ÇANAKKALE ONSEKİZ MARTÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ ETİK
KURULUYÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dayanak
Madde 3 –Üniversite Senatosu’nun, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın
faaliyetlerinin esasları hakkında karar alma görevini düzenleyen 2547 sayılı Yüksek
Öğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesi.
Tanımlar
Madde 4 –Bu Yönergede yer verilen terimlerden; Üniversite: Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi’ni, Rektör: Rektörlük: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörlüğü’nü, Birim: Etik Kurulu (veya)Kurul: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Etik Kurulu’nu, Etik Alt Kurulu (veya) Alt
Kurul: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri
Etik Kurulu bünyesinde, herhangi bir bilim dalıyla ilgili görev ve incelemeleri yapmak
üzere kurulan kurulu,
g)
ğ) Üye: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler ve
Eğitim Bilimleri Etik Kurulu üyesini, Bir araştırmanın yürütülmesinden
sorumlu araştırmacıyı,
ı) Yardımcı araştırmacı: Bir araştırmanın bilimsel sorumluluğunda
payı olan ve araştırmada görev alan araştırmacıyı ifade eder.
(b) İhtiyaç duyulması durumunda, Etik Kurulu’nun kararıyla, görüşüne
başvurulmak üzere Kurul üyesi olmayan öğretim üyeleri Kurul çalışmalarına katılabilir.
Bu kişiler Kurulda oy kullanamazlar.
(c) Etik Kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden
atanabilir.

(ç) Bir takvim yılı içinde, izinsiz ve özürsüz olarak üst üste iki toplantıya
katılmayan, yurtdışı görevi, sağlık sorunu gibi gerekçelerle kesintisiz bir şekilde altı ayı
aşan bir süreyle Etik Kurulu toplantılarına katılamayacak olan, bilimsel ve ya mesleki
etik kurallarına aykırı davrandığı Üniversite yetkili mercileri veya diğer yetkili idari ve
adli merciler tarafından verilen kararla sabit olan, yazılı istifasını beyan eden,
üniversiteden ayrılan üyenin kurul üyeliği Rektörün onayıyla düşürülür.
(d) Etik Kurulu ilk toplantısını en kıdemli öğretim üyesinin başkanlığında yapar
ve üyeleri arasından iki yıllık süre için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör
seçer. Başkanın yokluğunda, başkan yardımcısı Etik Kurulu’na başkanlı keder. Herhangi
bir nedenle üye sıfatını kaybeden başkanın görevini, yeni başkanın seçileceği ilk Kurul
toplantısına kadar başkan yardımcısı yürütür.
Alt Kurullar
Madde 6 -Sosyal bilimlerin ve eğitim bilimlerinin herhangi bir dalıyla ilgili
bilimsel araştırmaları değerlendirmek üzere etik alt kurulları oluşturulabilir. Bu kurullar
Etik Kurulu’nun kararı ve Rektör’ün onayıyla kurulur ve Etik Kurulu’na bağlı olarak
çalışır. Üyelerinin tümü ilgili bilim dalından seçilir. Bir üye aynı zamanda Etik Kurulu ve
alt kurul üyeliği yapabilir. Alt kurulların oluşumu, işleyişi ve üyeleriyle ilgili konularda
bu yönergedeki Etik Kurulu ile ilgili hükümler uygulanır.
Etik Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Madde 8 –Etik Kurulu, bu Yönerge’ nin uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak
her türlü çalışmayı yürütmekle görevli olup, bu amaçla her türlü kararı alma hak ve
yetkisine de sahiptir. Bu çerçevede Etik Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
Madde 9 –
(a) Etik Kurulu, başkanın gündemli çağrısı üzerine toplanır. Toplantı sayısı her
yarıyılda en az iki kez olmak üzere, bir öğretim yılında dörtten az olamaz. Toplantı günü,
saati ve gündemi toplantıdan en az bir hafta önce üyelere başkan tarafından yazılı olarak
bildirilir. Görüşülecek konuların dokümanları(araştırma ise araştırma dosyasının
örnekleri) üyelere iletilir. Toplantılar en az beş üyenin katılımıyla yapılır. Toplantılarda
karar yeter sayısı dörttür. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.
(b) Alınan karar gerekçeleri ile birlikte yazılarak, toplantıya katılan üyelerin
tamamı tarafından imzalanır. Oyçokluğuyla alınan kararlarda, karşı oy kullanan üyeler
belirtilir.
(c) Aşağıdaki durumlarda üyeler; ilgili başvuru dosyasının görüşülmesi,
tartışılması ve karara bağlanmasında toplantıya katılamaz, görüş bildiremez ve oy
kullanamaz:
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(b)Etik Kurulu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mensupları ve Çanakkale
ili sınırları içerisinde bulunan diğer kurumların mensuplarınca yapılan başvuruları kabul
edip değerlendirmekle yükümlüdür. Türkiye’de bulunan diğer üniversitelerin mensupları
ve Çanakkale dışındaki kurumların mensuplarınca yapılan başvurular da kabul edilip
değerlendirilebilir. Bu başvuruların değerlendirmeye alınıp alınamaması ile ilgili kararı
Etik Kurulu verir.
Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 12:
(a)Etik Kurulu, Eylül ayının ilk haftasının ilk iş günü ile Mayıs ayının ilk
haftasının son iş günü arasında yapılan başvuruları, başvuru tarihinden itibaren en geç iki
ay içerisinde karara bağlayarak, sonucu ilgili taraflara bildirmek zorundadır. Diğer
dönemlerde yapılan başvurular, en geç Ekim ayının ilk haftasının son iş gününe kadar
karara bağlanır. Ek bilgi ve belge istenmesi durumunda araştırmacıdan kaynaklanan
gecikmeler bu hükümlerin dışındadır.
(ç) Etik Kurulu, yapılan başvuruları yalnızca bilimsel çalışma veya araştırma etik
ilkelerine uygunluk açısından inceler ve karara bağlar. Diğer bilimsel kriterler
değerlendirme kapsamında değildir ve bunlara dayanarak karar veremez.
Madde15 - Bu Yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.

