İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Etik Kurulu Başvuru Kılavuzu
Giriş
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunun 25.12.2018 tarihli toplantısında alınan kararla kabul
edilen Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesinin (Yönerge) 10. maddesinde sıralanmış olan Etik
Kurulu Başvuru Esasları uyarınca:










Etik ihlali ile ilgili başvurular, bir dilekçe ile Rektörlük Makamına yapılır ve Rektör tarafından
Etik Kuruluna havale edilir.
İsim ve imza bulunmayan başvuru dilekçeleri ile elektronik posta yoluyla gönderilen
başvurular işleme konulmaz.
Başvuru dilekçesinde; etik ihlali konusuna ilişkin iddia, ihlali yapan kişi, ihlalin yapıldığı yer ve
zaman mutlaka belirtilmelidir. Ayrıca, varsa, konu ile ilgili belgeler dilekçeye eklenir.
Hakkında yargı organlarında görülmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar
ile ilgili Etik Kuruluna yapılan başvurular kabul edilmez.
Etik Kuruluna başvuru yapıldıktan sonra, yargı organlarına veya disiplin soruşturması
yapmaya yetkili birimlere intikal eden olaylar hakkında görüş bildirilmez.
Daha önce Etik Kurulu tarafından incelenmiş ve karara bağlanmış olan şikayet konusu, Etik
Kuruluna yeni kanıtlar sunulması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere yeniden
değerlendirmeye alınır.
Etik ihlali yapıldığı iddia edilen olayın üzerinden, şikayet tarihi itibariyle bir yıl geçmiş olan
şikayetler incelenmez.
Yönergenin yürürlüğe girdiği 25.12.2018 tarihinden önce gerçekleşen etik ilkelere aykırı
davranışlar, şikayet ve ihbar konusu yapılamaz.

Başvuru Süreci
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (Enstitü) görev yapan akademik ve idari personel, öğrenciler ve
paydaşlar, Enstitü tarafından yürütülen faaliyetlerde Yönergede belirtilen hususlarla uyuşmayan hal
ve durumları dile getirmek için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Etik Kurulu Başvuru Formunu (Form)
varsa ekleriyle beraber doldurarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne (Rektörlük) sunar.
Etik Kurulu, başvuruları Yönergenin 11. Maddesi uyarınca, öncelikle şekil yönünden değerlendirir.
Şekil yönünden uygun görülen başvurular ise yine aynı maddede belirtilen esaslar uyarınca
değerlendirilerek Yönergede belirtilen süre içerisinde tamamlanır. Başvuru ile ilgili varılan kararlar,
Rektörlük Makamına iletilir.
Başvuru Kontrol Listesi
Etik Kuruluna yapılan başvuruların değerlendirilmeye alınabilmesi için başvuruya konu olan etik ihlal
iddiası hakkında yargı organlarında görülmekte olan veya karara bağlanmış süreçler olmaması
gereklidir.
Başvuru sahiplerinin, başvuru sürecinin başlangıcında aşağıdaki kontrol listesini değerlendirmesi,
sürecin sağlıklı işleyişi açısından önemlidir.

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 9. Bölüm maddeleri başta olmak üzere etik ihlal iddiasına
konu olan hal ve durumla ilgili olan diğer maddeleri incelendi mi?
Yükseköğretim Kanununa aykırı fiillerde adli ve idari soruşturmalar söz konusu olacaktır. Bu
durumda Etik Kuruluna yapılan başvurular değerlendirme dışı kalacaktır.
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7. Bölüm maddeleri başta olmak üzere etik ihlal iddiasına
konu olan hal ve durumla ilgili olan diğer maddeleri incelendi mi?
Devlet Memurları Kanununa aykırı fiillerde adli ve idari soruşturmalar söz konusu olacaktır. Bu
durumda Etik Kuruluna yapılan başvurular değerlendirme dışı kalacaktır.
 İYTE Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi incelendi mi?
İYTE Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine aykırı hal ve durumlar söz konusu olduğunda
etik ihlal başvurusunun ilgili İYTE Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna yapılması
gerekmektedir.
 Yönerge incelendi mi?
Tespit edilen hal ve durumun etik ihlal teşkil edip etmediğinin belirlenmesi Yönergedeki maddeler
çerçevesinde başvuru sahibi tarafından yapılmalı ve başvuru dilekçesinde belirtilmelidir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Etik Kurul Başvuru Görsel Kılavuzu
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 9. Bölüm
maddeleri başta olmak üzere etik ihlal iddiasına
konu olan hal ve durumla ilgili olan diğer
maddeleri incelendi mi?

hayır

Yükseköğretim Kanunu ve Devlet Memurları
Kanununa aykırı fiillerde adli ve idari
soruşturmalar söz konu olacaktır. Bu durumda
Etik Kuruluna yapılan başvurular değerlendirme
dışı kalacaktır.

evet
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7.
Bölüm maddeleri başta olmak üzere etik ihlal
iddiasına konu olan hal ve durumla ilgili olan
diğer maddeleri incelendi mi?

hayır

evet

İYTE Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
incelendi mi?

hayır

İYTE Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine
aykırı hal ve durumlar söz konusu olduğunda etik
ihlal başvurusunun ilgili İYTE Bilimsel Araştırma ve
Yayın Etiği Kuruluna yapılması gerekmektedir.

hayır

Tespit edilen hal ve durumun etik ihlal teşkil edip
etmediğinin belirlenmesi Yönergedeki maddeler
çerçevesinde başvuru sahibi tarafından yapılmalı ve
başvuru dilekçesinde belirtilmelidir.

evet

Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurul Yönergesi
incelendi mi?

evet
Başvuru Formu Dilekçesi doldurulup varsa ekleri ile beraber Rektörlüğe iletilebilir.

