
 
 

 

 

 

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK YAYINLAR VE ETİK KURULU YÖNERGESİ 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Galata Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bilimsel 

dergilerin işleyişi ve öğretim üyeleri ya da öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek bilimsel 

yayınlara ilişkin etik inceleme süreçlerinin işleyişini düzenleyen esasları belirler. 

Etik Kurul 

Madde 2-(1) İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yayınlar Etik Kurulu rektör tarafından iki 

yıl süre için atanan bir koordinatör ve doktor ünvanına sahip dört üyeden oluşur  

(2) Etik kurul üyeleri İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yayınlar Etik Kurulu koordinatörü 

tarafından önerilen ve rektör tarafından onaylanan kişilerden oluşur  

(3) Akademik yayınlar ve etik kurulunun görevleri şunlardır  

a) Üniversiteye bağlı faaliyet gösterecek dergilerin kurulması sürecinde senato tarafından 

verilecek karara dayanak teşkil edecek şekilde değerlendirme raporu hazırlar 

b) İstanbul Galata Üniversitesi bünyesinde lisansüstü öğrencilerin hazırlayacakları tez 

çalışmalarının içerikleri hakkında etik değerlendirme raporu hazırlar 

c)  Akademisyenlerin yapacakları projeler yayınlar ve araştırmalar için başvurmaları halinde 

ilgili yayınların içerikleri hakkında etik değerlendirme raporu hazırlar 

d) Etik ihlal hususlarında öğrenci ve akademik personellere açılacak her türlü soruşturma ve 

incelemede etik değerlendirme raporu hazırlar 

Akademik Dergilerin Kurulması 

MADDE 3- (1) Üniversiteye bağlı faaliyet gösteren akademik dergiler, üniversitenin kadrolu 

öğretim üyelerinden birinin kurulması planlanan derginin amaç ve içeriğini, yayın aralığını ve 

akademiye yönelik muhtemel katkılarını içeren bir başvurusu ve bu başvurunun etik kurul 

tarafından ve sonrasında senato tarafından onaylanmasıyla kurulur.  

Akademik Dergilerin Yönetimi 

Madde 4- (1) Üniversiteye bağlı faaliyet gösteren her akademik derginin faaliyetleri rektörlük 

tarafından (2) iki yıl için görevlendirilen bir yayın koordinatörü tarafından yürütülür  

(2) Üniversiteye bağlı faaliyet gösteren her akademik derginin bünyesinde görev alacak 

editörler ve bilim kurulu üyeleri yayın koordinatörü tarafından belirlenir  

(3) Üniversiteye bağlı faaliyet gösteren her akademik dergiye gönderilen yayınlar ilk önce 

editör tarafından derginin yayın kurallarına uygunluk açısından kontrol edilir  

(4) Üniversiteye bağlı faaliyet gösteren akademik dergilere gönderilen ve dergi yayın 

kurallarına muhalefet arz etmediği belirlenen yayınlar birisi Galata Üniversitesi bünyesinden 



 
 

olmak üzere doktor ünvanına sahip en az 3 (üç) hakem tarafından değerlendirilir ve oy 

çokluğuyla yayınlanmak üzere kabul edilir  

(5) Dergilerin yayın sürecindeki tüm işlemlerin arşiv kaydı tutulur ve bu arşiv kayıtlarının 

tutulmasından dergilerin yayın koordinatörleri sorumludur 

 

Yürürlük  

MADDE 5– (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu ve Mütevelli Heyet tarafından kabul edilip 

onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 6– (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

Yönergenin Yürürlüğe Girdiği Yasal Dayanaklar 

 

İlgili Kurul Karar/Olur Tarihi Karar/Olur Sayısı Karar Maddesi 
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