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kuralina, 2. maddesinde, "Bu yönerge,

a) Devlet 'tjniversiteleri veya vakıf üniversiteleri mensuplannca yaprlan veya iiniversite ile
ilişkisine bakılmaksizın, kişilerce yünirlükteki mevzuat htikümleri uyannca doçentlik veya
profesörlükunvanlnın elde edilmesi aşamasında ve söffiasında yapılanher tiir bilimsel araştırmave
çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkiniikler, desteklenen velveya yürütiilen bilimsel
araştrrma-geliştirme projeleriyle ilgi ti araştırma etiği konularııı,

b) Yüksek lisans veya doktora öğıenciliği sırasında yapıları tez ve bilimsel yayıniar ile
yiinitülen bilimsel araştırma-geliştirme proieleriyle ilgili araştırma etiği konulanru,

c) Devlet üniversiteleri veya vakıf iiniversiteleri mensuplarrnca yurtiçinde ve yurtdışında
her çeşit basrn, görsel ve işitsel yaym organlarında yayımianan ya da yayrmlanmak ijzere
gönderilmiş olan her tür yayınla ilgili yayın etiği sorunlarını,

ç) Devlet üniversiteleri veya vakrf üniversiteleri mensuplarınca biyomedikal araşhrmalarda
kullanılacak deneklerde ve ekoloji ile ilgili çalışmalarda yapılan etik ihta]lerini kapsar," kuralına,
8. maddesinde, "Bilim araştrrma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:...e) Haksız yazarlık:
Aktif katkısı olmayan kişileri yazarIar arı}sına d6hi1 etmek, aktif katkısı olan kişileri yazırlar
ara§ına dehi} etmenfelt, yqzat sıralamasınrgerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek,
aktif katlısr olanların isimierini yİyım sırasında veya sonraki basklarda eserden çıkarmak,
aktif katkısı olmadğ halde nüfuzunu kullanarak ismini 5ıazarlar ara§lna d6hil ettirmek,.." kurallna,
1 i. maddesinde, "Bilimsel araştııma ve yayın etiği kurullarl en az altıüyenin katılrmıyla toplanır ve
üye tam sayisrnrn salt çogunluguyla karar alır. Başkanın katılmadığı toplantılarda başkan
yardrmcrsr, bilimsel araştrma ve yaym etiği kurulları toplantılarrna başkanlık eder.

Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullan çalışmalarınıbizzat yürütiir; ancak gerektiğinde
alanrnda uannan bilirkişilerden görüş alınması hususunu Yiikseköğetim Kurulu Başkanlığına
sunabilir." kuralina, 14. maddesinde, "İntfüal ve sahtecilik şeklindeki etik ihlallerinde inçeleme
başlatılması herhangi bir süre sınırlamasına tabi değildir, Ancak bunlann haricindeki etik
ih]allerinde eylemingerçekleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra etik inceleme yapılamaz.

İntihai ve sahtecilik haricindeki diğer etik ihtalierinde, etik ihlal teşkii eden eylemin
öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde etik inceleme başlatılmaması halinde etik ütaİ
ffiiddiası incelenemez. " kuralrna yer verilmiştir-

2347 sayılı Yüksekiiğretim Kanunu'nun 53/b-3lh maddesinde; "Aktif katkısı olmayan
kişileri yazar|at arasına d6hil etmek veya olan kişileri d6hil etmemek,yazat sıralamasınr gerekçesiz
ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif kat]<ısı olanların isimlerini sonraki baskılarda
Çserden Çıkartmak, aktif katkısı olmadığ hölde ntifiızunu kullanarak ismini yazar|ar arasına döhil
etfirmek," fiili aylıktan kesme cezaslfigerektiren fiiller arasrnda sayılmışhr.

Dava dosyasrrun incelenmesinden, üniversitesi Fakültesi
Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan davacı hakkında,

yürühilen disiplin soruşturması sonucunda danışmaniığında tamamlarıan Sanatta Yeterlilik tezinde
öğencisinin ismine yer venneksizin kendisinin tek yazarlı yayıru nedeniyle haksız yazar|ık
eylemini işlediğinden bahisle dava konusu 1130 orarunda aylıktan kesme cezasryla tecziyesine dair
dava konusu tarih ve toplantı sayılı Disiplin Kurulu kararrnrn
alındığ,''bu karara yapılan itirazın da Üniversite Disiplin Kurulunun taıih ve toplantı
sayılı kararıyla reddedilmesi tizerine bakılan davanrn açıldığ anlaşılmaktadır.

Ulıışmazlrlct4 universitesi Etik kurulunıın
tarih ve 86/6 sayılı,davacıyla ilgili yaptığr ve davalr idarece dava dosyasrna sunulan

tarih ve sayılı ve tarih ve saydı kararlannda, bu davanrn konusunu
oluŞturan daruşmanlrğında tamamlanan Sanatta Yeterliiik Tezinde öğencisinin ismine yer
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