
Bilim Akademisi  

Yönetim ve Yönetişimde Etik İlkeler Yönergesi 

 

1. Giriş 

Bu etik ilkeler belgesi, Bilim Akademisi (BA) ilgililerinin (Çalışanlar, Yönetim Kurulu, Onur 

Kurulu, Denetleme Kurulu gibi) BA ile ve BA üzerinden kurdukları ilişkilerde benimsemeleri 

beklenen etik tutumu tanımlamaktadır. 

 

2. İlkeler 

2.1. BA, hükümetlerin politikalarından bağımsız olarak bilimsel liyakat, dürüstlük ve özgürlük 

ilkelerini gözeten bir kurumdur. Bağımsız BA ülkemizin en başarılı bilim insanlarını bir araya 

getirerek bilimsel yöntem, gelenek ve usullerin, bilimsel özgürlük ve dürüstlüğün tanıtılmasına 

ve korunmasına çalışır. Kurum olarak kamu nezdinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği ön planda 

tutar. 

 

2.2. BA ilgilileri kendi konumlarını kullanarak BA’nin misyonu ve itibarı pahasına kendilerine 

veya başkalarına çıkar sağlamamalıdır. BA’nin bağımsızlığı ve dürüstlüğünden ödün verecek 

herhangi bir davranışta bulunmamalıdır. 

 

Tüm BA ilgilileri, bu ilkenin yanı sıra, aşağıdakileri de gözetmelidir: 

a. BA ilgilileri tarafından BA bünyesinde gerçekleştirilmesi önerilen ya da 

gerçekleştirilen herhangi bir etkinliğin amacının bu etkinliğin sonucunda elde edilecek 

kişisel faydalar/onurlandırılmalar olmaması; 

b. BA ilgililerinin bilimsel üretimi ve bilim insanlarını teşvik ederken veya belirlerken, 

kendi konumunu, seçme ve karar yetkisini, ticari veya kişisel bir fayda elde etmek için 

kullanmamaları; 

c. BA ve BA’yi destekleyen kurum ve kuruluşların, bilim insanlarının eserleri yoluyla 

ortaya koydukları düşünce ve ifade özgürlüğü haklarını ve bilim özgürlüklerini 

sınırlayacak herhangi bir müdahalede bulunmamaları. 

 

2.3. BA ilgililerinden aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket etmeleri beklenir: 

a. İnsan hakları ve onuruna saygı göstermek; 

b. Hukuk kurallarına ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun hareket 

etmek; 

c. Din, dil, ırk, etnik köken, bedensel engel, cinsiyet ve cinsel yönelim veya başkaca 

farklar üzerinden ayrımcılık yapmamak; 

d. Dürüstlük ve doğruluk ile hareket etmek; 

e. Tarafsız olmak; 

f. Çevre bilinci ve hayvan haklarına saygı ile hareket etmek; 

g. Bilgi paylaşımını önemsemek ve katılımcılık bilinciyle hareket etmek; 

h. BA kaynaklarının tutumlu ve özenli kullanımına dikkat etmek; 

 

İlgililer, bu ilkeler çerçevesinde kişisel çıkarların söz konusu olduğu/olabileceği durumlarla 

ilgili olarak şeffaflık ve dürüstlük içinde gerekli tarafları bilgilendirmeyi; BA’nin çıkarlarıyla 



çatışabilecek herhangi bir yararı BA Yönetim Kurulu’na danışmadan kabul etmemeyi; BA’nin 

çıkarlarıyla ters düşebilecek herhangi bir hizmeti BA Yönetim Kurulu’na danışmadan 

sunmamayı; haksız menfaat olarak değerlendirilebilecek herhangi bir karşılık, hediye ya da 

ödülü kabul etmemeyi, yakın çevresi vasıtasıyla BA ya da BA’nin ilişkileri üzerinden nüfuz 

kullanmamayı ve meslek etiğine riayet etmeyi taahhüt ederler. 

 

2.4. Kaynak geliştirme etiği 

BA, aşağıda sayılan ve benzeri durumlarda bağış veya sponsorluk gelirini kabul edemez. 

Bağışçı ile ilişkisini aşağıdaki durumlar ortaya çıktığında sonlandırabilir: 

a. Bağışçının parasını suç teşkil eden bir eylem sonucunda kazanmış olduğunun 

anlaşılması; 

b. Bağışçının, BA etkinlikleri ve platformunu kamuoyunda tepki çeken faaliyetlerini 

kamuoyu nezdinde aklamak amacıyla kullanmak istemesi; 

c. Bağış ilişkisinin BA’nin itibarına zarar vermesi; 

d. Bağış ilişkisinin BA’nin misyonuna zarar vermesi; 

e. Bağışçının BA’nin faaliyetlerinin bilimsel içeriğine müdahale etmek istemesi.  

 

3. Yürütme 

Bu Yönerge hükümleri Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu tarafından yürütülür.   

 

4. Yürürlük  

Bu Yönerge Yönetim Kurulu tarafından karar altına alınmasıyla yürürlüğe girer. 


