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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİGİ YÖNERGESi' 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi'nin birimlerinde yapılacak olan her 

tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken bilim etiği kurallarım 
ve Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu ile oluşturulacak alt kurulların görev, yetki, 

sorumluluk ve çalışma usullerini belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- Bu Yönerge; 
a) Üniversite mensuplarınca yapılan veya üniversite ile ilişkisine bakılmaksızın, kişilerce

yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca akademik unvanının elde edilmesi aşamasında ve

sonrasında yapılan her tür bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel

etkinlikler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili

araştırma etiği konulanın,

b) Lisans, Yüksek lisans veya doktora öğrenciliği sırasında yapılan her türlü tez, sanatsal

etkinlikler, seminer, proje ödevi ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel araştınna

geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını,

c) Üniversite mensuplarınca yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit basın, görsel ve işitsel yayın

organlarında yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olan her tür yayınla ilgili
yayın etiği sorunlarını,

ç) Üniversite mensuplarınca biyomedikal araştırmalarda kullanılacak deneklerde ve ekoloji ile

ilgili çalışmalarda yapılan etik ihlallerini kapsar.

Dayanak 
MADDE 3 - (1) Bu yönerge 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve 42 inci maddeleri ile 

Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 29/08/2012 tarihli toplantısında alınan 2012il8.946 

sayılı karan ile yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 

Yönergesinin 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Bilimsel Araştınna ve Yayın Etiği Yönergesi hazırlanırken, Yükseköğrctim Kurulu, TÜBİTAK ve Türkiye'deki bazı 

üniversitelerin yönergelerinden yararlanılmıştır. 
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(2) İntihal ve sahtecilik haricindeki diğer etik ihlallerinde, etik ihlal teşkil eden eylemin 

öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde etik inceleme başlatılmaması halinde etik ihlal 

iddiası incelenemez.

Gizlilik 

MADDE 15 - (1) Komisyon toplantılarının içerikleri, Komisyon kararlarına dayanak 

oluşturan belgeler, Raportör raporu ve Komisyonun nihai kararı mevzuatta belirlenen 

istisnalar dışında gizlidir. 

Yeniden inceleme 

MADDE 16 - (1) Kurulda incelenen bir eser hakkında aynı iddialarla yapılan mükerrer 

başvurular dikkate alınmaz. 

Etik ihlallerine ilişkin kayıtlar 

Madde 17 - ( l) Y ukanda sayılan etik ihlal türlerinden birini gerçekleştirdiğine karar verilen 

kişilere ilişkin karar ve belgeler Giresun Üniversitesi Genel Sekreterlik tarafından gizlilik 

ilkesine riayet edilmek suretiyle uygun bir şekilde dosyalanıp saklanır. 

Yürürlük 
MADDE 18 - (1) Bu Yönerge, Giresun Üniversitesi Senatosu'nun 26 Şubat 2013 tarih ve 77/26 

sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme 

MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 


