
ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES  
ET K LKELER  VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE 

NC  BÖLÜM 
Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam 

  
Amaç 
Madde 1: Bu Yönergenin amac  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 
(ÇOMÜ) etik kültürü olu turmak ve yerle tirmek, Üniversite personelinin 
görevlerini yürütürken uymalar  gereken etik davran  ilkelerini belirlemek, 
görevlerini yerine getirirken adalet, dürüstlük, saydaml k, tarafs zl k, kaynaklar n 
kötüye kullan lmamas  gibi genel kurallara zarar verilmesini önlemek ve Etik 
Kurulun kurulmas , çal mas  ve ba vurular  ile ilgili kurallar  düzenlemektir. 
  
Dayanak 
Madde 2: Bu Yönerge 08.06.2004 tarihli Resmi Gazete’de yay mlanan 5176 say  
“Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas  ve Baz  Kanunlarda De iklik 
Yap lmas  Hakk nda Kanuna”, 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 
“Kamu Görevlileri Etik Davran lkeleri ve Ba vuru Usul ve Esaslar  Hakk nda 
Yönetmeli e” ve 26 Aral k 2007 tarihli Resmi Gazete’de yay nlanan Kamu ç 
Kontrol Standartlar  Tebli i dayan larak haz rlanm r. 
  
Tan mlar 
Madde 3: Bu Yönerge’de geçen; 
Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini, 
Rektör: ÇOMÜ Rektörünü, 
Senato: ÇOMÜ Senatosunu, 
Etik Kurul: ÇOMÜ Etik Kurulunu, 
Üniversite Birimleri: ÇOMÜ’ye ba  enstitüleri, fakülteleri, yüksekokullar , 
meslek yüksekokullar , konservatuar , idari birimleri, merkezleri ve di er sosyali 
kültürel ve sportif birimleri, 
Üniversite Personeli: Üniversite birimlerinde çal an akademik, idari personel ile 
sözle meli personel, i çi ve hizmet al  yoluyla çal an irket personelini ifade 
eder. 
  
Kapsam 
Madde 4: Bu yönerge; 

a- ÇOMÜ’nün akademik ve idari kadrolar nda bulunan personelin akademik ve 
di er hizmet eti ini ilgilendiren eylemlerini, 

b- ÇOMÜ adresiyle yurtiçi ve yurtd  dergilerde, her çe it bas n-yay n 
organ nda yay mlanan ya da yay mlanmak üzere gönderilen tüm yay nlarla ilgili 
yay n eti i konular , 

c– ÇOMÜ personelince yap lan her türlü bilimsel ara rma ve çal malar , 
üniversite fonlar nca desteklenen ve üniversiteye ba  birimlerde yürütülen 
bilimsel ara rma ve geli tirme projeleri, üniversite bünyesinde gerçekle tirilen 
bilimsel toplant  ve etkinlikler ile ilgili ara rma eti i konular , 



d- Üniversitede e itim ve ö retim süreçlerinde ortaya ç kan etik sorunlar , 
e- Üniversitenin topluma hizmet ve toplumsal sorumluluklar n söz konusu 

oldu u durumlarda ortaya ç kan etik konular , 
f- Üniversitenin payda lar yla ili kilerinde ortaya ç kan etik sorunlar , 
g- Üniversitenin farkl  birimleri ve çal anlar  aras ndaki ili kilerde ortaya ç kan 

etik sorunlar , 
h- Etik Kurul'un yap , görevleri ve çal ma biçimini, 
- Etik Kurul'a ba vuru ve etik de erlendirme süreçlerine ili kin konular  kapsar. 

  
  

NC  BÖLÜM 
Etik Davran lkeleri 

  
  
I – Genel Etik Kurallar  
  
Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci 
Madde 5: Üniversite personeli, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli 
geli imi, kat mc , saydaml , tarafs zl , dürüstlü ü, kamu yarar  
gözetmeyi, hesap verebilirli i, öngörülebilirli i, hizmette yerindeli i ve beyana 
güveni esas al rlar 
  
Halka hizmet bilinci 
Madde 6: Üniversite personeli, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; di er personelin, 

rencilerin, Üniversite d ndan kurum, kurulu  ve ki ilerin günlük ya am  
kolayla rmay , ihtiyaçlar  en etkin, h zl  ve verimli biçimde kar lamay , hizmet kalitesini 
yükseltmeyi, hizmetten yararlananlar n memnuniyetini art rmay , ihtiyac na ve hizmetlerin 
sonucuna odakl  olmay  hedeflerler. 
  
Hizmet standartlar na uyma 
Madde 7: Üniversite personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun 
ekilde yürütürler. 

  
Amaç ve misyona ba k 
Madde 8: Üniversite personeli, Üniversitemizin Stratejik Geli im Plan nda belirlenen 
amaçlar na ve misyonu ile devlet ve toplumun ç karlar na uygun davran rlar. 
  
Dürüstlük ve tarafs zl k 
Madde 9: Üniversite personeli; tüm eylem ve i lemlerinde yasall k, adalet, e itlik ve 
dürüstlük ilkeleri do rultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden 
yararland rmada  dil,  din,  felsefi  inanç,  siyasi  dü ünce,  rk,  cinsiyet  ve  benzeri  sebeplerle  
ayr m yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine ayk  veya k tlay  muamelede ve f rsat 

itli ini engelleyici davran  ve uygulamalarda bulunamazlar. Takdir yetkilerini, kamu yarar  
ve hizmet gerekleri do rultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafs zl k ve e itlik ilkelerine 
uygun olarak kullan rlar. 
  
Sayg nl k ve güven 



Madde 10: Üniversite personeli, Üniversiteye güveni sa layacak ekilde davran rlar ve 
görevin gerektirdi i itibar ve güvene lay k olduklar  davran lar yla gösterirler. Kamu 
hizmetine güven duygusunu zedeleyen, üphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren 
davran larda bulunmaktan kaç rlar. 
          Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan personel, keyfi davran larda, bask , 
hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, aç k ve kesin kan tlara dayanmayan rapor 
düzenleyemez, mevzuata ayk  olarak kendileri için hizmet, imkân veya benzeri ç karlar talep 
edemez ve talep olmasa dahi sunulan  kabul edemezler. 
  
  
Nezaket ve sayg  
Madde 11: Üniversite personeli, üstleri, meslekta lar , astlar , di er personel ile hizmetten 
yararlananlara kar  nazik ve sayg  davran rlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin 

ndaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler. 
  
Yetkili makamlara bildirim 
Madde 12: Üniversite personeli, bu Yönergede belirlenen etik davran  ilkeleriyle 
ba da mayan veya yasad  i  ve eylemlerde bulunmalar n talep edilmesi halinde veya 
hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya i lemden haberdar olduklar nda ya da 
gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirirler. 
          lgili amirler, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimli ini gizli tutar ve kendilerine 
herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri al rlar. 
  

kar çat mas ndan kaç nma 
Madde 13: kar çat mas ; Üniversite personelinin görevlerini tarafs z ve objektif ekilde 
icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormu  gibi gözüken ve kendilerine, yak nlar na, 
arkada lar na ya da ili kide bulundu u ki i ya da kurulu lara sa lanan her türlü menfaati ve 
onlarla ilgili mali ya da di er yükümlülükleri ve benzeri ahsi ç karlara sahip olmalar  halini 
ifade eder. 
          
Görev ve yetkilerin menfaat sa lamak amac yla kullan lmamas  
Madde 14: Üniversite personeli; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yak nlar  
veya üçüncü ki iler lehine menfaat sa layamaz ve arac kta bulunamazlar, akraba, e , dost ve 
hem eri kay rmac , siyasal kay rmac k veya herhangi bir nedenle ayr mc k veya 
kay rmac k yapamazlar. 
          Üniversite personeli, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya 
ba kalar n kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin sat  ve da  yapt ramaz; 
herhangi bir kurum, vak f, dernek veya spor kulübüne yard m, ba  ve benzeri nitelikte 
menfaat sa layamazlar. 
  
Hediye alma ve menfaat sa lama yasa  
Madde 15: Üniversite personelinin tarafs zl , performans , karar  veya görevini 
yapmas  etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik de eri olan ya da olmayan, 
do rudan ya da dolayl  olarak kabul edilen her türlü e ya ve menfaat hediye kapsam ndad r. 
          Üniversite personeli, yürüttükleri görevle ilgili bir i , hizmet veya menfaat ili kisi olan 
gerçek veya tüzel ki ilerden kendileri, yak nlar  veya üçüncü ki i veya kurulu lar için 
do rudan do ruya veya arac  eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat  sa layamazlar. 
  
Kamu mallar  ve kaynaklar n kullan  



Madde 16: Üniversite personeli, kamu bina ve ta tlar  ile di er kamu mallar  ve kaynaklar  
kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri d nda kullanamaz ve kulland ramazlar, bunlar  korur 
ve her an hizmete haz r halde bulundurmak için gerekli tedbirleri al rlar. 
  
Savurganl ktan kaç nma 
Madde 17: Üniversite personeli, kamu bina ve ta tlar  ile di er kamu mallar  ve 
kaynaklar n kullan nda israf ve savurganl ktan kaç r; mesai süresini, kamu mallar , 
kaynaklar , i gücünü ve imkanlar  kullan rken etkin, verimli ve tutumlu davran rlar. 
  
  
  
  
Ba lay  aç klamalar ve gerçek d  beyan 
Madde 18: Üniversite personeli, görevlerini yerine getirirken yetkilerini a arak çal klar  
kurumlar  ba lay  aç klama, taahhüt, vaat veya giri imlerde bulunamazlar, aldat  ve 
gerçek d  beyanat veremezler. 
          
Bilgi verme, saydaml k ve kat mc k 
Madde 19: Üniversite personeli, halk n bilgi edinme hakk  kullanmas na yard mc  olurlar. 
Gerçek ve tüzel ki ilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 say  Bilgi 
Edinme Hakk  Kanununda belirlenen istisnalar d nda, usulüne uygun olarak verirler. 
          Üniversite personeli, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararlar n haz rlanmas , 
olgunla lmas , al nmas  ve bu kararlar n uygulanmas  a amalar ndan birine, bir kaç na veya 
tamam na, aksine yasal bir hüküm olmad kça, o karardan do rudan ya da dolayl  olarak 
etkilenecek olanlar n katk da bulunmas  sa lamaya dikkat ederler. 
          
Yöneticilerin hesap verme sorumlulu u 
Madde 20: Üniversite personeli, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi 

ras nda sorumluluklar  ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal 
de erlendirme ve denetime her zaman aç k ve haz r olurlar. 
          Yönetici durumundaki Üniversite personeli, birimlerinin amaç ve politikalar na uygun 
olmayan i lem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdi i önlemleri 
zaman nda al rlar. 
          Yönetici durumundaki Üniversite personeli,, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk 
yapmas  önlemek için gerekli tedbirleri al rlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri 
uygulamay , e itim ve bilgilendirme konusunda uygun çal malar yapmay , personelinin kar  
kar ya kald  mali ve di er zorluklar konusunda dikkatli davranmay  ve ki isel 
davran lar yla personeline örnek olmay  kapsar. 
  
Eski kamu görevlileriyle ili kiler 
Madde 21: Üniversite personeli, eski personeline kamu hizmetlerinden ayr cal kl  bir ekilde 
faydaland ramaz, onlara imtiyazl  muamelede bulunamaz; ancak gerekli sayg  gösterilir. 
  
Mal bildiriminde bulunma 
Madde 22: Üniversite personeli, kendileriyle e lerine ve velayeti alt ndaki çocuklar na ait 
ta r ve ta nmazlar , alacak ve borçlar  hakk nda, 3628 say  Mal Bildiriminde 
Bulunulmas , Rü vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyar nca, yetkili 
makama mal bildiriminde bulunurlar. 
          Üniversite Etik Kurulu, gerekli gördü ü takdirde Rektör’ün onay  almak art yla mal 
bildirimlerini inceleme yetkisine sahiptir. 



  
  
II – Di er Etik Kurallar 
  
Mesleki Etik 
Madde 23: Üniversite personeli i  ve i lemlerini yerine getirirken a daki 
mesleki etik ilkelerine uymak zorundad r; 

a- ÇOMÜ’de, yasa ve yönetmeliklerden do an hükümler d nda Üniversite 
personeli aras nda k dem ve unvan ayr mc  yap lmaz. 

b- ÇOMÜ’ye gerek akademik, gerekse idari eleman al nda ve elemanlar n 
yükseltme ve atamalar nda mesleki standartlar n d na ç lmaz. 

c- ÇOMÜ’nün olanaklar  ve prestiji, ki i veya grup ç karlar  için kullan lamaz. 
d- Bölüm ve/veya birim içi bar  ve mesleki ortam , kar kl  sayg  ve 

nezaket içinde korumak esast r ve bu tüm Üniversite personelinin ortak 
sorumlulu udur. 

e- Üniversite personelinin ilgili birimdeki toplant lar na ve ortak etkinliklere 
kat  esast r. 

f- Ders da nda uzmanl k alanlar  dikkate al r. 
g- Ders da  hakkaniyet ilkelerine ba  kal narak yap r. 
h- Akademik personelin üniversite d  etkinlikleri, üniversite içi e itim ve 

ara rma i levlerinin önüne geçemez. 
  
Ara rma ve Yay n Eti i 
Madde 24: Üniversite personeli i  ve i lemlerini yerine getirirken a daki 
ara rma ve yay n etik ilkelerine uymak zorundad r; 

a- Akademik personeller ara rma yaparken mesleki standartlara titizlikle 
uyarlar. 

b- Akademik ara rma ve etkinliklerde bilimsel özerklik, ki i hak ve 
özgürlükleri, nesnellik ve tarafs zl k esast r. 

c-. Akademik personeller, ara rmalar n planlanmas , yürütülmesi ve 
sunulmas  sürecinde dürüstlük ve aç kl k ilkelerine ba  kal rlar. 

d- Akademik personeller, benzer ara rmalar  yapan ba ka ara rmac  ve 
sanatç lar n fikir ve bulgular na sayg  davran rlar ve yay n a amas nda gerekli 
at flarda bulunurlar. 

e- Akademik personeller çal malar nda yasa ve yönetmeliklerin yan  s ra, 
ara rma ve uygulamalar  düzenleyen özel etik kurallara (hayvan deneyleri eti i, 
vb. ne ili kin yönetmelik ve yönergeler) uymakla yükümlüdürler. 

f- Akademik personeller, ara rma ve uygulama sürecinin, kat mc  ki i 
ve/veya örgütlerin mevcut durumunu ve geli imini olumsuz yönde etkilememesini 
gözetmek zorundad rlar. 

g- Akademik personeller ulusal ve uluslararas  yay nlar nda evrensel yay n 
eti i kurallar na uymakla yükümlüdürler. 

h- Ba kas na ait fikir, yöntem ve sözcüklerin kaynak göstermeden 
kullan lmas , al nt  yap lan kayna a ili kin bilgi verilmemesi veya eksik bilgi 
verilmesi, ba kas na ait çal ma ve uygulamalar n oldu u gibi al narak kendi ad yla 



sunulmas  gibi davran lardan kesinlikle kaç r. Bu gibi durumlar n tümü 
bilimsel a rma (plagiarism) kapsam na girer. 

- Yap lmayan bir ara rma veya uygulaman n gerçekle mi  gibi gösterilmesi 
veya yap lmam  bir ara rma ve uygulamaya dayand lan sahte bulgular 
sunulmas  gibi davran lardan kesinlikle kaç r. Bu tür davran lar, uydurmac k 
(fabrication) olarak görülür. 

i-Ara rma ve uygulamalar n yöntem ve sonuçlar n kas tl  olarak 
de tirilmesi; yap landan farkl  bir ekilde belirtilmesi, kullan lmayan bir malzeme 
veya cihaz n kullan lm  gibi gösterilmesi; ara rma sürecinin çe itli a amalar n 
gerçektekinden farkl  bir ekilde sunulmas ; 5846 Say  Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanununa ve de en maddelerine ayk  hareket edilmesi gibi davran lardan 
özenle kaç r. Bu gibi durumlar çarp tma veya sapt rma (falsification) kapsam na 
girer. 
  

itim - Ö retim ve Ö renci Eti i 
Madde 25: Üniversite personeli ve ö renciler faaliyetlerini yerine getirirken 

daki e itim ö retim ve ö renci eti i ilkelerine uymak zorundad r; 
a- E itim – ö retim, akademik personel ve ö rencilerin üzerinde mutabakata 

vard klar  ve ilgili herkesin uymakla yükümlü oldu u bir itim 
sözle mesi niteli inde yürütülür. 

b- Her dönem ba nda ö rencilere ders çizelgesi verilir ve bu programa 
uymaya özen gösterilir. Ders çizelgesinde belirtilen program, e itim – ö retim ve 

nav yönetmeli indeki artlara uygun ekilde, sonradan, ö renciye bilgi verilmesi 
art yla de tirilebilir. 

c- Ö rencinin performans  ve notu ile ilgili bilgiler süresi içinde bildirilir. 
De erlendirmede hiçbir ayr m, kay rma yap lmaz. 

d- Dersler, tan mlar na ve bölüm ve/veya birim beklentilerine uygun ekilde 
verilir. 

e- Dersler duyurulan saatlerde ve duyurulan mekânlarda yap r. Ders verme 
görevi ara rma görevlilerine b rak lmaz. 

f- Akademik personeller geçerli bir mazereti olmad  takdirde, verdi i dersin 
nav nda haz r bulunurlar. 

g- Ö retim elemanlar  dan manl k görevini itina ile yerine getirirler. Bu görev 
sadece akademik konular  de il, ö renciye ait di er konular  da kapsayabilir. 

h- Ö renciler, bireysel proje ve ödevlerinde yararland klar  çe itli kaynaklar  
(görsel, yaz , internet kaynaklar , vb) bilimsel usullere uygun olarak belirtmekle 
yükümlüdür. 

- Ö renciler kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve benzeri tüm yasal 
mevzuat n belirtti i ekilde davran r, belirtilen yasaklara uyar, ö rencilik s fat  ile 
ba da mayan hal ve hareketlerden kaç rlar. 

i- Ö renciler Üniversite içinde veya d nda din, dil, rk, inanç, siyasi görü  ve 
benzeri nedenlerle kutupla malara yol açacak davran lardan uzak dururlar. 

j- Ö renciler kendisine ve ba kalar na zarar verecek her türlü davran lardan 
uzak durur, di er ö rencilere, Üniversite personeline ve di er ki ilere sözlü hakaret 
ve fiili davran larda bulunamaz. 



  
Akademik Etik 
Madde 26: Üniversite akademik personeli i  ve i lemlerini yerine getirirken 

daki akademik etik ilkelerine uymak zorundad r; 
a- Akademik personeller mesleki sorumluluk ilkesi gere ince, ÇOMÜ’deki 

etkinliklerinin ve hizmetlerinin sonuçlar n sorumlulu unu kabul ederler. Bu 
çerçevede ara rmac lar, risk ve zarar faktörü içeren bilimsel ara rma ve 
çal malar n sonuçlar  konusunda toplumu bilgilendirmek ve uyarmakla 
yükümlüdürler. 

b- Akademik personeller mesleki rollerinin gerektirdi i standartlar  bilmekle 
ve anlamakla yükümlüdürler. Bu ilke gere ince, verdikleri hizmetlerle ilgili 
bilimsel ve mesleki geli meleri yak ndan izlerler. 

c- Akademik personellerin, formasyonunu almad klar  ve yetkin olmad klar  
alanlarda ara rma, e itim-ö retim, uygulama etkinlikleri ve hizmetleri 
vermemeleri esast r. 

d- Akademik personeller, meslekta lar n yetkinliklerini ve yükümlülüklerini 
göz önüne alarak hareket ederler ve etkinlikte bulundu u e itim-ö retim ve hizmet 
alan nda, yetkin olanlara öncelik tan rlar. 
  
Ayr mc a li kin Etik lkeler 
Madde 27: Üniversite personeli i  ve i lemlerini yerine getirirken a daki 
ayr mc a ili kin etik ilkelere uymak zorundad r; 

a- Üniversite personelinin birbiriyle ve ö rencilerle aras nda rk, dil, din, 
cinsiyet, politik ve ideolojik görü  ayr  yap lamaz. Farkl klara ho görü ile 
yakla r. 

b- Birim yöneticileri, birimlerinde çal an bireylere yönelik özlük haklar  
tlay , kariyerlerine zarar verici mesleki tacizde ve çal ma ya am  kalitesini 

dü üren fiili ve psikolojik tacizde (mobbing) bulunamazlar. 
c- Her türlü taciz sadece yasalar n belirledi i dar çerçevede de il, etik boyutu 

içinde de erlendirilir. Taciz gören Üniversite personeli veya ö renci ba vurular nda 
gizlilik ilkesi gözetilir. Tüm üniversite personeli gibi ö renciler de, i birli i 
yaparak iddet ve tacizin önlenmesi konusunda katk da bulunmakla yükümlüdürler. 
  
Sosyal Yasam Ve li kiler Eti i 
Madde 28: Üniversite personeli i  ve i lemlerini yerine getirirken a daki sosyal 
ya am ve ili kiler eti i ilkelerine uymak zorundad r; 

a-  Üniversitede sosyal ya am ve insan ili kileri, Üniversite personeli ve 
rencilerin katk  ve i birli i içinde düzenlenir. 

b- Üniversite içinde bili im yollar ndan toplu mesaj iletiminde, bas n yay n 
organlar n uymak zorunda oldu u etik ilkelere uyulur. Bu çerçevede sanal 
ileti im a lar , herhangi bir üniversite personelini hedef alan yarg  ve ele tiriler için 
kullan lamaz. Bu tür ikayetler, üniversite mevzuat n öngördü ü kanallardan 
yaz  veya sözlü talepler eklinde ifade edilir. Ayr ca bu tür mesajlarda hiç kimse 
rk , cinsiyeti, sosyal düzeyi, ideolojik görü leri ve inançlar  nedeniyle k nanamaz, 



lanamaz; mesajlarda ki ileri ve kurulu lar  küçük dü üren, a layan ve iftira 
niteli i ta yan ifadelere yer verilemez. 

  
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Etik Kurul ve Çal ma Esaslar  

  
  
Etik Kurul 
Madde 29: Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek ve Rektör ya da 
görevlendirece i 1 (bir) rektör yard mc  ba kanl nda, ba kanda dahil olmak 
üzere en az 5 üyeden olu ur. 
            Etik Kurul üyelerinin görev süreleri 4 (dört) y ld r. Görev süresi biten üye 
yeniden seçilebilir. stifa ya da ba ka nedenlerle ayr lan üyelerin yerine 
görevlendirilenler, ayr lanlar n görev süresini tamamlarlar. Bir takvim y nda üst 
üste 2 (iki) ve toplamda 3 toplant ya kat lmayan üyelerin görevleri dü er. 
            Etik Kurul üyelerinin özgeçmi  ve ileti im bilgileri 3 (üç) ay içinde Kamu 
Görevlileri Etik Kuruluna bildirilir. 
  
Etik Kurulun Görev ve Sorumluluklar  
Madde 30: Etik Kurulun görevleri Üniversitemizde etik kültürünü yerle tirmek ve 
geli tirmek, bu amaçla e itim ve benzeri çal malar düzenlemek ile Üniversite 
personeli ile ö rencilerin personel ile ilgili kar la klar  sorunlarda do rudan veya 
ikayet üzerine tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak, görü  bildirmektir. 

            ikayet üzerine yap lan incelemelerde ikayetler gizli tutulur. 
  
Etik Kurulun Çal ma Biçimi 
Madde 31: Kurulun çal ma biçimi a da tan mland  gibidir; 
            a- Etik Kurulda incelenecek konular ve de erlendirilecek dosyalar; Rektör 
taraf ndan Kurul Ba kan na iletilir. 

b- Etik Kurul, Ba kan n ça  üzerine gündemini görü mek üzere y lda en 
az 5 (be ) defa toplan r. Gerekti inde ba kan n ça  üzerine ola anüstü de 
toplan labilinir. Toplant  ve karar yeter say  üye tam say n yar ndan bir fazla 
(3)’d r. Çekimser oy kullan lamaz. Kararlar gerekçeli al r. 

c- Etik kurul de erlendirmelerini belge üzerinde ve yaln zca etik ilkeler 
yönüyle yapar; gerekti inde ilgili ki ilerden yaz  veya sözlü bilgi al r. Ancak 
sözlü bilgiler tutanak alt na al r. 

d- Hakk nda ikayet bulunan ki ilere savunma hakk  tan r. Bu gibi 
durumlarda ki iler, kendisine yap lan tebli den itibaren 7 i  gününden az olmamak 
üzere en fazla 20 gün içinde savunmalar  verirler. Kurul taraf ndan belirlenen 
süre içerisinde savunmalar  vermeyenler, hakk ndan feragat etmi  say rlar. 

e- Etik Kurul belirtilen ikayetler için gerekti inde üyelerden birini raportör 
olarak görevlendirebilir ya da uzmanl k gerektirecek konularda bir alt komisyon 
olu turabilir. 



f- Etik Kurul, dosya ile ilgili tüm i lemleri en fazla 3 (üç) ay içinde 
tamamlar. 
g- Sekretarya i lemleri kurum birim sekreterli i taraf ndan yürütülür. 

  
Ba vurular 
Madde 32: Ba vurular yaz  olarak Rektörlü e yap r. 
  
Yürürlük 
Madde 33: Bu Yönerge ÇOMÜ Senatosunca kabul edildikten sonra yürürlü e 
girer. 
  
Yürütme 
Madde 34: Bu Yönergeyi ÇOMÜ Rektörü yürütür. 
 


