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Piltdown Adamı

1912-Eoanthropus Dawsoni adı verildi

1953-Orangutan çenesi ve insan kafatasının birleştirilerek 
yapıldığı anlaşıldı

Anlaşılması en uzun süre alan bilimsel sahtekarlık



ARAŞTIRMA 
AŞAMASI

İyi planladım mı?

Paydaşların katkı payları belli mi?

İzin ve onamlarımı aldım mı?

Haber verdim mi?

Sponsorlarla etik dışı bir ilişkim var mı?



Dürüst müyüm?



Paolo Macchiarini

2011 Karolinska Institute

Hücre ekilmiş iskele kullanılarak
yapay trakea nakli



HASTALAR?



Bilimsel 
Yanıltma 
Çeşitleri

İnsan ve hayvan etiğine saygısızlık

İntihal (plajiarizm)

Uydurmacılık (fabrikasyon)

Çoklu yayın (duplikasyon)

Bölerek yayınlama (salamizasyon)

Taraflı yayın (çıkar çatışması)

Yazarlık Hakkı Sorunları



Bilimsel 
Yanıltma 
Çeşitleri

İnsan ve hayvan etiğine saygısızlık

İntihal (plajiarizm)

o Daha önce yayınlanmış bir yayının tümünü veya bir kısmını
kaynak göstermeden alarak kendi yayını gibi yeniden yayınlamak

Uydurmacılık (fabrikasyon)

Çoklu yayın (duplikasyon)

Bölerek yayınlama (salamizasyon)

Taraflı yayın (çıkar çatışması)

Yazarlık Hakkı Sorunları



İNTİHAL
1991-2012

757000 makale





Bilimsel 
Yanıltma 
Çeşitleri

İnsan ve hayvan etiğine saygısızlık

İntihal (plajiarizm)

Uydurmacılık (fabrikasyon)

o Gerçekte var olmayan verileri ve sonuçları yayınlamak 

Çoklu yayın (duplikasyon)

Bölerek yayınlama (salamizasyon)

Taraflı yayın (çıkar çatışması)

Yazarlık Hakkı Sorunları



183
Yoshitaka Fujii (anestezist)

1991-2010: 172 fabrikasyon yayın (ispatlanabilmiş) 

Toplam yayın sayısı 200’ün üzerinde



Bilimsel 
Yanıltma 
Çeşitleri

İnsan ve hayvan etiğine saygısızlık

İntihal (plajiarizm)

Uydurmacılık (fabrikasyon)

Çoklu yayın (duplikasyon)

o Aynı sonuç ve verilerin birden fazla yayında kullanılması veya 
aynı makaleyi değişik dillerde yayınlamak

Bölerek yayınlama (salamizasyon)

Taraflı yayın (çıkar çatışması)

Yazarlık Hakkı Sorunları



Bilimsel 
Yanıltma 
Çeşitleri

İnsan ve hayvan etiğine saygısızlık

İntihal (plajiarizm)

Uydurmacılık (fabrikasyon)

Çoklu yayın (duplikasyon)

Bölerek yayınlama (salamizasyon)

o Tek bir çalışmadan çıkan sonuçları yapay olarak bölerek birden 
fazla yayın çıkartmak

Taraflı yayın (çıkar çatışması)

Yazarlık Hakkı Sorunları



Bilimsel 
Yanıltma 
Çeşitleri

İnsan ve hayvan etiğine saygısızlık

İntihal (plajiarizm)

Uydurmacılık (fabrikasyon)

Çoklu yayın (duplikasyon)

Bölerek yayınlama (salamizasyon)

Taraflı yayın (çıkar çatışması)

o Araştırmaların bir firma tarafından çıkar amaçlı desteklenmesi 
nedeniyle ortaya çıkabilen çıkar çatışmaları

Yazarlık Hakkı Sorunları



Yaptırım var mı?

“Destekleyen kuruluşu belirtmeme” veya “Yayımlanmış veya yayına sunulmuş
kendi çalışmasından usulüne uygun olarak kaynak göstermeden alıntı yapmak” 
hallerinde altı aydan bir yıla kadar,

“Kabul ve taahhüt beyanlarına uymama” hallerinde bir yıldan üç yıla kadar,

“Tekrar yayım” veya “Dilimleme” hallerinde bir yıldan iki yıla kadar,

“Uydurma”, “Çarpıtma”, “Aşırma”, “Haksız Yazarlık”, “Kurumca sağlanan
kaynakları amacına veya usulüne aykırı biçimde kullanmak” veya “Görevi ihmal
veya kötüye kullanma” hallerinde bir yıldan beş yıla kadar,

TÜBİTAK ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU YÖNETMELİĞİ



Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Elemanlığından Çıkarma

MADDE 10. Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlığından çıkarma cezasını 
gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünden izin almadan, Yakın Doğu
Üniversitesinden başka yerde ücretli veya ücretsiz resmi veya özel bir iş
görmek, ek görev almak veya serbest meslek icra etmek,

b) Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma, sınav gibi öğretim
çalışmalarının yapılmasına engel olmak veya bu maksatla yapılacak 
hareketlere her ne suretle olursa olsun iştirak etmek,

c) Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünu ̈ vaya bir kısmını 
kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek.

d) İzinsiz veya üniversite yetkili kurullarınca kabul edilebilir özru ̈ olmaksızın 
bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 30 gün göreve
gelmemek, kısmi statüde olanlar için 80 saat devamsızlık göstermek,



teşekkür ederim…


