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Yiiksekopretim Kurulu ve Bagbakanhk Kamu Gdrevlileri Etik Kurulu tarafindan,
yiiksekdlretim kurumlannda etik defier ve ilkelerin yerlegtirilmesini sa$amak amacryla
Eylul-2013'te ortak bir gahgma baqlatrlmrgtrr. Qahgmalara Bagbakanhk Kamu Gorevlileri Etik
Kurulu uzmanlan ve Yi.iksekdpretim Kurulu temsilcileri ile farkh universitelerimizde etik
alamnda uzmanlagmrg gok sayrda akademisyen katrlmrqtrr.

Qahqmalar sonucunda hazrlanan ve Bagkanh[rmrza sunulan Ytiksekolretim Kurumlarr
Etik De[er ve ilkeleri taslak metni, katrhmcr bir tarzdatartrqrlmasr amacryla ytiksekolretim
kurumlanmrzrn g6rtiq ve dnerilerine agrlmrg (Nisan 2Ql4), yuksekolretim kurumlarrmzdan
gelen goru$ ve Oneriler do[rultusunda revize edilerek Universitelerarasl Kurul'un
delerlendirmesine sunul mu gtur (Haziran 20 | 4) .

Universitelerarasr Kurul'da yaprlan tartrqmalar sonunda ortaya grkan "Yiiksekiifretim
Kurumlan Etik Davranry ilkeleri" belgesi nihai qekliyle ekte yer almaktadrr.

"Yiilcekiifretim Kurumlan Etik Davranrg ilkeleri" belgesinin ytiksekofretim
kurumlarrmrzrn yetkili organlan tarafindan benimsenerek, ytiksekolretim kurumlanmrzrn
yoneticileri, akademisyenlerimiz ve dlrencilerimiz ile butrin paydaglarrm:z igin referans bir
belge olarak uygulanmasr hususunda bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.
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vUxsEro Gnnriu KURUMII\RI

Erix DAvRANtg ilxnnni

cinig

Bu gahgma, y{ikseko[retim kurumlan mensuplarlnln u)rmalan gereken etik defer ve
ilkeleri igerir. Bu metin ile yazrh hale getirilmig olan etik defer ve ilkeler, ytiksekoiretim
kurumlan mensuplannrn kargrlagtrklan etik problemlerin gozrimtinde ve gahgma

arkadaglan, of,renciler, ytikseko!'retim kurumu idarecileri, yiiksekolretim kurumu
drgrndaki kigi ve kurumlar ile ulusal ve uluslararast toplulukla iligkilerinde uyacaklart
ilkeleri belirler.

Ytikseko[retim kurumlan mensuplan dtirtisthik ilkesi ve sorumluluk bilincine dayah
olarak etik davranrg standartlanna uygun hareket etme ytiktimhiltifti tagtrlar.

Ytiksekoiretim kurumlan mensuplan, gergefin takipgisi olmaya, mrikemmele ulagma
yoniinde gahgmaya; etik ilke ve ideallerin gergeklegebilmesi baktmtndan bilimsel
araghrma, o[renme, ofretme, bilgi paylagrmr, gonig agklama, iletigim ve ifade
ozgrirltiklerini kapsayan akademik ozgrirliifiin korunmasrna, herkese egit frsat ve
imkAnlar sunulmasr gereklili[ine vurgu yaparlar. Ytiksekofretim kurumlan mensuplan,
btinin bu stiregleri, aga[rda yer verilen etik defer ve ilkeler do[rultusunda ytinitmeyi
kabul ve taahhrit ederler.

Etik davranrg ilkelerinin ihlAli yukseko$retim kurumlannrn ilgili mevzuatlna gore
deferlendirilir. Yriksekofretim kurumlan bu gergevede kendi etik davranrg ilkelerini
drizenleyebilirler.

niniNci nOrUu
TANIMIIIR, DEGERTER VE itKEtER

1.1. TANIMIIIR

Etik Kigilere, kurumlara ve meslek mensuplannrn dawanrglanna rehberlik eden, iyiyi
ve dofiruyu belirlemede yardrmo olan krlavuz deferler, ilkeler ve standartlar bttiinridrir.

Akademik Etik Akademisyenlerin bilimsel gahgmalann tiretilmesi, sunulmasr ve
deferlendirilmesinde, toplumun farkh paydaglan ile iligkilerinde, ddrillendirme ve
yiikseltme agamalannda, bilim kurumlan ve tiniversitelerin bilimsel yetkinlife dayah
yaprlandrrrlmast ile bilim insanlannrn yetigtirilmesi srireglerinin her agamasrndaki etik
dawanrg kurallarrna uymayl ifade eder.

intihal/Bilgi Hrrsrzh[r: Bilimsel usullere uygun bigimde gerekli atrflan yapmadan,

kaynak gostermeden veya uygun gekilde izin almadan bagkalannrn fikir, meto! veri,
eser ve yayrnlannr krsmen veya tamamen kendisine aitmig gibi sunmakve yayrmlamak.

Uydurma: Olmayan veri ve sonuglan varml$ gibi sunmak.



Yanrltma/Tahrif Etme: Kasrth olarak veri vefveya sonuglar tizerinde deligiklik
yapmak, verileri gizlemek vefveya garpttmak

gifte yayrn: Aynr bilimsel gahgmayr brittin halinde kaynak gostermeksizin farklt
yaylnmlt gibi birden fazla yayrn ortamtnda yayrmlamak.

Biilerek yayrmlama: Yaprlmrg bir gahgmayr, yayln sayrlslnl arhrmak amactyla bdlerek
telcar yayrmlamak.

Siizde/Haksrz yazarhk: Bir gahgmada faragfirmanrn tasartmtnda, verilerin
toplanmasrnda, deferlendirilmesinde, yayrnln hazrrlanmasl ve yayrmrnda) aktif kathda
bulunmaksrzrn kasrth olarak yazar olarak gortinmek/gosterilmek; aktif katkrsr olmadtfr
halde nrifuzunu kullanarak ismini yazarlar araslna dahil ettirmek

Yazar saklama: Bir yazann gahgmaya katkrsr oldui"u halde yazarlar arasrnda ismine yer
vermemek.

Bilgilendirmeden rrza alma: Aragfirmaya katrlmak isteyen gontilltilerden,
ara$hrmanrn uygulama adtmlan, muhtemel sonuglan, riskleri ve ara$tlrmadan gekilme

haklan konusunda usultine uygun gekilde bilgilendirme yapmaksrzrn onay almak

Giiniillii kauhm ilkesinin ihlal edilmesi: Ofrenci veya difer kailhmcr gruplan
ara;trrmaya katrlmaya zorlamak

Gizlilik ilkesinin ihlal edilmesi: Katrhmcrlardan elde edilen kigisel veya kurumsal
verileri, yasal zorunluluk olmaksrzrn ya da ilgililerden izin almaksrzrn paylagmak,
aragbrmada yer alan katrhmcrlann kimliklerini sakh tutmamak.

1.2. TEMEL DEGERLERVE iTI(ETER

(1) Akademik iizgiirliik ve tizerklik Akademik ozgtirhik, akademisyenlerin tek tek ya
da toplu halde bilgiyi arattlrma, inceleme, tarhgma, belgeleme, tiretme, 6$retme,
anlatma ve yazma yoluyla edinmelerinde, geligtirmelerinde ve iletmelerinde hrir
olmalarrdrr. Akademik ozerklik ise ytiksekoiretim kurumlarrnrn akademik igleyiglerine
iligkin kararlar almada; efitim, aragilrma, topluma hizmet, uluslararasr iligkiler ve dif,er
ilgili faaliyetlerde; kendi politikalannr olugturmada devlet ve toplumun ttim difer
gtigleri kargrsrndaki ba$rmsrzhklandrr.

(2) Akademik diiriistltik Toplumun bilime ve bilim insanrna gtivenini sa$ayan,
akademik gevrelerde uyulmasr gereken etik ilke ve standartlara uygun davranmak; her
trirhi akademik etkinlikte agrkve sorumlu dawanmaknr.

(3) Sorumluluk ve hesap verebilirlik Sorumluluk, yriksekofretim kurumlarr
mensuplanntn her nirlti bilimsel ve akademik dawanrg ve faaliyetleri ile ristlendikleri
gorevleri gerekli nitelik ve nicelikte yerine getirmeleri, tilkenin ve yriksekofretim
kurumunun kaynaklannl en verimli gekilde kullanmalandrr. Hesap verebilirlik ise bir igi,



bir gorevi gergeklegtirmek igin kendilerine emanet edilen kamusal ya da ozel kaynaklart

kull-anan ytiksekofretim kurumlan mensuplartntn, kaynaklan emanet edenlere,

kaynaklaln t ull"n,ml ve gorevin nastl ve ne oranda yerine getirildifi konusunda

agrklamada bulunma, geffaf olma zorunlulufudur'

(4) Temel hak ve iizgiirliiklerin korunmasl ve giiglendirilmesi: Ytikseko[retim

kuiumlalnrn, kendi mensuplan ile birlikte toplumun ttim fertlerinin temel hak ve

ozgrirltiklerini korumasl ve desteklemesi esashr.

(5) Bagkalanna saygt: Y{ikseko[retim kurumlan mensuplanntn bireylerin

i"ikltltkl"lna saygl duymasr, defer vermesi, ayrrmcrhk ve taciz gibi dawantglara izin

vermemesi; meslelrtaglar, gahganlar, o!"renciler, paydaglar ve riniversite drgr birimler ve

gahrslara say$ ve nezaketle muamelede bulunmasl ve iligki igerisinde olunan tum
gahrslann onur ve kigiliklerini dikkate almastdtr.

(5) Akademik liyakat Ytiksekof"retim kurumlan mensuplanntn bir i;e veya goreve

iday olmalan durumunda yetenekleri, nitelikleri, deneyimleri de[erlendirilerek igin

veya gorevin gerektirdifii standartlar temelinde segilmesi ve gorevlendirilmesidir.

ixittci n0lUll
Odnuriu ELEMANLITRININ SoRUMLULUKTIIRI

2.1. _Olretim elemanlarlnln meslektaglarrna kargr sorumluluklarr

1"f irtu, akademik ister idari srfatla olsun, meslelrtaglanna kargr Adil u" t"ygtlt
dawanmak.
(b) Meslektaglartntn akademik hak ve ozgtirliiklerini savunmak
(c) M eslektaglanntn gah gmalan hakkrndaki pro fesyonel gorti glerini veya

deferlendirmelerini sunarken Adil, yansrz ve tarafstz olmak; meslektaglan hakkrnda
bilerek yanhg ve art niyetli agrklamalarda bulunmamak.
(g) Yasal olarak zorunlu olmadrkga meslektaglan haklonda edindili gizli veya kigisel

bilgileri agtklamamak.
(d) Meslektaglanntn mesleki geligimine yardtmo olmak.
(e) Meslektaglanna kargr rrk, dil, din, yag, cinsiye! etnik koken, engellilik gibi sebepler ya

da siyasi, keyfi ve kigisel nedenlerle aynmcrltk yapmamak.
(fJ Meslektaglanmn mesleki hak ve yetkilerini kullanmalarlnl ve gorevlerini yerine
getirmelerini keyfi olarak engellememek

[g) Meslektaglannrn mesleki kararlannt etkilemek igin baskr ya da zorlamalarda
bulunmamak

2.2. fl[retim elemanlarrnrn kendi bilim alanlartna kargr sorumluluklarr

(a) Akademik alanrnda kendini stirekli geligtirmek.

[b) Trim bilimse] gabalannda akademik dtirtistlti[tinii korumak.

[c) Difer bilim alanlartnt karalamamah kriEtimsememek'
(g) Mesleki gorevlere bagvurularda yanrltro apklamalarda ve mesleki nitelikleri ile ilgili
yan[g bildirimlerde bulunmamak ya da yeterlili$ ve nitelifiyle ilgili gergekleri kasrtlt

olarak gizlememek.



(d) Mesleki karannr ve dawanrgrnr defigtirebilecek ya da etkileyebilecek herhangi bir
odrihi, hediyeyi veya bafrgr kabul etmemek.
(e) Uzmanhk alanrna girmeyen konularda hakemlih proje arattlrmacrhfr, bilirkigilik;
srnav, tez, atama veya ytikseltme jtirisi riyelifii yapmamak.
(fJ Kendisiyle "gkar iligkisi" veya "grkar gatl$mast" bulunan kigilerle ilgili atama,

ytikseltme ve deferlendirme jririlerinde gorev almamah hakemlik yapmamak,

bilirkigilik gtirevi tistlenmemek.

2.3. Ogretim elemanlarrnrn iiniversiteye kargr sorumluluklan

(a) Universite iginde gegitli dtizeydeki komite, komisyon, gahgma grubu, kurul veya
gorevlendirmelerde yonetigim faaliyetlerine katrlmak
[b) Kurum drgrnda, tiniversitedeki gorev ve sorumluluklanyla bafdagmayan profesyonel
etkinliklerle meggul olmamak.
(c) Ytiksek6f,retim kurumlan mensuplarrna kargt saygryla ve hakkaniyetle davranmah
onlan kigisel kazang ve ozel igleri igin kullanmamah sozlti veya fiziksel olarak taciz
etmemek
(g) Universitenin mali kaynaklannt drinistge ve amaclna uygun kullanmak
[d) Kurumsal ve mesleki konumunu kigisel grkar sailamak igin kullanmamak.

2.4. 6!r etim elemanlarrnrn topluma kargr sorumluluklarr
(a) Toplumun ekonomik, sosyal, krilnirel ve entelekttiel kapasitesinin geligtirilmesinde,
topluma hizmette etkin bir rol oynamak igin gaba harcamak
[b) Topluma yonelik agrklamalannda bilimsel bulgular ile kigisel goniglerini birbirinden
ayrrt etmek.
(c) Herhangi bir idari konu ile ilgili beyanda bulunduiunda, kendi gonigleri ile
tiniversitenin kurumsal gortigleri arasrnda aynm yapmada dikkatli davranmak.
(9) Ulkenin bilimsel, ktilnirel, sosyal ve ekonomik yonlerden ilerlemesini ve geligmesini
ilgilendiren sorunlannr o[retim ve ara$tlrma konusu yapmak, sonuglannr toplumun
yaranna sunmak, drigrince ve dnerilerini toplumla paylagmak

UCUr,rcU BOLUM
giriMsrr, ARA$TIRMA, yAyrN vE DECERIENDiRI{E ETi6i

3.1. Bilimsel aragtrrma ve yayrn etiSi

(a) Aragurmanln tasanmr ve y0rtitrilmesinde yeterlilif,e sahip olmalq aragtrrmanln
yaprhgr ve bulgulann analizi srrasrnda oz elegtiri, dtirtisthik ve geffaflrir korumak, aynr
konuda aragfirma yapmrs veya yapmakta olanlann galtgmalarrna saygrh olmak
(b) Aragtrrma konusuna drinist ve tarafsrz yaklagmak, aragtlrma sonuglarrnr raporlarken
agrk ve dtirtst davranmak, aragfirmaya katrlan herkesin katlnsrnr gortinrir lalmak.
(c) Bilimsel bir gahgmantn, aragilrma metodolojisi ve aragbrma etifine uygun olmasr
igin aragtrrmaya baglarken, arathrma srirecindeki gorevler ve yayrnlarda olugan ttim
haklann da[rhmrnr belirlemek.
(g) Veri toplanmasr ve analizi igin kullanrlan btittin kalmak (elelrtronik olanlar dahil) ve
metotlan gahgmada sunmak
(d) Bilimsel yayrnlarda, yayrnrn igindeki bilgilerin dofru ve tam olmaslnrn, yayrnrn
kasrth olarak eksik bilgi igermemesinin temel kural oldufiunu kabul etmek; bilgilerin



tiretimi ve geligtirilmesi agamalannda "bilimsel etife" uygun davranmah sadece bilimsel
sistematik iginde geligtirilen ve derlenen bilgileri ve verileri yayrmlamak.
(e) Yayrnrn igerifinin yanslz olmasr igin ozen gostermek; kigisel gtkarlar, ticari kaygtlar,
politik goniglerin empoze edilmesi amacryla veya benzeri nedenlerle araghrma
sonuglarrnr defigtirerek yayrn yapmamak
(f) Yayrnda yararlanrlan brittin kaynaklan atrf yaparak belirtmek, yayrndaki bilginin
riretilmesinde, derlenmesinde, olgrilmesinde ve yaylna hazrrlanmastnda payr olanlan
katkrlarrna goreyazar olarak ya da tegekktir ederek belirtmek.
(g) Aragtrrmada ve yayrnda gorev ve sorumluluk alma anlamtna gelen yazarhk hakkrnr
ttim bilimsel gahgmalarda gozetmek; araghrmaya verilen katkr orantnda isim stralamast
belirlemek
(g) En kotri etik ihlAli uygulamalarr olarak bilinen, "bagkasrna ait yaztlt, bastlt ve
elektronik ortamdaki bir eseri ve sanatsal uygulamalan oldufu gibi alarak kendi adtna
sunmak veya bir bol{imrinti bilimsel yayln kurallanna uygun bir bigimde aflfta
bulunmadan kendi eseri gibi sunmak; bulgularr, sanatsal uygulamalan bunlann altnh
oldupunu agrkga gosterecek gekilde (yaa tipini defigtirerek, italik yazarak, hrnak iginde
gostererek, metin iginde igaretleyerek, dipnot ya da kaynakgada belirterek)
belirginlegtirmeden sunmak; farkh kelimeler kullanarak veya ciimleler kurarak
defiigtirip sunmak; bilgi ve drigtinceleri, uygulamalan kendi fikri gibi sunmak"
eylemlerinden kesinlikle kagrnmak
(h) Aufta bulunurken eksik bilgi vermemeh ahnh kaynalrna ait uygun bilgi vermemeh
kayna$ unutulan verileri kendi fil<ri gibi kullanmamak

3.2. Bilimsel deierlendirme etipi

(a) Bilimsel deferlendirme ve jriri tiyelifi, editorhik bilirkigilik, hakemlik ve benzeri
gorevlerde bafrmsrz, diinist, onyargrsrz ve tarafsrz davranmak.
(b) Gizlilik ilkesine riayet etmek
(c) Bilimsel deferlendirmelerde agrk ve geffaf olmak ve gerekgelendirmek.
(g) Deferlendirme plan ve stiresine riayet etmek; deperlendirme yaparken yaprcr geri
bildirim ve dnerilerde bulunmah eser sahibini rencide edici ifadelerden kagrnmak
(d) Hakemlik yapn$ bilimsel gahgma rizerinden fikir hrrsrzhfr yapmak suretiyle
gorevini kotriye kullanmamak.
(e) Hakem belirlemelerinde bilimsel olgtitlerin drgrna grlnnamak.

[f) Aralartnda "pkar iligkisi" veya "grkar gatltmasl" bulunan kigilerle ilgili bilimsel
yayrnlann deferlendirme jiirisinde hakem olarak g6rev almamak.

DORDUNcU ndrUrl
nGiriu VE OGRETiU EriGi

4.1. O$retim elemanlannrn efitim ve iifretimle ilgili sorumluluklarr
(a) Derslerini, yetkili kurullann onayladt[r program igerifine uygun olarak vermek.
@) Ofrencilerin derslerden aldrk]an de[erlendirme ve notlannr, mahkeme karan ve
o!"rencinin yazrlt izni olmadrkga tig{incu kigilere apklamamak
(c) ilke olarak ders programrnda belirlenen yer ve zamanda dersinde bulunmah
mecburi durumlar drgrnda derslerini bir bagkaslna yaptlrmamak



(9) Verdifi ttim dersler igin yazrh bir ders planr hazrrlamak ve bu ders plantnt her
o[rencinin erigimine agmak.
(d) Engelli ofrencilere ilgili yasalarrn gerektirdi[i destek ve yardrmr saflamak.

4.2. Olretim elemanlarrnrn iifrencilere kargr sorumluluklarr
(a) O!"rencileri aragtrrma, sorgulama ve ofrenmeye tegvik edici ve cesaretlendirici bir
ortam hazrrlamak.

[b] O[rencileri mesle$in ya da disiplinin temel de[er ve ilkelerini o[renmeye, fikirlerini
serbestge ifade etmeye ve bafrmsrz drigrinmeye tegvik etmek.
(c) Ofrencilerin gahgmalamnl ve performanslannr ddil-tarafsrz ve dtinist olarak
defierlendirmek, de[erlendirmeleriyle direncilerin o[renmelerine katkr saflamak,
zamarunda ve yaplcr geri bildirimler vermek
[9) Ofrencilerin gahgmalannl ve srnavlannr zamanrnda deferlendirmek ve duyurmak
(d) O[rencilerin o[renme ozgtirltiklerini korumak, oirenme haklanna zarar verecek
uygulamalara izin vermemek.
(e) 0frencilerin derslerle ilgili deferlendirmelerini dikkate almak.
[f) Yasal olarak agtklanmast gerekenler drgrnda, o$rencilerin ozel-kigisel bilgilerine saygr
gostermek, bu bilgileri gizli tutmak
(g) Kigisel grkarlan igin d$rencileri istismar etmemek.
([) 0frencilere referans verirken Adil ve nesnel dawanmak.
[h) Ogrencilerle arastnda, profesyonellik srnrrlannl a$acak olgtide kigisel yalanhk ve
iligkilere izin vermemeh ttim ofrencilere egit dawanmak.
(t) Her ttirlti tacizi, istismar ve giddeti, bashcr, agafrlayrcr, rahatsrz edici dawanrglarr
higbir bigimde tasvip etmemel<, gdrmezden gelmemek ve buna gore dawanmak
(i) O[retim verdifi alanda, ofrencilerin grincel ve kaliteli e[itim alabilmesi igin
aragilrmalar yaparak uzmanhlrnr stirekli geligtirmek.
fi) Ofrencilerin farkh yeteneklere ve ozelliklere sahip olduklannr kabul etmek ve her bir
o!'rencinin entelekniel ve kigisel geligimine katkrda bulunmaya gahgmak.
(k) Ofrencilerin yriksek mesle]<i etik de$erlerle yetigmeleri ve gok yonlti geligmeleri igin
dawanrglan ile ornek olmak.

[) Olrencilerin birbirlerine ve oSretim elemanlanna kargr saygr duymalannr tegvik
etmek.
(m) 0[rencileri, ofrenmelerine engel ya da saf,hklanna ve giivenlik]erine zararh olacak
ortamlardan korumaya ozen g6stermek
(n) Oirencilerden herhangi bir hediyeyi kabul etmemek
(o) Kendi kitabrnr ya da benzeri yazir veya gorsel gahgmasrru satln almaya zorlamamak;
tezi, notu veya puanr baslo araq olarak kullanmamak

BE$iNCi s0ruM
HizMET ETiCi

5.1. Yiiksekiiiretim kurumlan mensuplarlnln hizmet sunumunda uyaca[r etik
deier ve ilkeler

(a) Topluma hizmet kapsamtndaki eylem ve iglemlerinde hukuka saygr, yasalhk, adalet,
egitlik, dtirtistltik, geffaflrk ve hesap verebilirlik ilkeleri dofrultusunda hareket etmeh
gorevini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandrrmada dil, din, drinya goriigii,
siyasi dtigtince, trk, yag, cinsiyet ve benzeri sebeplerle aynm yapmamak, insan hak ve



ozgrirltiklerine aykrn veya krsrtlayrcr ve frrsat egitlifini engelleyici dawantg ve

uygulamalarda bulunmamak.
tb) Toplumsal konulara (gewe, saflrk, efitim, adalet, vb.) duyarhhk gostererek
insanh[rn yarannl gozetmek.
(c) Universite drgrndaki herhangi bir etkinlile ya da gahgmaya katrlmak igin tiniversiteye
kargr ytiktimliiltiklerini aksatmamak
(g) Universite drgrnda yririittrifri gelir getirici nitelilrteki igleri, yasal diizenlemelere ve
dtirtistltk ilkesine uygun olarak yapmak.
(d) Ticari reklam arao olmaktan uzak durmak
(e) Universite drgr etkinliklerde [iniversitenin ve meslef,inin toplum igindeki yerini ve
saygnh$nr korumak.
(f) Dtirtistltik ve tarafsrzhlrnr tehlikeye drigtirecek etkinliklerden uzak durmak.

[g) Kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve stireglere uygun gekilde yiinitmek,
hizmetten yararlananlara ig ve iglemlerle ilgili gerekli agrklamalarr yaparak onlarr
hizmet sriresi boyunca aydrnlatmak
[!) Keyfi davranrglarda, bas]c, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmamak, agrk
ve kesin kanrtlara dayanmayan rapor dtizenlememeh mevzuata aykrn olarak kendileri
igin hizmet, imkan veya benzeri grkarlar talep etmemek.

[h) Etik ilkelerle bafdagmayan veya yasa drgr ig ve eylemlerde bulunmasrnrn talep
edilmesi halinde veya hizmetlerini yiirtittirken bu ttir bir eylem veya iglemden haberdar
oldufunda ya da gordtiltinde durumu yetkili makamlara bildirmek
(r) "Qrkar iligkisi" ve "grkar gaugmasr" konusunda dikkatli dawanmak
(i) Gorev, unvan ve yetkisini kullanarak kendisi, yakrnlan veya [igtincti kigiler lehine
menfaat sa$layacak davranrglardan kagnmak
fi) Gorevinin ifAsr strastnda ya da bu gorevin sonucu olarak elde etti$i gizli ve ozel
bilgileri, gorevdeyken ve gdrevden aynldrktan sonra yetkili makamlar drgrnda higbir
kurum, kurulug veya kigiye agtklamamak; kendisine, yahnlarrna veya rigrincri kigilere
dofrudan veya dolayh olarak herhangi bir menfaat elde etmek igin kullanmamak.
(k) Ytirtitni$ti gdrevle ilgili bir ig yapan, hizmet veren veya grkar ilighsi olan gergek veya
ttizel kigilerden kendisi, yalanlan, rigiincti kigi veya kuruluglar igin do[rudan veya aracr
eliyle herhangi bir hediye almamakve grkar sa$lamamak
fl) Kamu bina ve tagrtlan ile diler kamu mallan ve kaynaklannln kullanrmrnda israf ve
savurganhktan kagrnmak; mesai sriresini, kalmaklannr, iggtictinri ve imkanlannr
kullanrrken etkin, verimli ve tutumlu dawanmak

AUIINCI BOLUM
AIGDEMIKYONETIM ETidi

6.1. Yiiksekiif, etim kurumlan yiineticilerinin uyaca!,r etik defer ve ilkeler
(a) Universite mensuplanntn kigisel onurunu ve mesleki saygrnhf,rnr gozetmek

@) Universite mensuplan arastnda dil, rrh renh cinsiye! drg goniniim, siyasi drigrince,
felsefi inang, din, mezhep ve benzeri nedenlerle aynm yapmamak
(c) Akademik ozerklif,in gergeklegmesi igin gahgmak; akademik ozgrirhi!"ti, farkh
dtigtince ve gortiglerin bir arada yagayabilmesini tiniversite yagamlnln temel deferi
olarak gormek.
(g) 0[retim elemanlanntn atama ve yiikseltme bagvurulannrn deferlendirilmesinde,
tiniversite senatosunca kabul gormrig akademik performans olgritlerini esas almak;



riniversiteye eleman ahmrnda, ytikseltme ve atamalarda bilimsel standartlann dtgtna

grkmamak; akademik kadro ilanlannda aranan ozel nitelik tariflerinde liyakat kurahntn

ihlal edilmemesine ozen gostermek.
(d) Taciz, bezdirme ve yrldrrma (mobing) gibi etik dtgr davrantglann akademik yatamln
drgrnda kalmasr amacryla her trirlii e[itim, bilinglendirme, bilgilendirme igin gerekli

tedbirleri almak; bu t{irden dawanrglara maruz kalanlann haklannt korumak
(e) Olretim elemanlannrn yurtigi veya yurtdrgr bilimsel faaliyetlere kattltmlannda ve

desteklenmelerinde adalet ve liyakat ilkelerine gore davranmak
(f) Kigilerin ozltik haklarrnr lcsrtlayrcr, kariyerlerine zarar verici engellemelerden uzak

durmak.
G) 0fretim elemanlannrn bilim, sanat, araghrma ve yayrnlarrndan do$an yasal

haklannrn korunmastnt gozetmek
([) Ofretim elemanlannrn ders ytiklerinin uzmanltk alan ve yetkinlik]eri goz oniinde
bulundurarak hakkaniyet gergevesinde dafrtrlmastnt sailamah bunu yaparken kamu
yarannl gozetmek
(h) Universite kaynaklannrn kullanrmrnda ve iglerinin yiirtittilmesinde geffaf ve hesap

verebilir gekilde davranmak.
(r) Universiteyle ig yapma durumunda olan kigi, kurum veya kuruluglar ile kigisel grkar

amagh iligki kurmamak.
(i) Etik kurullann ba[rmsrz gahgmasr igin uygun kogullan saflamak, kurul kararlartnt
hakkaniyetle hayata gegirmek, etik drgr tutum ve davrantglara sessiz kalmamak
fi) Siyasi kurum ve difer sivil toplum kuruluglanyla iligkilerinde tarafstzhk ilkesine
riayet etmek
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