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Sunuş
Alışılmış karakter ve eğilim; ahlakî seviye, moral karakter, alışkanlık ve gelenek
gibi anlamlara gelen ethos kelimesi, günümüzde bilimsel araştırma ve yayınların
temeli olarak anlaşılan etik kavramının kaynağıdır. Antik Yunan’da ethikos, ahlaki
karakter ve gelenekle ilgili olarak kullanılmaktaydı. Çoğul anlamıyla; ‘görgü, adap,
terbiye ’demek olan ethos, kişinin karakter gelişiminde oynadığı rol nedeniyle önem
taşımıştır. İlginç bir şekilde ethos; halkların, toplumların, milletlerin müzikteki
karakteristik özelliklerinin belirtilmesinde de kullanılmıştır. Ayrıca ethos, ahlakî
değerler ve seviye anlamıyla, özellikle ikna amaçlı hitabette, logos (söz) ve pathos
(duygulanım) bileşenleriyle birlikte, Aristo retoriğinin temel bir unsuru olarak yer
almıştır. Felsefe alanında özellikle ‘ahlak felsefesi ’anlamında ethike ve ethic aynı
kelime kökünden gelir.
Etik konusu, özellikle içinde yaşanılan zaman diliminde, neden daha fazla
önemsenmesi ve giderek de önlem alınması gereken bir konu durumundadır? Bu
sorunun cevabı, hiç kuşkusuz, gerçek ve sahte bilimsel araştırma ve yayınlar
arasında mevcut olan ayrımda yatmaktadır. Çünkü teknolojinin gelişen imkânlarıyla
beraber akademik nitelikteki bilgiye erişim olanaklarının da hızlanması ve
çeşitlenmesinin, bilgi alanında giderek daha sık bir şekilde karşılaşılan çeşitli etik
problem ve durumların ortaya çıkmasına daha fazla zemin sağlar hale geldiği bir
gerçektir. Bu durum ise başta intihal meselesi olmak üzere ‘başkalarına ait fikir ve
çalışmaların kendine mal edilerek topluma takdimi’ olaylarının çoğalmasına; istismar
ve ihlallerin daha fazla yaşanır olmasına sebep olmaktadır. İntihal hadisesinde
meselenin odağını, sadece, yararlanılan bir bilimsel kaynağa atıf yapılıp yapılmamış
olmasının veya kaynakçada ilgili esere yer verilip verilmemiş olmasının değil;
‘başkalarına ait fikirlerin gasp edilerek kendine mal edilmesi’ olduğu hususuna dikkat
edilmelidir. Ortaya çıkan bu sakıncalı durumun çözümü, hiç kuşkusuz, akademik
alanda varlık gösteren tüm mensupların, bilimsel, sanatsal, eğitsel, kültürel ve idari
bakımlardan etik değer ve ilkelere güçlü, sarsılmaz ve tavizsiz şekilde bağlılık
göstermeleridir. Bu bağlılık, belirtilen alanlardaki tüm faaliyetlerin olmazsa olmaz ön
koşulunu ve hiçbir surette vazgeçilemeyecek ilkesel zeminini oluşturmaktadır. Bu
noktada konuyu sadece bilimsel araştırma ve yayın etiğiyle sınırlı görmemek ve daha
bütünlüklü bir kavrayışla akademik hayatın tüm bileşenleri arasında mutlak riayet
edilmesi ve gözetilmesi gereken son derece hassas ve kırılgan bir meşruiyet
zemininden bahsedildiğinin farkında olmak, başta gelen bir husustur. Bu bağlamda
‘akademik etik’ denildiğinde odağını Üniversitenin ve Üniversiteyle birlikte bu
kavramın temel birer bileşeni durumundaki tüm akademik ve idari unsurların
oluşturduğuna dikkat edilmelidir.
Bu kılavuz, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde
yürütülen bilimsel, sanatsal, eğitsel ve kültürel tüm faaliyetlerin etik ilke ve
uygulamalarını belirlemek maksadıyla hazırlanmıştır. Üniversitemiz Etik Kurulu
Başkanı Doç. Dr. Okan Murat Öztürk (Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fak. Müzikoloji
Böl.) başkanlığında, Doç. Kazım Çokoğullu (İcra Sanatları Fak. Çalgı Eğitimi Böl.,
Etik Kurulu Bşk. Yrd.) ile Doç. Dr. Gamze Konokman (Müzik ve Güzel Sanatlar
Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Böl. Bşk., Müzik ve Güzel Sanatlar Ens. Md. Yrd.)
tarafından kaleme alınmıştır. Kılavuz, Etik Kurulu’muzun değerli üyeleri; Prof. Dr.
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Serda Türkel Oter (Rektör Yrd., İcra Sanatları Fak. Ses Eğitimi Böl. Bşk.), Prof. Dr.
Zafer Kurtaslan (Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fak. Dekan Yrd., Müzik Eğitimi Böl.,
BAP Koord.), Doç. Dr. Aybige Demirci Şenkal (Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fak.
Dekan Yrd., Görsel Sanatlar Eğitimi Böl. Bşk., Galeri San. Yön.), Doç. Dr. Emrah
Hatipoğlu (Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fak. Müzik Teorisi Böl. Bşk., UZEM Md.),
Doç. Dr. Sinan Ayyıldız (İcra Sanatları Fak. Çalgı Eğitimi Böl. Telli Çalgılar ASD
Bşk.) ve Dr. Öğr. Üyesi İlker Deniz Başuğur’un (Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fak.
Dekan Yrd., Müzik Teorisi Böl.) sağladıkları katkılarla şekillendirilmiştir.
Kılavuzun hazırlanmasındaki değerli ilgi, katkı ve destekleri nedeniyle başta
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak olmak
üzere Etik Kurulu’muzun değerli üyeleri ile kurulumuz idari temsilcileri Aslı Pınar ve
Servet Yılmaz’a; Kılavuz ve ilgili resmî formların, özellikle KVKK kapsamında ayrıntılı
bir değerlendirmesini gerçekleştiren Gülşah Algın, Onur Muslu ve Murat Gülgün‘e
teşekkürü bir borç bilirim. Kurumsal kalite yanında akademik olgunluk ve üretkenlik
açısından vazgeçilmez ve hassas bir konu oluşturan etik alanına yönelik bu kılavuzun
Üniversitemize, akademik camiamıza ve tüm ilgililere yararlı olması ümit ve dileğiyle.

Doç. Dr. Okan Murat Öztürk
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Giriş
Etik, kişilere, kurumlara ve meslek mensuplarının davranışlarına rehberlik eden,
iyi ve doğrunun belirlenmesinde kişi, kurum ve kuruluşlara yol gösteren değerler,
ilkeler ve standartlar bütünüdür. Temel özellikleriyle etik, toplum tarafından idealize
edilen ve paylaşılan ilkesel nitelikteki ahlakî değerlerden oluşur. Kültürel, eğitsel ve
ilkesel nitelikleriyle etik, aynı zamanda felsefenin temel alanlarından birini de
oluşturur.
Bu kılavuz, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde bilimsel,
sanatsal ve eğitsel bakımlardan gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin Etik İlke ve
Kurallara uygunluk çerçevesini belirlemek ve açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.
Üniversitemiz Etik Kurulu’na, kurum içinden veya dışından yapılacak başvurularda
faaliyetlerin nasıl tasarlanması, uygulanması ve yürütülmesi gerektiği konularında
bilgiler içeren kılavuz, Üniversitemiz Etik Kurulu tarafından verilen Etik Kurul Onay
Belgesi bakımından izlenmesi gereken süreçler hakkında da gerekli tanımlama ve
uygulamaları içermektedir.
Kılavuz içeriğinde etik kodlar; bilimsel, sanatsal ve eğitsel faaliyetlerin
katılımcıları ile faaliyetlerin yürütülmesi ve sunulması; kurumsal işbirliğine yönelik
faaliyetlerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi; bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin
değerlendirilmesi (yayın hakemliği, proje hakemliği, editörlük, jüri üyeliği, vb.); telif
hakları ve sınai mülkiyet ve eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili etik ilke ve kurallar yer
almaktadır.

Etik Kodlar
Etik kodlar; kurum ve kuruluşların ilkesel olarak benimsediği ve tüm
mensuplarınca uyulması gereken temel değerlerdir. Etik kodlara gösterilen uyum ve
özen; toplumun, kurum ve kuruluşların istikrarlı, sağlıklı ve adaletli bir işleyişe sahip
olmalarını ve bu işleyişi gelişmiş bir düzen içinde sürdürmelerini sağlar. Böylece
kurum ve kuruluşların, topluma karşı ödev ve yükümlülüklerini ilkeli, tutarlı ve eksiksiz
bir şekilde yerine getirmeleri mümkün olur. Mensupların bunlara uyum sağlaması ve
yönetimin bu kodlara uygun olarak yerine getirilmesi, kurumun mevcudiyeti ve
geleceği açısından önemlidir.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Etik Kodları şunlardır:
1) Üniversitemizin vizyon, misyon ve değerlerine bağlı kalmak;
2) İnsan onuruna ve haklarına saygılı davranmak;
3) Çevre, doğa, canlı hakları ve toplumsal adalet konularına karşı duyarlı olmak;
4) Doğruluk, dürüstlük ve güvenilirliği temel değerler olarak benimsemek;
5) Bilginin üretimi ve paylaşımıyla ilgili tüm süreçlerde şeffaflık ilkesine bağlı
olmak;
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6) Üniversite kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerde iç ve dış denetime açık
olmayı ve hesap-verebilirliği temel bir ilke olarak benimsemek;
7) Kamuya ait mal ve kaynakların kullanımına özen gösterilmesi konusunda
hassasiyet göstermek ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek;
8) Üstlenilen tüm görev ve sorumluluklarda Üniversiteye aidiyeti bir değer olarak
benimsemek ve sürdürmek;
9) Dil, milliyet, etnik köken, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep vb. dayalı her tür ayrımcılığa karşı olmak;
10) Tüm akademik süreçlerin sağlıklı şekilde işletilmesi ve üstlenilen görev ve
sorumlulukların tam bir liyakat ve disiplin içinde yerine getirilmesi konularında
tarafsızlık ilkesini benimsemektir.

Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet
Tasarlama, Uygulama ve Sunma
Süreçlerine İlişkin Etik İlke ve
Kurallar
Katılımcılara İlişkin Hususlar
Bilimsel ve sanatsal faaliyetlere toplumun değişik kesimlerinden bireylerin dâhil
olması, farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. Bilimsel araştırmalarda görüş, bilgi
veya tercihlerine başvurulan katılımcı, denek veya gönüllüler, temelde bilimsel
araştırma bakımından elde edilmek istenen görüşlerin belirtilmesi, deneysel
uygulamalarda yer alınması, kendileriyle ilgili çeşitli verilerin toplanmasına razı
olunması gibi gerekçelerle dâhil olabilmektedir. Sanatsal ve eğitsel faaliyetlere
katılımda ise bireyler, ilgili etkinlik ve çalışmaların tasarlanma, uygulanma ve
gerçekleştirilme aşamalarında, katılımcı, denek, gönüllü veya icracı gibi roller
alabilmektedir. Bireylerin katılımlarının sağlandığı bilimsel ya da sanatsal faaliyetlerde
uyulması gereken etik ilke ve kurallar şunlardır:
1)

2)
3)

Bilimsel araştırmalarda görüşüne başvurulan ya da deneysel uygulamaya
dâhil edilen bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını tehdit edici sorular
sorulmamalı; bu tür uygulamalara yer verilmemelidir. Katılımcıların kişilik
hakları ile özel bilgilerinin korunması sağlanmalıdır.
Katılımcı veya deneklerin temel insan hak ve özgürlüklerini sınırlandıran
uygulamalara yer verilmemelidir.
Araştırmaların, katılımcılar açısından herhangi bir risk veya sorun
oluşturmayacak şekilde planlanmaları ve yürütülmeleri gerekir. Veri
toplama araçlarının (anket, görüşme, ölçme araçları vb.) içeriği ve
uygulanış̧ biçimi; katılımcıları küçük düşürücü, ayrıştırıcı (etnik köken,
inanç, cinsiyet vb.), rahatsız veya huzursuz edici nitelikte olumsuz özellikler
taşımamalıdır.
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Yürütülen bilimsel, eğitsel ya da sanatsal faaliyet hakkında katılımcı veya
deneklere; faaliyetin amacı, beklenen yararları, nasıl yürütüleceği, olası
riskleri, gizlilik ilkesi ve kendilerinden neler bekleneceğiyle ilgili yeterli
düzeyde açık ve anlaşılır bilgi verilmelidir. Ancak bu açıklamalar,
katılımcıların araştırmayla ilgili davranışlarını ve veri toplama araçlarına
verecekleri yanıtları yönlendirmeyecek özellikte olmalıdır. İlgili faaliyete
ilişkin yanlış ya da eksik bilgi verilmesi veya faaliyetlerin asıl amaçlarının
gizlenmesi durumu, açık bir etik ilke ihlali teşkil eder.
5) Bilimsel faaliyetlerde kullanılacak veri toplama araçları (anket, soru kâğıdı,
görüşme formu, test, vb.), çalışmanın amacı doğrultusunda hazırlanmış
olmalı ve çalışmanın amacından bağımsız katılımcıların ırk, etnik kimlik,
sağlık durumu, siyasi görüş, dini inanç gibi kişisel verilerini ve özel nitelikli
kişisel bilgilerini elde etme amacı taşımamalıdır. Katılımcılara ilişkin tüm
kişisel bilgiler (ad, soyad, cinsiyet, kurum, vb.) bilimsel çalışmalarda gizli
tutulmalıdır. Ancak çalışmanın amacı doğrultusunda bu bilgilerin
açıklanmasının gerekli olduğu durumlarda katılımcıların veya katılımcıların
ebeveyn ya da vasileri bilgilendirilerek, rıza için gerekli yazılı onay
alınmalıdır.
6) Yürütülen faaliyete ilişkin bilgilendirmeler, katılımcı veya deneklerin 18
yaşından küçük olmaları halinde doğrudan kendileri ve ebeveynlerine; 18
yaşından küçük olup ayrıca ayırt etme güçlüğü olan bireyler söz konusu
olduğunda ise katılımcıların veli veya vasilerine yapılır.
7) Bilimsel ya da sanatsal faaliyette katılmayı kabul etme ya da reddetme
katılımcının bireysel karar ve rızasına bağlıdır. Bilimsel ya da sanatsal
faaliyete katılımın kabulünü gösteren yazılı bir onay belgesi, katılımcının
kendisi ya da ebeveyn/veli/vasisinden alınmalıdır. İlgili onay yazısının
içeriği; bilimsel ya da sanatsal faaliyeti yürüten birey/ler ile kurum/kuruluş
bilgilerini (ad, adres, iletişim bilgileri, vb.), katılımcıların faaliyet sürecinde
kabul ettiği uygulamaları (örneğin; video çekimi, 5 ay boyunca uygulamaya
katılım, görüşme yapma vb.) bilgilerini içermelidir.
8) Kurumda gerçekleştirilecek bilimsel faaliyetler için Kurum yöneticilerinden
araştırmanın ilgili kurumda yapılabilirliğini gösteren onay yazısı alınmalıdır.
9) Bilimsel ya da sanatsal faaliyete katılım hususunda gerekli onay yazılı
olarak alınmış olsa da katılımcıların ilgili faaliyetten çekilme hakları vardır.
Katılımcıların faaliyete katılımları veya devam etmeleri hususunda
herhangi bir zorlama yapılamaz.
10) Bilimsel ya da sanatsal faaliyette oluşan herhangi bir değişim (örneğin ses
kaydı yerine görüntülü kayıt alınacak olması) katılımcılara bildirilerek,
mevcut değişime rağmen faaliyete katılmaya devam edecekleri hususunda
yeniden bir yazılı onay alınmalıdır.
11) Bilimsel araştırma sürecinde katılımcılardan elde edilen verilerin gizlilik
kurallarına uygun olarak en az iki yıl süreyle araştırma amacına aykırı
olmadığı hallerde anonimleştirmek suretiyle korunmasını sağlamak
araştırmacının yükümlülüğü korunması araştırmacının sorumluluğundadır.
4)

9

Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetlerin
Yürütülme ve Sunulma Süreçlerine
İlişkin Etik İlke ve Kurallar
Bilimsel Araştırma Tasarım, Uygulama ve Sunum Süreçlerine
İlişkin Hususlar
Bilimsel araştırmanın tasarlanması, uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve elde
edilen bulguların bilimsel zeminlerde paylaşılması aşamalarında araştırmacılar
tarafından uyulması gereken etik ilke ve kurallar aşağıda tanımlanmıştır:
1)

2)

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci ve 24’üncü maddelerine
dayanılarak hazırlanan Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve
Yayın Etiği Yönergesinde yer alan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine
aykırı eylemler ile diğer etik ihlaller gerçekleştirilmemelidir1. Akademik
çalışmanın hazırlanması ve sunulması sürecinde etik ihlali olarak
değerlendirilen bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı başlıca eylemler –
belirtilenlerle sınırlı olmamakla beraber– şunlardır:
a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya
eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya
tamamen kendi eseri gibi göstermek;
b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif
edilmiş̧ verileri kullanmak;
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek;
araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış̧ gibi
göstermek; destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda
araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek;
d) Tekrar Yayım: Mükerrer nitelikteki yayınları akademik atama ve
yükseltmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak;
e) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü
bozacak tarzda ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden
fazla sayıda yayımlayarak, bu yayınları akademik atama ve
yükseltmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak;
f) Haksız Yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil
etmek veya aksine, katkı sahibi kişileri dâhil etmemek; yazar
sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek;
aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak;
aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına
dâhil ettirmek.
Bilimsel araştırmaya başlamadan önce katılımcılardan ve çalışmanın
gerçekleştirileceği kurumlardan gerekli izinlerin yazılı olarak alınması;
araştırmaya ilişkin bilgilendirmelerin (araştırmanın amacı, uygulamanın

1

https://www.uak.gov.tr/Documents/mevzuat/2021/%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TELERARA
SI%20KURUL%20B%C4%B0L%C4%B0MSEL%20ARA%C5%9ETIRMA%20VE%20YAYIN%20ET%C
4%B0%C4%9E%C4%B0%20Y%C3%96NERGES%C4%B0-29012021.pdf
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içeriği, yöntemi, verilerin kullanım amacı, riskleri, katılımcılara yönelik
olumsuz özelikleri, vb.) açık, net ve anlaşılır biçimde yapılması
gerekmektedir. Katılımcılardan elde edilen veriler gizlilik esasına uygun
olarak korunmalı ve saklanmalıdır.2
3) Araştırmacı, araştırmanın tasarımı, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde
gerekli yeterliliğe sahip olmalıdır.
4) Araştırmanın planlanması, yürütülmesi, bulguların analizi ve sonuçların
paylaşılması sürecinde dürüstlük, açıklık ve şeffaflık ilkelerine uygun
davranılmalıdır.
5) Bilimsel araştırmanın tüm süreçleri objektiflik ilkesiyle yürütülmelidir.
6) Diğer araştırmacıların görüş, öneri, uygulama, sözlü/yazılı söylem, vb.
ortaya koyduğu bilgilerden yararlanılması durumunda bilginin kaynağı açık
olarak belirlenmelidir. Kaynak göstertilmeden kullanılan bilgi ya da kaynak
gösterim ilkelerine uygun olmadan eksik ya da hatalı kaynak gösterimi etik
ihlalidir. Kaynak göstermenin yanı sıra, telif hakkı vb. yasal zorunlulukların
gerekli kıldığı durumlarda, telif haklarını elinde tutan kişi veya kuruluştan
izin alınması gerekir.
7) Araştırmanın tasarlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinin
bilimsel yöntemle gerçekleştirilmelidir. Gerçek ve tahrif edilmemiş veriler
üzerinde bilimsel yöntemle araştırmanın yürütülmesi gerekmektedir. Elde
edilen verilerin saptırılmadan, gerçek veriler olarak sunulması, elde edilen
verilere dayalı çıkarımlarda bulunulması; çalışmanın sonuçlarının objektif,
açık ve gerçeğe uygun olarak sunulması gerekmektedir.
8) Bilimsel bir yayında, bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak sunulması, içeriğin
tarafsız, kişisel çıkarlar, görüş ve inançlardan bağımsız olarak oluşturulup
sunulması gerekmektedir.
9) Araştırmaya başlarken, araştırma sürecindeki görevler ve yayınlarda
oluşan tüm hakların dağılımı belirlenmelidir.
10) Yazar Adlarına İlişkin Etik Kurallar:
Araştırmanın yayınlanması veya sanatsal faaliyetin gerçekleştirilmesi ve
sergilenmesi sürecinde yazar ve icracıların araştırma ve faaliyete ilişkin
katkıları dikkate alınarak, yazar/icracı adlarında sıralama yapılmalıdır.
Ortak yazarlı/icracılı çalışmalarda tüm kişiler, bilimsel ve sanatsal etik
açısından, çalışmanın tümünden sorumludur. Yazar ve icracıların
çalışmaya katkılarının eşit olması durumunda, yazar veya icracı adlarının
sıralanışında alfabetik sıralama esas alınır. Projelerden üretilen her türlü
yayın ve çalışmada yazar/icracı adları ve sıralaması proje yürütücüsü
tarafından belirlenir. Ortak yazar veya icracı olma ölçütünü sağlamamasına
rağmen kişi adlarının bu kategorilerde yazılması durumu etik ihlalidir.
Lisansüstü tezlerden üretilen bilimsel yayınlarda öğrenci ve danışmanın
ismi yazar olarak belirtilmelidir. Tüm faaliyetlerde çalışmaya dâhil olanların
katkılarının görünür kılınması sağlanmalıdır.
11) İlgili bilimsel araştırma ve sanatsal faaliyetlerin tasarımı, yürütülmesi, yayın
veya icra aşamaları bilimsel ve sanatsal liyakat temel alınarak
yürütülmelidir.
12) Gerçekleştirilen araştırma ve çalışmalarda, mevzuatın veya Türkiye’nin
taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili hükümlerine aykırı
uygulamalarda bulunulmamalıdır.

2

Ayrıntılı bilgi için bkz. Katılımcılara İlişkin Hususlar.
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Kurumsal İşbirliğiyle Hazırlanıp Sunulan Faaliyetlere İlişkin
Hususlar
Üniversite üyelerince kurum dışı iş birliğiyle gerçekleştirilecek bilimsel ya da sanatsal
faaliyetlerin hazırlanması ve yayınlanmasına ilişkin etik ilke ve kurallar aşağıda
sunulmuştur:
1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

Faaliyetin gerçekleştirilme sürecinde herhangi bir kurum/kuruluş ya da kişi
ya da kişilerden destek alınması durumunda, araştırmanın yayınlanması
ve sanatsal faaliyetin gerçekleştirilmesi aşamasında destekçilere ilişkin
bilgiler ile destekçiler tarafından sağlanan bilimsel ya da sanatsal katkının
açıklanması gerekmektedir. Destekçilerin araştırma kapsamındaki
yayınlarda bilgilerinin açıklanmamasına yönelik istemleri dikkate alınmaz.
Bu isteklerinin dikkate alınmaması; araştırma sonuçlarının güvenirliğinin ve
geçerliğinin değerlendirilmesinde önem teşkil etmektedir. Çünkü
araştırmaya mali ve bilimsel katkı sağlayan destekçiler ile araştırmayı
gerçekleştirenler arasında çıkar ilişkisinin olmaması ve araştırma
sonuçlarının destekçiler lehine çarpıtılmaması beklenmekte olup, bu da
destekçilere ilişkin bilgilerin eksiksiz biçimde sunulmasıyla mümkündür.
Kurum dışı iş birliğiyle gerçekleştirilen bilimsel ya da sanatsal çalışmalarda
bilgi gizliliğinin gerektiği durumlarda çalışma ortakları tarafından bu kurala
uyunur. Gizlilik özelliği taşımayan durumlarda sürecin şeffaflığı garanti
altına alınır.
Üniversite dışı bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde/etkinliklerde toplumsal
fayda ölçütü dikkate alınır.
Alınan mali desteğin kaynağı açıklanır. Ayrıca Üniversitenin fikri mülkiyet
hakkı korunur; iş birliği gerçekleştirilen diğer kurum ya da kurumların da
fikri mülkiyet haklarının korunmasına önem verilir.
Üniversite dışı birey ya da kurum/kurumlarla yürütülen çalışmalarda
Üniversitenin izni olmadan reklam yapılamaz. Reklam amacı taşıyan yayın
ve benzeri çalışmalar yapılamaz.
Üniversite üyelerinin kurum dışı bilimsel çalışma ve sanatsal faaliyetleri
şeffaf olup, Üniversitenin bilgisi ve kontrolü dâhilindedir.
Üniversite üyelerince gerçekleştirilen kurum dışı bilimsel/sanatsal
çalışmalardan kişisel çıkarlar elde edilemez. Üniversite üyelerince
gerçekleştirilen kurum dışı sanatsal ve bilimsel tüm çalışmalarda
Üniversitenin adına yer verilmesine ve kurumun saygınlığının korunmasına
özen gösterilmelidir.
Kurum dışı gerçekleştirilecek faaliyetlerde kurumun misyon, vizyon, ilke ve
değerleri gözetilir. Kurum dışı gerçekleştirilecek çalışmalar nesnellik ve
tarafsızlık ilkesiyle yürütülür.
Kurumsal iş birliği ile gerçekleştirilen çalışmalarda da araştırma
gereklilikleriyle sınırlı olmak üzere araştırma verilerinin gizliliği esastır.

Telif Hakları ve Sınai Mülkiyete İlişkin Hususlar
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun3 amacı; fikir ve sanat eserlerini
meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı
sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini
gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki
3

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5846.pdf
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manevi ve mali haklarını korumak olup, araştırmacı ve sanatçılar tarafından bilimsel
araştırma ile sanatsal çalışmaların (faaliyetlerin) yürütülmesi sürecinde ilgili kanun
hükümlerine uyulması gerekmektedir.
Bilimsel araştırma ve sanatsal çalışmaların (faaliyetlerin) yürütülmesi sürecinde
marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin
hakların korunmasının amaçlandığı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu4 hükümlerine
uyulması önem taşımaktadır.
Belirtilen kanunlar ile ilgili diğer kanun hükümlerine uyulmaksızın
gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar ile sanatsal faaliyetlerde etik ihlale yol
açmaktadır.

Faaliyet Değerlendirmeye
Etik İlke ve Kurallar

İlişkin

Bilimsel Araştırmanın Değerlendirilmesine İlişkin Hususlar
Editörlük
Bilimsel araştırmaların en hassas unsurunu teşkil eden akademik editörlük
sürecinde uyulması gereken etik ilke ve kurallar şunlardır:
1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

4

Akademik dergi editörleri, akademik bilgi üretiminin başta gelen denetim ve
onay aşamasını oluşturan hakemlik incelemelerinin adil, önyargısız,
tarafsız (ırk, din, milliyet, cinsiyet, düşünce ve eğilim ve kurumsal veya
kişisel yakınlık gibi etkilerden uzak) ve zamanında yapılmasını sağlamakla
yükümlüdür.
Editörler, araştırmaların değerlendirilmesi konusunda alanlarında uzman,
araştırma konusuna hâkim ve çıkar çatışması ya da çıkar birliği
bulunmayan nitelikteki hakemlerin seçilmesi hususuna özel bir önem
atfetmeli ve gereken özeni göstermelidir. Değerlendirme süreci, editörler
tarafından ihmal nedeniyle veya kasten geciktirilmemelidir.
Editörler, dergilerine gönderilen materyallerin inceleme sırasında gizli
kalmasını sağlayacak sistemlere sahip olmalıdır. Araştırmayla ilgili elde
edilen kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması, etik bakımdan başta gelen bir
özelliktir. Çalışmaya ilişkin bilgiler; yayın kurulu üyeleri, hakemler ve
yazar/lar dışındaki kişilerle paylaşılmamalıdır.
Editörler, araştırma raporlamasının doğruluk, eksiksizlik ve netliğini temin
ve teşvik eden süreçleri benimsemelidir.
Editörlerin yayınlanmak üzere bir makaleyi kabul etme veya reddetme
kararları, makalenin önemi, orijinalliği ile açıklığına ve çalışmanın geçerliliği
ile dergi uzmanlık alanlarına uygunluk ölçütlerine dayanmalıdır.
Yayınla ilgili ciddi sorunlar tespit edilmedikçe ve gerekçelendirilmedikçe,
editörler gönderileri kabul etme kararlarını değiştirmemelidir.
Yeni editörler, ciddi sorunlar tespit edilmedikçe ve gerekçelendirilmedikçe,
önceki editör tarafından verilen yayınlama kararlarını değiştirmemelidir.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6769.pdf
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8)

9)
10)

11)
12)
13)
14)

Hakem değerlendirmesi süreçlerinin ayrıntılı açıklaması yapılmış olmalıdır
ve araştırmaların değerlendirmesi açıklanan süreçlere uygun olmalıdır.
Açıklanan süreçlerden herhangi önemli bir değişim ya da gecikme
gözlenmesi durumunda gerekli gerekçelendirme editör tarafından
yapılmalıdır.
Editörler, yazarlardan beklenen tüm hususlar için yazarlara rehber olacak
bir kılavuz yayınlamalıdır ve bu kılavuzun erişilebilir olmasını sağlamalıdır.
Yazarların, uygulanabilir olması ve gerekçelendirilmesi halinde,
çalışmalarının belirtilen hakemlerce değerlendirilmemesine ilişkin
taleplerine saygı duyulmalıdır.
Araştırmanın etik kurallara uygun olarak gerçekleştirilmiş olmasına dikkat
edilmelidir.
Hakem raporları üzerinde değişiklik yapmaksızın ilgili raporları
yazar/yazarlara zamanında ulaştırır.
Yayın öncesinde ilgili araştırmadan kendi çalışmaları için faydalanamaz ya
da başkalarının faydalanmasına izin vermez.
Editörlük görevine ilişkin diğer etik ilke ve kurallara uygun davranır.

Yayın Hakemliği
Bilimsel araştırmaların değerlendirilmesi sürecinde yayın hakemlerince
uyulması gereken etik ilke ve kurallar şunlardır:
1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)

Bilimsel çalışmalar hakemler tarafından adil ve tarafsız değerlendirilmelidir.
Değerlendirme süreci din, dil, ırk, cinsiyet, düşünce, vb. kişisel özelliklerden
bağımsız gerçekleşmelidir. Çıkar çatışması ya da çıkar örtüşmesi, kişisel
ya da kurumsal yakınlık vb. yazar ile hakem arasında etkileşimi gösteren
durumların olması halinde hakem çalışmayı değerlendirmeyi reddederek
editör veya kurul başkanına iade etmelidir.
Hakemler
uzmanlık
alanıyla
ilgili
gerçekleştirilen
çalışmaları
değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Hakemler çalışmanın değerlendirme sürecini gizlilik ilkesine uygun
yürütürler. Bu ilke gereğince, hakem değerlendirilmesi amacıyla kendisine
gönderilen çalışmayı, çalışmaya ilişkin ek dokümanları ve çalışmaya ait
kişisel bilgileri kimseyle paylaşmamalıdır. Yayın öncesinde ilgili çalışmadan
faydalanmamalı ve başkalarının faydalanmasına izin vermemelidir.
Hakemler, çalışmaları hakemlik yaptıkları dergi tarafından belirlenen
ayrıntılı değerlendirme ölçütleri ve bilim etiği çerçevesinde değerlendirmeli,
değerlendirme raporlarını bilimsel yaklaşıma uygun, açık, şeffaf ve anlaşılır
olarak oluşturmalıdır. Çalışmaya yönelik geri bildirim verirken bilimsel ve
yapıcı dil kullanımına dikkat edilerek, yazarı küçük düşürücü veya ayrıştırıcı
ifadeler kullanılmamalıdır. Çalışmanın reddedilmesi durumunda,
reddedilme gerekçesi bilimsel yaklaşımla açıklanmalıdır.
Hakemler tarafından çalışmanın zamanında değerlendirilmesi ve ihmal
edilmemesi gerekmektedir.
Hakemler çalışmanın etik kurallara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini
dikkate almalıdır.
Hakemler, yayın hakemliği görevine ilişkin diğer etik ilke ve kurallara uyar.
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Proje Hakemliği, Proje İzleyiciliği
Komisyon, Kurul veya Panel Üyeliği

ve

Proje

Değerlendirme

Resmi ya da özel kurumlar tarafından desteklenen projelerin değerlendirilme
sürecinde görev alacak kişilerce (Proje Hakemliği, Proje İzleyiciliği ve Proje
Değerlendirme Komisyon/Kurul/Panel Üyeliği) uyulması gereken etik ilke ve kurallar
aşağıdaki gibidir:
1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

Aksine düzenleme bulunmadıkça, yayın hakemliğiyle ilgili etik ilke ve
kurallara uyulmalıdır.
Projeyle ilgili değerlendirmeler genel bilimsel etik kurallara uygun
gerçekleştirilir.
Proje önerilerinin içeriği kişisel amaçlar için kullanılamaz. Projelerin
değerlendirilmesi süresinde önerilen projelerden değerlendiriciler
faydalanamaz ya da başkalarının faydalanmalarına izin vermezler. Proje
değerlendirme süreci gizlilik ilkesine uygun gerçekleştirilir.
Proje hakemliği/izleyiciliği sırasında proje ekibiyle çalışmayla ilgili olarak
bilgi alışverişinde bulunulmamalıdır.
Proje değerlendirme sürecinde görev alacak kişilerce proje önerileri proje
değerlendirme ölçütleri kapsamında nesnel bir yaklaşımla değerlendirilir.
Projenin gerçekleştirilebilirliğini ve projenin yürütüleceği birimin araştırma
altyapısının projede istenen malzeme ile uyumluluğunu nesnel biçimde
değerlendirmelidir.
Sonuç raporu ile ara raporların değerlendirilmesinde tutarlılık
önemsenmeli, ara rapor döneminde önerilmeyen köklü değişiklikler sonuç
raporu döneminde istenmemelidir
Proje değerlendirme süreci için öngörülen zamana uyum sağlanmalı, ihmal
ya da kasıtlı gecikmeler nedeniyle proje değerlendirme süreci
aksatılmamalıdır.
Birim ve alt birim yöneticileri, projenin bilimsel içeriğiyle ilgili görüş
bildirmemeli, hakemlik rolünü üstlenmemelidir.

Jüri Üyeliği
Jüri üyeliği görevini gerçekleştirecek kişiler tarafından uyulması gereken etik ilke
ve kurallara aşağıda yer verilmiştir:
1)

2)

3)

4)

Bilimsel jürilerde değerlendirme adil, tarafsız, önyargısız ve bağımsız
olmalıdır. Değerlendirme süreci din, dil, ırk, cinsiyet, düşünce, vb. kişisel
özellikler ile çıkar çatışması ya da örtüşmesi, kişisel ya da kurumsal
yakınlık vb. şahsi ilişkilerden bağımsız gerçekleşmelidir. Şahsı ilişkilerin
varlığı durumunda jüri üyesi ilgili görevi kabul etmemelidir.
Jüri üyeleri, değerlendirmelerinin bilim etiğine uygunluğuna dikkat
etmelidir. Değerlendirme raporlarını ve tutanakları bilimsel yaklaşıma
uygun, açık, şeffaf ve anlaşılır olarak oluşturmalıdır. Jüri üyesinin karara
katılmadığı durumlarda bilimsel yaklaşımla gerekçeli bir ek rapor
hazırlanmalıdır.
Çalışmanın ya da adayın değerlendirilmesi sürecinde bilimsel ve yapıcı dil
kullanımına dikkat edilmeli, adayı küçük düşürücü veya ayrıştırıcı ifadeler
kullanılmamalıdır. Adayı ve/veya diğer jüri üyelerini baskı altına alıcı,
olumlu veya olumsuz, yönlendirici tutum ve davranıştan kaçınmalıdır.
Değerlendirdiği çalışmadan yayın öncesinde kendi çalışmaları için
faydalanamaz ya da başkalarının faydalanmasına izin vermez.
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5)
6)

7)
8)
9)

Hakkında etik inceleme yürütülen bir adayın değerlendirilmesi, etik
inceleme sonuçlanıncaya kadar bekletilmelidir.
Adayın,
uygulanabilir
olması
ve
gerekçelendirilmesi
halinde,
çalışmalarının,
belirlenmiş
olan
jüri
üyesi
veya
üyelerince
değerlendirilmemesi yönündeki talebi saygı ve anlayışla karşılanmalıdır.
Adayın çalışmaları, bilimsel etik ölçütlere uygunluk açısından da incelemeli
ve değerlendirmelidir.
Jürilerin belirlenmesinde etik ölçütler dikkate alınmalıdır.
Jüri üyeleri, çalışmanın ya da adayın değerlendirilmesi sürecini gizlilik
ilkesine uygun yürütmelidir.

Eğitim-Öğretim Sürecine İlişkin Etik
İlke ve Kurallar
Öğreticilik Rolüne İlişkin Hususlar
Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri gereğince, öğretim
elemanlarının eğitim-öğretim sürecinde uyması gereken etik ilke ve kurallar
tanımlanmıştır. Öğretim elemanlarının ilgili kurallara uyarak eğitim öğretim sürecini
yürütmeleri gerekmektedir5.
1)
2)
3)

4)

5)

5

Derslerini, yetkili kurulların onayladığı program içeriğine uygun olarak verir.
Engelli öğrencilere ilgili yasaların gerektirdiği destek ve yardımı sağlar.
Ders programında belirlenen yer ve zamanda dersinde bulunur. Verdiği
tüm dersler için yazılı bir ders planı hazırlar ve bu ders planını ilk dersten
itibaren her öğrencinin erişimine açar. Bir ders planında yer alması gereken
bilgiler şunlardır:
a) Ders hakkında genel bilgiler (ders kodu ve adı, ön koşullar, haftalık
çalışma planı, öğretim elemanının adı, oda numarası, telefon numarası,
e-mail adresi vb.);
b) Bölüm ve birim tarafından daha önce kabul edilmiş ders amaçları ve
öğretim yöntemleri (anlatım, tartışma, laboratuvar çalışması vb.);
c) Ders için gerekli materyaller (kitaplar, broşürler, kütüphane kaynakları
vb.);
d) Dersin içeriğini oluşturan ana ve yan konular;
e) Ders için gerekli okuma, yazma ödevleri ya da sözlü çalışmalar ve
bunların tahmini tarihleri;
f) Öğrencinin akademik başarısını değerlendirmede kullanılacak yöntem
ve ölçütler;
g) Akademik dürüstlüğe aykırı davranışlarla ilgili açıklamalar;
h) Öğretim elemanının görüşme saatleri.
İlgili yasalar gereğince öğrencilerin derslerden aldıkları notları, mahkeme
kararı ve öğrencinin yazılı izni olmadıkça açıklayamaz. Öğrencilerin notları
eğitsel ve yasal gereklilikler açısından yalnızca üniversite yönetimi, öğretim
elemanı ve ilgili personel tarafından görülebilir.
Yetkili makamlardan izin almaksızın veya geçerli mazereti olmaksızın ders
ya da üniversite ile ilgili görevlerinde devamsızlık yapamaz.

http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/yuksekogretim-etik-davranis-ilkeleri.pdf
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Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri gereğince, öğretim üyelerinin
öğrencilere karşı yükümlülükleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Öğrencileri araştırma ve öğrenmeye teşvik eden ve cesaretlendiren bir
ortam yaratır.
Öğrencileri mesleğin ya da disiplinin temel değer ve ilkelerini öğrenmeye,
fikirlerini serbestçe ifade etmeğe ve bağımsız düşünmeğe teşvik eder
Her dersin/programın öğrenme çıktılarını açık hale getirir, dersin
gerekliliklerini ve başarı ölçütlerini belirler.
Öğrencilerin çalışmalarını ve performanslarını adil, tarafsız ve dürüst
olarak değerlendirir, değerlendirmeleriyle öğrencilerin öğrenmelerine katkı
sağlar, zamanında ve yapıcı geri bildirimler verir.
Öğrencilerin çalışmalarını ve sınavlarını zamanında değerlendirir ve
duyurur.
Öğrencilerin öğrenme özgürlüklerini korur, öğrenme haklarına zarar
verecek uygulamalara izin vermez.
Öğrencilerin derslerle ilgili değerlendirmelerini dikkate alır.
Yasal olarak açıklanması gerekenler dışında, öğrencilerin özel-kişisel
bilgilerine saygı gösterir, bu bilgileri gizli tutar ve paylaşmaz.
Öğrencilere, öğretim sürecinde, diğer çalışmalarda ya da kamu
hizmetlerinde taşımaları gereken mesleki ve entelektüel yükümlülüklerini
bildirir.
Kişisel çıkarları için öğrencilerini istismar etmez ya da ortaklaşa hazırlanan
bir çalışmayı öğrencilerin katkılarını belirtmeden sunmaz.
Öğrencilere referans olurken adil ve nesnel davranır.
Öğrencilerle arasında, mesleki profesyonellik sınırlarını aşacak ölçüde
kişisel yakınlık ve ilişkilere izin vermez.
Her türlü tacizin hiçbir biçimde kabul edilemez olduğunu bilir ve buna göre
davranır.
Öğretim verdiği alanda, öğrencilerin güncel ve kaliteli eğitim alabilmesi için
araştırmalar yaparak uzmanlığını sürekli geliştirir.
Öğrencilerin farklı yeteneklere ve özelliklere sahip olduklarını kabul eder ve
her bir öğrencinin entelektüel ve kişisel gelişimine katkı sunmaya çalışır.
Hassas konulara değinirken öğrencilerin duygu ve düşüncelerine saygı
duyar.
Öğrencilerin yüksek mesleki etik değerlerle yetişmeleri ve çok yönlü
gelişmeleri için onlara davranışları ile örnek olur.
Öğrencilerin birbirlerine ve öğretim elemanlarına karşı saygı duymalarını
teşvik eder.
Öğrencileri, öğrenmelerine engel olacak ya da sağlıklarına ve
güvenliklerine zararlı olan ortamlardan korumaya özen gösterir.
Öğrencilerden herhangi bir ikramı veya hediyeyi kabul etmez.

Akademik Tez Danışmanlığına İlişkin Hususlar
Akademik tez danışmanlığı yürüten kişiler tarafından uyulması gereken etik ilke
ve kurallar şunlardır:
1)

2)

Öğrenciye tez çalışma önerisinin oluşturulmasında, tezin yürütülmesi ve
sonuçlandırılması aşamalarında bilim etiği çerçevesinde rehberlik etmeli,
çalışmanın her aşamasında tez danışmanlığı sorumluluğunu üstlenmelidir.
Öğrencinin çalışmalarının bilim etiğine uygunluğunu kontrol etmeli ve
gereken düzeltmeleri gerçekleştirmelidir.
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3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

Öğrencinin tez çalışmasını ya da çalışmaya ilişkin verileri, bulguları ya da
çalışmanın sonuçlarını tezin yayınlanma süreci öncesinde kendi
çalışmaları için kullanmamalı, başkalarının kullanmasına imkân
sağlamamalıdır.
Tez danışmanı öğrenciye davranış etiği kurallarına uygun davranmalıdır.
Öğrenciye tez çalışması için sağlayacağı rehberlik süreçleri ile
değerlendirme süreçlerini zamanında yürüterek, ihmal ya da kasıtlı olarak
geciktirmemelidir.
Öğrencinin tez danışmanlığı görevini haklı bir mazeret ve gerekçe
olmaksızın bırakmamalıdır.
Veri toplama sürecinde katılımcıların kişisel ve özel bilgilerinin gizli
kalmasına ve paylaşılmamasına; kullanılacak veri toplama araçlarının etik
ilke ve kurallar çerçevesinde hazırlanmış olmasına dikkat etmelidir.
Öğrenciye tez çalışması için etik kurul onay belgesi alma sürecinde
gereken rehberliği sağlamalıdır.
Öğrenci ve tez danışmanının teze yönelik çalışmaları düzenli olmalıdır.
(Öğrenci ve tez danışmanı görüş birliğiyle ortak bir çalışma takvimi
planlanmalı ve bu plana uymalıdır.)
Tez danışmanının teze yönelik değerlendirmeleri açık, anlaşılır ve bilimsel
yaklaşıma uygun olmalıdır. Tez çalışmasına yönelik geri bildirim verirken
bilimsel ve yapıcı dil kullanımına dikkat edilerek, öğrenciyi rencide edici,
küçük düşürücü ve ayrıştırıcı ifadeler kullanılmamalıdır.
İlgili Enstitünün lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği ile yönergelerine
ilişkin bilgi sahibi olarak öğrenciye rehberlik etmelidir. Enstitü, ilân etmiş
olduğu akademik takvimine hâkim olmalı, teze yönelik çalışmaların
akademik takvime uygunluğunu sağlamalıdır.
Öğrencinin, uygulanabilir olması ve gerekçelendirilmesi halinde, tez
danışmanının değiştirilmesine yönelik talepte bulunması durumu anlayışla
karşılanmalıdır.
Tez danışmanlığına ilişkin diğer etik ilke ve kurallara uygun davranır.

Öğrenciliğe İlişkin Hususlar
Öğrencinin bilimsel çalışmaları ve tez danışmanı ile ilişkilerinde uyması gereken
etik ilke ve kurallar aşağıda yer almaktadır:
1)
2)
3)
4)

5)

Bilimsel çalışmalarını (tez/proje/seminer, vb.) bilim ve araştırma etiği ilke
ve kuralarına uygun yürütmelidir.
Tez danışmanıyla ilişkilerinde davranış etiği kurallarına uygun
davranmalıdır.
Tez danışmanının teze yönelik değerlendirmelerini ve önerilerini dikkate
alarak gereken düzeltmeleri yapmalıdır.
Veri toplama sürecinde katılımcıların kişisel ve özel bilgilerinin gizli
kalmasını ve paylaşılmamasını sağlayarak, veri toplama araçlarını etik ilke
ve kurallar çerçevesinde hazırlamalı; eğer çalışmasında başka
araştırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama araçlarını kullanacak ise,
ilgili ölçme araçlarının etik ilke ve kurallar doğrultusunda hazırlanmış
olmasına dikkat etmeli ve ölçme aracının kullanımı için gereken izinleri
almalıdır.
Çalışmada kullanılacak ölçme araçlarının önyargısız (ırk, din, milliyet,
cinsiyet, düşünce ve eğilim ve kurumsal/kişisel yakınlık gibi etkilerden
uzak), tarafsız ve bağımsız olarak hazırlanmış̧ olmasına dikkat etmelidir.
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6)

7)

8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)

Çalışma verilerinin elde edileceği kurum/kuruluşlardan gereken izinlerin
alınarak, katılımcıların gönüllülük esasıyla çalışmaya katılımları
sağlanmalıdır.
Tez çalışmalarına yönelik danışmanıyla düzenli olarak görüşmeli,
çalışmasının her aşamasında danışmanına bilgi vermeli ve danışmanının
önerileri ile geri bildirimlerini dikkate almalıdır. Tez çalışmasını ihmal ve
kasıtlı gecikmeler nedeniyle aksatmamalıdır.
Öğrenci tez çalışması hususunda kendisine düşen görev ve sorumlulukları
zamanında gerçekleştirir.
Tez danışmanıyla çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirir.
Danışmanın izni olmaksızın tez çalışmasıyla ilgili yayın yapmamalı, tez
çalışması verilerini başka araştırmalarda kullanmamalıdır.
Öğrenci, anket, görüşme, odak grup çalışması, gözlem vb. teknikler içeren
tez çalışması için Etik Kurulu Onay Belgesi almakla yükümlüdür. Etik
Kurulu onayı gerektiren tezlerde, onayla ilgili bilgilere tezin yöntem
bölümünde yer verilmelidir.
İlgili Enstitünün lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği ile yönergelerine
ilişkin bilgi sahibi olmalıdır. Tez çalışmalarının ilgili Enstitünün akademik
takvimine, yönetmelik ve yönergelerine uygun gerçekleştirir.
Öğrencinin, uygulanabilir olması ve gerekçelendirilmesi halinde, tez
danışmanının değiştirilmesine yönelik istekte bulunabilir.
Öğrenci bilimsel çalışmalarında ve tez danışmanı ile ilişkilerinde diğer etik
ilke ve kurallara uyar.
Öğrenci, anket, görüşme, odak grup çalışması, gözlem vb. teknikler içeren
tez çalışması için Etik Kurul onay belgesi almakla yükümlüdür. Etik Kurul
onayı gerektiren tezlerde, onayla ilgili bilgilere tezin yöntem bölümünde yer
verilmelidir.

Bilim Etiğine
Durumlar

Aykırı

Olmayan

Bir başkasının özgün üslup ve ifadesini aynen kullanmamak şartıyla, anonim
bilgilerin, evrensel olarak tanınan bilim kuramlarının, bilim alanlarının temel
bilgilerinin, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermelerin çalışmalarda
kullanılması etik ihlal olarak değerlendirilemez. Anonim eser, yazarı bilinmeyen
ve/veya topluma mal olmuş eser anlamındadır. Bu tür kaynaklar anonim bilgi olarak
değerlendirilir.

MGÜ Etik Kurulu Etik Onay Başvuru
ve Değerlendirme Süreci
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi üyelerinin ya da kurum dışı
bireylerin gerçekleştirmeyi planladıkları, hayattaki bireylerden veya canlılardan
müdahale, etkileşim veya gözlemleme yoluyla bilgi toplamayı veya bireyler hakkında
tanımlanabilir kişisel bilgi toplamayı içeren çalışmalar kapsamında (tıbbi klinik deney
niteliğinde olmayan) betimsel ya da deneysel çalışmaları (anket, ölçek, başarı testi,
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gösterge çizelgesi, gözlem, görüşme vb. veri toplama araçları kullanılan çalışmalar,
dokuman analizi, ses ve görüntü kayıtlarının incelenmesi, vb.) için Etik Onay Belgesi
başvuru süreci aşağıda açıklanmıştır:
1)

Etik Kurulu Etik Onay Başvuru Formu (Bilim Etiği Başvuru Formu) ve
Taahhütnameyle birlikte gerekli tüm başvuru belgelerini içeren Etik Kurulu
başvuru dosyası, araştırmacı tarafından hazırlanır. Katılımcıların gönüllü
katılımını gösteren belge, gerektiği hallerde veli/vasi onay formu ile
çalışmanın gerçekleştirileceği kurum ya da kuruluşlardan alınan izin
belgeleri ve araştırmayla ilgili diğer belgeler başvuru dosyasına eklenerek
Rektörlüğe sunulur.

2)

Başvuru, Rektörlük tarafından Etik Kurul Sekretaryasına gönderilir.

3)

Sekretarya, başvuru dosyasını, Etik Kurul Başkanlığı’na gönderir.

4)

Etik Kurul, üyeleri arasından, dosyanın ön-incelemesi için bir raportör
seçer.

5)

Raportör dosyayı inceleyerek, araştırmanın bilim etiğine uygunluğunu
değerlendirdiği raporu Etik Kurulu’na sunar.

6)

Etik Kurul, sunulan rapor doğrultusunda ilgili dosyayı etik ilke ve kurallara
uygunluk açısından değerlendirir ve karara bağlar.

7)

Varılan Karar, Etik Kurulu Başkanlığı tarafından Rektörlüğe iletilir ve
Rektörlük, kararı ilgili kişi, kurum veya birime üst yazıyla bildirir (Tablo 1).
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Tablo 1 MGÜ Etik Kurulu etik onay başvuru ve değerlendirme süreci.

MGÜ ETİK KURULU
ETİK ONAY BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ



1

Başvuru dosyasının Rektörlüğe teslim edilmesi

Dosya İçeriği Etik Kurulu Onay Başvuru Formu
Taahhütname
Gönüllü Katılımcı Formu
İlgili kurumlardan alınan izin belgeleri
Araştırmacı tarafından eklenen diğer belgeler



2

Başvuru dosyasının Rektörlük tarafından Etik Kurulu Sekreteryasına gönderilmesi



3

Sekreteryanın ilgili başvuru dosyasını Etik Kurulu Başkanlığı'na iletmesi



4

Etik Kurulu tarafından başvuru dosyasının etik açıdan incelenmek üzere raportör ataması



5

Raportör tarafından etik ilke ve kurallar bakımından hazırlanan ayrıntılı değerlendirme
raporunun Etik Kurulu'na sunulması



6

Sunulan raporun Etik Kurulu'nca değerlendirilip etik onay bakımından karara bağlanması ve
varılan kararın Rektörlüğe bildirilmesi



7

Başvuru dosyasına ilişkin Etik Kurulu kararının Rektörlük tarafından ilgili kişi veya kuruma
üstyazıyla bildirilmesi
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