
Bilimsel Etik-İntihal 

Hasan Bayram 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
E-posta: bayram@gantep.edu.tr 

Eleştirmen Gözüyle Makale Değerlendirme Kursu, 

 31 Ocak 2015, İstanbul 



2 

İçerik 
• Bilimsel etik; tanım, ilkeler 

• Etiğe uymayan davranışlar 

• İntihal nedir, nasıl, neden yapılır, 

yaptırımlar? 

• Dünyada, Türkiye’de durum 

• Nasıl önlenebilir? 

• Sonuç, yorum. 
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Etik 

• Yunanca ethos yâni "töre" sözcüğünden 

türemiştir (Wikipedia) 

• Töre bilimi, çeşitli meslek kolları arasında 

tarafların uyması veya kaçınması gereken 

davranışlar bütünü (TDK Sözlüğü) 

• Moral değerler, “doğru ve yanlış 

davranışlara ilişkin kavramlar geliştiren, 

savunan, kullanımını öneren felsefe dalı” 
(Anadolu Ün, Bilim Etiği Kılavuzu) 
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Bilim Etiği 

• Bilim ile etik bağdaşır mı? 

• Esirler (I. Dünya S), zenciler (ABD), 

yahudiler (kamplar) üzerindeki deneyler, 

atom bombası yapımı 

• “yakından bakıldığında bilim ile etik 

vazgeçilemez parçalar” 

 (Hasan Yazıcı, Bilim Etiği, İÜ, 2011) 
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8 http://technophilicmag.com/2014/07/02/scientific-misconduct/ 



Bilimsel Araştırmada Temel İlkeler 

• Verilerin bilimsel yöntemle elde edilmesi,  

• Biyomedikal ve klinik araştırmalarda etik 

kurul izni, katılımcıların izni 

• Hayvan sağlığı ve ekolojik dengeye 

zararsız, ulusal ve uluslar arası 

sözleşmelere uygun 

• Muhtemel zararlar konusunda katılımcılar 
uyarılmalı 

• Kaynakların amacına uygun kullanılması 

 

 

9 YÖK Bilimsel Araştırma,Yayın Etiği Yönergesi 



Yayın Etiği Temel İlkeleri 

• Araştırmanın tasarlanması, planlanması, 

yürütülmesi ve yayına hazırlanması-yazarlık 

• Bilimsel atıf kurallarına uygun kaynak 

gösterme 

• Sunulmamış tezler için sahibinden izin 

• Evrensel bilim kuramları, bilim alanın temel 

bilgileri, dışında kalanlarda izin ve kaynak 

gösterimi ile yayınlanabilir. 
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Etiğe Aykırı Davranışlar 
• Uydurma; hayali veriler 

• Çarpıtma; araştırma araç-gereç, 

sonuçlarda değişiklik 

• Aşırma, Tekrar yayım, Dilimleme 

• Destek kaynağını açıklamamak 

• Hak etmeyenlerin yazar olması 

• Kendi çalışmasından usulsüz kaynak 

gösterimi 

 TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Yönetmeliği 
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Etiğe Aykırı Davranışlar 

• Hakem,  danışman,  editör,  panelist,  

moderatör,  izleyici,  raportör vb görevleri 

kötüye kullanmak,  

• Asılsız veya dayanaksız olarak etik ihlal 

iddiasında bulunmak,  

• Etik ilkeleri ile bağdaşmayan diğer 

davranışlarda bulunmak. 
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Kim Yazar Olabilir? 
1-Çalışmanın dizaynına ve yapılmasına 

anlamlı katkı (data toplanması, analizi 

veya yorumlanması) 

2- Çalışmanın düzenlenmesi, revize 

edilmesine önemli entelektüel katkı 

3- Basılacak son versiyonunu onaylama 

4- Çalışmanın her şeyinde sorumluluğu 

paylaşma  
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ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors, 

http://www.icmje.org) 



Intihal-Aşırma-Plagirism 
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“İntihal – Aşırma- Plagiarism” 

• “Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp 

kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının 

konularını benimseyip değişik bir biçimde 

anlatma” (TDK) 

• “başka birisine ait olan fikir, bulgu ve yapıtlar ile  

teknik  ve  sanatsal  ürünleri kaynak 

göstermeden veya kısmen değiştirip farklı kelime 

ve tümcelerle açıklayarak kendi fikir, yapıt veya 

ürünü  gibi  gösterme” (H Yazıcı) 
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Aşırma-Intihal-Plagiarism 

Tarihi 
• “17. yüzyıla kadar pek ayıp sayılmamış. 

Aksine Yunan ve Latin edebiyatı doğrudan 

taklit üzerine kurulmuş”. 

• Suç olmasının nedeni ekonomik gerekçe  

(H Yazıcı) 
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20 Brumfiel G, Nature, 2007 



Dört Üniversite 

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

• Çanakkale, Onsekiz Mart Üniversitesi, 

• Mersin Üniversitesi, 

• Dicle Üniversitesi 
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Brumfiel G, Nature, 2007 
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• Girişte güzel yazmak için alıntı 

• Sonuçlar orijinal 
 

 

IYilmaz İ, P Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi. 

 

    NATURE|Vol 449|11 October 2007 



Aşırma Nedenleri 

• Batıda ahlak dışı sayılması yıllar almış 

• Türkiye’de yaygınlığın nedeni ta 

Osmanlıdan beri Batıyı taklit olarak da 

görülmekte (Yazıcı H) 

• Yabancı dil yetersizliği, güzel-kurallara uygun 

yazma çabası nedeniyle yazıların aynen 

alınması 

• Tecrübesizlik, 

• Yayın baskısı 
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http://watchdog.org/173229/school-board-mary-burke-

plagiarism/ 



Aşırmayı Önleme 

• Benzerlik yüzdelerine bakılması (Similarity 

Index) 

• Committee on Publication Ethics (COPE); 

klasik yöntem kullanıldıysa metod bu 

kapsam dışında olmalı 

 (Kıraç F,S Anadolu Kardiyol Derg 2011; 11: 459-60.) 

• Editör, yazarlara görev 

• Eğitim (Üniversite öncesinden başlayarak)  
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10 Ücretsiz Plagirism Arama Programı 

•Antilagiarism 

•DupliChecker  

•Paper Rater 

•Plagiarisma.net  

•Plagiarism Checke 

•Plagium  

 

 

 

 

•PlagTracker 

•Viper  

•SeeSources 

•Plagiarism Detector 

• iThenticate: 

Plagiarism Detection 

Software; Ücretl 
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Yaptırımlar 

• Suçun kastına, niteliğine göre 3 aydan, 5 

yıla kadar desteklememek, kurumuna 

bildirmek (TÜBİTAK)  

• YÖK ve kurumların disiplin 

yönetmeliklerine göre cezalar (bir yarıyıl 

uzaklaştırma, doçentlikte sorun, disiplin 

soruşturması) 
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YÖK Bilimsel Araştırma,Yayın Etiği, Yönergesi, 

Disiplin Yönetmeliği 



Sonuç 

• Bilim insanı çalışmasının her aşamasında 

etik kurallara uymalı; vicdani ve yasal 

zorunluluk 

• Aşırma, çok önemli bir sorun, çabayla 

bilinçsiz olanlar önlenebilir 

• Bilinçli olanlara karşı; yazar, editör ve 

yayıncı üzerine düşeni yapmalı. 
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TEŞEKKÜRLER ! 

https://www.gipom.com/search/Ethics%20of%20science 




