Dear Students,
You are expected to acknowledge the Honour Code Pledge governing all your activity and work
that contribute to your GPA, including projects, assignments, mid-term examinations, final
examinations, and make-up examinations. The pledge will confirm that you have fully
understood the University’s rules about plagiarism and cheating, and you will abide by them
during examinations and with each work you will submit.
We will comprehensively use plagiarism detection softwares like Turnitin to check all work you
have submitted. In your exams to be held on the distance education platform, you may be asked
to turn on your camera for visual identity confirmation without being recorded. We depend on
students’ honesty and integrity. We consider these two qualities the basis of university ethics and
morals. That said, we value honesty and integrity the most in our students, and we expect you to
maintain these qualities during all examinations.
The University’s Honour Code
1. Introduction
1.1. The University’s honour code interacts with and must be read and understood in conjunction
with other regulations and policies including:
“Attempting to cheat at examinations” requires a reprimand from the University Administration
as stated in Article 5 sub-article 1(d) of Turkish Higher Education Institutions Student
Disciplinary Regulation; in accordance with Article 7 sub-article 1(e) and 1(f) of the said
regulation, “Cheating and/or helping others cheat during an examination” and “Plagiarism in
seminars, publications, thesis, and dissertations” requires suspension from the University for a
period of one semester.
Pursuant to Article 8 sub-article 1(d) of the abovementioned regulation, “Using threat to cheat at
examinations; obstructing invigilators in their duty of dismissing students, who caught cheating
in an exam, from classroom/examination hall; allowing someone else to sit an exam for you or
sitting an exam for someone else” requires suspension from the University for a period of two
semesters. Students who caught cheating or, who are proven guilty of cheating as a result of
disciplinary investigation will be given the grade of “0” (zero) for the relevant exam.
1.2. The University views cheating, acting dishonestly in an examination as a serious disciplinary
offence that may result in disciplinary actions. In the context of remotely invigilated
examinations:
 The University considers that accessing the question paper via any other means than
directly, via the designated online platform (UZEM) and/or sharing the question paper
with other students, falls within its definition of cheating and of acting dishonestly.
 The University reserves the right to use software applications, such as Turnitin, to screen
submitted work for matches either to electronic sources or to other submitted work
2. Expected Standards of Behaviour
2.1 Students are expected to act as responsible members of the University’s community.
2.2. In the context of open-book remotely invigilated examinations, students are permitted to:
 Refer to their own course and revision notes;
 Access offline or online resources, such as textbooks or online journals.
In the context of closed-book remotely invigilated examinations, students are not permitted to:
 Refer to any materials beyond those provided as part of the exam paper or that are
expressly permitted for that exam.

2.3. In the context of long-term performance, for example, projects, assignments, thesis,
dissertations of portfolio, students are expected to:
 Submit work which has not been submitted, either partially or in full, for a qualification at
any other institution;
 Indicate clearly the presence of all material they have quoted from other sources
(diagrams, charts, tables or graphs, etc.). If you provide a direct quote or copy a diagram
or chart, you should make mention of the source material.
 Paraphrase adequately all the material in their own words.
3. Honour Code Pledge
3.1. All students are expected to confirm for all activity that contributes to their GPA (projects,
assignments, mid-term examination, final examinations, make-up examinations etc.) the
following:
I acknowledge the University Honour Code and I hereby confirm that the submitted
work/answers provided at the examination is/are entirely my own and I have not (i) used the
services of any agency or person(s) in the preparation of the work I submit/answers I provide for
this examination; (ii) given assistance in accessing this paper or in providing ghost-written work
or exam answers to other candidates submitting for this examination.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Değerli Öğrencilerimiz,
Genel başarı notuna katkıda bulunan tüm faaliyetlerinizde (proje, ödev, ara sınav, final sınavı,
bütünleme sınavı vb.), Üniversite Onur Yasasını onaylamanız gerekmektedir. Bu, Üniversite'nin
intihal ve kopya kurallarını anladığınızı ve bunlara uyduğunuzu doğrulamayı amaçlar. Gönderilen
performans çalışmalarınız için Turnitin gibi intihal denetimi sistemlerinde kapsamlı bir şekilde
yararlanacağız. Uzaktan eğitim platformunda gerçekleştirilecek olan sınavlarınızda, kayıt altına
alınmaksızın, görsel kimlik teyidi amacıyla kameranızı açmanız istenebilecektir. Ayrıca
öğrencilerin dürüstlük anlayışıyla da bağlıyız. Doğruluk ve dürüstlüğü üniversite ahlakının
merkezi olarak görüyoruz ve öğrencilerimizin nitelikleri arasında en çok bunlara değer veriyoruz.
Bu niteliklerinizi tüm sınavlarda sürdürmeniz beklenecektir.
Üniversite Onur Yasası
1. Giriş
1.1. Üniversitenin onur yasası, aşağıdakiler dahil diğer mevzuat hükümleri ile etkileşim
halindedir ve bunlarla birlikte okunmalı ve anlaşılmalıdır:
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1(d) bendine göre
“sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek” kınama cezasını gerektirirken; 7. maddesinin 1(e) bendine
göre “sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek” ve 1(f) bendine göre “seminer, tez ve
yayınlarında intihal yapmak” yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırmayı
gerektirir.
Aynı yönetmeliğin 8. maddesinin 1(d) bendine göre ise “sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya
çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava
sokmak veya başkasının yerine sınava girmek” yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için
uzaklaştırma cezasını gerektirir.
Kopya çektiği disiplin soruşturması neticesinde sabit olan öğrencilere sınav notu olarak “0”
(sınıf) verilmektedir.
1.2. Üniversite, kopya çekmeyi, bir sınavda doğru ve dürüst davranmamayı, disiplin cezaları ile
sonuçlanabilecek ciddi bir disiplin suçu olarak görmektedir. Uzaktan eğitim bağlamında:



Üniversite, sorulara Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) üzerinden doğrudan erişim dışında
herhangi bir yolla erişmenin ve / veya soruları diğer öğrencilerle paylaşmanın kopya
çekme ve dürüst olmayan davranış tanımına girdiği görüşündedir.
 Üniversite, Turnitin gibi yazılım uygulamalarını, gönderilen çalışmaları elektronik
kaynaklarla veya diğer gönderilen çalışmalarla eşleşmeler için taramak üzere kullanma
hakkını saklı tutar.
2. Beklenen Davranış Standartları
2.1. Öğrencilerden, üniversite camiasının sorumlu üyeleri olarak hareket etmeleri beklenir.
2.2. Bu, uzaktan eğitim sınavlarında öğrenciler bakımından aşağıdaki anlama gelir.
Kaynak açık sınavlarda:
 kendi ders notlarına bakma; ve
 çevrimdışı veya çevrimiçi kaynaklara, örneğin ders kitaplarına veya çevrimiçi dergilere
erişim izinleri bulunmaktadır.
Kaynak kapalı sınavlarda:
 Sınav dokümanı ya da sınavda kullanılmasına açıkça izin verilen dışında herhangi bir
materyali kullanma izni yoktur.
2.3. Bu, performans, proje, ödev, tez ve portfolyo gibi sürece yayılmış çalışmalarda öğrenciler
bakımından:
 Çalışmanın daha önce başka bir yerde ölçme değerlendirmeye esas olmak üzere kısmen
ya da tamamen sunulmamış olması;
 Kullanılan tüm kaynaklara (tablo, grafik vb. dâhil) atıf yapıldığı;
 Kullanılan kaynakları kendi kelimelerinizle uygun bir şekilde ifade etmeniz anlamlarına
gelir.
3. Onur Yasası Taahhüdü
3.1. Tüm öğrencilerden genel başarı notuna katkıda bulunan tüm faaliyetler (proje, ödev, ara
sınav, final sınavı, bütünleme sınavı vb.) için aşağıdaki yazıyı onaylamaları beklenmektedir:
Üniversite Onur Yasasını kabul ediyor ve işbu belge ile gönderilen çalışmanın/verilen cevapların
tamamen bana ait olduğunu ve (i) çalışmanın hazırlanmasında/cevapların verilmesinde herhangi
bir kurum veya kişinin yardımını kullanmadığımı; (ii) diğer öğrencilere çalışmanın
hazırlanmasında/cevapların verilmesinde yardım etmediğimi onaylarım.

