
ETKİNLİK PROGRAMI 

SAAT/GÜN 1. GÜN 

09:00-09:45 Çevrimiçi Tanışma Etkinliği 

10:00 -10:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: Akademik Dürüstlük ile İlgili Temel Kavramlar 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. İsmail Yaman 

DERS KONUSU: Akademik dürüstlük üzerine temel kavramların Türkçe ve İngilizce 

karşılıklarıyla incelenmesi   

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:  

Bu giriş dersinde akademik dürüstlük ile ilintili temel kavramlarla ilgili bilgi verilecektir. Ele alınan 

kavramlar Türkçe ve İngilizce olarak verilecek olup katılımcılarda her iki dilde de ilgili kavramlara dair 

bir farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır. Kavramların seçiminde Avrupa Akademik Dürüstlük Ağı 

(European Network for Academic Integrity) tarafından oluşturulan Akademik Dürüstlük Sözlüğü 

(http://www.academicintegrity.eu/wp/wp-content/uploads/2019/08/Translated_Glossary.pdf) ve 

Uluslaarası Akademik Dürüstlük Merkezi (International Center for Academic Integrity) 

(https://www.academicintegrity.org) tarafından sunulan dokümanlar temel alınacaktır. Hesap verebilirlik 

(accountability), intihal (plagiarism), kör hakemlik (blind peer review), alıntılama (citation), çıkar 

çatışması (conflict of interests), telif hakkı (copyright), uydurma (fabrication), tahrif (falsification), ortak 

yazarlık (co-authorship), hayalet yazarlık (ghost authorship), metin eşleştirme yazılımı (text-matching 

software) vb. pek çok temel kavram bu oturumda ele alınacaktır. Sunulacak olan kavramlar kendi içinde 

de kategorik olarak detaylandırılacaktır. Örneğin, akademik değerler (academic values) kavramı altında 

dürüstlük (honesty), güven (trust), adil olma (fairness), saygı (respect), sorumluluk (responsibility) ve 

cesaret (courage) gibi ilintili kavramlar ele alınacaktır.             

11:00 -11:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: Akademik Dürüstlük ile İlgili Temel Kavramlar  

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. İsmail Yaman 

DERS KONUSU: Akademik dürüstlük üzerine temel kavramların Türkçe ve İngilizce 

karşılıklarıyla incelenmesi   

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:  

Bu giriş dersinde akademik dürüstlük ile ilintili temel kavramlarla ilgili bilgi verilecektir. Ele alınan 
kavramlar Türkçe ve İngilizce olarak verilecek olup katılımcılarda her iki dilde de ilgili kavramlara dair 

bir farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır. Kavramların seçiminde Avrupa Akademik Dürüstlük Ağı 
(European Network for Academic Integrity) tarafından oluşturulan Akademik Dürüstlük Sözlüğü 

(http://www.academicintegrity.eu/wp/wp-content/uploads/2019/08/Translated_Glossary.pdf) ve 

Uluslaarası Akademik Dürüstlük Merkezi (International Center for Academic Integrity) 
(https://www.academicintegrity.org) tarafından sunulan dokümanlar temel alınacaktır. Hesap verebilirlik 

(accountability), intihal (plagiarism), kör hakemlik (blind peer review), alıntılama (citation), çıkar 

çatışması (conflict of interests), telif hakkı (copyright), uydurma (fabrication), tahrif (falsification), ortak 

yazarlık (co-authorship), hayalet yazarlık (ghost authorship), metin eşleştirme yazılımı (text-matching 

software) vb. pek çok temel kavram bu oturumda ele alınacaktır. Sunulacak olan kavramlar kendi içinde 

de kategorik olarak detaylandırılacaktır. Örneğin, akademik değerler (academic values) kavramı altında 
dürüstlük (honesty), güven (trust), adil olma (fairness), saygı (respect), sorumluluk (responsibility) ve 

cesaret (courage) gibi ilintili kavramlar ele alınacaktır.             

13:00 -13:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: Akademik Dürüstlüğü İhlâl Eden Davranışlar ve Etken Faktörler   
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Emrah Ekmekçi 

DERS KONUSU: Akademik dürüstlüğü ihlâl eden davranışlar ve bu davranışların ortaya çıkış 

sebeplerinin incelenmesi 

DDETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Bu ders kapsamında lisans eğitimi, lisansüstü eğitim ve akademik hayat olmak üzere üç temel mecrada 

karşılaşılan akademik dürüstlük ihlâllerinin ayrıntılı bir incelemesi yapılacaktır. Lisans eğitimi 

aşamasında kopya, intihal, uydurma, onaylanmamış işbirliği, belgede sahtecilik, daha önceden sunulmuş 

çalışmaları tekrar sunma, para karşılığı ödev yapma veya yaptırma vb.; lisansüstü eğitim aşamasında 

lisans eğitimi ile ilgili ele alınan hususlara ilaveten verileri tahrif etme, para karşılığı tez yazma veya 

yazdırma vb.; akademik hayata ilişkin ise bahsi geçen diğer kavramlara ilaveten sahtecilik, çarpıtma, 

mükerrer yayın, dilimleme, haksız yazarlık ve diğer temel etik ihlâller bu bağlamda ele alınacaktır. 

Akademik dürüstlüğün ihlâl edildiği bu davranışlarla ilgili üzerinde durulacak en önemli boyut ise bu 

davranışların ortaya çıkış sebeplerinin incelenmesidir. Bu çerçevede, ihlâllere neden olan faktörlerle ilgili 

de farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.        

 

14:00 -14:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: Akademik Dürüstlüğü İhlâl Eden Davranışlar ve Etken Faktörler   
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Emrah Ekmekçi 

DERS KONUSU: Akademik dürüstlüğü ihlâl eden davranışlar ve bu davranışların ortaya çıkış 

sebeplerinin incelenmesi  

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Bu ders kapsamında lisans eğitimi, lisansüstü eğitim ve akademik hayat olmak üzere üç temel mecrada 

karşılaşılan akademik dürüstlük ihlâllerinin ayrıntılı bir incelemesi yapılacaktır. Lisans eğitimi 

http://www.academicintegrity.eu/wp/wp-content/uploads/2019/08/Translated_Glossary.pdf
https://www.academicintegrity.org/
http://www.academicintegrity.eu/wp/wp-content/uploads/2019/08/Translated_Glossary.pdf
https://www.academicintegrity.org/


aşamasında kopya, intihal, uydurma, onaylanmamış işbirliği, belgede sahtecilik, daha önceden sunulmuş 

çalışmaları tekrar sunma, para karşılığı ödev yapma veya yaptırma vb.; lisansüstü eğitim aşamasında 

lisans eğitimi ile ilgili ele alınan hususlara ilaveten verileri tahrif etme, para karşılığı tez yazma veya 

yazdırma vb.; akademik hayata ilişkin ise bahsi geçen diğer kavramlara ilaveten sahtecilik, çarpıtma, 

mükerrer yayın, dilimleme, haksız yazarlık ve diğer temel etik ihlâller bu bağlamda ele alınacaktır. 

Akademik dürüstlüğün ihlâl edildiği bu davranışlarla ilgili üzerinde durulacak en önemli boyut ise bu 

davranışların ortaya çıkış sebeplerinin incelenmesidir. Bu çerçevede, ihlâllere neden olan faktörlerle ilgili 

de farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.        

15:00 -15:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: İntihal Kavramı ve İntihalden Kaçınma Stratejileri  

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen 

DERS KONUSU: İntihal kavramı ve intihalden kaçınma stratejileri üzerine bilgi paylaşımı  

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Akademik içerik üretim sürecinde bilim insanlarının en çok dikkat etmesi gereken konuların başında 
intihal gelmektedir. Bilimsel metinlerde intihal bulunması sadece ilgili bilim insanının kariyerini ve 

saygınlığını zedelemeyecek, onunla birlikte çalışan lisansüstü öğrencilerin ve meslektaşlarının da 

çalışmalarına zarar verecektir. Bu anlamda intihalden kaçınmak büyük önem arz etmektedir. Özünde 
intihal hem tanımlaması hem de kaçınılması oldukça kolay bir durumdur. Bu seminerde öncelikle 

intihalin ne olduğu tanımlanacak ve intihalden kaçınmak için bilimsel yazarlık kültürünün ve 

teamüllerinin ne tür yol ve yöntemler geliştirdiği üzerinde durulacaktır. Katılımcılara uygulamalı bazı 
yazma stratejileri; doğru ve yanlış örnekler harmanlanarak verilecek, intihalden arınmış bir metnin nasıl 

hazırlanacağı, çeşitli yazılımlarla nasıl taranıp bu yazılım çıktılarının nasıl yorumlanacağı üzerinde 

durulacaktır.  

16:00 -16:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: İntihal Kavramı ve İntihalden Kaçınma Stratejileri   

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen 

DERS KONUSU: İntihal kavramı ve intihalden kaçınma stratejileri üzerine bilgi paylaşımı  

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Akademik içerik üretim sürecinde bilim insanlarının en çok dikkat etmesi gereken konuların başında 

intihal gelmektedir. Bilimsel metinlerde intihal bulunması sadece ilgili bilim insanının kariyerini ve 
saygınlığını zedelemeyecek, onunla birlikte çalışan lisansüstü öğrencilerin ve meslektaşlarının da 

çalışmalarına zarar verecektir. Bu anlamda intihalden kaçınmak büyük önem arz etmektedir. Özünde 

intihal hem tanımlaması hem de kaçınılması oldukça kolay bir durumdur. Bu seminerde öncelikle 
intihalin ne olduğu tanımlanacak ve intihalden kaçınmak için bilimsel yazarlık kültürünün ve 

teamüllerinin ne tür yol ve yöntemler geliştirdiği üzerinde durulacaktır. Katılımcılara uygulamalı bazı 

yazma stratejileri; doğru ve yanlış örnekler harmanlanarak verilecek, intihalden arınmış bir metnin nasıl 
hazırlanacağı, çeşitli yazılımlarla nasıl taranıp bu yazılım çıktılarının nasıl yorumlanacağı üzerinde 

durulacaktır. 

Toplam Ders Sayısı=6 

SAAT/GÜN 2. GÜN 

10:00 -10:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: Metin-eşleşme Yazılımlarının İncelenmesi  
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Salim Razı 

DERS KONUSU: Metin-eşleşme yazılımları üzerine bilgi paylaşımı 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:  

Metin eşleşme yazılımları, yüklenen metni kendi veri tabanlarındaki diğer metinlerle algoritmalar 
aracılığıyla karşılaştırır ve tespit ettiği benzerlikleri raporlandırır. Bu raporlar çoğunlukla benzerliklerin 

oranını da içerir. Tüm benzerlikleri intihal olarak değerlendirmek ve intihalin varlığını bu oranları dikkate 

alarak kanıtlamak oldukça yanlış bir uygulamadır. Benzerlik raporlarının değerlendirilmesinde hangi 
benzerliğin intihal olarak nitelendirilebileceği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Ayrıca yazılımların veri 

tabanlarından ve kullandıkları algoritma farklarından ötürü, sağladıkları benzerlik raporlarının da 
birbirlerinden farklı olabileceği unutulmamalıdır. Bu doğrultuda bu sunum kapsamında öncelikli olarak 

metin eşleşme yazılımlarını çalışma prensipleri ele alınacak, ilgili literatür ışığında hangi yazılımın hangi 

dillerde ve hangi tür akademik dürüstlük ihlallerinde ne denli anlamlı benzerlik raporları ürettiği 
tartışılacak ve son olarak da benzerlik raporlarının yorumlanması hususunda izlenmesi gereken adımlar 

belirtilecektir. 

11:00 -11:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: Metin-eşleşme Yazılımlarının İncelenmesi 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Salim Razı 

DERS KONUSU: Metin-eşleşme yazılımları üzerine bilgi paylaşımı  

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:  

Metin eşleşme yazılımları, yüklenen metni kendi veri tabanlarındaki diğer metinlerle algoritmalar 

aracılığıyla karşılaştırır ve tespit ettiği benzerlikleri raporlandırır. Bu raporlar çoğunlukla benzerliklerin 

oranını da içerir. Tüm benzerlikleri intihal olarak değerlendirmek ve intihalin varlığını bu oranları dikkate 
alarak kanıtlamak oldukça yanlış bir uygulamadır. Benzerlik raporlarının değerlendirilmesinde hangi 

benzerliğin intihal olarak nitelendirilebileceği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Ayrıca yazılımların veri 

tabanlarından ve kullandıkları algoritma farklarından ötürü, sağladıkları benzerlik raporlarının da 
birbirlerinden farklı olabileceği unutulmamalıdır. Bu doğrultuda bu sunum kapsamında öncelikli olarak 

metin eşleşme yazılımlarını çalışma prensipleri ele alınacak, ilgili literatür ışığında hangi yazılımın hangi 

dillerde ve hangi tür akademik dürüstlük ihlallerinde ne denli anlamlı benzerlik raporları ürettiği 
tartışılacak ve son olarak da benzerlik raporlarının yorumlanması hususunda izlenmesi gereken adımlar 

belirtilecektir. 



13:00 -13:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: Para Karşılığı Yayın Yaptırma ve Karşı Önlemler 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yıldız 

DERS KONUSU: Para karşılığı yayın yaptırma ve karşı önlemler hakkında bilgi paylaşımı 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:  

Bilimsel bilginin ortaya çıkarılıp rapor haline getirilmesi sürecinde ücret karşılığında yayın yapma ve 

yaptırma, birçok farklı şekilde ortaya çıkan bilimsel etik ihlallerinden biridir. Hayalet yazar (Ghostwriter) 

olarak adlandırılan kişi ya da kurumlarca para karşılığında hazırlanan araştırma projeleri, yüksek lisans 

ve doktora tezleri, bu etik ihlalinin sıklıkla karşılaşılan bir boyutunu oluşturmaktadır. Diğer taraftan, 

normal şartlarda yayınlanamayacak bir bilimsel içeriğin, yağmacı dergi olarak tabir edilen ticari 

oluşumlarda, ücret karşılığında yayınlanması da para ile yayın yapmanın bir diğer boyutunu 

oluşturmaktadır. Bu şekilde yayınlanmış sözde bilimsel çalışmalar, hem kamuoyunu yanıltmakta, hem de 

bu şekilde yayın yapan bireylere haksız faydalar sağlamaktadır. 

Bu konu ile ilgili planlanan eğitimde, öncelikle kişileri para ile yayın yapma etik ihlaline iten nedenler ve 

dünyanın farklı yerlerindeki çarpıcı örnekler katılımcılara aktarılıp, hangi özelliklerin bir akademik 

yayının yağmacı yayın kapsamına girmesine neden olabileceği tartışılacaktır. Bu etik ihlalini önlemede 

bireylerin ve kurumların alması gereken sorumluluklar ayrıca tartışılacaktır. 

 

14:00 -14:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: Para Karşılığı Yayın Yaptırma ve Karşı Önlemler 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yıldız  

DERS KONUSU: Para karşılığı yayın yaptırma ve karşı önlemler hakkında bilgi paylaşımı 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Bilimsel bilginin ortaya çıkarılıp rapor haline getirilmesi sürecinde ücret karşılığında yayın yapma ve 

yaptırma, birçok farklı şekilde ortaya çıkan bilimsel etik ihlallerinden biridir. Hayalet yazar (Ghostwriter) 

olarak adlandırılan kişi ya da kurumlarca para karşılığında hazırlanan araştırma projeleri, yüksek lisans 

ve doktora tezleri, bu etik ihlalinin sıklıkla karşılaşılan bir boyutunu oluşturmaktadır. Diğer taraftan, 

normal şartlarda yayınlanamayacak bir bilimsel içeriğin, yağmacı dergi olarak tabir edilen ticari 

oluşumlarda, ücret karşılığında yayınlanması da para ile yayın yapmanın bir diğer boyutunu 

oluşturmaktadır. Bu şekilde yayınlanmış sözde bilimsel çalışmalar, hem kamuoyunu yanıltmakta, hem de 

bu şekilde yayın yapan bireylere haksız faydalar sağlamaktadır. 

Bu konu ile ilgili planlanan eğitimde, öncelikle kişileri para ile yayın yapma etik ihlaline iten nedenler ve 

dünyanın farklı yerlerindeki çarpıcı örnekler katılımcılara aktarılıp, hangi özelliklerin bir akademik 

yayının yağmacı yayın kapsamına girmesine neden olabileceği tartışılacaktır. Bu etik ihlalini önlemede 

bireylerin ve kurumların alması gereken sorumluluklar ayrıca tartışılacaktır.   

15:00 -15:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: Kurumsal Akademik Dürüstlük Politikası Geliştirme 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Salim Razı 

DERS KONUSU: Kurumsal akademik dürüstlük politikası geliştirme üzerine bilgi paylaşımı 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Eğitim faaliyetlerinin akademik dürüstlük ilkelerine bağlı olması beklenmekte ve kurumların da 

akademik dürüstlüğü teşvik etmek amacıyla kendi politikalarını geliştirmeleri hedeflenmektedir. 

Böylelikle hem eğitim kalitesini artırmak hem de topluma dürüst bireyler kazandırmak mümkün 

olacaktır. Şüphesiz, kurumsal politikaların oluşturulması tüm paydaşları içeren kapsamlı bir iş birliğini 

gerektirmektedir. Bu nedenle, iyi hazırlanmış bir politika, paydaşların sorumluluklarını, akademik 

dürüstlük eğitimini, şüpheli vakaların soruşturma protokollerini, ihlalleri, yaptırımları gibi pek çok 

hususu kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu doğrultuda, bu sunumda kurumların akademik dürüstlük 

politikalarını geliştirmelerine ya da mevcut politikalarını gözden geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla, 

farklı ülkelerden kurumsal politika örnekleri sunulacak ve iyi hazırlanmış kurumsal politikanın neleri 

içermesi gerektiği tartışılacaktır.  

16:00 -16:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: Kurumsal Akademik Dürüstlük Politikası Geliştirme 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Salim Razı 

DERS KONUSU: Kurumsal akademik dürüstlük politikası geliştirme üzerine bilgi paylaşımı 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:  

Eğitim faaliyetlerinin akademik dürüstlük ilkelerine bağlı olması beklenmekte ve kurumların da 

akademik dürüstlüğü teşvik etmek amacıyla kendi politikalarını geliştirmeleri hedeflenmektedir. 

Böylelikle hem eğitim kalitesini artırmak hem de topluma dürüst bireyler kazandırmak mümkün 

olacaktır. Şüphesiz, kurumsal politikaların oluşturulması tüm paydaşları içeren kapsamlı bir iş birliğini 

gerektirmektedir. Bu nedenle, iyi hazırlanmış bir politika, paydaşların sorumluluklarını, akademik 

dürüstlük eğitimini, şüpheli vakaların soruşturma protokollerini, ihlalleri, yaptırımları gibi pek çok 

hususu kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu doğrultuda, bu sunumda kurumların akademik dürüstlük 

politikalarını geliştirmelerine ya da mevcut politikalarını gözden geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla, 

farklı ülkelerden kurumsal politika örnekleri sunulacak ve iyi hazırlanmış kurumsal politikanın neleri 

içermesi gerektiği tartışılacaktır. 

 

 

Toplam Ders Sayısı=6 



SAAT/GÜN 3. GÜN 

10:00 -10:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: Akademik Dürüstlük Üzerine Olası Senaryo İncelemeleri 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Arif Bakla 

DERS KONUSU: Akademik dürüstlük üzerine olası senaryo incelemeleri üzerinden etik 

konularda yaşanan ikilemlerde doğru karar alabilme noktasında bilgi ve tecrübe paylaşımı 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Akademik çalışmalarda etik kurallara uymak ve dürüstlük araştırmacıların eğitimi esnasında üzerinde 
titizlikle durulması gereken hususlardır. Araştırmayı tasarımından veri toplamaya, sonuçları 

raporlaştırmadan yayımlamaya kadar bilimsel araştırmanın her aşamasında akademik dürüstlüğü ilke 

edinmenin uygulamaya dönük sonuçları mevcuttur. Bu oturumda bilimsel araştırmanın her basamağında 
“dürüst çalışma” hususu çeşitli örnek senaryolar bağlamında ele alınacaktır. Örnek senaryolar özellikle 

araştırmacılarda ikileme sebep olan ve karar vermelerini güçleştiren durumlar içerecektir. Bu eğitimin 
sonunda katılımcılar akademik dürüstlük bakımından uygun davranış sergileme ve isabetli kararlar verme 

becerileri elde edeceklerdir. 

11:00 -11:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: Akademik Dürüstlük Üzerine Olası Senaryo İncelemeleri 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Arif Bakla 

DERS KONUSU: Akademik dürüstlük üzerine olası senaryo incelemeleri üzerinden etik 

konularda yaşanan ikilemlerde doğru karar alabilme noktasında bilgi ve tecrübe paylaşımı  

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Akademik çalışmalarda etik kurallara uymak ve dürüstlük araştırmacıların eğitimi esnasında üzerinde 

titizlikle durulması gereken hususlardır. Araştırmayı tasarımından veri toplamaya, sonuçları 
raporlaştırmadan yayımlamaya kadar bilimsel araştırmanın her aşamasında akademik dürüstlüğü ilke 

edinmenin uygulamaya dönük sonuçları mevcuttur. Bu oturumda bilimsel araştırmanın her basamağında 

“dürüst çalışma” hususu çeşitli örnek senaryolar bağlamında ele alınacaktır. Örnek senaryolar özellikle 
araştırmacılarda ikileme sebep olan ve karar vermelerini güçleştiren durumlar içerecektir. Bu eğitimin 

sonunda katılımcılar akademik dürüstlük bakımından uygun davranış sergileme ve isabetli kararlar verme 

becerileri elde edeceklerdir. 
 

13:00 -13:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: Akademik Dürüstlük Üzerine Yapılan Nitelikli Araştırmalara Yönelik Bir İnceleme 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Elif Toprak Yıldız 

DERS KONUSU: Akademik dürüstlük üzerine yapılan nitelikli araştırmalar ve bulguları üzerine 

bilgi paylaşımı 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Günümüzde gittikçe önem kazanan akademik dürüstlük kavramı, akademik faaliyetlerde bulunan 

araştırmacıların bu faaliyetleri gerçekleştirirken dürüst olması, özgün bilimsel çalışmalar üretmesi, diğer 

araştırmacıların düşünce, bilgi ve bulgularından faydalandıkları takdirde çalışmalarında bu düşünce ve 
bulguların kaynağına dair gerekli bilgileri sunması gibi eylemleri kapsamaktadır. Akademik dürüstlük 

ilkelerinin çiğnendiği durumlarda ise akademik usulsüzlük ortaya çıkmaktadır. Akademik dürüstlüğün 

öneminin yanı sıra akademik usulsüzlüğün yaygınlığı da göz önünde bulundurulduğunda, son yıllarda, 
dünyanın pek çok ülkesinde farklı disiplinler ekseninde akademik dürüstlük üzerine bilimsel çalışmalar 

gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de de benzer bir araştırma yönelimine ek olarak, akademik dürüstlük ile 

ilgili yayınların sayısında belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Bu eğitim kapsamında, hem uluslararası 
ölçekte hem de ülkemizde akademik dürüstlük üzerine yapılan nitelikli çalışmalara eleştirel bir bakış 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, akademik dürüstlük üzerine yapılan ve prestijli dizinlerde 

taranan araştırma makaleleri sistematik literatür taraması yöntemi ile incelenmiş, akademik dürüstlük 
kavramına ilişkin kapsamlı ve yapılandırılmış bir sentez ortaya konulmuştur. Bu sentezin, 

araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerinin akademik dürüstlüğe yönelik farkındalığını ve bilgi 

düzeylerini artırması hedeflenmektedir. 

14:00 -14:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: Akademik Dürüstlük Üzerine Yapılan Nitelikli Araştırmalara Yönelik Bir İnceleme 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Elif Toprak Yıldız 

DERS KONUSU: Akademik dürüstlük üzerine yapılan nitelikli araştırmalar ve bulguları üzerine 

bilgi paylaşımı  

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Günümüzde gittikçe önem kazanan akademik dürüstlük kavramı, akademik faaliyetlerde bulunan 

araştırmacıların bu faaliyetleri gerçekleştirirken dürüst olması, özgün bilimsel çalışmalar üretmesi, diğer 

araştırmacıların düşünce, bilgi ve bulgularından faydalandıkları takdirde çalışmalarında bu düşünce ve 
bulguların kaynağına dair gerekli bilgileri sunması gibi eylemleri kapsamaktadır. Akademik dürüstlük 

ilkelerinin çiğnendiği durumlarda ise akademik usulsüzlük ortaya çıkmaktadır. Akademik dürüstlüğün 

öneminin yanı sıra akademik usulsüzlüğün yaygınlığı da göz önünde bulundurulduğunda, son yıllarda, 

dünyanın pek çok ülkesinde farklı disiplinler ekseninde akademik dürüstlük üzerine bilimsel çalışmalar 

gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de de benzer bir araştırma yönelimine ek olarak, akademik dürüstlük ile 

ilgili yayınların sayısında belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Bu eğitim kapsamında, hem uluslararası 
ölçekte hem de ülkemizde akademik dürüstlük üzerine yapılan nitelikli çalışmalara eleştirel bir bakış 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, akademik dürüstlük üzerine yapılan ve prestijli dizinlerde 

taranan araştırma makaleleri sistematik literatür taraması yöntemi ile incelenmiş, akademik dürüstlük 
kavramına ilişkin kapsamlı ve yapılandırılmış bir sentez ortaya konulmuştur. Bu sentezin, 

araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerinin akademik dürüstlüğe yönelik farkındalığını ve bilgi 

düzeylerini artırması hedeflenmektedir.  

15:00 -15:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: Akademik Dürüstlük Kültürünün Oluşması Bağlamında Eğitimcilere Düşen 

Sorumluluklar  



DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Müfit Şenel 

DERS KONUSU: Akademik dürüstlük kültürünün oluşması bağlamında eğitimcilere düşen 

sorumluluklar üzerine bilgi paylaşımı 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:  

Temel olarak bireyin kendi üstüne düşen görevini ve sorumluluklarını yerine getirmesi ve sahip olduğunu 

iddia ettiği bilgiye gerçek anlamda sahip olması anlamına gelen akademik dürüstlük, aynı bağlamda 

eğitim, öğretim ve değerlendirmede güzel uygulamaları ve kişisel dürüstlüğü teşvik eden değerler ve 
becerilerin bir bütünü olarak görülmelidir. Bunun sonucunda da, akademik dürüstlük kültürünün oluşması 

ve bu kavramın tüm akademisyenler, eğitimciler ve akademik çalışma yapan herkes tarafından 

benimsenmesi ve kabul edilmesi gerekmektedir. Akademik dürüstlük ilkesini yaygınlaştırmak için tüm 
akademisyen ve eğitimcilere ciddi sorumluklar düşmektedir. Bu bağlamda, eğiticilerin öğrencilerine 

akademik dürüstlük kültürünü kazandırma konusunda üstlerine düşen görevleri yerine getirmek için çaba 
sarf etmelidirler. Bunun sonucunda da, öğrencilere kopya çekmenin, başkasına ait bir çalışmayı kendi 

çalışması gibi göstermenin, kaynak belirtmeden alıntı ya da aktarma yapmanın, ödevini ya da projesini 

bir başka kişi ya da kuruluşa hazırlatmanın, araştırmasını desteklemek için kullanacağı verileri yanlış 
veya değiştirerek kullanma, vb. konuların akademik dürüstlük kültürü ile bağdaşmayacağının 

açıklanması ve öğretilmesi gerekmektedir. Bu oturum kapsamında katılımcılara bu çerçevede farkındalık 

artırıcı ayrıntılı bilgi sunulacaktır. 

16:00 -16:45 

Ders Saati: 1 

DERS ADI: Akademik Dürüstlük Kültürünün Oluşması Bağlamında Eğitimcilere Düşen 

Sorumluluklar    

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Müfit Şenel 

DERS KONUSU: Akademik dürüstlük kültürünün oluşması bağlamında eğitimcilere düşen 

sorumluluklar üzerine bilgi paylaşımı 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Temel olarak bireyin kendi üstüne düşen görevini ve sorumluluklarını yerine getirmesi ve sahip olduğunu 

iddia ettiği bilgiye gerçek anlamda sahip olması anlamına gelen akademik dürüstlük, aynı bağlamda 

eğitim, öğretim ve değerlendirmede güzel uygulamaları ve kişisel dürüstlüğü teşvik eden değerler ve 
becerilerin bir bütünü olarak görülmelidir. Bunun sonucunda da, akademik dürüstlük kültürünün oluşması 

ve bu kavramın tüm akademisyenler, eğitimciler ve akademik çalışma yapan herkes tarafından 

benimsenmesi ve kabul edilmesi gerekmektedir. Akademik dürüstlük ilkesini yaygınlaştırmak için tüm 
akademisyen ve eğitimcilere ciddi sorumluklar düşmektedir. Bu bağlamda, eğiticilerin öğrencilerine 

akademik dürüstlük kültürünü kazandırma konusunda üstlerine düşen görevleri yerine getirmek için çaba 

sarf etmelidirler. Bunun sonucunda da, öğrencilere kopya çekmenin, başkasına ait bir çalışmayı kendi 
çalışması gibi göstermenin, kaynak belirtmeden alıntı ya da aktarma yapmanın, ödevini ya da projesini 

bir başka kişi ya da kuruluşa hazırlatmanın, araştırmasını desteklemek için kullanacağı verileri yanlış 

veya değiştirerek kullanma, vb. konuların akademik dürüstlük kültürü ile bağdaşmayacağının 
açıklanması ve öğretilmesi gerekmektedir. Bu oturum kapsamında katılımcılara bu çerçevede farkındalık 

artırıcı ayrıntılı bilgi sunulacaktır. 

Toplam Ders Sayısı=6 

17:00-17:45 Genel Değerlendirme ve Kapanış  

 


