
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETİĞİ 

Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Karşı Sorumlulukları 

(a)  Öğrencileri araştırma ve öğrenmeye teşvik eden ve cesaretlendiren bir ortam yaratır,  
(b)  Öğrencileri mesleğin ya da disiplinin temel değer ve ilkelerini öğrenmeye, fikirlerini serbestçe ifade 

etmeğe ve bağımsız düşünmeğe teşvik eder,  
(c)  Her dersin/programın öğrenme çıktılarını açık hale getirir, dersin gerekliliklerini ve başarı ölçütlerini 

belirler, 
(ç) Öğrencilerin çalışmalarını ve performanslarını adil-tarafsız ve dürüst olarak değerlendirir, 

değerlendirmeleriyle öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağlar, zamanında ve yapıcı geri bildirimler verir,  
(d)  Öğrencilerin çalışmalarını ve sınavlarını zamanında değerlendirir ve duyurur, 
(e)  Öğrencilerin öğrenme özgürlüklerini korur, öğrenme haklarına zarar verecek uygulamalara izin vermez,  
(f)  Öğrencilerin derslerle ilgili değerlendirmelerini dikkate alır,  
(g)  Yasal olarak açıklanması gerekenler dışında, öğrencilerin özel-kişisel bilgilerine saygı gösterir, bu bilgileri 

gizli tutar, 
(h)  Öğrencilere, öğretim sürecinde, diğer çalışmalarda ya da kamu hizmetlerinde taşımaları gereken mesleki 

ve entelektüel yükümlülüklerini bildirir,  
(ı)  Kişisel çıkarları için öğrencilerini istismar etmez ya da ortaklaşa hazırlanan bir çalışmayı öğrencilerin 

katkılarını belirtmeden sunmaz,  
(i)  Öğrencilere referans olurken adil ve nesnel davranır,  
(j)  Öğrencilerle arasında, mesleki profesyonellik sınırlarını aşacak ölçüde kişisel yakınlık ve ilişkilere izin 

vermez,  
(k)  Her türlü tacizin hiçbir biçimde kabul edilemez olduğunu bilir ve buna göre davranır,  
(l)  Öğretim verdiği alanda, öğrencilerin güncel ve kaliteli eğitim alabilmesi için araştırmalar yaparak 

uzmanlığını sürekli geliştirir,  
(m)  Öğrencilerin farklı yeteneklere ve özelliklere sahip olduklarını kabul eder ve her bir öğrencinin entelektüel 

ve kişisel gelişimine katkı sunmaya çalışır,  
(n)  Hassas konulara değinirken öğrencilerin duygu ve düşüncelerine saygı duyar,  
(o)  Öğrencilerin yüksek mesleki etik değerlerle yetişmeleri ve çok yönlü gelişmeleri için onlara davranışları ile 

örnek olur,  
(ö)  Öğrencilerin birbirlerine ve öğretim elemanlarına karşı saygı duymalarını teşvik eder,  
(p)  Öğrencileri, öğrenmelerine engel olacak ya da sağlıklarına ve güvenliklerine zararlı olan ortamlardan 

korumaya özen gösterir,  
(r)  Öğrencilerden herhangi bir ikramı veya hediyeyi kabul etmez.
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