BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ
AMAÇ
* Madde 1- Bu Yönerge, Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde yer alan akademik birimlerde
yapılacak her türlü bilimsel araştırma, yayın ve akademik faaliyetlerde uyulması gereken etik norm ve
ilkeleri belirlemek, etiğe aykırı davranışların yaptırımlarını düzenlemek, uygulamayı gözetmek
amacıyla oluşturulacak Üniversite Etik Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını
tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.
KAPSAM
* Madde 2- Bu Yönerge, Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesindeki akademik birimleri, öğretim
elemanlarını ve öğrencileri kapsar. Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve/veya
desteklenen araştırma ve yayın faaliyetlerinde yer alan diğer kamu ve özel sektör elemanları da bu
Yönergenin hükümlerine uymak zorundadırlar.

* Bülent Ecevit Üniversitesinin ilgili birimlerinde, bu birimlerin kendi Etik Kurul
Yönergeleri ile düzenlenen insanlar ve hayvanlar üzerindeki tıbbi araştırmalara ilişkin
etik ilke ve uygulamalar bu Yönerge kapsamı dışındadır.
TEMEL ETİK NORMLAR
* Madde 3- Bülent Ecevit Üniversitesinin bilim etiği anlayışının temelinde doğruluk, güven, saygı,
adalet, üretkenlik, özeleştiri, nesnellik ve yansızlık, bağımsızlık, açıklık, bilimsel kuşkuculuk, yeni
kavramlara açık olmak, bilimsel araştırma disiplinini korumak, özgün ve yaratıcı düşünce, erdemlilik
gibi nitelik ve ilkeler yer alır.
Üniversitenin, her çeşit bilimsel araştırma, yayın ve akademik faaliyetlerde uyulmak üzere
temel saydığı başlıca normlar şunlardır:
A- Başlıca Araştırma Etiği Normları
a) Gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarda “gerçeğe uygunluk” ilkesine uyulur. Veriler, bilimsel
yöntemlerle elde edilir. Bunların değerlendirilmesi, yorumu ve kuramsal sonuçların elde edilmesinde
de bilimsel yöntemlerin dışına çıkılamaz ve sonuçlar saptırılamaz. Elde edilmemiş sonuçlar araştırma
sonuçlarıymış gibi gösterilemez.
b) Bilimsel araştırma ve çalışmalarda “bilimsel araştırmanın zarar vermemesi” ilke edinilir. “Yaşama
saygı” ilkesine gerekli titizlik, özen ve duyarlılık gösterilir. Denekler olası riskler konusunda açık
şekilde bilgilendirilir ve deneye katılım kararının etki ve baskı altında olmaksızın özgürce alınması
ilkesine uymaya özen gösterilir. Deneyin deneklere, deneyi yapacaklara, çevreye, insan ve hayvan
sağlığına zarar vermemesi esastır.
c) Araştırmacılar ve yetkililer, yapılan bilimsel araştırma sonuçları ile ilgili olarak olası zararlı
uygulamalar konusunda toplumu bilgilendirmek ve uyarmakla yükümlüdür. Araştırmacılar, zararlı
sonuçlara ve onaylamadıkları uygulamalara yol açabilecek araştırmalara katılmama hakkına sahiptir.
d) Yapılacak çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen verilerin ve bilgilerin gizliliğine,
korunmasına, bu verileri ve bilgileri temin eden kişi veya kurumların izin verdiği ölçüde ve şekilde
kullanımına özen gösterilmesi gerekir.
e) Bilimsel araştırma için sağlanan imkan ve kaynakların doğru ve amaca uygun kullanım ve dağıtımı
esastır.

B- Başlıca Yayın Etiği Normları
a) Bilimsel araştırma sonuçları araştırmayı bizzat ve bilfiil yapanların tümünün adlarıyla yayımlanır.
Araştırmanın tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yayına hazırlanması aşamalarında etkin
katkıda bulunmamış kişilerin adları yazar isimleri arasına katılmaz.
b) Bilimsel yayınlarda daha önce yayımlanmış veya yayımlanmamış bir çalışmadan yararlanırken,
bilimsel yayın kurallarına uygun olarak kaynak gösterilir. Evrensel olarak tanınan bilim kuramları,
matematik teoremleri ve ispatları gibi önermeler dışında hiçbir yapıtın tümü veya bir bölümü izin
alınmadan ve/veya asıl kaynak göstermeden çeviri veya özgün şekliyle yayımlanamaz.
c) Bilimsel araştırma ve yayınlarda, bilim ve bilgi evrensel kabul edilir ve kendinden önce yapılmış
benzer çalışmalar görmezden gelinmez.
C- Başlıca Akademik Etik Normları
a) Akademik yaşamın bütün evreleri ile; öğretim, yönetim ve akademik değerlendirmelere ilişkin
görevlerde “bilimsel liyakat” temel ölçüt kabul edilir.
b) Eğitimin eksik verilmesi, kopyacılık, akademik ilerleme ve ödül jürilerinde bilimsel liyakat
ölçütlerinin dışına çıkmak, kişileri kayırmak, ayırımcılık, çıkarcılık, sahtecilik vb. davranışlar
Üniversitenin akademik etik normları ile bağdaşmaz.
ETİK KURULUNUN OLUŞUMU
Madde 4- Üniversite Etik Kurulu; geçmişinde araştırma ve yayın etiğine aykırı kanıtlanmış
davranışları bulunmayan farklı bilim kollarına mensup öğretim üyeleri arasından, deneyim ve
yayınları da dikkate alınarak Üniversite Senatosunca önerilen iki katı aday arasından Rektör tarafından
görevlendirilen, biri Kurul Başkanı, biri Başkan Yardımcısı olmak üzere 7(yedi) öğretim üyesinden
oluşur. Kurul başkan ve üyelerinin görev süresi 3(üç) yıldır. Süresi dolan üyeler Rektör tarafından
yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan Kurul üyeliklerine 30(otuz) gün içinde aynı
usulle yeniden üye görevlendirilir.
Bir takvim yılı içinde , izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan veya en
az altı ay süreyle izinli olan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.
ETİK KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 5- Üniversite Etik Kurulunun görevleri şunlardır:
* a) Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından kısmen veya tamamen desteklenen (önerilenler ve
sonuçlananlar dahil) veya Üniversite mensuplarınca gerçekleştirilen bilimsel araştırma ve yayınların
etiğe uygun yürütülmesini sağlamak.
* b) Üniversite mensuplarınca yürütülen veya Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından kısmen veya
tamamen desteklenen (önerilenler ve sonuçlananlar dahil) araştırma projelerinin izlenmesi sürecinde
ve Üniversitenin bilimsel dergilerinde veya başka yayın organlarında yayımlanan veya yayım için
gönderilen yazılarda tespit edilen veya dikkate sunulan etiğe aykırı davranışları, Rektörlüğün talebi
üzerine incelemek, gerektiğinde uzman veya danışman görüşü almak, ilgili kişilerle yazışmalar
yapmak, bilgi istemek ve görüş bildirmek.
c) Üniversitenin her türlü desteğinden yararlanmak üzere başvuran veya halen yararlanan kişilerin
geçmiş araştırma, yayın vb. etkinliklerini, söz konusu etkinliklerin Üniversite ile ilintisine
bakılmaksızın, ilgili birim veya kurumun istemi ve Rektörün onayı üzerine bilim etiği açısından

inceleyip karara bağlamak; gerektiğinde danışman görüşü almak, ilgili kişilerle yazışma yapmak, bilgi
istemek ve görüş bildirmek.
d) Kurul tarafından doğrudan incelenen kusurlu davranış dosyalarına ilişkin sonuç raporunu 1(bir) ay
içinde veya Rektörlükçe verilecek ek süre içinde; alt kurullar, inceleme komisyonları, uzmanlar ve
danışmanlar aracılığıyla incelenen kusurlu davranış dosyalarına ilişkin sonuç raporunu ise ön raporun
Kurula verildiği tarihten itibaren 1(bir) ay içinde veya Rektörlükçe verilecek ek süre içinde
hazırlayarak Rektörlüğe sunmak, kapsam dışı olduğuna karar verilen dosyalar konusunda Rektörlüğü
yazılı olarak bilgilendirmek.
e) Sonuçlanan ve karara bağlanmış olan araştırma ve yayın etiğine aykırı davranışların Rektörlükçe
ilgililere duyurulmasını sağlamak.
f) Kurul kararlarına karşı gerekçeli olarak Rektörlüğe yapılan itiraz başvurularını, Kurula
intikalinden itibaren 15(onbeş) gün içinde inceleyip karara bağlamak.
g) Araştırma, yayın, akademik etik konularında olası etik dışı davranışları ortadan kaldırmak için ilgili
birim ya da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak üzere
Rektörlüğe önerilerde bulunmak.
h) Üniversitede akademik personel ve tez aşamasına gelen lisansüstü eğitim öğrencileri ile tıpta
uzmanlık öğrencilerinin katılacağı bilimsel araştırma ve yayın etiği kursları düzenlemek, bu kurslara
ilişkin eğitimi programlamak ve Rektörün onayı ile uygulamak.
ETİK KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 6- Üniversite Etik Kurulunun, bu Yönerge ile belirlenen görevleri yerine getirmek üzere
yapacağı toplantılarda toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin olarak, Üniversitedeki kurulların 2547
sayılı Yasa ile belirlenen toplanma usul ve esasları uygulanır. Toplantılara Kurul Başkanı başkanlık
eder. Başkanın katılmadığı toplantılara, başkan yardımcısı başkanlık eder. En genç üye, Kurulda
raportörlük görevini yürütür. Kurulun sekreteryası Üniversite Genel Sekreterliğince yapılır. Kurul
çalışmalarını doğrudan yürütür, gerektiğinde bu çalışmaları, Üniversitenin çeşitli birimlerini temsil
eden alt kurullar veya araştırma komisyonları oluşturarak yürütmeyi veya konu ile ilgili danışmanların
ya da başka uzmanların görevlendirilmesi yahut görüşlerine başvurulması hususunu Rektörlüğe
sunabilir.
Etik ihlali iddiası içeren başvurular veya hakkında görüş bildirilmesi istenen etik sorun ya da
konular, Rektörlükçe, inceleme yapılmak üzere Etik Kuruluna iletilir. Her başvuru için ayrı bir dosya
açılır. Başvuru sahipleri, başvuruları ile ilgili olarak yapılacak işlem konusunda Rektörlükçe mümkün
olan en kısa süre içinde bilgilendirilir. Kurulun inceleme sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarca
yazışmalar Rektörlük aracılığıyla yapılır. Etik Kurulunun incelemeleri sırasında gerek görüldüğünde
veya etik ihlali kararı verilerek yaptırım uygulanması önerilecek hallerde, Kurul tarafından etik
ihlalinde bulunduğu iddia edilen kişilere yazılı ve sözlü savunma hakkı tanınır. İlgili kişiler Etik
Kurulunun kendilerine en az 15 (onbeş) gün önceden bildireceği oturum gününe kadar yazılı
savunma vermedikleri veya toplantıya gelerek sözlü savunma da yapmadıkları takdirde Kurul,
diğer bilgi ve kanıtlara göre kararını oluşturur.
Hazırlanan raporlar Etik Kurulunda tartışmaya açıldıktan sonra oylanır ve kesin rapor kurul
üyelerince imzalanır. Karara katılmayan üye “karşı oy” gerekçesini yazmak zorundadır.
İnceleme sonuçlarını içeren Kurul kararları Rektörlüğe sunulur. Etik ihlali saptanan kişilerle
ilgili Kurulca önerilen yaptırımlar konusunda Üniversite Yönetim Kurulu görüşü alınır. Konu ile ilgili
olarak Rektörlükçe ayrıca idari ve hukuki işlemler başlatılabilir. Etik ihlali iddiasında bulunan kişi ve
kuruluşlar, başvuruları ile ilgili olarak alınan kararlar hakkında Rektörlük tarafından bilgilendirilir,
etik ihlali saptanan kişinin bağlı olduğu birim ya da kurum da aynı şekilde bilgilendirilir.

Etik ihlali iddialarına muhatap kişilerin gerektiğinde geçmiş araştırma, yayın vb. etkinlikleri
de geriye doğru bir zaman sınırlaması olmaksızın incelenebilir. Başka kuruluşlarca yapılmış ya da
yapılmakta olan inceleme ve soruşturmalar, bu Yönerge kapsamında yapılacak etik ihlali
incelemelerine engel oluşturmaz.
Etik Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili bulunan etik ihlali iddialarının görüşülmesi ve
karara bağlanmasında Kurula katılamazlar. Etik ihlali kesinleşen üyenin Etik Kurulundaki
görevi kendiliğinden sona erer.
ETİK İHLALLERİNİN BİLDİRİLMESİ
Madde 7- Etik ihlalinde bulunanlar, bu davranışı gösteren belgelerle birlikte, Anabilim Dalı
Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Dekanlık veya Müdürlük aracılığı ile veya doğrudan Rektörlüğe
bildirilir.Kusurlu davranışta bulunanın birim yöneticisi olması durumunda başvuru bir üst yöneticiye
yapılır. Başvuru dosyaları, Rektör tarafından, incelenmek ve rapor hazırlanıp Rektörlüğe sunulmak
üzere Etik Kuruluna iletilir.
İNCELEME SIRASINDA UYULACAK KURALLAR
Madde 8- Kusurlu davranışın araştırılması ve incelenmesi sırasında aşağıda sıralanan hususlara özen
gösterilir:
a) Kusurlu davranışı bildiren, kusurlu davranışta bulunan ve incelemelere yardımcı olan herkese
saygılı, eşit ve önyargısız, duyarlı ve adil davranılır.
b) İşlemler geciktirilmeksizin süratle yürütülür ve her işlem tutanağa bağlanır.
c) İşlemler en üst düzeyde gizlilikle yürütülür.
ALT KURULLAR, İNCELEME KOMİSYONLARI,UZMANLAR, DANIŞMANLAR
Madde 9- Etik Kurulu, gerekli hallerde çalışmalarını, alt kurullar veya inceleme komisyonları
oluşturarak yürütmeyi veya konu ile ilgili danışmanların ya da başka uzmanların görevlendirilmesi
yahut görüşlerine başvurulması hususunu Rektörlüğe sunabilir. Rektörlükçe görevlendirilen alt
kurullar, inceleme komisyonları, uzman ve danışmanlar dosyalar üzerinde gizlilik içinde yapacakları
inceleme sonuçlarını ve konuya ilişkin görüş ve kararlarını en geç 1( bir ay) içinde bir ön rapor
halinde Etik Kuruluna sunar. Kurulun uygun görmesi halinde bunlara ek süre verilebilir. Komisyonlar
gerektiğinde danışman, bilirkişi ve tanıkların görüşlerine de başvurabilir.Komisyon, uzman ve
danışmanlar tarafından talep edilen bilgi ve belgeler Etik Kurulu aracılığıyla sağlanır.
ETİK KURULU KARARLARINA İTİRAZ
Madde 10- Etik ihlalinde bulunduklarına Etik Kurulunca karar verilenler, Rektörlükçe kararın
kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bir kereye mahsus ve gerekçeli olarak itiraz
hakkına sahiptirler.
İtiraz başvuruları Rektörlüğe yapılır ve Kurula intikalinden itibaren 15(onbeş) gün
içinde Etik Kurulunca incelenerek karara bağlanır.
ETİĞE AYKIRI DAVRANIŞLAR
* Madde 11- Bülent Ecevit Üniversitesinde bilim etiği normlarına aykırı davranışlar şunlardır:
a) Uydurma: Bir bilimsel araştırmada elde edilmeyen verileri üretmek, bunları rapor etmek veya
yayımlamak.

b) Çarpıtma: Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma materyalleri, cihazlar, işlemler ve
araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçları değiştirmek.
c) Aşırma: Başkalarının fikirleri, yöntemleri, verileri, yazıları ve şekillerini kısmen veya tamamen
sahiplerinden izinsiz veya sahiplerine atıf yapmadan çalıntı yapıp kullanmak.
d) Duplikasyon: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını birincisine atıfta bulunmaksızın birden fazla
dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak.
e) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun
olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda yayın yapmak.
f) Yanıltıcı eser yayınlamak ve hileli patent başvurusunda bulunmak, katkısı olmaksızın yazarlar
ve/veya mucitler arasında yer almak veya başkasına yer vermek, hak edilen yazarlık veya
mucitliği tanımamak veya engellemek, çalışmayı incelemeden ortak yazarlı olarak yayın yapmak.
g) Desteklenerek yürütülen çalışmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda destek veren kurum
veya kuruluşun desteğini belirtmemek.
h) Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği olmadan, aktif katkısı
bulunanların isimlerini çıkarmak veya yazarlıkla bağdaşamayacak katkı nedeniyle yeni
yazar/yazarlar eklemek veya yazar sıralamasını gerekçesiz veya uygun olmayan bir biçimde
değiştirmek.
i) Hakem olarak görevlendirildiği bir yayını incelemeyi belirtilen süre içinde yapmamak ve
incelenen eserde verilen bilgileri yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.
j) Diğer kişi ve kurumlardan temin edilen verileri ve bilgileri, izinsiz ve gizliliği ihlal edecek şekilde
kullanmak.
k) Bilimsel araştırma ve çalışmalar sırasındaki olası zararlı uygulamalar konusunda gerekli titizlik,
özen ve duyarlılığı göstermemek, bu konuda bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak.
l)

Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, Üniversite mekanlarını, imkanlarını ve
cihazlarını amaç dışı kullanmak.

m) Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve bu Yönergenin 3.maddesinde belirtilen temel etik
normlarla bağdaşmadığına Etik Kurulunca karar verilen davranışlarda bulunmak.
SORUMLULUKLAR
Madde-12- Üniversitedeki araştırıcıların, öğrencilerin, hizmet ve destek personelinin, tez
danışmanlarının, araştırma yöneticilerinin, birim yöneticilerinin ve Rektörün bu Yönerge ile ilgili
sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Araştırıcılar, öğrenciler, hizmet ve destek personeli: Araştırıcılar, öğrenciler, hizmet ve destek
personeli, bilimsel araştırma etiği normları hakkında bilgilenmek ve çalışmalarında bu normlara
uymakla sorumludurlar. Lisansüstü öğrencileri ve tıpta uzmanlık öğrencileri, tez çalışmalarına
başlamadan önce, bilimsel araştırma ve yayın etiği konusunda tez danışmanlarınca bilgilendirilirler.
b) Tez Danışmanları: Tez danışmanları, bilimsel araştırma yöneticilerinin sorumluluklarını taşırlar
ve öğrencileri için üstün nitelikli ve dürüst öğretim üyesi örneği olmakla yükümlüdürler.
c) Araştırma Yöneticileri: Bilimsel araştırma yöneticileri, yönettikleri araştırma faaliyetleri içinde
yer alan araştırıcılar ile hizmet ve destek veren personelin çalışmalarından ve araştırmaların yüksek
nitelikte ve etik normlar çerçevesinde olmasından, verilerin ve araştırma sonuçlarının düzenli bir

şekilde toplanmasından, araştırma grubundaki araştırıcıların çalışmalarının ve elde ettikleri sonuçların
karşılıklı olarak kontrol edilmesinden, verilerin, sonuçların ve tasarımların kontrolünden ve en az
5(beş) yıl saklanmasından birinci derecede sorumludurlar. Bilimsel araştırma yöneticileri, denetimi
altında çalışan araştırıcı ve personele yükümlülüklerini ve sorumluluklarını açık bir şekilde bildirmek
ve uymalarını sağlamakla yükümlüdürler.
d) Anabilim Dalı Başkanları: Anabilim Dalı Başkanları, anabilim dalı öğretim elemanlarının
bilimsel araştırma etiği normları hakkında bilgilendirilmelerinden ve anabilim dalında yürütülen
araştırma faaliyetlerinde bu normların uygulanması ile uyulmasının kontrolünden ve kusurlu
davranışta bulunanların Bölüm Başkanlığına bildirilmesinden sorumludurlar.
e) Bölüm Başkanları: Bölüm Başkanları, bölüm öğretim elemanlarının bilimsel araştırma etiği
normları hakkında bilgilendirilmelerinden ve bölümlerde yürütülen araştırma faaliyetlerinde bu
normların uygulanması ile uyulmasının kontrolünden ve kusurlu davranışta bulunanların ilgili
Dekanlık veya Müdürlüğe bildirilmesinden sorumludurlar.
f) Dekan ve Müdürler: Fakülte Dekanları ile Enstitü, Konservatuar, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokulu Müdürleri, öğretim elemanlarının bilimsel araştırma etiği normları hakkında
bilgilendirilmelerinden, bu normların yöneticiliğini yaptıkları fakülte, enstitü, yüksekokul veya
meslek yüksekokulu bünyesindeki tüm birimlerde uyum içinde uygulanmasından ve kusurlu
davranışta bulunanların Rektörlüğe bildirilmesinden sorumludurlar.
* g) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü, bilimsel araştırma etiği normlarının Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi bünyesindeki tüm birimlerde uygulanmasından ve kusurlu davranışta
bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasından sorumludur.
ETİK İHLALİ KOŞULLARI
Madde 13- Bir davranış aşağıdaki koşullarda etik ihlali sayılır.
a) Kasıt veya ağır ihmal sonucu gerçekleştirilmiş olmalıdır.
b) İddia, inandırıcı ve yeterli delille kanıtlanmış olmalıdır.
YAPTIRIMLAR
Madde-14- Etiğe aykırı davranışları kanıtlananlara -araştırma ve yayınla ilgili yasa, yönetmelik ve
diğer yönergelerde öngörülen hükümlere aykırılık oluşturmayacak şekilde- Etik Kurulunun önerisi
üzerine Üniversite Yönetim Kurulu görüşü alınarak aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:
a) Araştırmacı veya araştırmacıların proje başvuruları işleme alınmaz ve yürütmekte oldukları projeler
iptal edilir.
b) Etik Kurulu, etik yönü ileri sürülerek yapılan başvurularda, gerekçesini belirterek araştırılmaların
durdurulması hususunu Rektörlüğe sunabilir ve uygun görülenler durdurulur.
* c) Bülent Ecevit Üniversitesi dergilerinde yayınlanmış makalelerden yayın etiğine aykırı hususlar
içerdiği kanıtlananlar geri çekilmiş sayılır ve bu husus dergide gerekçesi ile birlikte yayımlanır.
* d) Etiğe aykırı davranışı kanıtlanan araştırmacılara / yazarlara/ destek başvurusu sahiplerine karar
tarihinden başlayarak en az üç, en fazla beş yıl süreyle herhangi bir destek verilmez. Bu kişiler, bu
süre zarfında Bülent Ecevit Üniversitesi adına herhangi bir yayın veya tebliğ yapamazlar.
e) Tespit edilen etik ihlalleri ve bunların niteliği, etiğe aykırı davranışı kanıtlanan araştırmacı / yazar/
destek başvurusu sahiplerinin birim, kurum veya kuruluşlarının yanısıra, ilgili meslek kuruluşlarına,
fon sağlayan ve/veya destek veren kişi ve kurumlara, ilgili kongre ve sempozyum düzenleme

kurullarına, etiğe aykırı yayının yapıldığı dergi editörüne, vb. kişi ve kuruluşlara Rektörlük tarafından
yazılı olarak bildirilir.
* f) Etiğe aykırı davranışı kanıtlananlardan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi personeli olanlar
hakkında, Rektörlük ilgili mevzuat uyarınca işlem yapar. Diğer kişilere Bülent Ecevit Üniversitesi ile
ilgili görev verilmez, varolan görevlerine son verilir.
YÜRÜRLÜK
* Madde 15- Bu Yönerge, Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
* Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

26.10.2005 tarih 2005/06-01 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
* 05.10.2012 tarih ve 2012/22-25 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

