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vfiKSEKOGRETiM KURUMLARI

GiRi-5

Bu ~all~ma, yiiksek6gretim kurumlan mensuplarlmn uymalan gereken etik deger ve
ilkeleri i~erir. Bu metin ile yazlll hale getirilmi~ olan etik deger ve ilkeler, yUksek6gretim
kurumlan mensuplannm kar~lla~tlklan etik problemlerin c;6ziimiinde ve c;all~ma
arkada~lan, 6grenciler I y11ksek6gretim kurumu idarecileri, yiiksek6gretim kurumu
dl~mdaki ki~i ve kurumlar ile ulusal ve uluslararasl toplulukla ili~kilerinde uyacaklan
ilkeleri belirler.

Yiiksekogretim kurumlan mensuplan diiriistliik ilkesi ye sorumluluk bilincine dayall
olarak etik davram~ standartlanna uygun hareket etme yiikiimliiliigu ta~lrlar.

Yiiksek6gretim kurumlarl mensuplarl, ger~egin takip<;isi olmaya, miikemmele ula§ma
y6niinde ~all~maya; etik ilke ve ideallerin gerc;ekle~ebilmesi bak1mmdan bilimsel
ara~tIrma, 6grenme, 6gretme, bilgi payla~lml, g6rii~ ac;lklama, ileti~im ve ifade
6zgiirliiklerini kapsayan akademik 6zgiirliigun korunmasma, herkese e~it firsat ve
imkanlar sunulmasl gerekliligine vurgu yaparlar. Yuksek6gretim kurumlan mensuplarl,
biitiin bu siire~leri, a~a~da yer verilen etik deger ve ilkeler dogrultusunda yUriitmeyikabul ve taahhiit ederler. ,

Etik davram~ ilkelerinin ihlali yiiksekogretim kurumlanmn ilgili mevzuatIna gore
degerlendirilir. Yiiksekogretim kurumlan bu ~er~evede kendi etik davrarn~ ilkelerini
diizenleyebilirler .

BiRiNci BOLOM
TANIMLARJ DEGERLER VE iLKELER

1.1. TANIMLAR

Etik: Ki~ilere, kururnlara ve rneslek mensuplanrnn davrarn~lanna rehberlik eden, iyiyi
ve dagruyu belirlernede yardlrnCl alan kllavuz degerler, ilkeler ve standartlar butUnudiir .

Akademik Etik: Akademisyenlerin bilimsel ~all~malann uretilmesi, sunulmasl ve
degerlendirilmesinde, toplumun farkll payda~lan ile ili~kilerinde, odullendirme ve
yiikseltme a~amalannda, bilim kurumlan ve universitelerin bilimsel yetkinlige dayall
yap1landmlmasl ile bilim insanlanmn yeti~tirilmesi sure~lerinin her a~amasmdald etik
davram~ kurallarma uymaY1 ifade eder.

intihal/Bilgi Hlrslzllgl: Bilimsel usullere uygun bi~imde gerekli atlflan yapmadan,
kaynak g6stermeden veya uygun ~ekilde izin almadan ba~kalanmn fikir, metot, veri,
eser ve yaY1nlanm Jasmen veya tamamen kendisine aitmi~ gibi sunmak ve yaY1mlamak.

Uydurma: Olmayan veri ve sonu~larl varml~ gibi sunmak
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Yamltma/Tahrif Etme: KaSltll olarak veri ve/veya sonu~lar iizerinde degi~iklik

yapmak, verileri gizlemek ve/veya ~arpltmak

C;ifte yaYIn: Aynl bilimsel ~all~maY1 biitiin halinde kaynak gostermeksizin farkll

yaY1nml~ gibi birden fazla yayln ortammda yaylmlamak

Bolerek yaYImlama: Yapllml~ bir ~ah~maYI, yaYIn saYISml artIrmak amaclyla bolerek

tekrar yaylmlamak.

Sozde/HakslZ yazarhk: Bir ~all~mada (ara~tlrmarnn tasanmmda, verilerin
toplanmasmda, degerlendirilmesinde, yaYlrnn hazlrlanmasl ve yaYImlnda) aktif katk1da
bulunmakslzm kasltll olarak yazar olarak goriinmek/gosterilmek; aktif katk1s1 olmadlgJ
halde niifuzunu kullanarak ismini yazarlar arasma dahil ettirmek

Yazar saklama: Bir yazann ~all~maya katlaSl oldugu halde yazarlar araslnda ismine yer

vermemek.

Bilgilendinneden nza alma: Ara~tlnnaya katllmak isteyen goniilliilerden,

ara~tlrmarnn uygulama adlmlan, muhtemel sonu~lan, riskleri ye ara~tIrrnadan ~ekilme
haklan konusunda usulune uygun ~ekilde bilgilendinne yapmakslzm onay almak.

Goniillu katlllm ilkesinin ihlal ~dilmesi: Ogrenci veya diger katlllmcl gruplan

ara~tlrmaya katllmaya zorlamak

Gizlilik ilkesinin ihlal edilmesi: Katlllmcllardab elde edilen ki~isel veya kurumsal
verileri, yasal zorunluluk olmakslzm ya da il~lilerden izin aJmakslzm payla~mak,
ara~tlrmada yer alan katlllmcllann kimliklerini Sakll tutmamak.

1.2. TEMEL DEGERLER YE iLKELER

(1) Akademik ozgiirliik ve ozerklik: Akademik ozgiirliik, akademisyenlerin tek tek ya
da toplu halde bilgiyi ara~tIrma, inceleme, tartI~ma, belgeleme, \1retme, 6gretme,
anlatma ve yazma yoluyla edinmelerinde, geli~tirmelerinde ve iletmelerinde h\1r
olmalandlr. Akademik ozerklik ise yiiksekogretim kurumlanrnn akademik i~leyi~lerine
ili~kin kararlar a1mada; egitim, ara~tlrma, topluma hizmet, uJuslararasl ili~kiler ve diger
ilgili faaliyetlerde; kendi politikalanrn olu~turmada devlet ve toplumun tiim diger
gii~leri kar~lsmdaki baglmslzllklandlr .

(2) Akademik diiriistliik: Toplumun bilime ve bilim insarnna giivenini saglayan,
akademik ~evrelerde uyulmasl gereken etik ilke ve standartlara uygun davranmak; her
tiirlu akademik etkinlikte a~lk ve sorumlu davranmaktlr.

(3) Sorumluluk ve besap verebilirlik: Sorum]u]uk, yiiksek6gretim kurum]an
mensuplanmn her tiirlii bilimsel ve akademik davram§ ve faaliyetleri ile iistlendikleri
g6revleri gerekli nite]ik ve nicelikte yerine getirmeleri, u]kenin ve yiiksek6gretim
kurumunun kaynaklanm en verimli §ekilde kullanma1andlr. Hesap verebilirlik ise bir i§i,
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bir gorevi ger~ekle~tirmek i~in kendilerine emanet edilen kamusal ya da ozel kaynaklarl
kullanan yiiksekogretim kurumlarl mensuplarlmn, kaynaklarl emanet edenlere,
kaynaklarm kullarnml ve gorevin nasll ve ne oranda yerine getirildigi konusunda
a~lklamada bulunma, §effafolma zorunlulugudur.

(4) Temel hak ve ozgiirliiklerin korunmasl ve gii~lendirilmesi: Yliksekogretim
kurumlanmn, kendi mensuplan ile birlikte toplumun rum fertlerinin temel hak ve
ozgiirliiklerini korumasl ve desteklemesi esastIr.

(5) Ba~kalanna saYgl: Yiiksekogretim kurumlan mensuplanrnn bireylerin
farkllllklanna saygI duymasl, deger vermesi, aynmcll1k ve taciz gibi davrarn~lara izin
vermemesi; meslekta~lar, ~all~anlar, ogrenciler, payda~lar ve iiniversite dl~l birimler ve
~ahlslara saygI ve nezaketle muamelede bulunmasl ve ili~ki i~erisinde olunan tiim
~ahlSlarln onur ve ki~iliklerini dikkate almasldlr.

(6) Akademik liyakat: Yuksekogretim kurumlan mensuplanmn bir i~e veya goreve

aday olmalarl durumunda yetenekleri, nitelikleri, deneyimleri degerlendirilerek i~in
veya gorevin gerektirdigi standartlar temelinde se~ilmesi ve gorevlendirilmesidir.

iKtNCi BOLOM
OGRETiM ELEMANLARININ SORUMLULUKLARI

2.1. Ogretim elemanlanmn meslekta$lanna kar$l sorumluluklan

(a) tster akademik ister idari slfatla olsun, meslekta~l~rl~a kar~l adil ves~y~lI
davranmak.
(b ) Meslekta~larlmn akademik hak ve ozgUrluklerini savunmak.
(c) Meslekta~lanrnn c;all~malan haklandaki profesyonel goru~lerini veya
degerlendirmelerini sunarken adil, yanslz ve tarafslz olmak; meslekta~lan hakk1nda
bilerek yanh~ ve art niyetli ac;lklamalarda bulunmamak.
(~) Yasal olarak zorunlu olmadlkl;a meslekta~lan hakk1nda edindigi gizli veya ki~isel

bilgileri al;lklamamak.
( d) Meslekta~larlmn meslekl geli~imine yardlmcl olmak.
( e) Meslekta~larma kar~llrk. dil, din, ya~, cinsiyet, etnik koken, engellilik gibi sebepler ya
da siyasl, keyfi ve ki~isel nedenlerle aynmc1l1k yapmamak.
(f) Meslekta~lanrnn meslekl hak ve yetkilerini kullanmalanrn ve gorevlerini yerine
getirmelerini keyfi olarak engellememek.
(g) Meslekta~larlrnn meslekl kararlanm etkilemek i~in baskl ya da zorlamalarda

bul unmamak.

2.2. Ogretim elemanlanmn kendi bilim alanlanna kar~l sorumluluklan

(a) Akademik alamnda kendini siirekli geli~tirmek.
(b) Tiim bilimsel ~abalannda akademik diiriistliigunii korumak.
(c) Diger bilim alanlanm karalamamak, kii<;limsememek.
(~) Meslekl g6revlere ba~vurularda yarnltlCl a~klamalarda ve mesleld nitelikleri ile ilgili
yanll~ bildirimlerde bulunmamak ya da yeterliligi ve niteligiyle ilgili ger~ekleri kaSltll

olarak gizlememek.
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( d) Mesleki kararml ve davrarn$lru degi~tirebilecek ya da etkileyebilecek herhangi bir
6dulii, hediyeyi veya bagl~l kabul etmemek.
( e) UzmanlIk alarnna girmeyen konularda hakemlik, proje ara~tlrmacllI~, bilirki~ilik;
smav, tez, atama veya yiikseltme jurisi uyeligi yapmamak.
(f) Kendisiyle "<;lkar ili~kisi" veya I'~lkar ~atl~masl" bulunan ki~ilerle ilgili atama,
yiikseltme ve degerlendirme jurilerinde gorev almamak, hakemlik yapmamak,
bilirki~ilik gorevi ustlenmemek.

2.3. Ogretim eleman1annlD universiteye kar~l sorumluluklan

(a) Oniversite ic;inde c;e~itli dl1zeydeki komite, komisyon, c;a11~ma grubu, kurul veya
gorevlendirmelerde yoneti~im faaliyetlerine katllmak.
(b) Kurum dl~mda, I1niversitedeki gorev ve sorumluluklarlyla bagda~mayan profesyonel
etkinliklerle me~gul olmamak.
(c) Yl1ksekogretim kurumlan mensuplanna kar§l sayglYla ve hakkaniyetle davranmak,
onlarl ki§isel kazan<; ve ozel i~leri ic;in kullanmamak, sozll1 veya fiziksel olarak taciz
etmemek.
(~) Oniversitenin ma1i kaynaklanru dl1r11st<;e ve amacma uygun kullanmak.
( d) Kurumsa1 ve mesleki konumunu ki~isel ~lkar saglamak i~in kullanmamak.

2.4. Ogretim elemanlannlD topluma kar~l sorumluluklan

(a) Toplumun ekonomik, sosyal, kUltUrel ve entelektiiel kapasitesinin geli~tirilmesinde,
topluma hizmette etkin bir rol oynamak i<;in c;aba harcamak
(b ) Topluma y6nelik a~klamalannda bilimsel bulgular ile ki~isel gon1~lerini birbirinden
aY1rt etmek. .
(c) Herhangi bir idari konu ile ilgili beyanda ' bulundugunda, kendi gorii~leri ile

11niversitenin kurumsal gorii~leri arasmda aynm yapmada dikkatli davranmak.
(~) Olkenin bilimsel, kt11tiirel, sosyal ve ekonomik yonlerden ilerlemesini ve geli~mesini
ilgilendiren sorun1arlrn ogretim ve ara~tIrma konusu yapmak, sonu~lanrn toplumun
yaranna sunmak, dt1~t1nce ve onerilerini toplumla payla~mak

O~ONCOBOLOM
BiLiMSEL ARA.5TIRMA, YAYIN YE DEGERLENDiRME ETiGi

3.1. Bilimsel ara~rma ve yaYIn etigi

(a) Ara~t1rmamn tasanml ve yiin1tiilmesinde yeterlilige sahip olmak, ara~t1rmamn
yapllI~1 ve bulgulann analizi slrasmda OZ ele~tiri, dun1stliik ve ~effaf1Igt korumak, aynl
konuda ara~rrria yapml~ veya yapmakta olanlann calI~malanna saygIll olmak
(b) Ara~t1rma konusuna d11n1st ve tarafslz yakla~mak, ara~t1rma sonu~lanm raporlarken
a~lk ve dun1st davranmak, ara~tIrmaya katIlan herkesin katk1sml gor11nur k1lmak.
(c) Bilimsel bir <;all~mamn, ara~t1rma metodolojisi ve ara~t1rma etigine uygun olmasl
i~in ara~t1rmaya ba~larken, ara~t1rma siirecindeki gorevler ve yaYInlarda olu~an tiim
haklann dagtlImlrn belirlemek
(~) Veri toplanmasl ve analizi i~in kullarnlan butiin kaynak (elektronik olanlar dahil) ve
metotlan ~alI~mada sunmak
( d) Bilimsel yaYInlarda, yaYImn i~indeki bilgilerin dogru ve tam Olmaslrnn, yaYIrnn
kasltll olarak eksik bilgi i~ermemesinin temel kural oldugunu kabul etmek; bilgilerin
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uretimi ve geli~tirilmesi a~amalannda "bilimsel etige" uygun davranmak, sadece bilimsel
sistematik i~inde geli~tirilen ve derlenen bilgileri ve verileri yaY1mlamak.
(e) YaYIrnn i~eriginin yanslz olmasl i~in ozen gostermek; ki~isel ~lkarlar, ticari kaygllar,
politik gorii~lerin empoze edilmesi amaclyla veya benzeri nedenlerle ara~tlrma
sonu«;lanrn degi~tirerek yaY1n yapmamak.
(f} YaYInda yararlarnlan batiin kaynaklarl atlf yaparak belirtmek, yaY1ndaki bilginin
aretilmesinde, derlenmesinde, ol<;l1lmesinde ve yaY1na hazlrlanmasmda paY1 olanlan
katk11arma g6re yazar olarak ya da te~ekkl1r ederek belirtmek.
(g) Ara~tlrmada ve yaY1nda g6rev ve sorumluluk alma anlamma gelen yazarllk hakk1m
tiim bilimsel c;a11~ma1arda gozetmek; ara~tlnT1aya verilen katk1 oranmda isim slralamasl
belirlemek
(g) En kotii etik ihlali uygulama1an olarak bilinen, "ba~kasma ait yazlll, baslll ve
elektronik ortamdaki bir eseri ve sanatsal uygulamalan oldugu gibi alarak kendi adma
sunmak veya bir boliiml1nu bilimsel yaY1n kurallanna uygun bir bi~imde atlfta
bulunmadan kendi eseri gibi sunmak; bulgularl, sanatsal uygulamalan bunlann al1ntl
oldugunu a~lk~a g6sterecek ~ekilde (yazl tipini degi~tirerek. italik yazarak, tlrnak ic;inde
gostererek, metin i~inde i~aretleyerek, dipnot ya da kaynak~ada belirterek)
belirginle~tirmeden sunmak; farkll kelimeler kullanarak veya cl1mleler kurarak
degi~tirip sunmak; bilgi ve dii~l1nceleri, uygulamalan kendi fikri gibi sunmakn
eylemlerinden kesinlikle ka<;1nmak.
(h) Atlfta bulunurken eksik bilgi vermemek, almtl kayna~na ait uygun bilgi vermemek,
kaynagl unutulan verileri kendi fikri gibi kullanmamak.

3.2. Bilimsel degerlendirme etigi
.

(a) Bilimsel degerlendirme ve jiiri iiyeligi, editorliik, .bilirki~ilik, hakemlik ve benzeri
g6revlerde ba~mslz, diiriist, onyargIslz ve tarafslZ davranmak.
(b) Gizlilik ilkesine riayet etmek.
( c ) Bilimsel degerlendirmelerde apk ve ~effaf olmak ve gerekc;elendirmek
(~) Degerlendirme plan ve siiresine riayet etmek; degerlendirme yaparken yaplcl geri
bildirim ve onerilerde bulunmak, eser sahibini rencide edici ifadelerden kapnmak
( d) Hakemlik yaptI~ bilimsel c;all~ma uzerinden fikir hlrslZll~ yapmak suretiyle
gorevini kotiiye kullanmamak
( e ) Hakem belirlemelerinde bilimsel 61c;iitlerin dl~ma C;lkmamak.
(f) Aralannda "f;lkar ili~kisi" veya "C;lkar c;atI~maSl" bu1unan ki~ilerle ilgili bilimsel
yaYInlann degerlendirme jurisinde hakem olarak gorev a1mamak

DORDONCO BOLOM
EGiTiM VE OGRETiM ETtGi

4.1. ()gretim elemanlannm egitim ve 6gretimle ilgili sorumluluklan

(a) Derslerini, yetkili kurullann onayladlgI program i~erigine uygun olarak vermek.
(b ) 6grencilerin derslerden aldlklan degerlendirme ve notlanm~ mahkeme kararl ve

ogrencinin yazlh izni olmadlk~a u~unc1:i Id$ilere a~lklamamak
(c) nke olarak ders programmda be]irlenen yer ve zamanda dersinde bu]unmak,
mecburi durum]ar dl$mda ders]erini bir ba$kasma yaptlrmamak.
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(~) Verdigi rum dersler il;in yazlll bir ders plam hazlrlamak ve bu ders plamrn her
ogrencinin eri~imine a~ak.
(d) Engelli ogrencilere ilgili yasalarm gerektirdigi destek ve yardlml saglamak

4.2. Ogretim elemanlann1D ogrencilere ka~1 sorumluluklan
(a) Ogrencileri ara~tIrma, sorgulama ve ogrenmeye te~vik edici ve cesaretlendirici bir
ortam hazlrlamak.
(b ) Ogrencileri meslegin ya da disiplinin temel deger ve ilkelerini ogrenmeye, fi]drlerini
serbest~e ifade etmeye ve ba~mslZ dl1~l1nmeye te~vik etinek.
(c) Ogrencilerin ~all~malarlm ve performanslanm adil-tarafslZ ve durust olarak
degerlendinnek, degerlendinneleriyle ogrencilerin ogrenmelerine katlo saglamak,
zamarunda ve yaplcl geri bildirimler vermek.
(~) Ogrencilerin ~all~malanru ve slnavlarlru zamanmda degerlendirmek ve duyurmak.
(d) Ogrencilerin ogrenme ozgl1rlliklerini korumak, ogrenme haklanna zarar verecek
uygulamalara izin vermemek.
( e ) Ogrencilerin derslerle ilgili degerlendirmelerini dikkate almak.
(f) Yasal olarak a~lklanmasl gerekenler dl~mda, ogrencilerin ozel-]d~isel bilgilerine saygl
gostennek, bu bilgileri gizli tutmak.
(g) Ki~isel ~lkarlan i~in ogrencileri istismar ennemek
(g) Ogrencilere referans verirken adil ve nesnel davranmak.
(h) Ogrencilerle arasmda, profesyonellik smlrlanm a~acak ol~iide ]d~isel yalanllk ve
ili§kilere izin vermemek, tUrn ogrencilere e~it davranmak.
(1) Her tiirlii tacizi, istismar ve §iddeti, baslacl, a~agllaY1Cl, rahatslz edici davraru~larl
hi~bir bil;imde tasvip etmemek, gormezden gelmemek ve buna gore davranmak.
(j) Ogretim verdigi alanda, 6grencilerin giincel ve kaliteli egitim alabilmesi i~inara§tinnalar yaparak uzmanllgJm siirekli geli~tirmek. .

m Ogrencilerin farkll yeteneklere ve ozelliklere sa:hip olduklanm kabul etmek ve her bir
ogrencinin entelektiiel ve ki~isel geli§imine katkIda bulunmaya t;all§mak.
(k) Ogrencilerin yiiksek mesleki etik degerlerle yeti~meleri ve I;ok yonlii geli§meleri il;in
davraru§lan ile ornek olmak.
(I) Ogrencilerin birbirlerine ve ogretim elemanlanna kar~1 saygl duymalarlm te~vik
etmek.
(m) Ogrencileri, ogrenmelerine engel ya da sagllklarma ve giivenliklerine zararll olacak
ortamlardan korumaya ozen gostermek.
(n) Ogrencilerden herhangi bir hediyeyi kabul etmemek
(0) Kendi kitabml ya da benzeri yazll1 veya gorsel ~all~maslru sat1n almaya zorlamamaki
tezi, notu veya puam bask1 aracl olarak kullanmamak.

BE~iNci BOLOM
HtZMET ETtGt

5.1. Yiiksekogretim kurumlan mensuplannm hizmet sunumunda uyacag. etik
deger ve ilkeler

(a) Topluma hizmet kapsammdaki eylem ve i~lemlerinde hukuka saygI, yasalllk, adalet,
e~itlik, diiriistliik, ~effafllk ve hesap verebilirlik ilkeleri dogrultusunda hareket etmek,
gorevini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandlrmada dil, din, diinya gorii~ii,
siyasi dii~iince, Irk, ya~, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrlm yapmamak, insan hak ve
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ozgiirliiklerine ayk1n veya k1s1tlaYICl ve fiTsat e~itligini engelleyici davrarn~ ve

uygulamalarda bulunmamak

(b) Toplumsal kanulara (~evre, sagllk, egitim, adalet, vb.) duyarlIllk g6stererek

insanll~n yararlrn gozetmek
(c) Oniversite dl~mdaki herhangi bir etkinlige ya da ~all~maya katilmak i~in iiniversiteye

kar~l yiikiimluluklerini aksatmamak

(~) Oniversite dl~mda yiiriitt1igu gelir getirici nitelikteki i§leri, yasal diizenlemelere ve

diiriistluk ilkesine uygun alarak yapmak.

( d) Ticarl reklam aracl olmaktan uzak durmak

(e) Oniversite dl§l etkinliklerde universitenin ve mes]eginin tap]um i~indeki yerini ve

saygInllgJru karumak.

(f) Duriistluk ve tarafsJzllF;Iru tehlikeye du~iirecek etkinliklerden uzak durmak

(g) Kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve sure~lere uygun ~ekilde yiirutmek,

hizmetten yararlananlara i~ ve i§]emleT]e ilgili gerekli a~lklamalan yaparak anlan

hizmet siiresi bayunca aydJnlatmak.

(g) Keyfi davram~larda, bask1, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmamak, a~lk

ve kesin kamtlara dayanmayan rapar d1izenlememek, mevzuata ayk1n alarak kendileri

i~in hizmet, imkan veya benzeri ~lkarlar talep etmemek.

(h) Etik ilkelerle bagda~mayan veya yasa dJ~1 i~ ve eylemlerde bulunmasmm talep

edilmesi halinde veya hizmetlerini ytiriitiirken bu t1:ir bir eylem veya i§lemden haberdar

aldugunda ya da g6rdugunde durumu yetkili makarnIara bildirmek

(I) f.<;lkar ili~kisi" ve f'~Jkar ~atl~masl" konusunda dikkatli davranmak

(i) Gorev, unvan ve yetkisini kullanarak kendisi, yalanlan veya ii~uncu ki~i]er lehine

menfaat saglayacak davram$lardan kac;Inmak (j) Gorevinin ifasJ slrasmda ya da bu g6revin sonucu .alarak elde ettigi gizli ve ozel

bilgileri, g6Tevdeyken ve gorevden aynldlktan sanTa y.etkili makamlaT dl~mda hi~bir

kurum, kurulu~ veya ki~iye a~lklamamak; kendisine,' yak1nlanna veya 1i~iinc1i ki$ilere
dagrudan veya dalayll olarak herhangi bir menfaat elde etmek i~in kullanmamak

(k) Yiiriittiigu gorevle ilgili bir i§ yapan. hizmet veren veya ~lkar ili§kisi alan ger~ek veya

tiizel ki~ilerden kendisi, yalanlan, u~11ncu ki§i veya kurulu§lar i4;in dagrudan veya aracl

eliyle herhangi bir hediye almamak ve ~lkar saglamamak

0) Kamu bina ve ta~ltlan ile diger kamu malian ve kaynaklanmn kullarummda israf ve

savurganhktan ka~Jnmak; mesai s11resini. kaynaklanrn, i§giic11nu ve imkanlanrn

kullarnrken etkin. verimli ve tutumlu davranmak.

ALTINCI BOLOM

AKADEMIK YONETtM ETiGi

6.1. Yiiksekogretim kurumlan yoneticilerinin uyacag. etik deger ve ilkeler

(a) Oniversite mensuplanmn ki~isel onurunu ve mesleki saygInl.l~m gozetrnek.
(b) Oniversite mensuplan arasmda dil, lrk, renk, cinsiyet, dl§ gon1niim, siyas] dii§iince,
felsefi inan~. din, mezhep ve benzeri neden1erle aynm yapmamak.
{c) Akademik ozerkligin ger~ekle~mesi i~in ~all~mak; akademik ozgiirliigu, farkll
dii§iince ve gorii§lerin bir arada ya§ayabilmesini iiniversite ya~amlrnn temel degeri
olarak gormek.
{~) ()gretim elemanlanmn atama ve yiikseltme ba~vurulanmn degerlendirilmesinde,
iiniversite senatosunca kabul gormu~ akademik performans ol~utlerini esas almak;
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universiteye eleman allmmda, yUkseltme ve atamalarda bilimsel standartlann dl~ma
~lkmamak; akademik kadro ilanlannda aranan ozel nitelik tariflerinde liyakat kurahmn
ihlal edilmemesine ozen gostermek.
(d) Taciz, bezdirme ve Y1ldlrma (mobing) gibi etik dl~l davram~lann akademik ya§amm
dl§mda kalmasl amaclyla her tiirlu egitim, bilin~lendirme, bilgilendirme i~in gerekli
tedbirleri almak; bu tUrden davram§lara maruz kalanlann haklanm korumak.
( e ) Ogretim elemanlanmn yurti<;i veya yurtdl~l bilimsel faaliyetlere katlllmlannda ve
desteklenmelerinde adalet ve liyakat ilkelerine gore davranmak.
(f) Ki§ilerin ozluk haklanrn k1s1tlaY1Cl, kariyerlerine zarar verici engellemelerden uzak
durmak.
(g) Ogretim elemanlanmn bilim, sanat, ara§tlrma ve yaY1nlanndan dogan yasal
haklanrnn korunmaslm gozetrnek.
(g) Ogretim elemanlanrnn ders yUklerinin uzmanllk alan ve yetkinlikleri goz onunde
bulundurarak hakkaniyet ~er~evesinde da&1tIlmaSml saglamak, bunu yaparken kamu

yaranm g6zetrnek.
(h) Universite kaynaklanrnn kullammmda ve i§lerinin yUriitillmesinde §effaf ve hesap
verebilir §ekilde davranmak.
(I) Universiteyle i§ yapma durumunda olan ki~i, kurum veya kurulu§lar ile ki§isel ~lkar
ama~h ili§ki kurmamak
(i) Etik kurullann bagImslZ ~all~masl i~in uygun ko~ullan saglamak, kurul kararlanm
hakkaniyetle hayata ge~irmek, etik dl~l tutum ve davram§lara sessiz kalmamak
m Siyasi kurum ve diger sivil toplum.' kurulu~lanyla ili§kilerinde tarafslZllk ilkesine

riayetetrnek
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