KTÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİ ETİK SÖZLEŞMESİ
Bölümümüz öğrencilerinin uyması gereken etik değerler:
• Takım çalışması dışında kalan tüm ders ve uygulamalar ile ilgili gereklilikleri kendi başına
yapmak.
• Kopya çekme, aşırma ve aldatmaya yönelik davranışlarda bulunmamak ve bulunanlara
yardım etmemek.
• İlgili yasa, yönetmelik ve yönergelere uygun davranmak.
Akademik etik değerlere uymayan hal ve hareketler aşağıda verilen ana bölümlere ayrılabilir:
1. Kopya: Bu kapsama giren başlıca davranış biçimleri şunlardır:
a) Sınavlarda diğer bir öğrenci veya öğrencilerle bilgi alış verişinde bulunmak.
b) Sınavlarda izin verilmeyen kaynakları ya da bilgileri kullanmak ve teknolojik aletlerden
(cep telefonu, telsiz, izin verilmeyen hesap makinesi v.b.) yararlanarak bilgiler sağlamak.
c) Takım çalışmalarına izin verilmeyen ödev, proje ve raporlarda başka öğrenci veya
öğrencilerle birlikte çalışmak. Bu tip ödev, proje ve raporlarda yapılan iş tümüyle ilgili
öğrenciye ait olmalıdır.
d) Ödev, proje, bitirme projesi, staj raporu ve laboratuar raporunun tamamını ya da bir
bölümünü veya daha önce sunulmuş ve not verilmiş bu tip çalışmaların tamamını ya da bir
bölümünü bir başkasından alıp kendi yapmış gibi sunmak.
2. Aldatma: Bu kapsama giren belli başlı davranış biçimleri şunlardır:
a) Sınav ve çeşitli uygulamalara başka bir öğrencinin yerine girmek veya bir başkasının kendi
yerine bu çalışmalara girmesini sağlamak.
b) Yoklamalarda başkasının yerine imza atmak veya başkasının kendi yerine imza atmasını
sağlamak.
c) Herhangi bir deney verisini değiştirmek ve bu veriler üzerinden sonuçlar çıkarmak.
d) Kullanılmayan kaynakları kullanmış gibi göstermek.
3. Aşırma (intihal): Bir kişinin başkalarının düşüncelerini, görüşlerini bilgi kaynağını
bildirmeden ve atıfta bulunmadan farkında ya da farkında olmadan alıp kendi yayınlarında
kullanması veya kendi görüşü gibi sunmasıdır. Aşağıda verilen davranışlar aşırma kabul
edilir:
a) Basılı veya internet ortamındaki yayınlardan kaynak belirtmeden yararlanmak.
b) Çeşitli kaynaklardan yapılan alıntıları kaynak göstermeden kullanmak.
c) İlgili öğretim elemanının izni olmadan o derse ait not veya materyali çoğaltarak
başkalarının kullanımına açmak.
“Yukarıdaki sözleşmeyi dikkatlice okudum. Öğrenim hayatım boyunca bu sözleşmenin
gereklerini yerine getireceğime şerefim üzerine söz veririm”.
Öğrenci adı:

Tarih:

İmza:

NOT: Yukarıdaki kapsamda verilen akademik ve insani etik değerlere aykırı davranışlarda bulunanlara
veya bulunmaya teşebbüs edenlere; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
(http://www.ktu.edu.tr/oidb-yonetmelikler) gereği uyarma ile başlayan, dönem uzaklaştırma ve okuldan
atılmaya kadar varan değişik disiplin cezaları uygulanır ve bu cezaların bir kısmı sicile işlenir.

KTÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİ - DANIŞMAN GÖRÜŞME TUTANAĞI
Öğrenci No
Ad Soyad
İletişim adresi
Telefon
Ön Danışman
Tarih

e-posta:
Danışman
Görüşme Konusu

Danışman Notu

Tarih

Görüşme Konusu

Danışman Notu

