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Amaç – Bu araştırma vakıf üniversitelerinin misyon ve vizyon bildirilerini analiz ederek, etik vurguların 
genel olarak hangi başlıklar altında toplandığını saptamayı, hangi etik vurguların benimsendiğini ve hangi 
vurgulara ne sıklıkta yer verildiğini belirlemeyi amaçlamaktadır. 
Yöntem – Araştırmanın örneklemi nitel araştırma yöntemlerinde sıklıkla kullanılan amaçsal (ölçüt 
örnekleme) tekniğine göre belirlenmiştir. Bunlardan lisans düzeyinde eğitim vermeyenler (5), misyon-
vizyon ifadelerini ayrı ayrı beyan etmeyenler (1), henüz eğitim öğretim faaliyetinde bulunmayanlar (1) ve 
web sayfası hazır olmayanlar (1) ölçütlere uygun olmadığından toplam 69 vakıf üniversitesi araştırmaya 
dâhil edilmiştir. Araştırmanın birincil verileri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında vakıf üniversitelerinin 
resmi web sitelerindeki dokümanlardan elde edilmiştir. Dokümanlar analiz edilerek, tema ve kategoriler 
altında değerlendirilmiş ve etik vurgular analiz edilmiştir.  
Bulgular – Araştırma sonucuna göre sıklıkla kullanılan etik vurgu ifadeleri; akademik özgürlük ve özerklik, 
akademik dürüstlük, saygı, tarafsızlık ve liyakatı esas alma, kamu yararının ve kurumun çıkarlarının önceliği, takım 
odaklılık, kural, kanun ve mevzuata uyum, sorumluluk ve hesap verebilirlik, yeniliğe açıklık topluma karşı sorumluluk 
ve öğrenci odaklılıktır. 11 tema kapsamında misyonda toplam 280, vizyonda toplam 130 etik vurgu 
bulunmuştur. 
Tartışma – Elde edilen bulgulara göre üniversitelerin misyon bildirilerinde en çok yer alan etik vurgular 
sırasıyla; öğrenci odaklılık (94), topluma karşı sorumluluk (77) ve yeniliğe açıklıktır (43). Vizyon 
ifadelerinde en çok yer alan etik vurgu yeniliğe açıklıktır (40). Bunu; topluma karşı sorumluluk (36), öğrenci 
odaklılık (34) izlemektedir. Etik kodlar yerleştiği ve işlediği ölçüde etik ilkelere uygun davranışlar ve 
uygulamalar ortaya çıktığından, üniversitelerin misyon ve vizyon bildirilerinde YÖK Etik Davranış 
İlkelerinde belirlenen etik vurgulara yer vermeleri, yer verenlerin ise vurgu sayılarını arttırmaları gerekir. 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

University 

Mission 

Vision 

Ethics 

Ethical emphasis 

 

Received 17 January 
2020 

Revised 18 February 
2020 

Accepted 5 March 2020 

 

Article Classification:  

Research Article  

 

Purpose – The aim of this research is to analyze the mission and vision statements of the foundation 
universities and to determine which headings of ethics are collected in general, to determine which ethical 
emphasis they adopt and how often. 
Design/methodology/approach – The sample of the study was determined according to the purposeful 
(criterion sampling) technique used in qualitative research methods. A total of 69 foundation universities, 
which provide undergraduate education, declare their mission-vision statements separately, are currently 
in education and training activities and have a web page included in the study. The primary data of the 
research was obtained from the documents on the official websites of foundation universities between 23-
27 September 2019. The documents were analyzed, evaluated under the themes and categories, and ethical 
highlights were analyzed. 
Findings – Ethical emphasis expressions frequently used according to the research result; academic freedom 
and autonomy, academic honesty, respect, impartiality and merit, the priority of public interest and the 
interests of the institution, team orientation, compliance with rules, laws and regulations, responsibility and 
accountability, openness to innovation, responsibility to society and student focus. Within the scope of 11 
themes; 280 ethical emphasis was found in the mission, and 130 ethical emphasis in vision. 
Discussion – According to the findings obtained, the most ethical emphasis in the mission statements of the 
universities are as follows; student orientation (94), responsibility towards society (77) and openness to 
innovation (43). The most important ethical emphasis in vision statements is openness to innovation (40). 
Responsibility towards the society (36), student orientation (34) follows. To the extent ethical codes are 
established and processed, behaviors and practices that comply with ethical principles occur. For this 
reason, universities should include ethical emphasis determined in YÖK Ethical Behavior Principles in their 
mission and vision statements, while those who take part should increase their emphasis. 

 


