Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Üyeleri için Etik Kurallar / Prensipler


TMC üyeleri, mikrobiyoloji mesleğinin ve uygulamasının bütünlüğünü ve
saygınlığını korumayı, bilgi ve becerilerini gezegen ekosistemi ve canlılığın
dengesini de gözeterek insan refahının artırılması için kullanmayı ve
geliştirmeyi amaçlar.



TMC üyelerinden öğrencileri, asistanları, amirleri, çalışanları, işverenleri,
meslektaşları, müşterileri, hastaları ve halkla olan etkileşimlerinde dürüst, etik,
tarafsız ve profesyonel olmaları beklenir.



TMC üyeleri, araştırmalarının sonuçlarını akademik toplum veya kamu ile
sorumlu biçimde paylaşır, mikrobiyoloji mesleğinin ve uygulamasının
yetkinliğini ve prestijini artırmaya çalışır.



TMC üyeleri, mikropların biyolojik silah olarak veya biyoterörizm için
kullanılması gibi insanlığın refahına aykırı kullanımını caydırmakla
yükümlüdür. Biyoterörizm, canlı ekosistemin varolmasını sağlayan temel
dengeleri ihlal eder ve TMC üyelerince kabul edilemez. TMC üyeleri,
mikrobiyoloji veya mikrobiyolojiden elde edilen bilgilerin suistimalinin söz
konusu olduğu durumlara kamuoyu veya ilgili makamların dikkatini çeker.

Kurallar
1. TMC üyeleri, “fabrication” (uydurma), “falsification” (saptırma, tahrif etme) veya
“plagiarism” (intihal, yayın hırsızlığı) olarak tanımlanan bilimsel suistimallerde
bulunamaz. Ancak bilimsel sürecin bir parçası olarak oluşabilecek bilimsel
hata veya araştırma verilerinin yanlış yorumlanması bilimsel suistimal
sayılmaz.
2. TMC üyeleri, eğitmen ve öğrenciler arasındaki potansiyel güç farklılığının
tanınması da dahil olmak üzere çıkar çatışmalarından, mesleki suistimallerden
ve ayrıcalıklı konumların olası kötüye kullanımından kaçınmalıdır.
3. TMC üyeleri diğer üyelere ırk, renk, etnik köken, din, ulusal köken, cinsiyet,
yaş, medeni durum, cinsel yönelim, aile sorumlulukları, genetik bilgi, engellilik,
siyasi görüş gözetmeksizin herkese eşit ve saygılı davranacaktır.
4. TMC üyeleri, yayın etik kurallarına uyacaktır. Yayınlarla ilgili etik standartlar,
TMC toplantıları, konferansları ve çalıştaylarında yapılan sunumlar için de
geçerlidir.
5. TMC üyeleri, öğrenciler, asistanlar, çalışanlar, meslektaşlar, araştırma
katılımcıları ve diğerleri dahil olmak üzere hiçbir kişiyi taciz etmeyecektir.
Taciz, bir kişinin istenmediğini, korkutulduğunu, dışlandığını veya suistimal
edildiğini hissedeceği bir ortam yaratan istenmeyen davranışlar olarak
tanımlanır.

6. TMC üyeleri, TMC'nin Etik ve Davranış Kuralları ihlallerini bildirme
sorumluluğunu üstlenir.
7. TMC üyeleri, TMC Yönetim kurulu onayı olmadan TMC adını kullanarak
faaliyette bulunamazlar (toplantı düzenlemek, özel yazışma veya toplantılarda
TMC logosunu kullanmak, reklam vermek gibi).
8. TMC üyeleri, derneğe üye olmayı kabul etmekle bu Etik Kurallara uymayı
kabul ve taahhüt eder.
TMC Etik Kurulu

