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BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK 



SUNUM PLANI 



BİLİM NEDİR? 

• Gözlem, deney ve araştırmalar 

• İnsanların mutlu / sağlıklı /refah 

• Bilgi bilgi ile üretilen teknolojinin 

Bilimsel yöntemlerin kullanıldığı sistemli çalışmalar 

bütünüdür. 



ETİK NEDİR? 

iyi ya da kötü; doğru ya da yanlış 



ETİK NEDİR? 

ethos (töre, gelenek, alışkanlık) 

“etik” ve “ahlak” , etik = «ahlakı konu alan disiplin» 

ahlak felsefesi 



Araştırma Etiği 

insan ve hayvanlarda yapılacak araştırmaların planlanması / 

uygulanması ve bilimsel yanıltma» 

tıbbi araştırmalar 



Bilimsel Dürüstlük 

“Gerçeği arama” eyleminde ahlaklı, doğru, emeğe saygılı ve içten 

Bilimin temeli dürüstlüktür. 

• Etik olmadan bilim olmaz. 

“Etik, insanların ahlaklı yaşamanın temelleri üzerine akıl 

yordukları ve bu temellerden yola çıkarak doğru ve yanlışı ayırt etmeye, 

doğru davranış biçimlerini bulmaya ve uygulamaya yarayabilecek kuramsal 

ve toplumsal araçları geliştirdikleri bir düşün alanıdır.”



YÖK BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ 

5 Bölüm  

I. Bölüm: 

II. Bölüm: 

III. Bölüm: 

IV. Bölüm: 

V. Bölüm: 



Bilimsel Araştırmalarda Etik İhlalleri 



Uydurma (Fabrication) 

bulunmayan verileri üretmek rapor etmek 

yayınlamak

gerçeğe aykırı olarak 

değiştirmek gerçeğe aykırı 

bilerek kullanmak



Çarpıtma (falsification) 

değişiklik yapmak veya sonuçları 

değiştirmek, 

kullanmış gibi 

göstermek, 

kasıtlı olarak 

değiştirmek. 



Aşırma (plagiarism)  

atıf yapmadan 



Duplikasyon (duplication) 

Aynı araştırma birden fazla dergiye 

iki ayrı dergide farklı 

dillerde 



Dilimleme (Least Publishable Units) 

ayırarak çok sayıda 

yayın yapmak. 

çok farklı olmayan yayınlar  



Destek Belirtmeme 

destek veren kurum veya kuruluş 

desteğini belirtmemek. 

ulaşılan 

sonuçlarda destekleyenlerin yönlendirici etkilerinin olup 

olmadığının 



Yazar Adlarında Değişiklik Yapma 

• Aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak 

• Yazarlıkla bağdaşmayacak katkı nedeniyle yeni yazarlar 

eklemek 

• yazar sıralamasını değiştirmek.  



İnsan-Hayvan Etiğine Saygısızlık 

İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan her türlü araştırma/nın  

EVRENSEL KURALLARI vardır -  ETİK KURULLAR yürütmekle yükümlüdür 

• klinik ilaç-uzay-kozmetik vb. etik kurulların izin ve denetimine bağlıdır.  

• Etik kurulların görevi: 

Her türlü araştırmanın tüm detaylarını incelemek, onay vermek, denetlemek, 

deneklerin haklarını korumak, zarar görmelerini önlemek, aydınlatılmış onamdan 

emin olmak ve gerektiğinde tedavilerini sağlamak. 

kabul şartı etik 

kurul onay belgesi 



DÜNYA TIP BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ 



Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 
DÜNYA TIP BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ  

  Gönüllüler Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler  

Kurulunda (Helsinki, Finlandiya, Haziran1964 )

(Tokyo, Japonya, Ekim 1975),  

(Venedik, İtalya, Ekim 1983),  

(Somerset West, Güney Afrika Cumhuriyeti, Ekim 1996),  

(Edinburgh, İskoçya, Ekim 2000

(Washington 2002-

(Tokyo 2004
(Seul, Ekim 2008)



BİLİM İNSANLARININ SORUMLULUKLARI 
mutlak dürüstlük 

temel ilkelere kesinlikle bağlı kalmak 
durumundadır:  

özeleştiri, 
dürüstlük ve açıklığı 

saygılı davranmak

TEMEL İLKE 
Dürüstlük, Açıklık olmalıdır 



Bilimde Etik Dışı Davranışın Başlıca Nedenleri  

bilimsel araştırma etiğinin 

öğretilmemesi 

(hırs)  

Fazla sayıda yayın yapılması 

finansal desteği yitirmemek için etik dışı bir davranışa



Bilimsel Etiğe Aykırı Davranışların Önlenmesi İçin 
Yapılması Gerekenler 

manevi 

baskıların 

mali baskının 



Örnekler: 



Kaynaklar 

TEŞEKKÜRLER ! 


