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siRiNci gOLUM
Amag, Kapsam, Dayanako Tanrmlar

Amag
MADDE l-(1) Bu yonergenin arnacr, Atatiirk i.iniversitesi birimlerinde her tiir bilimsel

ara;tlrma, gahgma, yayln ve etkinliklerde uyulmast gereken bilim eti[i kurallannt, bilimsel

aragtrma ve yayln eti[i kurullarlrun g<irev, yetki, sorumluluk ve gahgma usullerini belirlemek;

bilimsel aragtrma ve yaym etipi kurullarr ile alt kurullann uyacaklan ilkeleri tespit etmektir.

Kapsam
MADDE 2-(1) Bu y<inerge;

a) Atattirk Universitesi mensuplannca yaprlan her tiir bilimsel aragtrrma ve gahgmalar

ile gergeklegtirilen bitimsel etkinlikler, desteklenen velveya yiiriitiilen bilimsel araqtrma-
geligtirme projeleriyle ilgili aragtrrma etipi konulannt,

b) Universite tarafindan ilan edilen ri[retim iiyesi kadrolartna miiracaat eden i.iniversite

mensubu olmayan adaylarrn tiim bilimsel aragtrrma ve gahgma konulannt,
c) Atatiirk Universitesinde, ytiksek lisans veya doktora <i[rencili[i srrasrnda yaprlan

tez ve bilimsel yayrnlar ile ytirtitiilen bilimsel aragtrrma-geligtirme projeleriyle ilgili araqnrma

eti[i konulanm,
g) Atattrk Universitesi mensuplannca yurtiginde ve yurtdrgrnda her gegit bastn, gdrsel

ve igitsel yaym organlarrnda yayrmlanan ya da yayrmlanmak tizere g<inderilmig olan her tiir
yayrnla ilgili yayrn eti[i sorunlarrm,

d) Atatiirk Universitesi mensuplannca biyomedikal aragtrrmalarda kullanrlacak

deneklerde ve ekoloji ile ilgili gahgmalarda yaprlan etik ihlallerini,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(l) Bu Yrinerge Yiiksekdfretim Kurulu Genel Kurul'unun 2547 saylr

Kanunun 42 inci ve 65 inci maddelerine dayanrlarak hazrrladrpr, 29.08.2012 tarihli
toplantrsrnda ahnan 2012.18.946 sayrh karan ile ytiriirlii[e giren Ytiksekti[retim Kurulu
Bilimsel Aragtrrma ve Yaym Eti[i Y<inergesi'ne dayanrlarak hazrlanmrgttr.

Tanrmlar
MADDE 4- (l) Bu Ycinergede anrlan;

a) Bagkan: Bilimsel Aragtrrma ve Yayn Etik Kurullarr Bagkanlanru,

b) Birim: Bilim alamnda gahgma yapan enstitti, faktilte, ytiksekokul ve aragttrma

merkezlerini,
c) Denek: Uzerinde ara$tlrma, inceleme, deney veya de[erlendirme yaprlan canh

varhklan,

9) Etik alt kurulu: Gerekli gdrtilmesi halinde farkh bilim alanlan igin oluqturulan

Bilimsel Aragtrrma ve Yaytn Etik Alt Kurullannt,
d) Kurul: Atattirk Universitesi Bilimsel Aragtrrma ve Yayrn Etik Kurullannr,
e) Rektcir : Atattirk Universitesi Rekttirii' nti,
f) Sekretarya: Bilimsel Aragtrrma ve Yayn Etik Kurullart sekretaryaslnl,
g) Senato : Atattirk Universitesi Senatosu' nu,

[) Universite: Atattirk Universitesi'ni,

ifade eder.

iriuci n0rtivt
Bilimsel Aragtrrma EtiEi, Yayrn Etipi ve Akademik De[erlendirmelere

itiqt<in Temel ilkeler

Bilimsel Aragtrrma Etifine itiqkin Temel ilkeler
MADDE 5- Her gegit bilimsel aragtrrmada uyulacak temel ilkeler gunlardtr:



a) Veriler, bilimsel ydntemlerle elde edilir. Bunlann de[erlendirilmesinde, yorumunda

ve kuramsal sonuglann elde edilmesinde bilimsel y<intemlerin drqrna gtkrlamaz, sonuglar
saptrnlamaz, elde edilmemig sonuglar aragtrrma sonuglanymrq gibi g<isterilemez.

b) lnsanlarla ilgili biyomedikal araqtrrmalarda ve di[er klinik aragtrrmalarda Saphk
Bakanh[r tarafindan yayrmlanan, l9 A[ustos 2011 tarih ve 28030 sayrh Klinik Aragtrrmalar
Hakkrnda Yrinetmelik hi.ikiimleri ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Ytinetmeh$i goz

rintinde bulundurulur.
c) Anket ve tutum aragtrrmalannda katrhmcrlann nzasl altrur. Aragttrma, bir kurumda

yaprlacaksa, dncelikle ilgili kurumdan izin altrur.
d) Aragtrrma ve deneylerin, hayvan sa[h[rna ve ekolojik dengeye zarar verrnemesi

temel ilkedir. Qahgmalara baglamlmadan 6nce gerekli izinler yetkili birimlerden ve ilgili etik
kurullardan yanh olarak alrrur. Bu gergevede uluslararast beyanname htkiimleri ve

Tiirkiye'nin taraf oldu[u uluslararasr scizlegmeler ve ulusal mevzuat htiktimleri gdz <iniinde

bulundurulur.
e) Aragtrrmacrlar ve yetkililer, yaprlan bilimsel aragtrrma ile ilgili olarak muhtemel

zararh uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirmek ve uyarmakla ytikiimliidiir.

0 Aragtrrmacrlar, kendi vicdani kanaatlerine gcire zararh sonuglara velveya

onaylamadrklan uygulamalara yol agabilecek aragtrmalara katrlmama hakkrna sahiptir.
g) Yaprlacak gahgmalarda, di[er kigi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgilerin,

izin verildi[i OlgUde ve gekilde kullanrlmasr, gizlili[ine riayet edilmesi ve korunmasr sa[larur.
h) Bilimsel aragtrma igin tahsis edilen imkAn ve kaynaklar amacl drgrnda

kullanrlamaz.
Yayrn Etiline itigt<in Temel ilkeler
MADDE 6- Her 9e9it bilimsel yayrnda uyulacak temel ilkeler gunlardrr:

a) Bilimsel aragflrmarun tasarlanmasr, planlanmasr, yiiriitiilmesi ve yayma

hazrrlanmasr agamalannda katkrda bulunmamrg kigiler, yazar isimleri arastnda g<isterilemez.

b) Bilimsel yayrnlarda bir gahgmadan yararlarurken, bilimsel atrf kurallanna uygun

olarak kaynak gcisterilir.
c) Heni.iz sunulmamrg veya savunularak kabul edilmemig tezler veya gahgmalar,

sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullamlamaz.
d) Evrensel olarak tarunan bilim kuramlan, bilim alanlanrun temel bilgileri, matematik

teoremleri ve ispatlan gibi dnermeler drgrnda higbir gahgmanrn ttimti veya bir bdltimti, izin
alrnmadan ve asrl kaynak gdsterilmeden geviri veya <izgtin gekliyle yayrmlanarnaz.

Akademik De[erlendirmelere itigtrin Temel ilketer
MADDE 7-(l) Her gegit akademik de[erlendirmede uyulacak temel ilkeler gunlardrr:

a) Akademik hayatrn biittin aqamalannda, dlretim ve akademik de[erlendirmeler
bilimsel liyakat kriterlerine gdre yaprlrr.

b) Akademik ilerleme ve <idi.il jtirilerinde bilimsel liyakat kriterlerinin dtgrna grkmak,

kigileri kayrmak, bilimsel elegtiri srnrrlannr agarak kiqilerin kimlik ve kigili[ine y<inelik

saldrnlarda bulunmak, haksrz menfaat saflamak, sahtecilik, kopyacrhk, vb. eylemlerde
bulunulamaz' 

uquNcti noluvt
Bilimsel Aragttrma ve Yaytn Eti[ine Aykrn Eylemler

Etile aylun eylemler
MADDE 8 - (1) Bilim aragtrrma ve yaym eti[ine aykrrr eylemler gunlardr:
a) intihat: Bagkalarrnrn fikirlerini, metotlarmt, verilerini, uygulamalannr, yaztlartnt,

gekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun bigimde atrf yapmadan ktsmen

veya tamamen kendi eseriymig gibi sunmak,
b) Sahtecilik: Aragtrrmaya dayanmayan veriler firetmek, sunulan veya yaylnlanan

eseri gerqek olmayan verilere dayandrrarak diizenlemek veya de[igtirmek, bunlan rapor

etmek veya yaylmlamak, yaprlmamrg bir aragtrrmayr yaprlmrg gibi gdstermek,

c) Qarprtma: Araqtrrma kayrtlan ve elde edilen verileri tahrif etmek, aragttrmada

kullanrlmayan ycintem, cihaz ve materyalleri kullanrlmrg gibi gostermek, aragttrma hipotezine

uygun olmayan verileri de[erlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsaytmlara uydurmak



igin veriler velveya sonuglarla oynamak, destek altnan kigi ve kuruluglann grkarlan

do!rultusunda aragtrrma sonuglannr tahrif etmek veya gekillendirmek,
d) Tekrar yaylm: Bir aragtrrmarun ayru sonuglannr igeren birden fazla eseri dogentlik

smavr de[erlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayn eserler olarak sunmak,

e) Dilimleme: Bir ara$tlrmarun sonuglannr aragtrmanrn biitiinlii[iinti bozacak gekilde,

uygun olmayan bigimde pargalara ayrrarak ve birbirine atrf yapmadan gok sayrda yayrn

yaparak dogentlik slnavl de[erlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayn eserler olarak

sunmak,
f) Haksrz yazarhk: Aktif katkrsr olmayan kigileri yazarlar araslna dAhil etmek, aktif

katkrsr olan kigilen yazarlar araslna ddhil etmemek, yazar srralamastnr gerekgesiz ve uygun

olmayan bir bigimde de[igtirmek, aktif katkrsr olanlann isimlerini yaylm strasmda veya

sonraki baskrlarda eserden grkarmak, aktif katkrsr olmadr[r halde ntifuzunu kullanarak ismini
yazarlar arasma d6hil ettirmek,

g) Difer etik ihlali tiirleri: Destek ahnarak yiiri.ittilen aragtrrmalann yayrnlannda

destek veren kigi, kurum veya kuruluglar ile onlann aragtrmadaki katkrlannr agrk bir bigimde

belirtmemek, insan ve hayvanlar iizerinde yaprlan aragtrrmalarda etik kurallara uymamak,

yayrnlarrnda hasta haklanna saygl gristermemek, hakem olarak incelemek tizere

grirevlendirildi[i bir eserde yer alan bilgileri yayrnlanmadan cince baqkalanyla paylagmak,

bilimsel aragtrma igin sallanan veya aynlan kaynaklarr, mekdnlan, imkdnlan ve cihazlan

amag drgr kullanmak, tamamen dayanaksrz, yersiz ve kasrth etik ihlali suglamasrnda

bulunmak.

odnnirNctj SOLUNI
Atatiirk Universitesi Bilimsel Aragtrrma ve Yayrn Eti[i Kurullarrnrn Olugumu,

Giirevleri, Qahgma Usul ve Esaslan
Kurullarrn olugumu
MADDE 9- (l) Rekt<ir tarafindan, Atattirk Universitesi bilimsel aragtrma ve yaym

eti[i kurullan; sosyal ve begeri bilimler, sa[hk bilimleri ve fen ve miihendislik bilimleri
alanlarrnda olugturulur. Bu kurullann her biri farkh alanlarda gcirev yapan profes<ir unvanrna

sahip dokuz rifiretim i.iyesinden olugur. Bu iiyeler Rekt<ir tarafindan iki yrlhk stireyle atarur.

(2) Gerekli goriilmesi halinde gahgmalann verimlili[ini saglamak amacryla farkh

bilim alanlarr igin farkh bilimsel aragtrma ve yayrn eti[i alt kurullan ilgili etik kurulunun

<inerisi ve Rektorltik Makammm onayr ile olugturulabilir. Her alt kurul en az beg d[retim
iiyesinden olugur. Bu i.iyeler ilgili etik kurul bagkamnrn dnerisi ve Rektdriin onayl ile atanrr.

Sa[hk Bilimleri Alanrnda aga[rdaki etik alt kurullan oluqturulmuqtur:
1. Trp Faki.iltesi Etik Alt Kurulu
2. Dig Hekimli[i Fakiiltesi Etik Alt Kurulu
3. Eczacrhk Faktiltesi Etik Alt Kurulu
4. Veteriner Fakiiltesi Etik Alt Kurulu
5. Sa[hk Bilimleri Faktiltesi Etik Alt Kurulu
6. Beden Epitimi ve Spor Yiiksek Okulu Etik Alt Kurulu

(3) Belirlenen kurul tiyeleri hakkrnda etik ihlalinde bulunduklarrna dair kesinlegmig bir
adli veya idari karar veya tespit bulunmamahdrr.

(4) Etik kurallanna aykrn eylemi tespit edilen etik kurulu tiyesinin gdrevi, Atatiirk
Universitesi Rektdrliipii'ntin bu konudaki karanrun kendisine teblili ile sona erer.

(5) Grirev siiresi biten bir i.iye aynr usulle yeniden atanabilir. lzinsiz ve oztirsiiz olarak

tist i.iste 1ig toplantrya katrlmayan veya eL az altr ay stireyle izinli olan tiyenin iiyelipi
kendili[inden sona erer. Herhangi bir nedenle bogalan i.iyelik igin, aym usulle yeni iiye atantr.

(6) Bilimsel aragtrrma ve yayrn eti[i kurullan baqkanlan Rektdr tarafindan segilir. Her

bir bilimsel aragtrrma ve yayrn etifi kurulu bagkant, kurul tiyeleri arastndan bir kigiyi baqkan

yardrmcrsr olarak seger. Bagkanrn gcirevinin sona ennesiyle birlikte bagkan yardrmcrh[r

g<irevi de sona erer.
(7) Bilimsel araqtrrma ve yayrn etifi kurullanrun sekretaryasr ve raportorliik gorevi

Atatiirk Univers ite si H ukuk Mii gavirl i[i tarafindan yUrtitiililr.



(8) Bilimsel aragtrma ve yayrn etifii alt kurullannrn sekretaryasr ilgili enstitii

tarafindan yiirtttiliir.
Kurullarm giirevleri
MADDE l0-(1) Bilimsel aragtrrma ve yayrn eti[i kurullarrmn g<irevleri gunlardrr:

a) Yayrmlanan veya yayrn igin gonderilen yazrlarda tespit edilen veya dikkate sunulan

etipe aykrrr eylemleri incelemek, gerekti[inde bilirkigi veya uzman g<irtigti almak, ilgili
kigilerle yazrgmalar yapmak, bilgi istemek ve g<iriig bildirmek,

b) Bilimsel araqtrrma ve yayln etigi kurullan tarafindan do[rudan veya

g6revlendireceli bilirkigiler / uzmanlar aracrhlryla incelenen dosyalar ile ilgili raporlart

Inceleyerek olugturacagl sonug raporunu yazr\ olarak bir ay iginde Atattirk Universitesi

RektdrltiEti' ne sunmak,
c) Akademik, aragtrrma ve yaym eti[i konulannda muhtemel etik drgr eylemleri

ortadan kaldrrmak igin, ilgili birim ya da kurum ve kuruluglar ile igbirli[i yaparak e[itici
faaliyetler diizenlenmesini safilamak iizere Atattirk Universitesi Rekttirlii[ti'ne <inerilerde

bulunmak,
d) Safihk Bilimleri alanlannda yaprlacak olan tez gahgmalan, bilimsel aragtrrma,

yayln, e[itim-6[retim, saghk hizmetleri uygulamalarr gibi etkinliklerde, etik ilkelere

uygunlulu agrsrndan etik kurulun gririigiinti almak (bu amagla etik kurul onayl igin baqvuru,

aragtrrmact tarafindan ba[h bulundu[u etik alt kurul bagkanh[rna yaprlrr),

e) Gerek goriildtifti takdirde sosyal ve begeri bilimler ile fen ve miihendislik bilimleri
etik kurullan da bu maddenin d bendinde belirtilen benzer stireci igletirler.

Etik kurullannrn toplantr usul ve esaslarr
MADDE 1l- (1) Bilimsel ara$trrma ve yayrn etigi kurullarr salt go[unlu[un

katrfumryla toplanrr ve tiye tam sayrsmm salt go[unluluyla karar alrr. Bagkanrn katrlmadr[r

toplantrlarda bagkan yardrmcrsr, bilimsel ara$tlrma ve yaym eti[i kurullan toplanttlanna

bagkanhk eder.
(2) Bilimsel aragtrrma ve yayrn eti[i kurullarr gahgmalannt bizzat yiiriittir; ancak

gerektilinde alanrnda uzman bilirkigilerden gdri.ig alrr.

(3) Agalrdaki kigiler etik sorugturmalarda bilirkiqi ve rlzman olarak gdrevlendirilemez:

a; ilgitinin lisanstistti tez danrgmanlarr ve dogentlik jiirilerinde g<irev almrg 6[retim
iiyeleri,

b) ilgilinin kendi bciltimiinde grirev yapan dlretim iiyeleri,
c) ilgilinin egi ve tigtincti dereceye kadar (iigiincti derece dahil) kan veya srhri

hrsrmlan,
d) ilgili ile aralannda husumet bulunan kigiler.

14) ilgilinin gahqtr[r anabilim dahnda dfretim
anabilim dahnda gahgan dfiretim tiyeleri arastndan

anabilim dah drgrndan bilirkigi atanabilir. Birden fazla

ayrl rapor tanzim eder.

tiyesi bulunmamasl halinde, en yakrn

veya gerekli gortilmesi halinde ilgili
bilirkigi atanmast halinde her bilirkigi

(5) Bilirkigiler dosya kendilerine ulagtrlr andan itibaren en geg bir ay igerisinde

konuya iligkin raporu hazrrlayrp g<inderirler.

(6) Bilimsel araqtrrma ve yayrn eti[i kurullarr iiyeleri kendileriyle ilgili veya

kendilerinin daha <ince birlikte gahgma yaptrklarr kigilerle ilgili etik ihlali iddialanntn

goriigtildiipti toplantrlara kattlamazlar.
Etik kurullanna bagvuru ve kurullarm gahgma esaslart

MADDE 12- (1) Universitelerarasr Kurul Bagkanh[r tarafindan Atattirk Universitesi

Rekt6rliig.i'ne intikal ettirilen veya bireysel gikdyetlere dayah olarak Rekttirlti[e ulaqtrnlan

etik ihlali iddialan, inceleme yaprlmak iizere bilimsel aragttrma ve yayln eti[i kurullanna

iletilir.
(2) Her bagvuru igin ayn bir dosya agrlrr. Bilimsel aragtrma ve yayln eti[i kurullanrun

inceleme si.irecinde di[er kurum ve kuruluglarla her ttirli.i yazrgmalar Rektdrliik aracrhgryla

yaprlrr.
(3) Hakkrnda etik ihlali iddiasr bulunan kiqiden iddialara iligkin olarak savunma ve

gerekli bilgi ve belgeler istenir. ilgili kigiler, bilimsel ara$trma ve yayrn etifi kurulunun bu

y.ina.n iiteginin kendilerine ulagtr[r tarihten itibaren on be$ giin igerisinde yazir



savunmalanil vermedikleri takdirde, Kurul, diler bilgi ve kanrtlara dayah olarak karar verir.
Kurul, gerekli gdrdiipii hallerde savunmayr scizlti olarak da alabilir.

(4) Haztlanan raporlar, ilgili bilimsel aragtrrma ve yayln etili kurulunda tartrgmaya

agrldrktan sonra oylarur ve kesin rapor kurul tiyelerince imzalantr. Karara muhalif kalan i.iye

karEr oy gerekgesini yazmak zorundadrr. lnceleme sonuglannt igeren kurul kararlarr

Rektorliige sunulur. Etik ihlali saptanan kigilerle ilgili olarak Kurulca dtizenlenen rapor

koriusunda Rektdrliik gerekli adli ve idari iglemieri baqltrtrr. Etik ihlali iddiasrnda bulunan kigi

v',: i<uiuluEiar, bagv'ur,llarr ile ilgili olarak alutan kararlai haklrnda Rektcirliik tarafindan ilgili
birirn v'e kurumlarla birlikte bilgilendirilir.

(5) Bagka kunrluqlarca yaprlmrg ya da yaprimakta olan inceleme ve soru$turmalar, bu

di.izenteme kapsamrnda yaprlacak etik ihlali incelemelerine engcl olugturmaz.
(6) Kurul iyeleri, uzman ve bilirkigiler, 1'eptrklart sorugtutmayia ilgili edindikleri bilgi

ve bel geleri Rektciri iiliin izn i olmakstztn agrklayamazlar.

BE$iNCi n6rUvt
Qegitli Hiikiimler

Disiplin iglemleri
MADDE l3-(1) Eti[e aykrn eylemi kanrtlanan kigiler hakkrnda gerekli disiplin

sorugturmasrnrn baglatrlmast amacryla ilgili kurumlara bilgi verilir.
(2) intihal ve haksrz yazarhk eylemlerinin gergeklegmesi hallerinde asrl miiellifin rtza

g<istermesi ilgilileri sorumluluktan kurtarmaz.
Zamanaglmr
MADDE 14- (l) intihal ve sahtecilik geklindeki etik ihlallerinde inceleme baqlatrlmasr

herhangi bir siire smrlamasrna tabi de[ildir. Ancak bunlann haricindeki etik ihlallerinde

eylemin gergeklegti[i tarihten itibaren on yrl gegtikten soma etik inceleme yapiamaz.
(2) intihal ve sahtecilik haricindeki diger etik ihlallerinde, etik ihlal tegkil eden

eylemin cilrenildi[i tarihten itibaren iki yrl iginde etik inceleme baglatrlmamasr halinde etik
ihlal iddiast incelenemez.

Gizlitik
MADDE 15- (1) Bilimsel aragtrrma ve yaym etik kurullarlnrn kararlart, genel

dtizenlemeler drqrnda gizlidir, etik kurullann tespitleri hakkrnda bu y<inergede belirtilen kiqi

ve kuruluqlar ile bagvuru satribinden bagkasrna bilgi verilmez'
Yeniden inceleme
MADDE 16- (l) Bilimsel aragtrrma ve yaym eti[i kurullannda, incelenen bir eser

hakkrnda aynr iddialarla yaprlan mtikerrer bagvurular dikkate almmaz.

Etik ihlalterine iligkin kayrtlar
MADDE 17- (1) Yukarrda sayrlan etik ihlal ttirlerinden birini gergeklegtirdi[ine karar

verilen kigilere iligkin karar ve belgeler Rekt6rliik tarafindan gizlilik ilkesine riayet edilmek

suretiyle uygun bir gekilde dosyalamp saklanrr.

Yiiriirliikten kaldrnlan mevzuat
MADDE lS- (1) 07.03.2007 tarih ve 2ll7 sayir Senato karan ile yiirtirlti[e giren

Atattirk Universitesi Etik Kurul Y<inergesi ile bu ycinergeye dayanrlarak hazrrlanan ydnergeler

ytiri.irliikten kaldrn lmr gtrr.

Yiiriirliik
MADDE 19- (1) Bu Y<inerge, Atatiirk Universitesi Senatosu tarafindan kabulii

tarihinde ytiriirlti[e girer.
Yiiriitme
MADDE 20- (1) Bu Yrinerge hiikiimlerini Atatiirk Universitesi RektOrii ytiriitiir.


