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TÜB‹TAK
ARAfiTIRMA VE YAYIN ET‹⁄‹  KURULU

ÇALIfiMA ESASLARI (*)

AAmmaaçç

MMaaddddee 11.. Bu Esaslar, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu Araflt›rma ve Yay›n Eti¤i Kurulu’nun görev, yetki ve
sorumluluklar› ile çal›flma kurallar›n› belirlemek amac›yla
düzenlenmifltir.

KKaappssaamm

MMaaddddee 22.. Bu Esaslar, (i) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu birimlerince k›smen veya tamamen desteklenen (önerilen ve
sonuçlananlar da dahil)  veya yürütülen  araflt›rma-gelifltirme projeleri
ile ilgili araflt›rma eti¤i konular›n›n, (ii) TÜB‹TAK bilimsel dergileri ile
di¤er yay›n organlar›nda yay›mlanan ve yay›mlanmak üzere
gönderilmifl olan her türlü yay›nla ilgili yay›n eti¤i sorunlar›n›n ve (iii)
her türlü TÜB‹TAK deste¤inden yararlanmakta olan ya da yararlanmak
üzere baflvuran kiflilerle ilgili bilim eti¤i konular›n›n de¤erlendirilmesi
ifllemlerini kapsar.

KK››ssaallttmmaallaarr

MMaaddddee 33.. Bu Esaslarda geçen sözcük ve deyimlerden;

KKuurruumm : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu’nu (TÜB‹TAK),

BBiilliimm KKuurruulluu :: Kurum Bilim Kurulu’nu,

BBaaflflkkaann : Kurum Baflkan›’n›,

BBaaflflkkaannll››kk : Kurum Baflkanl›¤›’n›,

(*) Bilim Kurulu’nun 01.02.2003 tarih ve 108 say›l› toplant›s›nda kabul edilmifltir.
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KKuurruull : TÜB‹TAK  Araflt›rma  ve  Yay›n Eti¤i
Kurulu’nu,

YYeerreell EEttiikk KKuurruull :: Üniversiteler ve Sa¤l›k Kurulufllar›nda
insanlar ve hayvanlar  üzerinde  yap›lan
araflt›rmalar›n eti¤e uygunlu¤unu kontrol
eden kurulu

ifade eder.

KKuurruulluuflfl

MMaaddddee 44.. Kurul, Baflkan taraf›ndan önerilen adaylar aras›ndan
Bilim Kurulu taraf›ndan dört y›l için seçilen, biri  hukukçu olmak üzere,
toplam yedi üyeden oluflur. Üyelerden biri, Bilim Kurulu taraf›ndan
Kurul Baflkan› olarak belirlenir. Baflkan, kat›lmak istedi¤i toplant›larda
Kurul’a baflkanl›k yapar. Kurul’un toplant› ve karar yeter say›s› befltir.
Kurul üyelerinin ve dan›flmanlar›n geçmiflinde araflt›rma ve yay›n
eti¤ine ayk›r›, kan›tlanm›fl davran›fllar bulunmamal›d›r.

KKuurruulluunn GGöörreevvlleerrii

MMaaddddee 55.. Kurul’un görevleri,

aa)) Kurum taraf›ndan k›smen veya tamamen desteklenen
(önerilenler ve sonuçlananlar dahil) veya yürütülen
araflt›rmalar›n eti¤e uygun yürütülmesini sa¤layacak ilkeleri
belirlemek,

bb)) Kurum taraf›ndan k›smen veya tamamen desteklenen
(önerilenler ve sonuçlananlar dahil) veya Kurumca yürütülen
araflt›rma projelerinin izlenmesi sürecinde ve Kurumun
bilimsel dergilerinde yay›mlanan veya yay›n için gönderilen
yaz›larda tespit edilen veya  dikkate sunulan eti¤e ayk›r›
davran›fllar›, Baflkan›n talebi üzerine incelemek, gerekti¤inde
uzman dan›flman görüflü almak, ilgili kiflilerle  yaz›flmalar›
yapmak ve bilgi istemek,
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cc)) Kurumun her türlü deste¤inden yararlanmak üzere baflvuran
veya halen yararlanan kiflilerin geçmifl araflt›rma, yay›n vb.
etkinliklerini, sözkonusu etkinliklerin Kurum ile ilintisine
bak›lmaks›z›n, ilgili Kurum biriminin istemi ve Baflkan›n onay›
üzerine bilim eti¤i aç›s›ndan incelemek, gerekti¤inde
dan›flman görüflü almak, ilgili kiflilerle yaz›flmalar› yapmak ve
bilgi istemek,

dd)) Kurumun bilimsel dergileri için yay›n eti¤i ile ilgili ilkeleri
tespit etmek,

ee)) Kurul taraf›ndan do¤rudan veya dan›flmanlar arac›l›¤›yla
incelenen dosyalar ile ilgili Kurul üyesi raportörlerin
raporlar›n› inceleyerek oluflturaca¤› sonuç raporunu bir ay
içinde Baflkan’a sunmak; kapsam d›fl› oldu¤una karar verilen
dosyalar konusunda  Baflkan'› yaz›l› olarak bilgilendirmek,

ff)) Sonuçlanan  ve  karara    ba¤lanm›fl  olan  araflt›rma   ve
yay›n    eti¤ine  ayk›r› davran›fllar› her y›l anonim olarak
yay›mlamak,

gg)) Bilimsel etik, araflt›rma  eti¤i  ve yay›n eti¤i konular›nda tek
bafl›na veya di¤er kurum ve kurulufllar ile iflbirli¤i yaparak
e¤itici faaliyetler düzenlemektir.

‹nsanlar ve hayvanlar üzerinde yap›lan araflt›rmalarda insan eti¤i
ve hayvan eti¤i konular› Kurul’un görev alan› d›fl›ndad›r. Bu konularda
Yerel Etik Kurullar›n›n görüflleri esas al›n›r. Kurum bünyesi içinde
insanlar ve hayvanlar üzerinde yap›lan deneylerde de co¤rafi olarak
yak›n bir Yerel Etik Kurul’dan al›nacak izin esast›r.

‹‹flfllleeyyiiflfl

MMaaddddee 66..

aa)) Etik ihlali iddias› içeren baflvurular, Baflkan karar› ile
inceleme yap›lmas› için Kurul’a iletilir.
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bb)) Baflvuru sahipleri, baflvurular› ile ilgili olarak yap›lacak ifllem
konusunda Baflkanl›k taraf›ndan mümkün olan en k›sa
sürede bilgilendirilir.

cc)) Kurulun inceleme sürecinde kurulufllarla yaz›flmalar
Baflkanl›k arac›l›¤›yla yap›l›r.

dd)) Kurulun incelemeleri s›ras›nda gerek görüldü¤ünde veya etik
ihlali karar› verilerek yapt›r›m uygulanmas› önerilecek
hallerde, Kurul taraf›ndan etik ihlalinde bulundu¤u iddia
edilen kiflilere savunma hakk› tan›n›r. ‹lgili kifliler Kurulun bu
yöndeki iste¤i kendilerine ulaflt›¤› tarihten itibaren üç hafta
içinde yan›t vermedikleri takdirde Kurul di¤er bilgi ve
kan›tlara dayal› olarak karar›n› oluflturur.

ee)) ‹nceleme sonuçlar›n› içeren Kurul kararlar› Baflkan’a sunulur.
Etik ihlali saptanan kiflilerle ilgili Kurulca önerilen
yapt›r›mlar›n onaylanmas› için Baflkan konuyu Bilim
Kurulu’na sunar. Baflkan ayr›ca hukuki ve idari ifllemler
bafllatabilir.

ff)) Etik ihlali iddias›nda bulunan kifli ve kurulufllar, baflvurular›
ile ilgili olarak al›nan kararlar hakk›nda Baflkanl›k taraf›ndan
ilgili birim ve kurumlarla birlikte bilgilendirilir. 

gg)) Etik ihlali iddialar›na muhatap kiflilerin geçmifl araflt›rma,
yay›n vb. etkinlikleri geriye do¤ru bir zaman s›n›rlamas›
olmaks›z›n incelenebilir. 

hh)) Baflka kurulufllarca yap›lm›fl ya da yap›lmakta olan inceleme
ve soruflturmalar, bu Esaslar kapsam›nda yap›lacak etik ihlali
incelemelerine engel oluflturmaz.

DDaann››flflmmaannllaarr

MMaaddddee 77.. Kurul,  her dosya için  gerekli say›da dan›flman
görüflüne baflvurabilir. Görevlendirilen dan›flmanlar dosya üzerinde
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gizlilik içinde yapacaklar› inceleme sonuçlar›n› en çok iki ay içinde ayr›
raporlar halinde Kurul’a sunarlar. Kurul’un uygun görmesi halinde ek
süre verilebilir. Dan›flmanlarca talep edilen bilgi ve belgeler Kurul
arac›l›¤›yla sa¤lan›r. 

Kurul, gerekti¤inde dan›flmanlar› toplant› için davet edebilir. Bu
durumda dan›flmanlar›n seyahat ve konaklama masraflar› Kurum
taraf›ndan karfl›lan›r. Herbir dan›flmana inceleme raporu karfl›l›¤›
olarak, TÜB‹TAK proje önerisi de¤erlendirme ücretinin üç kat›n›
aflmayacak bir ücret Baflkan taraf›ndan belirlenir ve ödenir. 

EEttii¤¤ee AAyykk››rr›› DDaavvrraann››flflllaarr

MMaaddddee 88..

aa)) Bir araflt›rma projesinin haz›rlanma, önerilme, yürütülme,
sonuçland›r›lma ve sonuçlar›n yay›mlanmas› aflamas›nda
görülen ve Kurul taraf›ndan eti¤e ayk›r› kabul edilecek
davran›fllar flunlard›r:

- Uydurma (Fabrication): Araflt›rmada bulunmayan verileri
üretmek, bunlar› rapor etmek veya yay›mlamak.

- Çarp›tma (Falsification): De¤iflik sonuç verebilecek
flekilde araflt›rma materyalleri, cihazlar, ifllemler ve
araflt›rma kay›tlar›nda de¤ifliklik yapmak veya sonuçlar›
de¤ifltirmek.

- Afl›rma (Plagiarism): Baflkalar›n›n fikirlerini, metodlar›n›,
verilerini, yaz›lar›n› ve flekillerini sahiplerine at›f
yapmadan kullanmak.

- Duplikasyon (Duplication): Ayn› araflt›rma sonuçlar›n›
birden fazla dergiye yay›m için göndermek veya
yay›mlamak.

- Dilimleme (Least Publishable Units): Bir araflt›rman›n
sonuçlar›n›, araflt›rman›n bütünlü¤ünü bozacak flekilde ve
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uygun olmayan biçimde parçalara ay›rarak çok say›da
yay›n yapmak.

- Desteklenerek yürütülen araflt›rmalar›n sonuçlar›n› içeren
sunum ve yay›nlarda destek veren kurum veya kuruluflun
deste¤ini belirtmemek.

- Araflt›rma ve makalede ortak araflt›r›c› ve yazarlar›n yaz›l›
görüfl birli¤i olmadan, araflt›rmada ve makalede aktif
katk›s› bulunanlar›n isimlerini ç›karmak veya yazarl›kla
ba¤daflamayacak katk› nedeniyle yeni yazar(lar) eklemek
veya yazar s›ralamas›n› gerekçesiz veya uygun olmayan
bir biçimde de¤ifltirmek.

- Araflt›rma ve yay›n eti¤i ilkeleri ile ba¤daflmayan di¤er
davran›fllarda bulunmak. 

bb)) Bir olay›n “Eti¤e ayk›r› davran›fl” say›lmas› için afla¤›daki
koflullar›n yerine gelmifl olmas› gerekir:

- Kas›t veya a¤›r ihmal sonucu olarak gerçeklefltirilmifl
olmal›d›r. 

- ‹ddia,  inand›r›c› ve yeterli delille kan›tlanm›fl olmal›d›r.

YYaapptt››rr››mmllaarr

MMaaddddee 99.. Eti¤e ayk›r› davran›fl› kan›tlanan araflt›rmac›lara /
yazarlara / destek baflvurusu  sahiplerine afla¤›daki yapt›r›mlar
uygulan›r:    

aa)) Eti¤e ayk›r› davran›fl› Kurulca tespit edilen ve Bilim
Kurulu’nca onaylanan araflt›r›c› veya araflt›r›c›lar›n
yürütmekte olduklar› projeler iptal edilir veya proje
baflvurular› iflleme al›nmaz. 

bb)) Kurum dergilerinde yay›mlanm›fl makalelerden yay›n eti¤ine
ayk›r› hususlar içerdi¤i kan›tlananlar geri çekilmifl say›l›r ve
bu husus dergide gerekçesi ile birlikte yay›mlan›r.
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cc)) Eti¤e ayk›r› davran›fl› kan›tlanan araflt›rmac›lara / yazarlara /
destek baflvurusu sahiplerine karar tarihinden bafllayarak en
az üç, en fazla befl y›l süreyle herhangi bir destek verilmez.
Bu kifliler Kurum dergi ve kitaplar›nda yay›n ve Kurum
destekli toplant›larda sunum yapamazlar.

dd)) Tespit edilen etik ihlalleri ve bunlar›n niteli¤i, eti¤e ayk›r›
davran›fl› kan›tlanan araflt›rmac›/yazar/destek baflvurusu
sahiplerinin kurum ve kurulufllar›na Baflkanl›k taraf›ndan
yaz›l› olarak bildirilir.

ee)) Tespit edilen yay›n eti¤i ihlalleri ve bunlar›n niteli¤i ilgili
dergilere Baflkanl›k taraf›ndan yaz›l› olarak bildirilir.

ff)) Eti¤e ayk›r› davran›fl› kan›tlananlardan Kurum personeli
olanlar hakk›nda Baflkanl›k ilgili mevzuat uyar›nca ifllem
yapar. Di¤er kiflilere befl y›l süre ile Kurum ile ilgili görev
verilmez, varolan görevlerine son verilir.

gg)) Bu Esaslar›n kabulü tarihinden geriye do¤ru befl y›ldan daha
eski dönemlere ait etik ihlallerinde, bu maddenin a, c, d, f
f›kralar› uygulanmaz.

YYüürrüürrllüükk

MMaaddddee 1100. Bu Esaslar, Bilim Kurulu’nca kabul edildi¤i tarihte
yürürlü¤e girer.

YYüürrüüttmmee

MMaaddddee 1111.. Bu Esaslar› TÜB‹TAK Baflkan› yürütür.


