 

yürütmektedir.  
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 Öğrencilerin hata yapabileceğini bilir ve öğrencilere hata yapmanın ve bu hataları düzeltmenin kabul 

edilebilir olduğu bir ortam yaratır.  

 Öğretmenler, okulun sınav uygulama prodesürlerine göre sınav ortamını düzenler ve Akademik 

Dürüstlük Politikasına göre sınav ortamını denetler. 

 Öğretmenler, öğrencilerle paylaştıkları kaynaklara atıfta bulunmak için okulun belirlediği alıntı sistemini 

kullanır. Herkesin aynı sistemi kullanması öğrencinin algısı için önemlidir. 

 Bir öğretmen Akademik Dürüstlük Politikasının bir öğrenci tarafından ihlal edildiğinden şüphelenirse, 

gerekli verileri topladıktan sonra karşılaştığı akademik sahtekarlığı kayıt altına alır ve okul 

koordinatörüne rapor eder.  

 Öğretmenler gerek kendi çalışmalarında gerekse öğrencilerin çalışmalarında korsan kopyaların 

kullanılmasını önler ve engeller. 

 

Kütüphane Yetkilisi: 

 Kütüphane, öğrencilerin akademik bütünlük için gerekli standartları karşılamaları için önemli bir kaynak 

yeridir ve kütüphaneci öğrencilerin doğru kaynaklara ulaşmalarına destek olur. Kütüphane ve kütüphane 

araçlarının kullanımı, özellikle hazırlık sınıfı öğrencileri için akademik yıl ve oryantasyon haftası boyunca 

tüm öğrenciler için teşvik edilmektedir. 

 Öğrencilerin ve öğretmenlerin akademik dürüstlük ilkelerini eksiksiz anlamaları için eğitimler, seminerler 

veya dersler düzenler. 

 Oryantasyon haftası için program oluşturur. 

 Kütüphane ve araçlarının kullanılması için tüm öğretmen ve öğrencileri teşvik eder. 

 Akademik dürüstlük ilkeleri kapsamında farkındalık oluşturan çalışmalar yapar. 

 Kütüphanede korsan kopyaların kullanılmasının önüne geçer.  

 Kütüphane sistemi hakkında farkındalık yaratır. 

 Öğrencilerin çalışmalarında intihal kontrolleri yapar ve öğrencilere bu konuda destek olur. 

 Öğrencilerin intihal ile ilgili doğru bilgiler almasını ve referans verme şekilleri hakkında doğru 

yönlendirmeleri yapar. 

 Öğrencilerin, kütüphane ya da dijital bilgi platformlarını nasıl kullanmaları gerektiğine dair 

bilgilendirmeler yapar. 

 Bir ihlal durumu tespit edilmiş olan öğrencilere, akademik dürüstlük ilkeleri hakkında ek bilgiler verilip 

yapılan hataların düzeltilmesi hakkında yardımcı olur. 

 

Öğrenciler, 

 Tüm akademik calışmalarda dürüstluk ve doğruluk kurallarına uyar. 

 Araştırmalarında mümkün olduğunca cok kaynak kullanır. 

 Kaynak gosterme kurallarını (kaynakca hazırlama, dipnot duşme, tırnak işareti kullanma vb.) bilir ve 

uygular. 

 Akademik dürüstlüğün ne olduğunu hangi tutum ve davranışların akademik dürüstlüğe aykırı olduğunu 

bilir. 

 Akademik dürüstlük kurallarının ihlali durumunda uygulanacak yaptırımların farkındadır. 

 Akademik dürüstlüğe aykırı tutum ve davranışlara göz yummaz ve yardımcı olmaz. 

 Başkalarının calışmalarına saygılı olur. 
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 Başkalarının oğrenmelerine saygılı olur. 

 Akademik kayıtları veya ilgili dokumanları (sınav kağıtları, ofis dokumanları, e-mail vb.) değiştirmeye, 

elde etmeye hicbir zaman teşebbus etmez. 

 Akademik verileri ve sonuçlarını (Ornek: istatistikler, laboratuvar sonucları vb.) tam ve doğru bir biçimde 

raporlar ve sunar. 

 

Ebeveynler: 

 Ebeveynler Akademik Dürüstlük Politikasını okurlar ve sözleşmeyi imzalar. 

 Ebeveynler, çocuklarını politika yönergelerine uygun davranmaya teşvik eder. 

 Ebeveynler, akademik dürüstlük ilkeleri ve prosedürler ile ilgili bilgilendirilirler. Tüm süreçler boyunca okul ile 

iş birliği yaparlar.   

 Ebeveynler, okul tarafından öğrenciye verilen ödev veya çalışmanın onların gelişiminin bir parçası olduğunu 

bilir ve süreci öğrencilerin tek başına tamamlamaları gerektiğinin farkındadır. Herhangi bir sebeple süreçte 

öğrenci yerine bir işi yapmaktan kaçınırlar.  

 Ebeveynler öğrencilerin bir çalışmasında korsan kopyaların kullanılmasından kaçınır ve bunları engeller. 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLITIKASINI DİĞER OKUL POLİTİKALARIYLA İLİŞKİLENDİRME 

A) Kabul Politikası  

Diploma Programına kaydolmadan önce hem öğrenciler hem de velileri Akademik Dürüstlük Politikası 

hakkında bilgi sahibi olur. Aynı zamanda, Öğrenci Akademik Dürüstlük Sözleşmesini imzalar. Bu sayede görev 

ve sorumluluklar net bir şekilde bilinir ve aykırı bir davranır sergilenmesi halinde olası yaptırımlar hakkında bilgi 

sahibi olunur.  

 

B) Dil Politikası  

Okulumuz, dilsel gelişimleri kapsamında bir çok ödev,proje ve makale çalışmaları yapmak durumundadırlar. 

Tüm çalışmaları yaparken akademik dürüstlük ilkelerini bilir ve dil becerilerini geliştirirken bu konuya da 

hassasiyet göstermesi gerektiğinin farkındadır.  

C) Ölçme - Değerlendirme Politikası  

Öğrenciler hazırladıkları ödev, proje gibi tüm çalışmaları sonucunda yapılacak değerlendirmelerin 

kriterlerinden birinin de akademik dürüstlük ilkeleri kapsmaında olacağını bilir. 

D) Özel Eğitim İhtiyaçları Politikası (SEN)  

Okulumuz “herkes öğrenebilir” ilkesini benimseyerek, referanslama gibi akademik dürüstlük uygulamalarında 

da özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle basitleştirilmiş bir formda hazırlamakta ve öğrencinin süreçte ihtiyaç 

duyacağı destek ve rehberliği sağlamaktadır.  
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ÖĞRENCİLERI VE PERSONELİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK DİJİTAL KAYNAKLAR 

Grammarly: Bu, özellikle İngilizce denemeler ve yazılı çalışmalar için bir dilbilgisi kontrolü web sitesidir. Şuan 

okul yönetimi bazında denemesini yapılmaktadır 

İntihal Programı: Okul yönetimi, öğrencilerimizin çalışmalarındaki alıntıların doğruluğunu kontrol etmek, hatalı 

kullanımları ise tespit etmek için kullanılmak üzere bir intihal programı satın almayı planlamaktadır. Henüz net 

bir anlaşma yapılmamış olup Turnitin ya da İntihal.net ile görüşmelere başlamıştır. 

Dijital Kütüphane: Öğrencilere gerek kütüphane kaynağı sunabilmesi gerekse akademik çalışmalarında 

destekleyici olabilmesi adına  Jstore ile görüşmelere başlanarak zengin bir kaynak sunmak istenmektedir. 
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