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YÜKSEKÖĞRETİMXURULO BAŞKANLJĞI

GENEL KURUL KARARLARI

KARAR.20 t 6,B,421
Yükseköğretim

Kurumlan Bilimsel .J\raştl.nl13 ve 1"'.ayın Etiği Yönerges1 incelendi.
Yap1lan inceleme neticesinde; söz konusu Yönergenin. aşağ1dı:ıki şekliyle uygun olduğuna karar

veriJdi.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESj
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç

araştırma, çalışma, yayın ve etkiniik.lerde uyulmas1
gereken etik kurallarını ve yüksekôğrecim kuruınlannıo kendi bünyelerinde oluşrurocaklan
bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve

~fadde 1 - (1 ) Bu Yönc.-rge, bilimsel

esaslann1 belitlemek amacıyla hazırlaruruştLr.

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Yönerge,

a) Yükseköğretim \.."Urumlan mensuplarınca veya yükseköğretim kurumlarıyla ilişkisine

bakılmaksızın kişilerce yü:ıi.irlükteki mevzuat büldimleri uyarınca akademik unvanların elde
aşamasında ve sonrasında yapılan her tür bilimsel araştırma ve çalışmalar i1e
gerçekleştirilen bilimsel etki.nlikler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel araştırma

edilmesi

geliştirme projeleriyle ilgili araşunna etiği konularını,
b) Lisans üstü eğitim sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel araştırma

geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konulanın,·

r) Yükseköğtetim kurumlan mensuplannca yurtiçinde ve yurtdışmda heı çeşit basın. görsel ve
işitsel ya)<ın organlarında yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olan her tür
~•aymla ilgili yayın etiği soruolannı,

ç) YUkseköy-etim kurumları mensuplannca biyomedikal araştırmalarda lmllanılacak
deneklerde ve ekoloji ile ilgiJi çalışmalarda yapılan etik ihlallerini kapsar.

Dayanak
:\1adde 3 - ( 1) Bu yönerge 2547

sayılı

KanW1un 24 üncü, 42 inci ve 65 inci maddelerine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Bilimsel

Araştırma

ve Yayın

Etiğine Aykın

Eylemler

Madde 4 - (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ayk.ın eylemler'şunlardır:
a) intihal: Başkalarının özgfuı fikirlerini. meıotlannı, verilerini veya eserlerini bilimsel

kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi ı:seıi gibi göstermek,
b) Sahtecilik: Biümsel
kullanmak,
c)

Çarpıtma:

kullanılmayan

A.raştınna

araşurmalarda

gerçekte var olmayan veya tahrif

edilmiş

ka)'ltlan veya elde edilen verileri tahrif etmek,

cihaz veya materyalleri

kullaııılm.ış

verileri

araştnmada

gibi göstermek, destek alınan kişi ve
tahrif eımek veya şekillendirmek.,

k:u.rı.ıluşlann çıkarları doğrultusunda araşumıa sonuçlanoı

ç) Tekrar yayım: Mükerrer yaytnlannı akademik atama ve yükselmelerde ayn
sunmak,

yayınlar olarak

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve
uygun olmayan biçimde parçalara ayınp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınlan
akademik atama ve yükselmelerde ayn yayınlar olarak sunmak,
e) Haksız yazarltk: Aktif katkısı olmayan kişileri yaz.arlar arasına dahıl etmek veya olan kişileri
dahil etmemek, yazar sıralamasıru gerekçesiz ve uygun o lmayan bir biçimde değiştinnek, aktif
katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çtkartmak, aktif katkısı olmadığı h.aJde
nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dahil eninnek.
(2) D iğer etik ihlal rilrleri şunlardır:
a) Destek alınarak yürütülen araştım1alar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum
veya kuruluşlar jie bunlann katk.ılarİnı belirtmemek,
b) Henüz sunulmam.ış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çaJışmaJan, sahibinin izni
olmadan kaynak olarak kullanmak,
c) Lısan ve hay..-anJar üzerinde yapılan araşhrmaJard.a
hasta haklarına saygı göstermemek,

etik kurallara uymamak, yayınlannda

ç) İnsanlarla ilgili biyornedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştımıalarda ilgili mevzuat
hükümlerine aykın davranmak,

d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni
olmaksızın yayımlanmadan önce başkalanyla paylaşmak,

e) Bilimsel araşurma için

sağlanan veya ayrılan kaynaklan, mekanları, imkan.lan ve cihazlan

amaç dışı kullanmak,

Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadmda bulunmak,

f)

g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapdan anket ve tutum araştırmalanndakatılımcılann açık
nzasıru almadan ya da araştınna bir 1.'1.U111Ilda yapılaca.lcsa aynca !,.-urumun izninj almadan elde
edilen verileri yayı.mlamak.,

Araştırma ve deneylerde, hayvan sa~ltğına ve ekolojik dengeyezırar vermek,

h)

ı) Araştırma

ve deneylerde,

çalışmalara başlamadan

önce

alınması

gereken izinleri yetkili

birimlerden yazılı olarak almamak.

Araşnıma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sö1.leşmelerin

i)

ilgili ara.,wmıa ve deneylere dair lıükiimlerine aykm çalışmalarda bulunmak..

Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı
uygulamalar konusıında ilgilileri bilgilendirme ve uyamıa yilkilmlüğüne uymamak,

j)

k) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği
ölçüde ve şekilde k"UUanroamak, bu biigilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını
sağlamamak,

l)

.A..kadeınik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya

yanılt.Jet beyanda bulunmak,

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Olarak Değerlendirilemeyecek Haller
Madde 5 - (1) Bir başkasının özgün üslup ve ifadesinin aynen Jcullamnamak şaruyla, anonim
bilgilerin. bilim alanlarının temel bilgilerinin, matematik teoremleri ve ispatları gibi
önermelerin çalışmalarda kullanılmaSl etik ihlal olarak değerlendirilemez.
i;ÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükseköğretim Korunılannda Yer Alan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurullarının
Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usu_) ve Esasları
Kurullan n oluşumu
Madde 6 - (1) Yükseköğretim kurumlan bilimsel araştınna ve yayın etiği kurulları sosyal ve
beşeri bilimler, sağlık biJJmleri ve fen ve mühendislik bilimleri alanlarında oluşnınılur. Bu
kurullar yükseköğreti.rn kurumlaamn ilgili bilim alanlannda görev yapan profesör unvaruna
sahip öğretim üyeleri arasından iki ytllık süreyle rek.1:ör tarafından seçilen yedişer üyeden
oluşur. Yükseköğretim kunımla:n bünyesinde yukarıdaki koşullan sağlayacak yeterli sayıda
profesör ıınvarunasahip öğretim üyesinin bulunmaması durumunda yedi üyeden oluşan bir adet
bilimsel araştınna ve yayın etiği kurulu oluşturabilir.
(2) Gerekli görülmesi halinde çalışmaların verimliliğini sağlamak amacıyla farklı bilim alanları
için farklı bilimsel araştırnıa ve yayın etiği kurulları oluşturulabilir.

~

(3) Balirlenen

kunıl ilyeleri hakkmda etik ihlalinde bulunduklanna dair kesinl,.miş blı adli

veya idari karar bulunmamalıdır.

{4) Eti~

kınulhınna aykın eylemi ıespit e,füen etik kunıln üyesinin görevi, rektönln bu konudaki

kararının kendisine tebliği ile sona erer.

aynı

İzinsiz

(5) Görev süresi b iten bir üye
usulle yeniden seçilebilir.
v_e özür~.ol~ ?s~ üste
üç. toplannya
veya en az alu ay süreyle izinli olan üyerun, üyel~
sona erer. Herhangi bir nedenle boşala.ıı üyelik iç.in. aynı usulle yeni üye seçilır.

katılınayan

kendilıgınden

araştırma yayın etiği kurulları başkanlan rektör tarafından seçilir. Her bir
araştırma yayın etiği kurulu başkam kurul üyeleri arasından bir kişiyi başkan
yarduncısı
Başkanın görevinin sona cnnesiyle birlikte başkan yard1mcıhğı görevi

(6) Bilimsel
ve
bilimsel
ve
olarak seçer.

de sona erer.
(7) Bilimsel

araştırma ve yayın etiği kurullarının sekreıaryası yükseköğretim kurumlarının

hukuk müşavirliği tarafından yfui.ltü1ür.
K urulların görevleri

!\1adde 7 ~ (1) Bilim.sel araştırma ve yayın eti~i kurul.larııuo görevleri

şunJardır:

idd.ialannı incelemek; inceleme kapsamında Re!<törlük. aracılığıyla gerektiğinde
bilirkişi veya uzman görüşil alma._k, flgfü kişi ve kW'Ulllla:rla yazışmalar yapmak. bilgi istemek

a) Etik ihJal

\'e inceleme kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmnk,
b) inceleme sonucunda alınan kararları rek1:öre sunmak,

c) Akademik, araştmna ve yayın etiği kooulannda muhtemel elik dışı eylemleri ortadan
kaldumak için, ilgil i birim ya da kurum ve kuruluşlar ik işbirliği yaparak eğitici faaliyetler
düzenlenmesini

sağ.laı::oak üzere rel1:öre önerilerde bulunmak.

E tik kurullarının toplanh usul ve esaslan
Madde 8 - (1) Bilimsel

araştırma ve yayın etiği kurullan üye tam sayısının salt çoğunluğuyla

toplanır ve karar alır. Başkanın katµmadığı toplanu1arda başkan yardımcısı, bilimsel araştırma

ve yayın etiği kurulları toplanolanna başkanlık eder.

(2) Bilimsel araşnnna ve yayın etiği kurulları ç;a.lışmalanru bizzat yürütür. Ancak gerelaiğinde
alarunda uzman bilirkişilerden görüş de alabilir.
(3) Aşağıdaki kişiler bu dilzenleme kapsamında yapılan incelemelerde bilirkişi ve uzman olarak

görevlendirilemez:
a) İlgilinin lisansüstü tez damşmanlan ve doçe01likjüri.lerindc görev almış öğretim üyeleri,
b) llgilinin kendi üniversitesinde görev yapan öğretim üyeleri,
c) hgilinin

eşi ve üçüncü dereceye kadar (üçüncti derece dahil) kan veya sıhri hısımları,

65 ,

ç) İlgili ile aralarında husumet bulunan kişiler.

(4) İlgilinin çalıştığı bilim alanında öğretim üyesi bulunmaması halinde. en yakın bilim alanmda
çalışan ôgrerim üyeleri arasından bilirkişi görevlendirilebilir. Aynca etik ihlal iddiasının hukuki

anlam ve kapsamına i'lişkin olarak bir hukukçu bilirkişi de görevlendirilebilir. Birden fazla
bilirkişi atanması halinde her bilirkişi ay11 rapor tanzim eder.
(5) Bilirkişiler dosya kendilerine ulaştığı andan itibaren en geç bir ay içerisinde konuya ilişk.in
raporunu kendisine gönderilen örneğe uygun olarak bazırlay:ıp gönderirler. Bu süre bir defaya
mahsus olmak üzere en çok bir ay uzatılabilir.
(6) Bilimsel araşnrma ve yaym etiği kurullan üyeleri kendileriyle, kendilerinin daha önce
birlikte çalışma yaptıkları kişilerle ve etik ihlalde bulunduğunu iddia ettikleri kişilerle ilgili etik
ihlali iddialannın görüşüldüğü toplanhlara katılamazlar.
Etik kurullanna başvuru ve l.:urullann çalışma esasları
Madde 9 - (1) Yükseköğretim kurumuna ulaşan etik ihlal
bilimsel araşnrnıa ve yayın etiği kurullarında incelenir.

iddiaları, yük.seköğretim kurumu

(2) Söz konusu idrualar ile ilgili tüm bilgi ve belgeler bilimsel
\..7.ırollarına

araşurma ve yayın eriği

iletilir.

(3) Yükseköğretim kurumu, gönderilen her başvuru dosyası için ayn dosya açar.

Yükseköğreti.m kurumuna gönderilen ve etik ihlal iddiası içeren şikayet ve ihbar
dilekçelednde, kişilerin doçentlik başvuru sürecin.in devam ettiğinin de belirtilmesi halinde
hakkında etik Hllal iddiası bulunan kişinin devam eden bir doçentlik başvurusunun bulunup
bulunmadığı hususu yükseköğretim kurumu tarafından derhal Üniversite!erarası Kurul
Başkanhğından sorulur. Üruversitelerarası Kurul Başkanlığınca devam edeo doçenllik
başvl.lIUS\UlUD bulunduğuııun bildirilmesi halinde iddialar ile ilgili ti.im bilgi ve belgeler

(4)

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilir.
(5) Etik ihlali iddiası sebebiyle hakkında inceleme başlatılan kişilerden iddialara ilişkin olarak

gerekli bilgi ve belgele{le birlikte yazılı savunmaları isterür. .tlgili kişiler, savunma talep
yazısının kendilerine ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde savunmalanru vermedikleri
takdirde. bu durumun savunma ister!) yazısında belirtilmesi koşuluyla kurul, diğer bilgi , ,e
kanıtlara dayalı olarak karar verebilir. Hakkında inceleme başlatıJanlar, yazılı savunmalarını
sunmak. üzere- iddialan içeren evraklano bir örneğinin kendilerine verilmesini talep erme)eri
halinde, incelemeyi yürüten ilgili kuruka savunma istenmesi yönünde bir karar alınmaksızın
da doğrudan yazılı savunmalannı sunabilirler. Ancak bu halde bu kişilerden yeniden yaz1lı
savunDla istenmeden de incelemeye devam edilebilmesi için, iddialan içeren ev:ra.ı..Iarm
teslimine ilişkin nııanakt.a, teslim tarihinden itibaren on beş gün içerisinde savuıunasını
vermedikleri takdirde diğer bilgi ve kanıtlara dayalı o larak karar verileceğinin açıkça
belirtilmesi şartur. Gerekli görülen hallerde savumrıa sözlü olarak da alınabilir.
(6) .Alınacak kararlar, ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulunda tartıŞmaya açıldık-tan
sonra oylanır ve kurul üyelerince imı.alaoır. Karara muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini
yazmak zorundadır.

m.

(7) Bilimsel araştırma ve yay.n etiği lnırı.ıllannca ':"nan nihai k~1ar ince~eroe raporu
niteliğinde olup, bu kararlar onaylanmak Ja da başka bır karar alınmak uzere rcktore sunulur.
(8) Kurul üyeleri, uzman ve bilirkişiler yapuklan incelerneyle ilgili edindikleri bilgi ve belgeleri
açıklayamazlar.

(9) Bilimsel

araştırma ve

ya)1n

etiği kurullannın inceleme sürecinde diğer kur..nn ve

kunıluşlarla her rürlü yazışmalar rektörlük aracılığıyla yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

i nceteme sonucunda yaptl!lcak işlemler
Madde 10 - (1) Bilimsel ara,..tımıa ve yayın etiğine aykm eylemlerde bulunduğu tespit edilen
kişiler hakkında .ilgili mevzuat uyarınca gerekli disiplin işlemleri ile diğer idari, hukuki ve cezai
işlemler yükseköğretim ]<urumu tarafı.ndırn yapılır.

(2)

Etiğe aylın

eyleme konu olan eserle daha önce akademik unvan elde

edilmiş

ise

kişi

ha.lckırıda yapılan işlemler sonucunda alınan etik ihlal kararı sebebiyle bu unvanın geri alınıp
alınmayacağı hususu da ilgili yükscköğrelim kurumu tarafından değerlendirilir.

(3) Etiğe aykırı eylemlerin gerçekleşmesi balinde asıl müellif, zarar gören veya baklan olumsuz
ctlcilenen kişi ve kuruluşların nza göstermesi ilgililerin şonunhıluğunu ortadan kaldırmaz.
(4) Bilimsel ara,c;tırma ve yayın etiğine aylan bir eylemin tespit edilmesi halinde yökseköğretim
kurumu tarafından ilgili yayının ortak yazarlarının görev yap11kları kamu kurumuna da bilgi
verilir.
(5) Etik ihlal kararlan en geç_ bir ay içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
Gizlilik
:\{adde 11 - (1) Bilimsel araşn:rma ve yayın etiği kurullarının kararlan. genel düzenlemeler
dışında gizlidir, etik kuruliann tespitleri hakkında bu Yönergc:de belirtilen kişi ve k-uruluşlar ile
başvuru sahibinden başkasma

bilgi_verilmez.

Yeniden inceleme

Madde 12 - (1) Bilimsel :ıraşnrına ve yayın etiği ln.ınıllannda daha önce incelenen ve esası
~nda bir karar verilen eserlere ilişkin ayı.u iddialarla yapılan b~vurularda yeniden bir
~n~e!et?~ yapılamaz. Bu halde eserlerin ve eserlere ilişkin iddialann tamamen aynı olduğunun
ılg,lı bılımsel araştu:ma ve yayın etiği k.-uru!Jarınca tespit edilmesi şarttır.
Etik ihlallerine

ilişkin kayıtlar

Madde 13 - (l) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak kararlar
yükseköğre1im kurumu tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek s uretiyle uygun bir şekilde
dosyalanıp saklanır.

(2.) Doçentlik sınavına başvuruda bulunan adaylar dışında kalan kişiler hakkındaki bilimsel
araştırma ve yayın etiğine ilişkin şi.kayel ve ihbar başvurı.ılan, iddiada bulunulan k:işirun eylemi
gerçekleştirdiği sırada bağh bulunduğu yükseköğretim kurumunca değerlendirilerek karara
bağlanır.

Yüriirlük
Madde 14 - (1) Bu Yönerge,
yürürlüğe

Yükseköğretinı Kurulu tarafından kabul edildiği tarihtenfribaren

girer.

Yü r ütme
Madde 15 - (1) Bu Yönerge hükümlerini YUkseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

G eçici Madde 1 - (1) Yükseköğretim k.'llTllrolan etik J..1Jnlllaruu, bu Yönergede belirtilen yeni
kriterlere uygun olarak Yönergenin yürürh1ğe girmesinden itibaren eo geç. üç ay içinde

oluştururlar.
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