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• Bilimsel araştırma 

insanlarca bilinen bilginin 

sınırlarının genişletilmesini 

hedefleyen sistematik bir 

faaliyettir. 

 

• Bilimsel araştırma 

yayınlanarak 

paylaşıldığında genel bir 

kitle tarafından geçerliliği 

ve doğruluğunun 

sınanması mümkün 

olmaktadır. 

 

Araştırma etiği 



• Araştırma etiği bilimsel 

araştırmanın planlanması, 

yürütülmesi ve paylaşımı 

sırasında takip edilmesi 

gereken  ahlaki davranışlar 

bütünüdür.  

 

• Hemen tüm eğitim 

kurumları ve yayın 

organları bünyelerinde 

gerçekleşen bu faaliyetleri 

tanımlayan kurallar ve 

takip edilmediğinde 

uygulanacak yaptırımlar 

dizisine sahiptir. 

 

 

Araştırma etiği 



Etik dışı davranış nedenleri 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2002 

1. Bireylerin araştırma etiği ile 

ilgili bilgi sahibi olmamak 

 

2. Kısa zamanda yükselmek 

istemek, aşırı hırs sahibi 

olmak ve ünlü olma arzusu 

bireyleri sahtecilik ve veriler 

üzerinde değişiklikler 

yapmak 

 

 

 

 

 

3. Fazla yayının saygınlığı 

arttıracağına ilişkin yanlış 

algılama bireyleri çok az 

değişikliklerle aynı 

çalışmayı farklı dergilere 

yollamak 

 

4. Parasal destek alarak 

yürütülen araştırmaların 

baskısı ile kısa zamanda 

çok sayıda yayın yapma 

zorunluğunda olmak 



Araştırmacının karakteri 

 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2002 

1. Araştırmanın tasarımı ve yürütülmesinde en yüksek mesleki 

standartlara sahip olmak 

 

2. Araştırmanın yapılışı ve bulguların analizi sırasında özeleştiri, 

dürüstlük ve açıklığı elden bırakmamak 

 

3. Aynı konu üzerine araştırma yapmış ve yapmakta olan diğer 

araştırmacılara karşı, onların katkılarını içtenlikle ve açıkça 

teslim edici bir tavır içinde olmak; bu tavırlarını bilimsel 

makale yazımında tam olarak korumak 

 



Araştırmacı için etiğin önemi 

1. Araştırmacının kendine 

karşı inanç ve saygısı 

 

2. Meslektaşlarının 

güvenlerine sadık olma 

zorunluluğu 

 

3. Araştırmadan faydalanan 

topluma karşı ahlaki 

sorumluluğu 

 



TÜBİTAK 

Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu 

• Türkiye’de TÜBİTAK  kendi 

bünyesinde bir “Araştırma 

ve Yayın Etiği Kurulu” 

oluşturmuştur. Bu kurul 

kurum tarafında 

desteklenen araştırmaların 

ve dergilerde çıkan 

yayınların araştırma ve 

yayın etik kurallarına 

uygun olup olmadığını 

denetler. 

 

• TÜBİTAK Araştırma ve Yayın 

Etiği Kurulu yönergesine 

göre aşağıdaki durumlar 

suç teşkil eder ve yaptırım 

gerektirir. 

 

• Bu suçu işleyenlere 

kurumları tarafından 

disiplin soruşturması açılır. 

Suç nedeniyle hak 

kaybına uğrayanlar adli 

kurumlara başvurdukları 

taktirde haklarında yasal 

işlemler yapılır. 

 

 

 



İntihal (Plagiarism) 

• Başkalarının fikirlerini, 

yöntemlerini, verilerini, 

yazılarını ve şekillerini 

sahiplerine atıf yapmadan 

kullanılmasıdır. 

  

 

 

 

 

 



Çarpıtma (Falsification) 

• Değişik sonuç verebilecek 

şekilde araştırma 

materyalleri, cihazlar, 

işlemler ve araştırma 

kayırlarında değişiklik 

yapmak ve sonuçları 

değiştirmektir. 

 

• Bu tür olayların ortaya 

çıkması çok zordur. Bu 

nedenle verilerin 

toplanması ve analizi 

süreçlerinin ayrıntılı bir 

şekilde yazılması beklenir 

 

 

 

 

 



Destekleyici kuruluşu 

belirtmeme  

• Araştırmayı destekleyen 

kuruluşu sunum ve 

yayınlarda belirtmemek 

 

 



Dilimleme  

(Least Publishable Unit) 

• Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütününü bozacak 

şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok 

sayıda yayın yapmak 

 

• Yayın miktarı yerine yayın kalitesi üzerinde yoğunlaşmak 

daha doğrudur. 

 

 

 

 



Çoğaltma (Duplication) 

• Bir araştırmanın 

olduğu gibi 

veya çok az 

bir değişiklik 

yapılarak 

birden fazla 

dergiye 

yollanmasıdır. 

  

 

 

 

 

 



Uydurma (Fabrication 

• Masa başında sanal 

araştırma verileri üreterek 

araştırmadan, elde 

edilememiş veriler ile yayın 

yapmak 

 

 

  

 

 

 

 

 



Eksik veya Katkısız Yazar 

(Authorship) 

• Araştırmaya bilimsel katkısı 

olanların isimlerini diğer 

yazarlara danışmadan 

yayından çıkartmak, 

bilimsel katkısı olmayan 

başkalarının isimlerini 

eklemek, yazar sıralamasını 

değiştirmek 

  

 

 

 

 

 



Bilimsel Etik Yaklaşımları 

(Kerr, 1999)

7. Diğerlerinin akademik 

performanslarını 

değerlendirmede akademik 

değerlere dayandırmak 

8. Bilgi edinme süreçlerinde 

deneklere zarar vermemek 

9. Politik yanlı tavırlardan 

kaçınmak 

10. Kişisel değerlendirme ile bulgu 

ve analiz sunumunu birbirinden 

ayırmak 

11. Akademik etiğin sadece 

araştırmalarda değil akademik 

yaşantının tüm alanlarına 

yansıtmak  

 

 

1. Verilerin dikkatli bir şekilde 

toplanması ve kullanılması 
2. Fikirlerin ve başkalarının 

eselerinin dikkatli kullanılması 
3. Tamamen kanıtlanmamış 

bilgi üzerinde şüpheci olmak 

4. Alternatif açıklamalar yer 
vermek 

5. Anlatımda kaynaklarla 
desteklenen ikna edici bir 
üslup kullanmak 

6. Üniversite bünyesinde 
yürütülen araştırmaların 
sonuçlarına erişim açıklığı 
 

 
 



TÜBİTAK Araştrma ve Yayın Etik 

Kuralları (bir kısmı)

6. Gözleme, inceleme, ölçme vb. 
dayanmayan uydurma veri 
üretmemek, verileri 
değiştirmemek, azaltma veya 
çoğaltma yapmamak 

7. Genellemelerde dayanılan fikir 
ve bilimsel kaynaklara atıf 
yapmak 

8. Başkalarının fikirlerine kendisine 
ait göstermemek 

9. Yayınlanmış bir araştırmayı 
farklı dergilerde tekrar 
yayınlamamak 

10. Araştırmaya katkısı olan 
araştırmacıların isimlerine 
yayında yer vermek, katkısı 
olmayanları dahil etmemek 

 

1. Toplumu temsil edecek sayı 
ve özellikte örnekleme 
yöntemlerinden yararlanmak 

2. Yanlı (bias) davranmamak 
3. Araştırmanın hpotez ve 

yöntemlerini açıkça 
belirtmek 

4. Kullanılan yöntem, kuram ve 
girişimleri başkaları 
tarafından tekrar edilebilir 
açıklıkta belirtmek 

5. Veri toplama, analiz ve 
yorumlama işlemlerinde 
istatistiksel yöntemlere 
başvurmak 

 
 



Örnekler

Mazlum Uyar’ın “Şii 

Ulemanın Otoritesinin 

Temelleri” isimli kitabı 

George Washington 

Üniversitesi İslam Hukuku 

Profesörü Ahmad Kazemi 

Moussavi’nin Malezya’da 

yayınladığı “Religious 

Authority in Shi’ite Islam” 

isimli İngilizce eserinden 

intihal ederek yazdığı 

öğrenildi. Uyar’ın 100 

sayfadan fazla olduğu 

görülen bu aktarımın içinde 

350 kadar dipnotu da 

noktasına virgülüne 

varıncaya kadar aynen 

intihal ettiği. Prof. 

Moussavi’nin spesifik dipnot 

açıklamalarını bile 

kendisininmiş gibi gösterdiği 

dikkatlerden kaçmadı. 

YÖK’ün uygulamaları, Profesör Mazlum Uyar’ın üniversiteden 
ihracını ve doçentlik-profesörlük unvanlarının geri alınmasını 
gerektiriyor. YÖK Disiplin Yönetmeliği’nin 11. maddesi “Bir 

başkasının bilimsel eserinin tümünü veya bir kısmını kaynak 
belirtmeden kendi eseri gibi gösteren”in üniversiteden ihracını 
öngörüyor. 



Örnekler

Türkiye’deki dört 

üniversiteden on 

ikiden fazla  

kuramsal fizikçi 

aşırma faaliyetine 

girdiği görüldü. 

 

15 yazar tarafından 

yazılan yaklaşık 70 

makale dünyadaki 

birçok fizikçinin 

çalışmasını yolladığı 

arXiv sunucusundan 

çıkarıldı. 



Güvenç, “Ben yardım 

ettim, başıma bu geldi. 

Soruşturmanın 

sonucunda benim suçlu 

olduğum belirtilirse, ben 

derhal mesleğimi 

bırakıp gidip bir köye 

yerleşeceğim. İnsanlara 

yardım etmekten bu 

duruma düştüğüm için 

son derece 

üzgünüm” diye konuştu. 

Örnekler



Örnekler



Örnekler





Daha önce 

de Federal 

Savunma 

Bakanı Karl 

Theodor zu 

Guttenberg, 

benzer bir 

intihal 

skandalı 

sonucu 2011 

yılının mart 

ayında 

görevinden 

istifa ederek 

ülkeden 

ayrılıp 

ABD'ye 

yerleşmişti. 
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