BELGELERİN KÖTÜYE KULLANIMINI ENGELLEMEYE YÖNELİK POLİTİKA
TİAD MTM’nin Değerlendirmenin Kötüye Kullanımını Önleme Çalışmalarındaki Temel Amaçları;
•
•
•
•

Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgemek,
Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızla ve tarafsız olarak yanıt vermek,
Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasını standardize etmek ve kayıt altına almak,
Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda uygun cezalarda ve/veya
yaptırımlarda bulunmak.

Bunları gerçekleştirmek amacıyla, TİAD MTM şunları yerine getirir;
•
•
•
•
•
•
•

Oryantasyon sürecini ve el kitaplarını kullanarak adayları kötüye kullanma politikası ve kötüye kullanmaya
kalkışma ile gerçekleştirme durumlarında verilen cezalar hakkında bilgilendirerek kötüye kullanma
potansiyelinin önüne geçmeye çalışmak,
Adaylardan çalışmalarının kendilerine ait olduğunu beyan etmelerini istemek,
Kötüye kullanma iddiasının seviyesiyle orantılı bir şekilde soruşturma yürütmek. Bu tür bir soruşturma,
Genel Koordinatör ve iddiayla bağlantılı olan tüm personel tarafından desteklenecektir,
Mümkün olan ilk fırsatta bireyi iddia edilen kötüye kullanmanın doğası ile bu kötüye kullanmanın doğru
olduğunun kanıtlanması halinde gerçekleşecek olası sonuçları hakkında tam olarak bilgilendirmek,
Öne sürülen iddialara yanıt vermesi için bireye imkan tanımak,
Bireyi, verilen karara itiraz etme yollarından haberdar etmek,
Bir soruşturmanın tüm aşamalarını belgelendirmek.

Kötüye kullanmanın kanıtlandığı durumlarda, TİAD MTM şu cezaları / yaptırımları uygulama yoluna gidecektir:
1.
2.
3.
4.

İlgili personele uyarı/ihtar yazısı yazma,
İlgili personel hakkında tutanak hazırlama,
Personel değişikliği yoluna gitme,
Verilen belgenin iptal edilmesi.
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Adaylar tarafından Kötüye Kullanımın Tanımlanması
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herhangi bir şekildeki emek hırsızlığı,
Bireysel aday çalışması olarak sunulacak olan çalışmayı diğer adaylarla işbirliği içinde yaparak ortaya koymak
için hileli anlaşmaya varmak,
Kopya çekmek (kopya çekmeye yardımcı olması amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması da buna
dahildir),
Başka bir kişinin çalışmasını kasıtlı olarak yok etmek,
Sonuçların veya kanıtların fabrikasyonu (sahte üretimi),
Bir aday tarafından sunulan kanıta ilişkin olarak doğru olmadığı halde özgünlük beyanında bulunmak,
Başka bir kişi için kanıt oluşturmak amacıyla başka bir kişi gibi davranarak yerine geçme veya
değerlendirmede/sınavda başka birinin kendi yerini almasını ayarlamak,
Kasıtlı olarak hatalı kişisel bilgi beyanında bulunmak,
Yetkinliği kanıtlamak için sahte belge beyanında bulunmak.

Yetkilendirilmiş Kuruluş Personeli tarafından Kötüye Kullanımın Tanımlanması
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaylara uygun olmayan yardımlarda bulunma,
Değerlendirmesi yapılan çalışmada, adayın başarısına ilişkin yetersiz kanıt bulunmasına ve verilen nota veya
değerlendirme kararına gösterecek bir gerekçe olmamasına rağmen verilen notu değiştirmek veya yeni bir not
vermek,
Aday değerlendirme kanıtlarını güvende tutmayı başaramamak,
Değerlendirilecekleri çalışmayı ortaya koyarlarken destek vermek, değerlendirmenin sonuçlarını değiştirecek
olmasına rağmen yardımcı olmak. Adayın çalışmasının TİAD MTM çalışanları tarafından oluşturulması
şeklindeki bir yardım,
Yalancı şahit beyanı oluşturmak (örn: adayın üretmediği bir kanıt için şahitlik),
Başka bir kişinin yerine geçmeyi teşvik etmek ve buna izin vermek,
Üzerinde değişiklik yaparak, yerine başkasını koyarak veya sahtecilikle kayıtlarda hile yapmak,
Hileli belge talebinde bulunmak, yani bir adayın o sırada değerlendirmenin tüm gerekliliklerini yerine getirmemiş
olmasına rağmen belge düzenlemek.
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