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T.C. Atatürk Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler 

 

MADDE 5 – (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:  

a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara 

uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,  

b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri 

kullanmak,  

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada 

kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve 

kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,  

ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak 

sunmak, d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde 

ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları 

akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,  

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri 

dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif 

katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde 

nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,  

 

2) Diğer etik ihlali türleri:  

a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum 

veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,  

b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni 

olmadan kaynak olarak kullanmak,  

c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında 

hasta haklarına saygı göstermemek,  

ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat 

hükümlerine aykırı davranmak,  

d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni 

olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,  

e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları 

amaç dışı kullanmak,  

f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,  
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g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık 

rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde 

edilen verileri yayımlamak,  

ğ) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,  

h) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili 

birimlerden yazılı olarak almamak.  

ı) Araştırma ve deneylerde, mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin 

ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.  

i) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı 

uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,  

j) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği 

ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını 

sağlamamak,  

k) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya 

yanıltıcı beyanda bulunmak. 


