G‹R‹ﬁ
Gürol Irz›k, Ayﬂe Erzan
Ahlak felsefesi olarak da adland›r›lan etik, 'iyi yaﬂam'› temellendirmenin mümkün
olup olmad›¤›, e¤er mümkünse bunun nas›l bir yöntemle olaca¤› sorular› ile yola
ç›kar. '‹yi ve kötü, do¤ru ve yanl›ﬂ nedir?'; 'Erdemli olmak nas›l mümkündür?';
'Adalet ve hakkaniyet ne anlama gelir?' Etik tüm bu ve benzeri sorulara yan›t arar.
Farkl› etik sistemler bu sorulara verdikleri yan›t ›ﬂ›¤›nda, 'do¤ru davran›ﬂ›n,' ahlaki de¤erlerin rasyonel, empatik, tarihsel vb. temellerini araﬂt›r›rlar; bu de¤erlerin
insan topuluklar› taraf›ndan benimsenme ve yaﬂama geçirilme süreçlerini irdeler,
mevcut de¤er dizgelerini eleﬂtiri süzgecinden geçirirler.
Gündelik dilde 'etik' ile 'ahlak' terimleri eﬂanlaml› kullan›lsa da, bu terimler görüldü¤ü gibi farkl› kavramlara karﬂ›l›k gelmektedir. Ahlak, bir toplumda ya da kültürde yayg›n biçimde var olan de¤erleri ve davran›ﬂ kurallar›n› ifade eder. Etik ise,
insanlar›n içinde yaﬂad›klar› toplumda nas›l ve neye göre davrand›klar›n›n yans›z
bir 'betimleme'sini yapmakla yetinmez. Meta-etik, ahlak, do¤ru davran›ﬂ, hak, özgürlük, görev, sorumluluk, adalet, de¤er ve erdem gibi kavramlar›n ne anlama
geldiklerini aç›kl›¤a kavuﬂturmaya çal›ﬂ›r. Normatif etik ise insanlar›n nas›l ve neye
göre davrand›klar›n› de¤il, nas›l ve neye göre davranmalar› 'gerekti¤ini' araﬂt›r›r;
ahlakl› yaﬂam›n ilke, kural, norm ve de¤erlerini bulma amac› güder.
Hukuk varken eti¤e neden ihtiyaç duyuldu¤u sorulabilir. Bunun nedeni hukuk
ile eti¤in birebir örtüﬂmemesidir. Kuﬂkusuz, kimi etik kurallar yasalarda da ifadesini bulur. Ancak yasalarda yer almayan, ama insanlar›n uymakla yükümlü oldu¤u
birçok etik norm ve ilke vard›r. Bilim eti¤inde de herhangi kurumsal soruﬂturmaya konu olmayabilecek, ancak bilim insanlar›n›n sayg›nl›¤›n› ilgilendiren, yükseltilmeleri, ödüllendirilmeleri gibi aﬂamalarda bilim toplulu¤u taraf›ndan göz önünde
bulundurularak denetlenen birçok husus vard›r. Bilim eti¤ini konu alan bu kitapta bunlar›n neler oldu¤u ayr›nt›l› biçimde ele al›nacakt›r.
Bilim eti¤i, eti¤in bilimsel u¤raﬂa uygulanm›ﬂ biçimidir. Bir yandan bilim erdeminin anlam›n› ve temellerini araﬂt›r›r, di¤er yandan normatif bir yaklaﬂ›mla bilim-
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sel araﬂt›rman›n haz›rl›k safhas›ndan yay›nlanmas›na kadar bilimsel faaliyetin her
aﬂamas›nda uyulmas› gereken etik ilke ve normlar› tan›mlar; bilim insanlar›n›n
meslek eti¤ini, yani mesleklerini icra ederken benimsemeleri gereken de¤erleri ve
uymak zorunda olduklar› kurallar› belirler. Söz konusu ilke ve kurallar sadece s›n›rlay›c› nitelikte olmay›p, bilim insanlar›n›n bilimsel hak ve özgürlüklerini de içerir. Bilimsel hak ve özgürlükler bilim insan›n›n görev ve sorumluluklar›yla bir arada var olurlar.
Bilim insanlar›n›n bireysel sorumluluklar› oldu¤u kadar bilimsel kuruluﬂlar›n da
görev ve sorumluluklar› vard›r. Bir bütün olarak bak›ld›¤›nda ise, bilimin kamusal
destek gören sosyal bir kurum oldu¤u görülür. Bilimin bu ba¤lamda en temel iﬂlevi, insanl›¤›n en önemli zenginliklerinden biri olan bilimsel bilgi da¤arc›¤›na katk›n›n ötesinde, topluma da yararl› olmakt›r.
Bilim eti¤i özellikle son yirmi beﬂ-otuz y›lda önem kazanm›ﬂt›r. Bunda bilim ve
teknolojideki baﬂ döndürücü geliﬂmelerle, buna paralel olarak ekonomik üretimde uzman bilginin en önemli girdi haline geldi¤i endüstri sonras› 'enformasyon
toplumuna' geçiﬂin pay› büyüktür. Elli y›l önce hayal dahi edilemeyen bilimsel buluﬂ ve uygulamalar›n toplumsal hayat üzerinde önceden öngörülemeyen etkileri,
bilim insanlar›n›n bir yandan birbirleri ve kurumlar›yla, di¤er yandan sanayi ve
toplumla olan iliﬂkilerinin karmaﬂ›klaﬂmas› ve baz› bilim insanlar›n›n ayk›r› davran›ﬂlar› bir dizi etik sorunu beraberinde getirmiﬂtir.
Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Eti¤i Kurulu, kendi çal›ﬂma esaslar›n› saptarken bu sorunlar› ﬂöyle ifade etmiﬂtir:1
Bilimsel geliﬂme sonucunda insan›n çevresi ile ayr›lmaz bir bütün oluﬂturdu¤unun fark›na var›lmas›, eti¤i salt bireyler aras›nda
ya da bireylerle toplum aras›nda bir konu olmaktan ç›kart›p, insan›n içinde yaﬂad›¤› evrene karﬂ› da etik sorumlulu¤u oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Bilimsel geliﬂmeler giderek artan ölçüde moleküler düzeyde canl› ve cans›z madde aras›ndaki s›n›r› belirsizleﬂtirirken, yaﬂam›n kutsall›¤›, bireyin dokunulmaz bütünlü¤ü, insan
onuru gibi, her toplumda geleneksel ya da rasyonel biçimlerde temellendirilmiﬂ kavramlar› yeni teknolojik imkânlar karﬂ›s›nda yeniden tan›mlama ve bu alana iliﬂkin etik olanaklar› araﬂt›rma zorunlulu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. Tüm bu nedenlerle, genelde etik ve
özelde bilim eti¤i günümüzde geçmiﬂe k›yasla çok daha dinamik
bir süreç olarak yorumlanmal›d›r.
Bilim toplulu¤u taraf›ndan özellikle biyoetik konular›nda ulu-

1 TÜBA Bilim Eti¤i Kurulu Çal›ﬂma Esaslar›,
http://www.tuba.gov.tr/haber.php?id=143

- 2 - Bilim Etiği Elkitabı

sal ve uluslararas› düzeyde bilgilendirmenin do¤ru biçimde yap›lmas› ve biyoetik konular›n yayg›n olarak toplumda anlaﬂ›lmas›n›n
sa¤lanmas›; biyomedikal ve teknolojik alanlardaki önemli geliﬂmelerin insanlar ve etik de¤erler üzerine olan etkilerinin incelenmesi ve önerilerde bulunulmas›; baz› embriyo ve kök hücre araﬂt›rmalar›, klonlama, genetik analizler gibi özel teknolojilerin do¤urdu¤u yeni etik sorunlar giderek önem kazanm›ﬂt›r.
Kamuoyu, günümüzde tüm dünyay› tehdit eden iklim de¤iﬂiklikleri, pandemiler veya deprem gibi olas› tehlikelerden yetkin
kaynaklarca do¤ru bir biçimde haberdar edilmeyi beklemektedir.
Bilim insanlar›n›n da önlenebilir felaketleri ortadan kald›rmak,
mümkün olan her durumda erken uyar› sistemlerini devreye sokmak, ya da devreye sokulmalar› için yetkilileri ikna etmek gibi sorumluluklar› oldu¤u kabul edilmektedir. Buna karﬂ›n, bu uyar›y›
yaparken 'gerekli yetkilerle' donanm›ﬂ olmak ya da olmamak, uzman hatta uzman olmayan tüm ilgili birey ve kurumlar› büyük
etik ikilemlerle yüz yüze b›rakabilmektedir.
Yeni bilimsel ve teknolojik olanaklar ›ﬂ›¤›nda, insanca bir yaﬂam için 'do¤ru' ve 'yanl›ﬂ' olan›n ne oldu¤unu araﬂt›rma, sadece
ileri teknolojiye sahip ülkelerde de¤il, her yerde sürmesi gereken
bir çabad›r. Bilimin ve temel insani kayg›lar›n evrenselli¤i gere¤i
bu çaba, tüm bilim insanlar›n› kendi mesleki pratiklerini de¤erlendirebilmeleri aç›s›ndan birinci dereceden ilgilendirmektedir.
Bu saptamalar›n ›ﬂ›¤›nda bilim eti¤inin konusunu oluﬂturan sorun ve etkinlikler ﬂu ﬂekilde özetlenebilir:
• Bilim eti¤inin temellerinin bilimsel ve felsefi aç›lardan araﬂt›r›lmas›,
• Bilim ve teknolojinin etik bir anlay›ﬂ çerçevesinde geliﬂtirilmesi için güncel ilke, norm ve de¤erlerin tan›mlanmas› ve bunlar›n benimsenmesi, desteklenmesi ve
süreklili¤inin sa¤lanmas›,
• Bilimsel araﬂt›rmalar›n planlanmas›, yürütülmesi, analizi, yorumu ve araﬂt›rma sonuçlar›n›n yay›nlanmas› ile yay›nlanma süreçlerinde etik ilkelere uyumun gözetilmesi,
• Bilimsel uzmanl›k, de¤erlendirme ve dan›ﬂmanl›k etkinlikleri,
• Kamuoyuna yönelik saydaml›k: bilimsel geliﬂmelerin topluma oldu¤unca
aç›k, nesnel ve dürüst biçimde anlat›m›,
• Kamuoyunun hem yeni teknolojik imkânlar, hem de tehdit ve tehlikeler konusunda do¤rudan ve h›zl› bir biçimde uyar›lmas› ve bilgilendirilmesi,
• Yeni teknolojilerin insan yarar› ve onuru ile ba¤daﬂ›r ve çevreyi gözeten bir
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biçimde kullan›ma sokulmalar›.2
Tüm bu sorunlarla baﬂ edebilmek için birçok ülkede bilim akademileri, araﬂt›rma kurumlar› ve üniversiteler bir yandan bilimsel araﬂt›rma, geliﬂtirme ve uygulamaya, bir yandan da bilim insan›n›n kurumsal ve toplumsal sorumlulu¤una yönelik etik kurullar oluﬂturmuﬂ, davran›ﬂ kodlar› ve yapt›r›mlar içeren yönergeler haz›rlamaya baﬂlam›ﬂt›r.
Türkiye Bilimler Akademisi de, 2002 y›l›nda yay›nlad›¤› Bilimsel Araﬂt›rmada
Etik ve Sorunlar›3 adl› kitapç›k ile hem üyelerine hem de genel bilim kamuoyuna
yönelik bir rehberlik iﬂlevini yerine getirmiﬂtir. Elinizdeki kitapç›k ise, hem Bilimsel
Araﬂt›rmada Etik ve Sorunlar›'ndan hem de bu alandaki di¤er yay›nlar ve deneyimden geniﬂ ölçüde yararlan›larak haz›rlanm›ﬂt›r. Amac›, bir yandan bilim ve etik konusunda daha derinlemesine bir tart›ﬂma baﬂlat›lmas›na katk›da bulunmak, di¤er
yandan bilim eti¤i alan›nda iyi uygulamalar› ve kusurlu davran›ﬂlar› tan›mlamak,
bilim insanlar›n›n farkl› mesleki uygulamalarda karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar konusunda
yol gösterici olmak ve bilim eti¤i ihlallerine karﬂ› al›nmas› gereken önlemler konusunda önerilerde bulunmakt›r.

2 Bkz. a.g.y.
3 TÜBA Bilim Eti¤i Komitesi (2002) Bilimsel Araﬂt›rmada Etik ve Sorunlar›, Türkiye Bilimler Akademisi
Yay›nlar› 1, Ankara. http://www.tuba.gov.tr/ userfiles/image/files_tr/yayinlar/yayin_data/bilimsel.pdf
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1. B‹L‹M‹N FARKLI BOYUTLARI VE ET‹K
Gürol Irz›k
Günümüzde yaﬂam bilimlerinden yerbilimlerine, kültür çal›ﬂmalar›ndan dilbilime
onlarca farkl› bilimsel disiplin, bilimsel bilgi birikimindeki art›ﬂ ve çeﬂitlenme sonucu kendi içinde farkl›laﬂmakta, alt disiplinlere ayr›lmaktad›r. Böylece ortaya ç›kan
yepyeni uzmanl›k alanlar› hem kuramsal, hem de uygulamal› bilimsel ilerlemelere
ivme kazand›rmaktad›r. Bilimsel u¤raﬂ proje haz›rlamaktan yeni kavram ve kuram
geliﬂtirmeye, deney yapmaktan yorum getirmeye kadar uzanan çok farkl› ve zengin bir etkinlikler bütünüdür. Bütün bu çeﬂitlili¤i ve zenginli¤i yeterince kapsayacak bir ‘bilim’ tan›m›1 vermek yerine burada bilimi, bilim eti¤i aç›s›ndan ﬂu üç analitik boyutta ele alaca¤›z:
Birincisi, ‘bilim’ terimi, belli bir sistematik düﬂünce ve etkinlikler birli¤ine iﬂaret eder.
Bu etkinlikler, do¤al ve beﬂeri evrende gerçekleri2 ortaya ç›karma, aç›klama ve önceden tahmin etme gibi epistemolojik amaçlara yönelir; t›p, mühendislik, tar›m gibi araﬂt›rma alanlar›nda problem çözmeye ve uygulamaya yönelik pratik hedefleri içerir. Bilim insan›n›n meslek yaﬂam›na proje haz›rlama, gözlem ve deney yoluy1 Science, Evolution and Creationism (National Academy of Sciences and Institute of Medicine,
2008)’de ﬂöyle denmektedir “[Bilim] kan›tlar kullan›larak do¤al olgular hakk›nda s›nanabilir aç›klamalar ve öndeyilerin (kestirimlerin) inﬂas› ve bu yollarla elde edilen bilgi [dir].” Sadece do¤a bilimlerini içeren bu tan›mdan yola ç›k›larak, “Bilim, do¤al, toplumsal ya da beﬂeri olgular›n gözlenmesinden
yola ç›karak bunlarla ilgili aç›klama, yorum ve öndeyiler geliﬂtirilmesi ve bunlar›n s›nanmas› ile bu
süreçte ulaﬂ›lan yeni bilgilerin tümü” olarak tan›mlanabilir. Bilimsel araﬂt›rmada yöntem sorunu üzerine Bkz. 2. Bölüm.
2 ‘Do¤ru’ ve ‘gerçek’ terimlerinin ne anlama geldi¤i, epistemoloji (bilgi kuram›) ve bilim felsefesinde
yüzy›llard›r tart›ﬂma konusu olmuﬂ ve olmaya devam etmektedir. Bu konudaki baz› klasik eserler
ﬂunlard›r: Russell, B. (1980) Felsefe Sorunlar› (Çev. Vehbi Hac›kadiro¤lu), Alaz Yay›nlar›, ‹stanbul; James,
W. (1909) The Meaning of Truth, Harvard University Press, Cambridge; Dewey, W. (1938) Logic: The
Theory of Inquiry, Holt, New York. Tarski, A. (1944) The Semantic Conception of Truth and the
Foundations of Semantics. Philosophy and Phenomenological Research, cilt 4, 341-376. Bilimin
do¤ruya ulaﬂma çabalar›n›n kapsaml› bir tart›ﬂmas› için bkz. Psillos, S. (1999) Scientific Realism: How
Science Tracks Truth, Routledge, London. Çeﬂitli bilimsel disiplinlerin insan ilgileri ile iliﬂkisine dikkat
çekerek farkl› bir bak›ﬂ aç›s› sunan bir çal›ﬂma için bkz. Habermas, J. (1971) Appendix. Knowledge and
Human Interests, Beacon Press, Boston.

Bilim Etiği Elkitabı - 5 -

la veri toplama, bunlara ve daha önceden bilinen yasall›klara dayanarak kuram inﬂa etme, s›nama, elde edilen sonuçlar› yay›nlama, hakemlik gibi faaliyetlerle yans›r. Çeﬂitli bilimsel yöntem ve teknikler ile metodolojik kurallar bu sistematik düﬂünce alan›n›n en temel ö¤eleridir. Kolayl›k için bunlar›n tümüne k›saca ‘bilimsel
araﬂt›rma ve uygulama’ diyece¤iz. Bilimsel araﬂt›rman›n nihai ürünü (uygulanabilir olan ya da olmayan) bilgidir.
‹kinci olarak bilim, avukatl›k gibi, gazetecilik gibi bir meslektir.
Üçüncü olarak da bilim, aile ya da sermaye piyasas› gibi sosyal bir kurumdur.
Etik davran›ﬂ bilimin her üç boyutunda da gereklidir. Bilim insan›na bir araﬂt›rmac› olarak, bir meslek sahibi olarak ve bilim toplulu¤unun bir üyesi olarak bu üç
boyutu da ilgilendiren, birbirleriyle az ya da çok örtüﬂen görev ve sorumluluklar
düﬂer.
• Bilim insan›, araﬂt›rmalar›nda dürüstlük, aç›kl›k, özenlilik ve titizlik, tarafs›zl›k, insan kat›l›mc›lara, canl› deneklere ve çevreye sayg› gibi ilkelere uymakla yükümlüdür.
• Bilim mesle¤ini icra ederken üzerine düﬂen görevleri eksiksiz ve zaman›nda
yerine getirmelidir. Örne¤in, üniversitede ö¤retim üyesi olan bir bilim insan›n›n
araﬂt›rma yapman›n yan› s›ra e¤itim, ö¤retim görevini de lay›k›yla yürütmesi beklenir.
• Bilim, ayn› zamanda, sosyal bir üst kurumdur. Üniversiteler, araﬂt›rma merkezleri, akademiler ve benzeri bilimsel kurumlar bu üst kurumun en önemli ö¤eleri say›l›r. Bilim bu kurumlar ve orada çal›ﬂan bilim insanlar› arac›yla sosyal bir varl›k olarak kendini gösterir, ete kemi¤e bürünür. Etkinlikleri önemli ölçüde de halk›n vergileriyle finanse edilir. Bu nedenle insanlar›n ufkunu, bilinenin s›n›rlar›n›
geniﬂletmek, merak›n› ve keﬂif dürtüsünü tatmin etmek yan›nda, bilimin, toplumsal refaha katk›da bulunmas›, topluma güvenilir ve yararl› bilgi sunmas›; bilim insanlar›n›n uzmanl›k alanlar›nda dan›ﬂmanl›k yapmalar›, küresel ›s›nma, kurakl›k,
deprem gibi sorunlara e¤ilmeleri, halk› bilgilendirip uyarmalar› ve bunlar› yaparken ç›kar çat›ﬂmalar›ndan uzak durmalar› beklenir.3

Bilim ‹nsanlar›n›n Hak ve Özgürlükleri
Bilim eti¤i bilim insanlar›n›n sadece görev ve sorumluluklar›n› de¤il, ayn› zamanda
hak ve özgürlüklerini de içerir. Bilim insanlar›n›n araﬂt›rma ve yay›n yapma, di¤er bilim
insanlar›yla iﬂbirli¤i yapma, fikir, bilgi, malzeme al›ﬂveriﬂinde bulunma, ulusal ve uluslararas› bilimsel toplant›lara kat›lma, medya organlar›nda bilimsel görüﬂlerini aç›klama gibi hak ve özgürlükleri vard›r. Bilimsel bulgular kimi zaman resmi ya da toplumda yay-

3 Connerade, J.P., “Ethics and the Scientists: who can be trusted in research?” TÜBA Bilim Eti¤i
Sempozyumu, 14-15 Aral›k 2007, ‹stanbul. (Yay›na haz›rlan›yor.)
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g›n kabul gören inançlarla çat›ﬂabilir. Galileo Galilei’nin çal›ﬂmalar› bunun en iyi örne¤idir. Bilim insanlar›n›n, dürüst bilimsel çal›ﬂmalar›n›n ürünü olan ve ﬂiddeti savunmayan
her türlü görüﬂü, ne kadar ayk›r› olursa olsun, ifade edebilmeleri gerekir. Öte yandan,
bilim insanlar› belli bir konuda araﬂt›rma yapmaya zorlanamaz, belli bir görüﬂü savunmalar› onlara dayat›lamaz. Aksi, Lysenko örne¤inde görüldü¤ü gibi bilimsel geliﬂmeye
sekte vurur. Bilimsel ilerleme ve yarat›c›l›k, ancak ve ancak bilimsel özgürlü¤ün tam olarak var oldu¤u ve güvence alt›na al›nd›¤› ortamlarda sa¤lanabilir.
Bilimde özgür eleﬂtiri ile bilimsel geliﬂme ve yarat›c›l›k aras›nda içsel bir ba¤ vard›r.
Bunun nedeni, özü gere¤i bilimin eleﬂtirel bir etkinlik olmas›d›r. Bilimsel görüﬂler bilim
toplulu¤u taraf›ndan tutarl›l›k, verimlilik, öndeyide bulunma, aç›klama gibi ölçütlere
baﬂvurularak sürekli denetlenir. Deney ve gözlem yoluyla s›nama da asl›nda bir tür denetlemedir. O nedenle bilim, ancak ve ancak özgür bir toplumda geliﬂebilir. Öte yandan, bilimsel araﬂt›rma özgürlü¤ünün s›n›rlar›n›n ne oldu¤u bilim eti¤inde tart›ﬂma konusudur. Baﬂkas›na ve çevreye zarar vermeme ilkesinin buna meﬂru bir s›n›r getirdi¤ine
daha önce de de¤inilmiﬂti. Ek olarak, sözgelimi bir ›rk›n di¤erinden daha üstün ya da
aﬂa¤› oldu¤unu gösterme amac› güden ›rkç› araﬂt›rmalar›n ‘bilimsel araﬂt›rma özgürlü¤ü’ kapsam›na girmedi¤i hususunda evrensel bir oydaﬂ›m (mutabakat) vard›r. Kitle imha silah› araﬂt›rmalar› için de benzer bir durum söz konusudur. Nitekim nükleer, biyolojik ve kimyasal kitle imha silahlar›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan yasaklanm›ﬂt›r.4
Akademik özgürlük, yukar›da söz edilen eleﬂtiri ve araﬂt›rma özgürlü¤ünün yan› s›ra, araﬂt›rma sonuçlar›n› herhangi bir ma¤duriyet endiﬂesi olmadan özgürce
aç›klayabilmeyi içerir. Ayn› zamanda, mensup oldu¤u bilim kurumunun da bilim
insan›n›n herhangi kurumsal ya da toplumsal sorun üzerine, yorum, düﬂünce veya
eleﬂtirilerini özgürce kamuoyu önünde dile getirme hakk›na sayg› göstermesi demektir.

Bilim ‹nsan›n›n Toplumsal Sorumlulu¤u ve Bilimin Evrenselli¤i
Bilim insanlar›n›n bilim kavray›ﬂlar›, bilimin evrenselli¤inin, yani bilimsel yöntemin (Bkz. Bilim Eti¤i ve Yöntem Sorunu) nesnel gerçekli¤i ortaya ç›karmak için evrensel bir araç oldu¤unun kabulünü de içerir. Bilimsel önermeler ancak belli, verili koﬂullarda geçerlidirler, ancak bu koﬂullar›n gerçekleﬂtirilmesi durumunda evrensel olarak s›nanabilir ve anlaﬂ›labilirler. Bilimsel araﬂt›rma ve uygulamalar›n ülkeden ülkeye ya da bir ça¤dan di¤erine taﬂ›nabilir olmalar›n›n bir baﬂka nedeni
de, bilimsel yöntem kadar bilim eti¤inin temellerinin de evrensel olarak benimsenmesine ba¤l›d›r.

4 United Nations Security Council resolution 1540 (2004) on the Non-proliferation of Weapons of Mass
Destruction. http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/328/43/PDF/N0432843.pdf?OpenElement
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Bu evrensellik kabulünün, ya da varsay›m›n›n, bilim insanlar›na ülke, ›rk, dil,
din, cinsiyet fark› gözetmeden bir büyük insanl›k ailesinin üyeleri olman›n ötesinde, birbirleri ile do¤ruluk, aç›kl›k ve dayan›ﬂma iliﬂkileri içinde olma duygusu vermesi ortak bir etikten kaynaklanmaktad›r. U¤raﬂlar›n›n, içinde yaﬂad›klar› toplumun da ötesinde tüm gezegeni etkileyen sonuçlar do¤urdu¤unun bilincinde olan
bilim insanlar›, bu nedenle bu sonuçlar›n sorumlulu¤unu da üstlenmiﬂlerdir. Kuﬂkusuz, bilim insanlar› yapt›¤› çal›ﬂmalar›n her sonucunu önceden kestiremeyebilirler. ‹nsan eylemlerinin önceden öngörülemeyen kimi sonuçlar› olabilir. Örne¤in
tüketici ürünlerinde yayg›n olarak kullan›lan kloroflorokarbon (CFC) bileﬂiklerinin
ozon tabakas›n›n incelmesine yol açabilece¤i, s›tmayla savaﬂ için sulak alanlar›n
kurutulmas›n›n çevreye geri dönülmez zararlar verebilece¤i, ya da atom enerjisinin insanlar› yok etmek için kullan›labilece¤i, bu uygulama ya da buluﬂlar› ortaya
atan bilim insanlar›n›n kuﬂkusuz hiç amaçlamad›klar› sonuçlard›. Bilim insanlar› bu
tür durumlardan do¤rudan sorumlu tutulamazlar. Ama öte yandan, çal›ﬂmalar›n›n
insanl›k ve çevre üzerindeki olas› etkileri konusunda da düﬂünmek, bunlar› kamuoyuyla paylaﬂmak bilim insanlar›n›n yükümlülü¤üdür. Özellikle II. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra, en zorlu politik uzlaﬂmazl›klar›n üstesinden gelerek Pugwash hareketinde bir buluﬂma platformu oluﬂturmay› baﬂaran bilim insanlar› tüm dünyaya
örnek olmuﬂlar, nükleer silahs›zlanma alan›nda at›lmas›na önderlik ettikleri önemli ad›mlar sayesinde bu hareket 1992 Nobel Bar›ﬂ Ödülü’ne lay›k görülmüﬂtür.
Bilim eti¤inin, bilim insanlar›n›n ortak etosunu oluﬂturmadaki katk›s› sadece
nükleer silahlanma alan› ile de s›n›rl› de¤ildir. Hipokrat yemini gibi bir ortak yeminleri olmasa da, bilimcilerin hümanist gelenekten beslenen, insana en büyük
de¤eri yak›ﬂt›ran ve tüm etkinliklerinde insanlar›n zarar görmemesini, insan onurunun zedelenmemesini gözeten duyarl›l›klar›, tarihin en karanl›k baz› dönemleri
hariç, en baﬂta Akademiler olmak üzere bilimsel meslek kuruluﬂlar› taraf›ndan yaﬂat›lm›ﬂ ve desteklenmiﬂtir.
‹nsana ve insan onuruna en büyük de¤erin yak›ﬂt›r›lmas›, yaﬂam ve sa¤l›k bilimlerinde tüm uygulama ve araﬂt›rmalarda sadece zarar vermeme ve bilgilendirilmiﬂ
olur ilkelerinin ötesinde, eﬂitsiz, zay›f ve korunmas›z deneklerin kullan›lmamas›
konusunda da hassas ölçütler geliﬂtirilmesine neden olmuﬂtur. Savaﬂlar ve ﬂiddet
koﬂullar›nda insan›n en temel hakk› olan yaﬂam hakk› elinden al›nd›¤› gibi, ortaya
ç›kan ‘gri’ bölgelerde güvenlik ad›na bilim eti¤ini kökten ihlal eden uygulamalara
imkân do¤maktad›r. Bu nedenlerle, bilim insanlar›n›n savaﬂ ve ﬂiddeti anlaﬂmazl›klar›n çözümü için kabul edilebilir bir yol olmaktan ç›kartma konusunda ek bir
sorumluluklar› da vard›r.
Bilim insanlar›n›n uzmanl›k bilgilerinin ›ﬂ›¤›nda üstlenmek durumunda kalabilecekleri normatif iﬂlevler, onlar›n baﬂ etmek durumunda kalabilecekleri di¤er zorlu bir problemdir. Pek çok karmaﬂ›k ve bir o kadar da acil önlem al›nmas›n› gerektiren yerel ya da küresel sorunlar karﬂ›s›nda, bilimsel çözümlemelerle kalmay›p
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belli do¤rultularda toplumsal, yönetsel tercihlerin aktif savunucular› durumuna
gelmeleri, baz› yazarlar taraf›ndan bilim insanlar›n›n yetki ve rollerini aﬂt›klar› biçiminde de yorumlanabilmektedir.5

5 Pielke, Roger A. (2002) The scientific community must distinguish analysis from advocacy. Nature
416, 367-368.
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Bilim Eti¤i ve Yöntem Sorunu

Gürol Irz›k, Ayﬂe Erzan
Bilim, evreni anlaman›n bir yordam› olman›n ötesinde, modern dünyada maddi veya elle tutulamaz teknolojiler arac›l›¤› ile sa¤alt›mdan yerleﬂime, pedagojiden
yönetiﬂime bireysel ve toplumsal yaﬂam›n çok farkl› cephelerine yön veren bir rehberdir. Bu özelli¤i ile hem bilim insanlar›na baﬂka hiçbir kurumun sahip olmad›¤›
bir yetke sa¤lamakta, hem de çok büyük bir ahlaki sorumluluk yüklemektedir. Bilim insan› kimli¤i ile bilim ad›na yap›lan önermelerin, bilimsel önermeler olmay›
hak etmeleri için bilim insan›na ve bilim toplulu¤una büyük bir sorumluluk düﬂmektedir. Çok yal›n bir biçimde ifade etmek gerekirse bu, bilim ile ﬂarlatanl›¤› ay›rma sorunudur. ‹ﬂte bu nedenle bilim eti¤i tart›ﬂmas›n›n içinde yöntem sorunu da
yer almak zorundad›r.
Bilimi di¤er biliﬂsel faaliyetlerden ay›ran en önemli özelli¤in bilimin kendine
özgü bir yöntem kullanmakta oldu¤u konusunda yayg›n bir görüﬂ birli¤i vard›r.
Ancak, pek çok ders kitab›nda yer alan ‘bilimsel yöntem’, asl›nda bir soyutlama
olup araﬂt›rmac›lar›n gerçek uygulamalar›n› ﬂematik ve idealize edilmiﬂ bir biçimde tarif etmektedir.1 Bunun da ötesinde, bilimsel faaliyetin çeﬂitlili¤i ve zenginli¤i, farkl› nesneleri konu alan birbirinden oldukça farkl› bilimsel disiplinlerin varl›¤›, bunlar›n kulland›¤› deneysel, gözlemsel, eleﬂtirel ve yorumlamac› yöntemlerin
de tek bir ﬂablona indirgenebilmesini sorunlu k›lmaktad›r.2 Bu çeﬂitlili¤i tarihsel
geliﬂimi içinde ele almaya çal›ﬂaca¤›z.
Yayg›n olarak anlaﬂ›ld›¤› ﬂekliyle bilimsel yöntem ﬂöyle özetlenebilir.3
1. Gözlem ve verilerden yola ç›karak bir do¤a olgusunu aç›klama, orada etkin
olan mekanizmay› anlama, belli bir teknik problemi çözme ya da sa¤l›k bilimlerin1 ‘Bilimsel yöntem’ mekanik bir biçimde, otomatik olarak ‘bilim üretmedi¤i’ gibi, ayr›ca bilimsel problemlerin seçimi ve tan›m›n›n da bu ﬂeman›n d›ﬂ›nda kald›¤›na dikkat edilmesi gerekir. Bu alanda çok
kapsaml› tart›ﬂmalar mevcuttur. Bkz. Kitcher, P. (2001) Science, Truth, and Democracy, Oxford
University Press, Oxford, 6. bölüm.
2 “Bilimsel ço¤ulculu¤a sahip ç›kmak” konusunda Bkz. Tekeli, ‹. “Akademilerin Etik Konulardaki
Sorumluluklar›,” TÜBA Bilim Eti¤i Sempozyumu, 14-15 Aral›k 2007, ‹stanbul. (Yay›na haz›rlan›yor.)
3 Burada ‘hipotez’ ile kastedilen, o güne kadar bilinenler ›ﬂ›¤›nda, yeni bir olguya getirilen kuramsal
aç›klama için veya örne¤in, yeni bir sa¤altma tekni¤i ya da mühendislik çözümü için yap›lan bir öneridir.
Ülkemizde pek çok yazar, ‘hipotez’ yerine ‘varsay›m’ sözcü¤ünü kullanmaktad›r. Halbuki varsay›m,
ayn› zamanda assumption karﬂ›l›¤›, ‘baﬂta yap›lan kabuller’ anlam›nda da kullan›lmaktad›r. Bir hipotezi
formüle ederken de yap›lan birçok kabul vard›r. Bunlar, o hipotezin içinde anlam ifade etti¤i bilim
alan›n›n yayg›n kabulleri olabilirler, incelenen sistemin do¤as› hakk›nda, bu hipotezi öne sürebilmek
için yap›lm›ﬂ olan kabuller olabilirler
Bir hipotez ya da modelden öndeyi türetilirken ço¤unlukla yard›mc› hipotezlere baﬂvurulur. Örne¤in
ölçüm aletlerinin düzgün çal›ﬂt›¤›, kalibrasyonlar›n›n do¤ru yap›ld›¤› gibi hipotezler yard›mc› hipotezlerdir. Öndeyinin deney ya da gözlemle uyuﬂmad›¤› durumlarda, ya s›nama alt›ndaki hipotez veya
model ya da yard›mc› hipotezler yanl›ﬂ olabilir.
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de oldu¤u gibi bir tedavi yöntemi geliﬂtirme amac›yla bir hipotez oluﬂturmak ya
da model inﬂa etmek,
2. Hipotez ya da modeli s›namak amac›yla bunlardan öndeyiler türetmek ve türetilen öndeyilerin gerçe¤e uygunlu¤unu saptamak için bir dizi deney ya da gözlem yapmak,
3. Deney ve gözlem sonuçlar› öndeyilerle çeliﬂmiyorsa, hipotez, teknik ya da
modeli yeni olgulara uygulamak; bu ﬂekilde yeni bir teknoloji geliﬂtirilmesine ya
da daha kapsay›c› kuramsal bir modele varmak,
4. Deney ve gözlem sonuçlar› öndeyilerle çeliﬂiyorsa, sorunun kayna¤›n› saptay›p,
onu giderece¤i düﬂünülen de¤iﬂiklikleri yaparak yukar›daki ad›mlar› tekrar etmek.
Bilimsel yöntemin bilgi üretiminde özel ve nihai bir aﬂamaya iﬂaret etti¤ine dikkat edilmelidir. Bilgi üretiminin çok büyük bir k›sm› ölçüm, gözlem, karakterizasyon, s›n›fland›rma gibi etkinliklerden oluﬂur. Ancak, kapsay›c›, kuramsal bir aç›klama ileri sürüldü¤ünde, yeni bir model inﬂa edildi¤inde, ya da örne¤in bir sa¤altma tekni¤i önerildi¤inde, bu hipotezin onu ortaya koyan bilim insan› ya da baﬂka
bilim insanlar› taraf›ndan deney ve/veya gözlemle s›nanmas› gerekir.
Çeﬂitli s›namalardan baﬂar›yla ç›km›ﬂ, aç›klama gücü yüksek ve kapsay›c› hipotezler, do¤adaki düzenlilikleri yans›tt›klar› ölçüde ‘do¤a yasalar›’ statüsü kazanabilirler. Do¤a yasalar› bilimsel aç›klama ve öndeyide önemli rol oynarlar. Öte yandan, bir hipotez ya da modelin yap›lan deney ya da gözlemlerle uyumlu olmas›,
hipotez ya da modelin kesinkes do¤ru oldu¤unu göstermez; zira yap›lacak baﬂka
deney ya da gözlemlerin hipotez ya da modeli çürütme olas›l›¤› her zaman mevcuttur. Baﬂka bir deyiﬂle, bilim güvenilir olmakla beraber yan›lg›ya aç›k bir faaliyettir. Bir hipotez ya da kuram çürütülünceye kadar ‘do¤ru’ olarak kabul edilir; ancak, ﬂu ana kadar çürütülemeyen kuramlar›n bile gelecekte daha ileri teknolojilerin mümkün k›ld›¤› yeni gözlemlerle ortaya ç›kabilecek olgular› aç›klamakta yetersiz kalabilece¤i her zaman göz önünde bulundurulmal›d›r.
Yukar›da kabaca özetledi¤imiz bilimsel yöntem esas olarak 16. ve 17. yüzy›llarda gerçekleﬂen Bilimsel Devrim’in ürünüdür. Bu yöntem do¤ay› incelemede son
derece baﬂar›l› olunca daha sonraki yüzy›llarda toplumlar›n ve insan›n incelenmesine da uygulanm›ﬂt›r. Pozitivizm ad› verilen bu anlay›ﬂla 19. yüzy›lda sosyoloji ve
deneysel psikoloji, 20. yüzy›lda davran›ﬂç›l›k ortaya ç›km›ﬂt›r. Pozitivist düﬂüncenin
sosyal bilimlere yükledi¤i misyon, toplumsal kategorileri (iﬂlevleri, etkinlikleri, tutumlar›) tan›mlamak, bunlar›n aralar›nda sadece niteliksel de¤il, niceliksel de iliﬂkiler kurmak, oluﬂturulan hipotezleri ve öngörüleri s›nayacak ölçümler yapmak ve
böylece toplum ve insan eylemlerinin tabi oldu¤u ‘yasalar›’ keﬂfetmek ve öndeyilerde bulunabilmektir. Bu tasavvurun örtük olarak içerdi¤i toplum modeli, toplumun fiziki do¤adakine benzer zorunluluk iliﬂkileri ile betimlenebilece¤i ve anlaﬂ›labilece¤i varsay›m›na dayanmaktad›r. “Do¤al toplum modeli, toplumsal yaﬂam›
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oluﬂturan iliﬂkiler örüntüsünü do¤al itki veya zorunluluklara tepki olarak geliﬂen
pratik mant›¤›n temellendirdi¤i bir düzenleme olarak ele almaktad›r.”4 Toplumsal olgular›n da bilimsel irdelemeye konu olabilece¤ine dair çok önemli bir aﬂamay› temsil etmesine karﬂ›n, pozitivizm toplumsal olgular› anlamak ve aç›klamakta
ancak k›smen baﬂar›l› olmuﬂtur. Bunun çeﬂitli nedenleri vard›r.
‹nsan eylemleri ve toplumdaki farkl› kurumlar, iﬂlevler, do¤adan farkl› olarak
sadece fiziksel, zorunlu ya da kendili¤inden de¤il, ayn› zamanda, hem iradi hem
de sembolik yanlara sahiptirler. Toplum kurgulanm›ﬂ, çeﬂitli kavramlar arac›l›¤› ile
‘inﬂa edilmiﬂ’ bir varl›kt›r. ‹nsan eylemlerinin alt›nda niyetler ve amaçlar yatar.5 ‹nsanlar yap›p ettiklerine anlam ve de¤erler atfederler. Dolay›s›yla, insan eylemlerini anlamak için aktörlerin inanç, dürtü ve amaçlar›n›, eylemin toplumsal/sembolik
ba¤lam›n› (gelenekleri, de¤erler sistemini, kurum ve kurallar›) dikkate almak gerekir. Bu durumda her toplum için geçerli genel ve aç›klay›c› yasalardan söz etmek,
baz› istisnalar hariç pek mümkün görünmemektedir. Ayr›ca etik kayg›lar nedeniyle insan ve insan gruplar› üzerinde ‘deney’ yapma olanaklar› da çok s›n›rl›d›r. ‹ﬂte
tüm bu nedenlerle, do¤ay› incelemede son derece baﬂar›l› olan ‘bilimsel yöntem’,
insan› ve toplumu bütünüyle anlamada yetersiz kalm›ﬂ, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren pozitivist anlay›ﬂa alternatif yaklaﬂ›mlar geliﬂtirilmiﬂtir.
Yorumlamac› yönteme göre sosyal bilimcinin en önemli iﬂlevi insan eylemlerini
‘yorumlamak’, toplumsal bir olay›n sembolik, özgül anlam›n› saptamakt›r. Bu etkinlik bir hipotez ileri sürüp deney ve gözlemle o hipotezi s›namaktan çok metin
yorumlamaya benzer. Sosyal bilimci kendinin ve baﬂkalar›n›n gözlemlerinden (istatistiksel verilerden, anket sonuçlar›ndan, vb.) elbette yararlan›r ve baz› hipotezleri gözlemlerle s›nayabilir. Ancak bu irdelemenin amac› bir genel-geçer yasa keﬂfetmek de¤il, tutarl›, kapsay›c› ve aç›klay›c› bir anlat›y› mümkün k›lan yeni bir dil
ve bak›ﬂ geliﬂtirmek, farkl› toplumsal olaylar aras›nda yepyeni ba¤lar kurup, bunlar›n nas›l bir bütünün parçalar› oldu¤unu göstermektir.
Sosyal bilimlerin pozitivist ya da yorumlamac› yaklaﬂ›mlarla özdeﬂleﬂtirilebilecek hedeflerle yetinip yetinemeyece¤i 20. yüzy›l›n özellikle ikinci yar›s›ndan itibaren tart›ﬂma konusu olmuﬂtur. ‘Eleﬂtirel okul’u temsil eden baz› sosyal bilimciler,
sosyal bilimlerin bir de daha iyi ve özgür bir yaﬂam› tan›mlama ve onu gerçekleﬂtirme misyonu oldu¤unu savunmuﬂlard›r. Bu görüﬂe göre sosyal bilim eleﬂtirel bir
yaklaﬂ›m› benimsemeli, insan› gerek psikolojik gerekse toplumsal bask›lardan kurtar›p özgürleﬂtirme hedefi gütmelidir. Sosyal bilim salt betimleyici ya da aç›klay›c›
ampirik bir u¤raﬂ de¤il, ayn› zamanda normatif bir etkinliktir. Bize sadece olan›
de¤il, olmas› gerekeni (daha iyi ve daha özgür bir toplumun nas›l bir toplum olmas› gerekti¤ini) de söylemelidir.6
4 Sunar, ‹. (1999) Düﬂün ve Toplum, s. 14. Doruk Yay›nlar›, Ankara.
5 Habermas, J. (1988) On the Logic of Social Sciences, MIT Press, Cambridge.
6 Sosyal bilimlerde yöntem meselesinin ayr›nt›l› bir tart›ﬂmas› için bkz. Sunar, a.g.e.
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Özetle, toplum bilimlerinde pozitivist yöntemi kullanarak do¤ruya ancak çok
s›n›rl› bir biçimde ulaﬂmak mümkün oluyor: birçok ﬂeyi ölçemiyoruz, deney olanaklar›m›z s›n›rl›, ço¤u zaman elde etti¤imiz genellemeler çok yüzeysel kal›yor, yeterli isabetle öndeyide bulunam›yoruz ve en önemlisi toplumsal olan›n sembolik niteli¤ini tamamen göz ard› etmek, sosyal bilimi tarih, edebiyat, felsefe ba¤lamlar›ndan (humanities – ya da ülkemizde kullan›lan terimle ‘beﬂeri bilimler’den ) kopartarak fakirleﬂtiriyor. Öte yandan, “toplumsal bir olay›n do¤ru tek bir yorumu
vard›r” diyemesek de, yorumlamac› yaklaﬂ›m daha ‘do¤ru’ bir yorumun ölçütlerini bar›nd›r›yor: Hangi yorum eldeki tüm verilerle daha tutarl›, daha basit, daha bütünsel bir anlat› sa¤l›yor? Hangi yorum bize yeni bir dil, yeni bir bak›ﬂ aç›s› sa¤l›yor? Hangi yorum, birbirleriyle ilgisiz görünen toplumsal olaylar aras›nda ba¤ kurup onlar› daha iyi anlamam›z› sa¤l›yor? Hangi yorum di¤er yorumlar› içerip kapsayabiliyor? En nihayet, eleﬂtirel yaklaﬂ›m toplumsal gerçekli¤i eleﬂtirerek, “Daha
iyi ve özgür bir toplum nedir?” sorusuna yan›t ar›yor ve sosyal bilimin normatif iﬂlevine vurgu yap›yor. Bu ayr›mlar›n ötesinde, toplumsal olaylara birey ya da toplum ölçe¤inden yaklaﬂmak mümkün.7 Tüm bu yöntemler birbirlerini d›ﬂlayan de¤il, tamamlayan yaklaﬂ›mlar olarak görülebilir.
Yöntem sorununu bilim eti¤i ba¤lam›nda ele al›rken, yukar›da sundu¤umuz
tart›ﬂma bize bilimlerin de sürekli bir evrim ve geliﬂim içinde oldu¤unu hat›rlat›yor. Do¤a bilimlerinde indirgemeci yaklaﬂ›mlar›n yetersiz kald›¤› problemler son
yirmi y›ld›r önem kazan›yor. Sistemleri oluﬂturan yap› taﬂlar›n›n özelliklerinden ba¤›ms›z bir biçimde ve çok farkl› ölçeklerde ortaya ç›kan örüntülerin incelenmesi,
‘karmaﬂ›kl›k (complexity) kuram›’ sayesinde mümkün olabiliyor. Örne¤in yaﬂam bilimleri bir yandan moleküler biyoloji do¤rultusunda yol al›rken, di¤er yandan ‘sistem biyolojisi’ hararetli bir araﬂt›rma alan› haline geliyor. Bu tür yaklaﬂ›mlar sosyal
olgular›n anlaﬂ›lmas› için de bize yeni analitik araçlar sunuyor.
Bilim son tahlilde, akademik toplulu¤un, her zaman üzerinde oydaﬂamamakla
birlikte (oldukça muhafazakâr bir yorumla) ‘bilim insan›’ olarak tan›mlad›¤› kiﬂilerin u¤raﬂlar›n›n bütününden meydana gelmektedir. Bilim toplulu¤unun ilginç, yararl›, ufuk aç›c› buldu¤u iﬂlerin bir özdenetim içinde (Bkz. Bölüm 2, Araﬂt›rma Yönetimi ve Denetimi; Bölüm 3, Yay›nlanabilirlik Kriterleri) toplumun genelinde sayg›n ve desteklenmeye de¤er bir etkinlik alan› oluﬂturdu¤unu söyleyebiliriz.
7 Sosyal bilimlerdeki yöntem tart›ﬂmas›nda aç›klaman›n ne anlama geldi¤i sorusunun önemli bir yer
tuttu¤una pozitivizm-yorumlamac›l›k ba¤lam›nda de¤inmiﬂtik. Bu meselenin literatürde yöntemsel
bireycilik-yöntemsel bütünselcilik olarak bilinen bir baﬂka boyutu daha vard›r. Yöntemsel bireycili¤e
göre herhangi bir toplumsal olgu ya da kurum sadece bireylerin özellikleri; yani, inançlar›, eylemleri,
e¤ilimleri, amaçlar› gibi özellikler cinsinden aç›klanmal›d›r. Yöntemsel bütüncülü¤e göreyse, insan
bütünüyle sosyal bir varl›k oldu¤u için toplum içindeki davran›ﬂ› ancak ve ancak onun toplumsal konumundan yola ç›k›larak aç›klanabilir. Bkz. Irz›k, G. (2007) Yöntemsel Bireycilik-Bütünselcilik
Tart›ﬂmas›na Bir Katk›. Felsefe ve Sosyal Bilimler içinde (der. Kubilay Hoﬂgör), s. 81-88. Vadi Yay›nlar›,
Ankara.
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2. B‹L‹MSEL ARAﬁTIRMA AHLAKI
Gürol Irz›k
Bilim insan› do¤ruyu ararken baﬂkalar›na ve çevreye zarar vermemeye azami
özen göstermek zorundad›r. Bir yaﬂam ya da sa¤l›k bilimcinin s›rf bilgi edinmek
ad›na canl› denekler üzerinde sorumsuzca deney yapma (Bkz. Bu bölüm, ‹nsan
Kat›l›mc›larla Yap›lan Araﬂt›rmalar, s. 25) ya da bir kimyac›n›n çevreyi (Bkz. Bölüm 4, Çevre Eti¤i, s. 59) hiçe sayma hakk› yoktur. Benzer biçimde, anket çal›ﬂmas› yapan bir sosyal bilimci insan onurunu k›r›c› sorular soramaz, denekleri yan›t
vermeye zorlayamaz. Antropologlar üzerinde inceleme yapt›¤› kültür ve kiﬂileri
aﬂa¤›layamaz, küçük göremez (Bkz. Bu bölüm, Sosyal Bilim Araﬂt›rmalar›nda Etik
Kurallar s. 33). Do¤ruya eriﬂmek için her yol mubah de¤ildir.
‹nsana ve çevreye zarar vermeme, insan onuruna sayg›l› olma ilkeleri bilimin
gerçe¤e ulaﬂma ve bilgi üretme faaliyetinin s›n›rlar›n› belirler. Bu s›n›rlar›n bir
k›sm› bilim toplulu¤u içinde gönüllü olarak uyulan kurallarla çizilmiﬂtir. Bir k›sm›
uluslararas› bildirgeler ya da anlaﬂmalarla güvence alt›na al›nm›ﬂt›r. Birleﬂmiﬂ
Milletler’in benimsedi¤i bildirgeler e¤er bir ülke taraf›ndan imzalanm›ﬂlarsa, o
ülkenin yasalar› gibi ba¤lay›c› olurlar. (Bkz. Bu bölüm, Uluslararas› Bildirge, Sözleﬂme ve Kurallar, s. 26)
Bugün dünyada çeﬂitli uluslararas› ya da bölgesel ‘araﬂt›rma alanlar›’ (örne¤in
Avrupa Komisyonu taraf›ndan oluﬂturulmuﬂ olan “Avrupa Araﬂt›rma Alan›”),
araﬂt›rma fonlar›n› yöneltece¤i projelerin etik kurullar› (Bkz. 6. Bölüm) taraf›ndan denetlenmesi yoluyla hem etik duyarl›l›¤› art›rmaya hem de ortak bir araﬂt›rma adab› yerleﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r. Her ülkede, her üniversite ve araﬂt›rma
kurumunda etik kurullar› ve üst kurullar› oluﬂturulmas› gereksinimi ortaya ç›kmaktad›r.
Öte yandan ülkemiz gibi bilim eti¤i geleneklerinin yeterince yerleﬂmemiﬂ oldu¤u ortamlarda yap›lan çal›ﬂmalar, tüm dünyada geniﬂleyen araﬂt›rma etkinliklerine do¤ru orant›l› olarak yükselen beklentiler ve uluslararas› iﬂbirlikleri ile yürütülen çal›ﬂmalarda s›n›rl› kalan yüz yüze denetim olanaklar›, araﬂt›rma etkin-
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likleri s›ras›nda dürüstlükle ba¤daﬂmayan davran›ﬂlara da kap› aralayabilmektedirler.
Bu bölümde araﬂt›rma yönetim ve denetiminde iyi uygulamalar› sunduktan
sonra, araﬂt›rmada etik ihlalleri ve kusurlu davran›ﬂlar› ele alaca¤›z. Son iki alt
bölümde ise insan kat›l›mc›lar›n da yer ald›¤› araﬂt›rmalarda özel olarak dikkat
edilmesi gereken araﬂt›rma eti¤i ilkelerini gözden geçirece¤iz.
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Araﬂt›rma Yönetimi ve Denetimi

Emin Kansu, Ayﬂe Erzan
Bilim toplulu¤unun, bilim ad› alt›nda giriﬂilecek etkinlikleri denetlemesinin ve
araﬂt›rma sonuçlar›n› tan›mas›n›n esas olarak iki yolu vard›r. Bunlardan biri araﬂt›rma projelerinin onaylanmas›, desteklenmesi ve yönetimi, di¤eri ise araﬂt›rma sonuçlar›n›n yay›na kabul edilmesidir. Bilim insanlar›n›n atanma ve yükseltilmelerinde uygulanacak kriterler de, onlar›n araﬂt›rma ve yay›n etkinliklerinin sayg›nl›¤›
üzerine kuruludur. Bu bölümde araﬂt›rma projelerinin haz›rlanmas›, yönetimi ve
denetimini ele alaca¤›z.
Bilimsel araﬂt›rmalar›n yap›ld›¤› kurumlarda ‘araﬂt›rma eti¤i kültürü’nün yerleﬂmiﬂ olmas› yaln›zca araﬂt›rmac›lar için kendilerine yönelik bir kontrol ve yönetim
modeli de¤il, ayn› zamanda, kurum yöneticileri için de gerekli bir araﬂt›rma denetimi ve etik alt yap›s› oluﬂturur. Bilimsel araﬂt›rma eti¤i, araﬂt›rmada konunun belirlenmesinden yay›n ve yay›n-sonras›na kadar olan tüm aﬂamalarda yüksek ahlak,
dürüstlük ve aç›kl›k ilkelerinin uygulanmas› olarak tan›mlan›r. Araﬂt›rmac› çal›ﬂmalar›nda hem yasalara, hem de mesleki ve kurumsal etik de¤er ve kurallara uymak
zorundad›r.1
Bilim insanlar›n›n araﬂt›rmay› yürütürken düﬂebilecekleri bilimsel dürüstlük ile
uyuﬂmayan durumlar, etik ihlalleri ya da kusurlu davran›ﬂlar aﬂa¤›da, “Araﬂt›rmada Kusurlu Davran›ﬂlar” baﬂl›¤› alt›nda (s. 22) ele al›nm›ﬂt›r. ‹nsan kat›l›mc›lar›n söz
konusu oldu¤u tüm araﬂt›rmalarda uyulmas› gereken özel kurallar “‹nsan Kat›l›mc›larla Yap›lan Araﬂt›rmalar,” (s. 25) ve “Sosyal Bilim Araﬂt›rmalar›nda Etik Kurallar” (s. 33) baﬂl›klar› alt›nda, bilim insanlar›n›n meslek eti¤i Bölüm 4’te anlat›lm›ﬂ,
araﬂt›rmalara k›s›t ve koﬂullar getiren belgeler eklerde verilmiﬂtir.

Araﬂt›rma Projelerinin Haz›rlanmas›
Araﬂt›rma projelerinin ulusal ya da uluslararas› bilim kuruluﬂlar›, araﬂt›rma enstitüleri, üniversiteler, hastaneler, müzeler, merkezi ya da yerel yönetimler ya da ilgili sanayi kuruluﬂlar› vb. taraf›ndan kabul edilip finansal olarak veya baﬂka ﬂekilde desteklenmeleri;
1. Ortaya att›klar› araﬂt›rma sorusunun orijinalli¤i, özgünlü¤ü,
2. Araﬂt›rma hedeflerinin bilimsel geçerlili¤i ve anlaml›l›¤›,
3. Araﬂt›rmadan beklenen sonuçlar›n kuramsal ya da uygulamal› muhtemel etkilerinin önemi ve yayg›nl›¤›,
1 Kansu, E. (2005) Bilim ve Araﬂt›rma. ANKEM Der. 19, 204-209.
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4. Kullan›lacak yöntemlerin araﬂt›rma amaçlar›na uygunlu¤u,
5. Projenin altyap› olanaklar› ve proje sahiplerinin yetkinlikleri aç›s›ndan yap›labilirli¤i,
6. Projenin zamansal ve maddi kaynaklar› planlamada titizli¤i
gibi birçok ölçüte göre de¤erlendirilmelerine ba¤l›d›r. Araﬂt›rma projelerinin ayn›
anda birden fazla kurum taraf›ndan de¤erlendirmeye sunulmas›ndan kaç›n›lmal›d›r.
Her araﬂt›rma sorusu veya hipotezi, o konu ile ilgili mevcut bilgiler üzerine kurulur. Araﬂt›rma projesi haz›rlan›rken mevcut literatürün derlenmesi, gözden geçirilmesi, özetlenmesi, araﬂt›rman›n amac›n›n ve metodolojisinin belirlenmesi gerekir. Özellikle yeni bir metodun kurulmas›na iliﬂkin haz›rl›klar, farkl› uzmanlarla iﬂbirli¤ine ve ön deneylere gereksinim gösterebilir. Deneysel araﬂt›rmalarda yeni sorunun ön deneylerde s›nanmas› çok daha verimli sonuçlar yarat›r.
‹nsanlara ya da çevreye risk faktörünün azalt›lmas›, kaynaklar›n boﬂuna harcanmamas› gereklili¤i araﬂt›rma projesinin çok titizlikle haz›rlanmas› ve iyi bir biçimde yönetilmesini de bir etik sorun haline getirmektedir. (Bkz. Tablo 1, s. 21)
Yaﬂam bilimlerinde ve sa¤l›k bilimlerinde zarar vermeme ilkesi, deneysel çal›ﬂmalara çok önemli k›s›tlar getirmekte, bu k›s›tlar›n yaratt›¤› zorluklar› denetim alt›nda aﬂabilmek için aﬂa¤›da tart›ﬂ›lacak olan özel k›staslar geliﬂtirmek gerekmektedir. ‹nsan kat›l›mc›larla yap›lan deney ve denemelerde insan kaynaklar›n›n boﬂuna harcanmamas› özel bir önem taﬂ›maktad›r.
Araﬂt›rman›n planlanmas› aﬂamas›nda malzeme örneklerinin, saha çal›ﬂmalar›nda al›nacak örneklemin, ya da klinik çal›ﬂmalarda deney ve kontrol gruplar›n›n
belirlenmesi ve veri analizlerinin nas›l yap›laca¤›n›n belirtilmesi gerekir. Araﬂt›rmada kullan›lacak olan istatistiksel yöntemler, araﬂt›rma sonuçlar›n›n güvenilirli¤inin
en önemli dayanaklar›ndan birini oluﬂtururlar.

Araﬂt›rma Yönetimi
Herhangi bir deneysel araﬂt›rma projesinin yönetiminde etik sorunlar›n ç›kmas›n› önlemek için aﬂa¤›daki hususlara dikkat edilmelidir:
1. Araﬂt›rmaya kat›lacak tüm araﬂt›rmac› personel, çal›ﬂman›n amac›n›, metotlar›n›, alacaklar› görevleri ve sorumluluklar› veya riskleri etrafl›ca bilmek zorundad›rlar.
2. Araﬂt›rma sonucunda elde edilecek verilerin mülkiyetinin, onlar› yay›nlama
yetkisinin kime ait oldu¤u tüm araﬂt›rmac›lar taraf›ndan aç›kça bilinmelidir.
3. E¤er araﬂt›rmada bireyler hakk›nda kiﬂisel bilgilerin elde edilmesi söz konusu ise, araﬂt›rmac›lara bu bilgilerin gizlili¤ine ba¤l› kalmalar› gerekti¤i önceden anlat›lmal›d›r.
4. Araﬂt›rma ve/veya araﬂt›rmac›lardan kaynaklanabilecek bir ç›kar çat›ﬂmas› ol-
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mad›¤›na iliﬂkin baﬂtan yaz›l› olarak güvence al›nmal›d›r.
5. Yukar›da belirtilen bu kurallar›n korunmas›ndan ve yürütülmesinden sorumlu olan kiﬂi, projenin sorumlu araﬂt›rmac›s› olarak görev üstlenmelidir.
6. Kurumlarda araﬂt›rmalar›n yürütülmesi s›ras›nda ortaya ç›kacak problemlerin, sorular›n veya özel durumlar›n getirilebilece¤i ve çözüm bulaca¤› etik kurullar›
bulunmal›d›r. Bilimsel araﬂt›rmalar›n yürütülece¤i kurumlardaki etik kurullar› araﬂt›rmalarla ilgili etik ilkelerin uygulanmas›ndan sorumludurlar. (Bkz. Bölüm 6)
7. Araﬂt›rma projesinin özgünlü¤ü, verilerin korunmas›, gizlili¤i, güvenli¤i ve
fikri mülkiyet haklar› etik sorunlar›n ç›kmas›n› önlemek amac›yla kurumca güvence
alt›na al›nmal›d›r.2
Projeden sorumlu k›demli araﬂt›rmac› di¤er araﬂt›rmac›lar›n yapt›klar› deney ya
da ölçümlerle yak›ndan ilgilenir, onlarla belli aral›klarla tek tek ya da topluca görüﬂür, sorunlar›na çözüm önermeye çal›ﬂ›r, beklenmedik bulgular› onlarla tart›ﬂ›r
ve araﬂt›rman›n etik kurallara uygun ve verimli bir biçimde sürdürülmesi için her
türlü önlemi al›r.
Genç araﬂt›rmac›lar›n bir araﬂt›rma ekibine kat›lma aﬂamas›nda bölüm ya da
grup içi gerginliklerden etkilenmemeleri, bask›lara maruz kalmamalar› önemlidir.
Yay›n aﬂamas›nda da özellikle genç araﬂt›rmac›lar›n katk›lar›n›n göz ard› edilmemesi ve kendilerine hakkaniyetle davran›lmas› etik bir sorumluluktur. Araﬂt›rmac›lar›n sadece görevleri ve sorumluluklar› de¤il, ayn› zamanda haklar› da oldu¤u
vurgulanmal›d›r. (Etik kurullar› karﬂ›s›nda araﬂt›rmac›n›n haklar›na 6. Bölümde de¤inilecektir.)

Araﬂt›rma Kay›tlar›n›n Saklanmas›
Araﬂt›rmalarda sahtecilik ve sapt›rmay› önlemenin yolu, iyi araﬂt›rma prati¤inin
ayr›lmaz bir parças› olan ﬂu uygulamalardan geçmektedir:
• Araﬂt›rma kay›tlar›n›n titizlikle tutulmas›
• Hesaplar›n, bilgisayar programlar›n›n, ölçümlerden elde edilen verilerin gerekti¤inde sa¤lamalar›n›n yap›labilece¤i bir biçimde ve güvenlikli olarak saklanmas›
• Talep üzerine baﬂka araﬂt›rmac›lar›n hizmetine sunulmas›
Araﬂt›rma kay›tlar› deneysel veriler ya da saha notlar› kadar, kullan›lan deneysel yöntemleri, malzemeleri, ayg›tlar› ve araﬂt›rma s›ras›nda geliﬂen beklenmedik
gözlemleri de kapsamal›d›rlar. Kuramsal çal›ﬂmalarda yap›lan hesaplar mutlaka temize çekilmiﬂ bir biçimde saklanmal›d›r.
2 Steneck, N. Introduction to the Responsible Conduct of Research, US Office of Research Integrity,
http://www.ori.hhs.gov/documents/rcrinto.pdf
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Son y›llarda temel bilimlerde, mühendislik ve sa¤l›k bilimlerinde izledi¤imiz
h›zl› geliﬂmeler, ortaya ç›kan verilerin eldesi, saklanmas›, korunmas› ile paylaﬂ›m›
ve kullan›m›nda yasal kurallar› da beraberinde getirmektedir.3 Deneyler boyunca
günlük araﬂt›rma defterlerinin tutulmas›, her gün sonunda araﬂt›rmac›lar taraf›ndan bu kay›tlar›n imzalanmas›, verilerin sa¤l›kl›, sapt›rmadan uzak bir biçimde muhafaza edilmeleri için al›nan önlemlerin baz›lar›d›r. Deneysel verilerin en az beﬂ
(ya da yedi ) y›l saklanmas› yayg›n bir zorunluluktur. En emin yol bu veriler bilimsel olarak ilginç olmaya devam ettikleri sürece onlar› saklamakt›r.4 (Ayr›ca Bkz. Bölüm 5)
Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen kurallar uyar›nca bilimsel araﬂt›rmalarda, bireylere ait özel bilgilerin saklanmas›, korunmas› ve paylaﬂ›m› da kurallara
ba¤l›d›r.5

Araﬂt›rman›n Sunulmas› ve Yay›nlanmas›
Araﬂt›rma sonuçlar›n›n herhangi konferans ya da seminerde sunulmas› söz konusu oldu¤unda, çal›ﬂma arkadaﬂlar›n›n ya da proje yöneticisinin onay›n› almak,
proje yöneticisi için, çal›ﬂma arkadaﬂlar›n› bilgilendirmek iyi bir uygulamad›r. Çok
özel durumlar hariç sadece sunuﬂu yapan›n de¤il, di¤er araﬂt›rmac›lar›n da isimleri sunuﬂta, özette, e¤er yay›nlanacaksa tebli¤de belirtilmelidir. Burada uyulacak
kurallar makale yazarl›¤› için geçerli olanlarla benzerdir. (Bkz. Bölüm 3 s. 35)
Evrensel kriterlere uygun biçimde planlanarak yürütülmüﬂ bir araﬂt›rma projesinin sonuçlar› mutlaka bilimsel bir yay›n haline getirilmelidir. Baz› ülkelerde patent baﬂvurusu yap›lan durumlarda araﬂt›rma sonuçlar› yay›nlanmamaktad›r. Halbuki patent haklar› al›nd›ktan sonra bilimin aç›kl›¤› ilkesi araﬂt›rma sonuçlar›n›n
yay›nlanmas›n› gerektirir.
Bilimsel bir dergiye yay›nlanmas› için gönderilmiﬂ olan bir makalenin içeri¤ini
yay›ndan önce gazete ya da dergilere ‘s›zd›rmak’ bilimsel dergiye yap›lm›ﬂ bir haks›zl›kt›r ve etik olarak do¤ru de¤ildir.

3 Bkz. a.g.y.
4 http://www.pitt.edu/~provost/ethresearch.html
5 ‹yi Klinik Uygulamalar (Good Clinical Practice) ilkeleri, EU Directive 2005/28/EC, Madde 2 - 5’te
özetlenmiﬂlerdir. Bkz. Ek 3.
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Tablo 1: Araﬂt›rma Projelerinin Haz›rlanmas›6
• Araﬂt›rman›n Amac›
• Bilimsel Literatür Özeti
• Çal›ﬂma Düzeni ve Tasar›m›
• Örneklemin Büyüklü¤ü ve Kat›l›mc›lar›n Seçimleri
• Veri Toplama Yöntemleri
• Veri Analiz Yöntemleri
• Araﬂt›rmac›lara Yararlar› ve Riskleri
• Araﬂt›rmaya Kat›lanlara Riskleri (Sa¤l›k Alan›ndaki Araﬂt›rmalar ‹çin)
• Sonuçlar hakk›ndaki beklentiler
• Araﬂt›rman›n Bilime ve Ülkeye Katk›s› ve Yararlar›
• Araﬂt›rmada Uyulmas› Kabul Edilen Etik ‹lkeler
• Birey Haklar›na Sayg›
• Veri Saklanmada Uyulacak Kurallar
• Uygulanacak ‹ﬂlemlerde Uyulacak Etik Kurallar
• Bütçe Önerisi
• Kaynaklar

6 Kansu, a.g.e.
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Araﬂt›rmada Kusurlu Davran›ﬂlar

Gürol Irz›k, Ayﬂe Erzan
Bilim insanlar›n›n amaçlar› ile bilimsel araﬂt›rman›n amaçlar›n› birbirine kar›ﬂt›rmamak gerekir. Bilim insanlar›n›n, bilimsel araﬂt›rmalar›n› yürütürken insan olarak çok çeﬂitli amaçlar› olabilir: merak giderme, ünlü olma, hatta çok para kazanma gibi. Ama bunlar bilimin ve bilimsel araﬂt›rman›n amaçlar› de¤ildir. Bilimsel
araﬂt›rman›n en önemli amac› bilimsel bilginin, bilimsel olarak yanl›ﬂlanabilir önermelerin s›n›rlar›n›, kapsam›n› geniﬂletmektir. Bilim insan›n›n birincil sorumlulu¤unu bu amaç belirler. Zaman zaman bu iki tür amaç, yani bilim insanlar›n›n amaçlar›yla bilimin amaçlar› çat›ﬂabilir. Örne¤in ünlü olma arzusu bilim insan›n› bazen
sahtecilik, bilimsel verileri gizleme ya da çarp›tma gibi etik d›ﬂ› davran›ﬂlara bile
itebilir. Bu davran›ﬂlar dürüstlükle ba¤daﬂmazlar ve bilim toplulu¤u taraf›ndan
d›ﬂlanmal› ve a¤›r biçimde cezaland›r›lmal›d›r. Bunlar›n d›ﬂ›nda her vakit kötü niyetten do¤mayan, ihmal veya dikkatsizlikle ortaya ç›kabilen kusurlara da bu bölümün sonunda yer verilmiﬂtir.

Aﬂ›rmac›l›k, Sahtecilik ve Uydurmac›l›k
Araﬂt›rmada en temel ve en vahim etik ihlaller, araﬂt›rma esnas›nda, araﬂt›rmalar› de¤erlendirirken, ya da araﬂt›rma sonuçlar›n› yay›n yoluyla da dahil olmak üzere herhangi biçimde rapor ederken yap›lan uydurmac›l›k, sahtecilik (sapt›rmaca,
aldatmaca) ve aﬂ›rmad›r.1-4 Bu ihlalleri ﬂöyle tan›mlayabiliriz:4
Uydurmac›l›k, olmayan veri ya da sonuçlar›n varm›ﬂ gibi gösterilmesidir.
Sahtecilik, araﬂt›rma malzemelerinin, aletlerinin ya da süreçlerinin, sonuçlar›
de¤iﬂtirecek biçimde üzerinde oynamak veya verilerin baz›lar›n› yok sayarak ya da
tahrif ederek araﬂt›rma kay›tlar›n›n gerçek sonuçlar› yans›tmas›n› engellemektir.
Aﬂ›rma ise, baﬂka bir kiﬂinin fikir, süreç, sonuç ya da kelimelerini, onun hakk›n›
uygun biçimde teslim etmeden kendine mal etmektir.
Bu ihlaller ço¤u kez yay›n yoluyla ortaya ç›kt›klar›, ya da fark›na var›ld›klar› için
bunlar›n her birini Yay›n Ahlak› bölümünde (Bölüm 3) tekrar ayr›nt›l› olarak ele
1 Steneck, N., Introduction to the Responsible Conduct of Research, US Office of Research Intengity,
http://www.ori.hhs.gov/documents/rcrintro.pdf
2 TÜBA Bilim Eti¤i Komitesi (2002) Bilimsel Araﬂt›rmada Etik ve Sorunlar›, s. 38-39. Türkiye Bilimler
Akademisi Yay›nlar› 1, Ankara.
3 Bkz. a.g.y.
4 ABD Bilim ve Teknoloji Politikalar› Dairesi (Office of Science and Technology Policy)
http://www.ostp.gov/html/001207_3.html

- 22 - Bilim Etiği Elkitabı

alaca¤›z.
Yay›nlar için geçerli olan tüm dürüstlük ölçütlerinin araﬂt›rma projeleri için de
geçerli oldu¤u önemle vurgulanmal›d›r.5
Bir baﬂkas›n›n fikirlerini kendine aitmiﬂ gibi proje konusu olarak sunmak aﬂ›rmac›l›kt›r. Bu fikirler bir konferansta, seminerde, ya da dostça bir meslektaﬂ sohbetinde dile getirilmiﬂ ya da bu kiﬂiye de¤erlendirme için gönderilen bir projede
sunulmuﬂ olabilirler. Aﬂ›rmac›l›k yapan araﬂt›rmac›lar›n bilim toplulu¤u içinde yeri
olmamal›d›r.
Araﬂt›rma projesi ile birlikte sunulan akademik özgeçmiﬂte, bilimcinin o konu
ile ilgili deneyim birikimini oldu¤undan fazla gösterecek biçimde, yap›lmas› düﬂünülen ancak asl›nda daha yap›lmam›ﬂ olan deneyleri yap›lm›ﬂ gibi göstermek uydurmac›l›kt›r. Ayn› ﬂekilde, daha yay›na haz›rlanmakta olan makalelerin, yay›n listesinde dergiye gönderilmiﬂ gibi gösterilmesi de sahtecilik ve aldatmacad›r.
Proje yürütücülerinin projeyi destekleyen kuruma karﬂ› da sorumluluklar› vard›r. Proje süresince ilerleme raporlar›n› ve sonunda da nihai raporu sunmak, proje bütçesine sad›k kalmak, gerçe¤e uygun bir mali rapor vermek ve proje sonuçlar›n›n sunuldu¤u tebli¤ler ve yay›nland›¤› makalelerde tüm destekçi kuruluﬂlara teﬂekkür etmek bu sorumluluklar aras›ndad›r.
Araﬂt›rma raporlar›nda yap›lmam›ﬂ deneyleri yap›lm›ﬂ gibi göstermek, asl›nda
bilimsel olarak elde edilmemiﬂ sonuçlar öne sürmek uydurmac›l›k ve sahteciliktir.
(Olmayan, uydurma veriler üzerine çarp›c› bilimsel sonuçlar inﬂa ederek, araﬂt›rma
verilerini iﬂine geldi¤i gibi tahrif ederek yap›lan uydurmac›l›k ve sahtecilik örneklerinden ikisi “Araﬂt›rma Eti¤i ‹hlallerine Çarp›c› Örnekler” baﬂl›¤› alt›nda verilmiﬂtir.)
Bilimsel rapora ek olarak, mali raporda gerçe¤e uymayan beyanlarda bulunmak, proje fonlar›n› amac›n›n d›ﬂ›nda sarf etmek sahteciliktir.
Araﬂt›rma projeleri içerik, yöntem ve amaçlar, etik de¤erlere uygunluk aç›s›ndan
etik kurullar› taraf›ndan denetlenirler (Bkz. Bölüm 6). Etik kurullar›n› yan›ltmaya yönelik eksik ya da yanl›ﬂ beyanda bulunmak vahim bir bilim eti¤i ihlali oluﬂturur.

Araﬂt›rmaya Kötü Niyetli Müdahale
Rekabet ya da herhangi baﬂka nedenle, baﬂka bir araﬂt›rmac›n›n ondan habersiz malzemelerine, deneyine müdahale etmek, hesaplar›n›, notlar›n›, verilerini, deney aletlerini, vb. tahrip etmek, saklamak veya onlara zarar vermek bilim ahlak› ile
uyuﬂmayan a¤›r bir suçtur.

Ticari Amaçl› ‘Sözde-araﬂt›rmalar’
Araﬂt›rma alan›nda aldatmaca baﬂka biçimlerde de ortaya ç›kabilir. Özellikle
ilaç araﬂt›rmalar› alan›nda, ilaç ﬂirketlerinin ürünlerini farkl› ülkelerdeki t›p çevre5 http://www.pitt.edu/~provost/ethresearch.html
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lerine tan›tma ve benimsetme amac› ile daha önce yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmalar› onlara ortak projeler olarak önermeleri etik aç›dan sorunlu bir uygulama yaratmaktad›r.6 Böylece, hem deneye kat›lan insanlar, hem de araﬂt›rma ekibi kat›l›mlar›n›n
amac› konusunda yan›lt›lmakta, esas olarak ticari bir amaca alet edilmekte, ayr›ca
kaynaklar (emek, zaman, vb.) boﬂuna harcanmaktad›r.

Özensiz Araﬂt›rma 7
Etik aç›dan bir ‘ihlal’ teﬂkil etmese de, araﬂt›rmalarda özensizlik eleﬂtirilmesi gereken bir durumdur. Araﬂt›rman›n iyi tasarlanm›ﬂ olmas›, izledi¤i yöntemin aç›kça
belirtilmiﬂ olmas›, yap›lan hesaplar›n ya da araﬂt›rma kay›tlar›n›n titizlikle tutulmas›, kaynaklar›n israf edilmemesi özenli araﬂt›rman›n gerekleridir. (Bkz. Araﬂt›rma
Yönetim ve Denetimi, s. 17)
Deneysel çal›ﬂmalarda bir gözlemin tekrarlanabilir olmas› bilimsel bir sonuca
gidebilmenin gerekli koﬂuludur. Bu nedenle, tek bir ölçümden ya da gözlemden
yola ç›karak sonuca varmak, bunun üzerine kuram geliﬂtirmek özensiz bir çal›ﬂma
biçimidir. Tersine, tekrarlanan gözlem ve deneylerden elde edilen verilerin titizlikle incelenmesi, sonuçlar›n istatistiksel güvenilirliklerinin ve anlaml›l›klar›n›n, hata
paylar›n›n hesaplanmas› özenli bir araﬂt›rman›n vazgeçilmez ö¤eleridir.
Kuﬂkusuz bilim insanlar› da tüm iyi niyetlerine ve çabalar›na karﬂ›n hata yapabilirler. Bu hatalar›n bir k›sm›n›n yay›n aﬂamas›nda hakemler ya da editörler taraf›ndan saptan›p düzeltilmeleri sa¤lan›r, ancak yine de gözden kaçanlar olabilir.
Bazen yay›nlanm›ﬂ bir makaledeki hata baﬂka bilimciler taraf›ndan bulunabilir. Bu
durumda yap›lmas› gereken hatan›n aç›kça kabul edilmesi, durumun bilim toplulu¤u ve gerekiyorsa kamuoyu ile paylaﬂ›lmas› ve en k›sa zamanda düzeltilmesidir.
(Bkz. Bölüm 3, s. 37)

Etik ‹hlalinin Rapor Edilmesi Sorumlulu¤u
Bir bilimcinin aﬂ›rmac›l›k, sahtecilik ya da uydurmac›l›k yapt›¤›ndan ﬂüphe edilmesi için kuvvetli nedenler varsa, gerekti¤inde daha k›demli birine de dan›ﬂarak,
durumun projenin ‘sorumlu araﬂt›rmac›’s›na ya da akademik birimin yöneticisine
bildirilmesi de bir etik sorumluluk teﬂkil eder. Ancak YÖK disiplin yönetmeli¤inde8
sahtecilik ve uydurmac›l›k gibi etik ihlallerine yer verilmemiﬂ olmas› (Bkz. Ek 6), bu
suçlar›n ‘disiplin amirleri’ne8 bildirilmesi ile disiplin kurullar› taraf›ndan ele al›nmas› gibi bir yolu kapatmaktad›r.
Buna karﬂ›n TÜB‹TAK, Üniversiteleraras› Kurul ve YÖK’ün oluﬂturdu¤u (Bkz.
Bölüm 6, s. 69) etik kurullar› bu alandaki boﬂlu¤u bir ölçüde doldurmaktad›r.

6 Bu uygulamay› gerçek araﬂt›rmadan ay›rmak için, ona “re-search” denmektedir. Shah, S. (2006) The
Body Hunters, The New Press, New York.
7 TÜBA Bilim Eti¤i Komitesi, a.g.e., s. 37.
8 Yüksekö¤retim Kurumlar› Yönetici, Ö¤retim Eleman› ve Memurlar› Disiplin Yönetmeli¤i
http://www.yok.gov.tr/yasa/yonet/yonet13.html
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‹nsan Kat›l›mc›larla Yap›lan T›bbi ve Genetik Uygulama ve
Araﬂt›rmalarda Etik

Asl› Tolun
‹nsanlar üzerine gerçekleﬂtirilen t›bbi uygulamalar, genetik ve ilaç uygulamalar› üç farkl› amaca yöneliktir: hastal›k tan›s› (teﬂhis), sa¤alt›m (tedavi) ve bilimsel
araﬂt›rma. Gerek rutin uygulamalarda, gerekse bilimsel araﬂt›rma amaçl› çal›ﬂmalarda dikkate al›nacak ilkeler ile uyulmas› gereken genel kurallar ayn›d›r. Bilimsel
araﬂt›rma amaçl› olanlar›n d›ﬂ›ndakilerin hemen tümü kabul görmüﬂ rutin uygulamalar olup, bunlarla ilgili yay›nlanm›ﬂ çok say›da uluslararas› ve ulusal düzenleme
bulunmaktad›r.1-11 TÜBA’n›n da bu konuda yay›nlar› vard›r.12-14 Bu k›s›mda söz
edilen genel etik ilkeleri ilaç araﬂt›rmalar› için de geçerlidir. T›bbi araﬂt›rmalar ve
ilaç araﬂt›rmalar› ile ilgili daha kapsaml› bilgiler için ‹. H. Ulus’un T›bbi Araﬂt›rmalarda ‹nsan Kat›l›mc›lar›n Korunmas› ve Etik ‹lkeler 15 kitab›na baﬂvurulabilir.
1 Nürnberg ‹lkeleri (Nuremberg Code) http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/nuremberg.html
2 Helsinki Bildirgesi, Dünya T›p Birli¤i (Declaration of Helsinki, World Medical Association)
http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/helsinki.html
3 UNESCO etik bildirgeleri için (‹nsan Genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesinin Uygulanmas›
dahil) bkz: www.unesco.org/shs/ethics
4 Avrupa Konseyi kararlar› için bkz. http://ec.europa.eu/research/science-society/
5 Sa¤l›k Bakanl›¤› Hasta Haklar› Yönetmeli¤i
http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF46148DEDD773827B
6 Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) Biyomedikal Araﬂt›rmalar› De¤erlendiren Etik Komiteler için Uygulama
Kurallar›
http://www.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?sesslan=1&codlan=1&codcol=84&codcch=2016
7 UNESCO ‹nsan Genetik Verileri Konusunda Uluslararas› Bildirge Tasla¤› (Draft International
Declaration on Human Genetic Data) http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001304/130464e.pdf
8 Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, UNESCO, 19 Ekim 2005
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
9 ABD Ulusal Sa¤l›k Enstitüleri Sa¤l›k ve ‹nsan Servisleri
Araﬂt›rma Risklerinden Koruma Ofisi (Department of Health and Human Services National Institutes of
Health
Office
for
Protection
from
Research
Risks)
http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/GrayBooklet82404.pdf
10 ‹ngiltere Genetik Test için Dan›ﬂma Komitesi (Advisory Committee on Genetic Testing)
http://www.doh.gov.uk/
11 Avrupa Birli¤i: Avrupa’da Genetik ve Kamu ve Profesyonel Politikalar
(Genetics and Public and Professional Policy in Europe)
http://europa.eu.int/comm/research/biosociety/pdf/bmh4 ct98 0550 partb.pdf
12 Ulus, ‹. H. (2007) T›bbi Araﬂt›rmalarda ‹nsan Kat›l›mc›lar›n Korunmas› ve Etik ‹lkeler, TÜBA Bilim ve
Düﬂün Dizisi 16. Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara.
13 TÜBA Bilim Eti¤i Komitesi (2002) Bilimsel Araﬂt›rmada Etik ve Sorunlar›, Türkiye Bilimler Akademisi
Yay›nlar› 1, Ankara.
14 Tolun, A. (2007) Genetik Araﬂt›rma ve Uygulamada Etik. TÜBA Raporlar› Say› 15. Türkiye Bilimler
Akademisi, Ankara.
15 Bkz. dipnot 12.
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‹nsan bedeni ve geneti¤i ile do¤rudan ilgili araﬂt›rma ve uygulamalar biyoteknolojinin geliﬂmesiyle giderek çeﬂitlenmekte, buna koﬂut olarak da etik sorunlar
daha karmaﬂ›klaﬂmaktad›r. T›bbi ve genetik uygulamalar kapsam›nda yer alan
hasta haklar›, hekim yükümlülükleri, ilaç araﬂt›rmalar›n›n son aﬂamas›nda hastalar›n kat›l›m› ile yap›lan deneyler ve organ/doku nakliyle ilgili etik sorunlar y›llard›r
tart›ﬂ›lm›ﬂ ve etik ilkeleri ile yasal düzenlemeler ülkemizde de büyük ölçüde kabul
görmüﬂ bulunmaktad›r.16 Göreceli olarak yeni olan konularda ise, y›llard›r sürmekte olan tart›ﬂmalara karﬂ›n henüz evrensel ilkeler oluﬂmam›ﬂt›r ve yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye çok farkl›l›k sergilemektedir. Örne¤in kök hücre araﬂt›rmalar› baz› ülkelerde tamamen yasak iken, birkaç ülkede sa¤alt›m amaçl› araﬂt›rmalarda kullan›lmak üzere yeni embriyo yaratmaya bile izin verilmektedir. Kök
hücre çal›ﬂmalar›, gen sa¤alt›m›, beyin ölümü k›staslar›, ötenazi izni, uzun yaﬂayamayacak ve bilinçsiz do¤muﬂ bebeklerin yaﬂat›lmas›, belli özellikte embriyo seçimi
gibi yeni gündeme gelen sorunlar›n, meslek çevrelerinde ve giderek ulusal ya da
uluslararas› etik kurullar›nda aç›kl›¤a kavuﬂturulmalar› ve bu alanlarda mevzuat
geliﬂtirilmesi gerekmektedir.
Yasal düzenlemelerin ülkeden ülkeye çok farkl› olmas›n›n nedenlerinden baz›lar› ﬂunlard›r: Belli uygulamalar›n yarar sa¤layaca¤› henüz kesinlik kazanmam›ﬂt›r;
toplumlar›n hem de¤er yarg›lar› hem de bilim e¤itimi düzeyleri farkl›d›r; ayr›ca iﬂe
politika kar›ﬂmaktad›r. Ancak bir yandan etik ilkeleri üzerinde uluslararas› bir oydaﬂ›m› hedeflerken, yasal düzenlemelerin de olanaklar elverdi¤i ölçüde birbirleri
ile uyumlu hale getirilmelerinin gereklili¤i aç›kt›r.*

Uluslararas› Bildirge, Sözleﬂme ve Kurallar
‹nsan kat›l›mc›larla yap›lan uygulamalardaki etik düzenlemeler ‹kinci Dünya
Savaﬂ›’ndan hemen sonra baﬂlam›ﬂt›r. Nazi döneminde tutuklular üzerinde yap›lan
deneylerden sorumlu doktor ve araﬂt›rmac›lar Nürnberg Savaﬂ Suçlar› Mahkemesi’nde yarg›lan›rken, Amerikan T›p Derne¤i insanlar üzerine yap›lacak her türlü uygulamay› düzenleyecek etik ilkelerin geliﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar yap›yordu.
1947 y›l›nda kabul edilen bu kurallara Nürnberg ‹lkeleri denildi.17 Bu ilkeler daha
sonra uluslararas› düzeyde kabul gördü ve geliﬂen teknoloji ve uygulamalara gö16 Bkz. dipnot 5 ve 12.
* Örne¤in, çok köklü bir gelenek olmas›na karﬂ›n insan haklar›na ayk›r› olan kad›n sünnetleri kuzey Afrika ülkelerinde yasaklanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Kültürel görelilik ile etik ilkeler ve insan haklar› aras›nda yer
yer oluﬂan gerilim, her durumda insan onurunu koruma do¤rultusunda çözümlenmeye çal›ﬂ›lmal›d›r.
Bkz. Kuçuradi, I. (1996) “Hoﬂgörü: Kavram› ve Sorunlar›” (Tolerance: its Concept and its Problems),
Hoﬂgörü ve E¤itim, s.18-29. Ankara; Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni 2, Nisan 1995, 1 ve 8-11; biraz de¤iﬂtirilmiﬂ ‹ngilizce sürümü: “Tolerance and the Limits of Toleration” Diogenes 176, 1996, 163-174,
Berghahn Books; ve Frans›zca’da “La tolerance et ses limites” (çev: Pierre-Emmanuel Dauzat’›n), Diogène 176, octobre-décembre 1996, 143-153, Gallimard.
17 Bkz. dipnot 1.

- 26 - Bilim Etiği Elkitabı

re kapsam› geniﬂletildi. 1964 y›l›nda Dünya T›p Birli¤i taraf›ndan yay›nlanan Helsinki Bildirgesi insanlar›n kat›l›m›yla yap›lan t›p araﬂt›rmalar›nda uyulmas› gereken
etik ilkeleri belirledi.18 Bu bildirge 1975, 1983, 1989, 1996 ve 2000 y›llar›nda güncelleﬂtirildi.
Helsinki Bildirgesi’ne göre insan üzerinde yap›lacak t›bbi araﬂt›rmalarda, kiﬂinin
(kat›l›mc›n›n) iyili¤inin gözetilmesi bilimsel yarar›n ve toplumun ç›kar›n›n önünde
gelmelidir. Uluslararas› düzeyde kabul görmüﬂ etik ilkeleri kapsayan ve insan haklar›na, onuruna ve özgürlü¤üne ödünsüz sayg› gösterilmesini öngören birçok uluslararas› bildirge bunu izledi. Birleﬂmiﬂ Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün
(UNESCO) haz›rlad›¤› ‹nsan Genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi 1997 y›l›nda kabul edildi.19 Ayn› y›l Avrupa Konseyi taraf›ndan Biyoloji ve T›p Uygulamalar›
Aç›s›ndan ‹nsan Haklar› ve ‹nsan Haysiyetinin Korunmas› Sözleﬂmesi: ‹nsan Haklar› ve Biyot›p Sözleﬂmesi imzaland›.20 TBMM sözleﬂmeyi 2003 y›l›nda onaylad›. Türkiye’de 1998 y›l›nda Hasta Haklar› Yönetmeli¤i yay›mland›.21 Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) ise 2000 y›l›nda Biyomedikal Araﬂt›rmalar› De¤erlendiren Etik Komiteler
için Uygulama Kurallar›n› sundu.22 2003 y›l›nda UNESCO bünyesindeki Uluslararas› Biyoetik Komitesi’nin haz›rlam›ﬂ oldu¤u ‹nsan Genetik Verileri Konusunda Uluslararas› Bildirgenin ilk tasla¤› yay›mland›.23
‹nsan Geneti¤i Verileri Konusunda Uluslararas› Bildirge kal›tsal özelliklere dayanan her türlü ayr›mc›l›¤›n önlenmesini ve yasaklanmas›n› gerektirir. Bildirgenin
önerdi¤i ilkelerin uygulanmas›n› denetleyecek kurullar›n kurulmas›n› üye devletlerin sorumlulu¤una b›rakm›ﬂt›r. Bu ilkelerin uygulanmas›n› sa¤lamak amac›yla
her devletin hukuksal, yönetsel ve di¤er önlemleri almas›n›, ayr›ca etik alan›nda
e¤itim ve bilgilendirmeyi geliﬂtirmesini talep etmektedir. UNESCO kendi bünyesindeki Uluslararas› Biyoetik Komitesi ile Hükümetler aras› Biyoetik Komitesi kanal›yla bildirgenin her ülkede uygulan›p uygulanmad›¤›n› denetleyecektir. Bildirge ﬂu
husus vurgulanarak haz›rlanm›ﬂt›r:
“Eﬂitlik, adalet, dayan›ﬂma ve sorumlulu¤un yan› s›ra, insan onuruna,
insan haklar›na ve temel özgürlüklere sayg›, hem araﬂt›rma özgürlü¤ü hem de kiﬂisel mahremiyetin korunmas› insan kal›tsal (genetik)
verilerinin toplanmas›nda, incelenmesinde, kullan›m ve saklanmas›nda temel ilkeleri oluﬂturacakt›r.”24

18 Bkz. dipnot 2.
19 Bkz. dipnot 3.
20 Bkz. dipnot 4.
21 Bkz. dipnot 5.
22 Bkz. dipnot 6.
23 Bkz. dipnot 7.
24 Bkz. dipnot 7.
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UNESCO daha sonra (19 Ekim 2005) bilimsel bilgi, t›p uygulamalar› ve ilgili teknolojilerin uygulanmas› ve geliﬂtirilmesinde uyulacak ilkeleri daha geniﬂ bir bildirge olarak yay›mlad›.25 Bildirgede bilimsel araﬂt›rma ve uygulamalardan sa¤lanacak kazan›mlar›n tüm toplumla ve uluslararas› toplulukla, bilhassa da geliﬂmekte
olan ülkelerle paylaﬂ›lmas› öngörülmektedir. Bildirgede öngörülen ilkelerin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve bilimsel ve teknolojik geliﬂmelerin etik aç›dan getirilerinin daha
iyi anlaﬂ›lmas› için devletlerin biyoetik e¤itimini geliﬂtirip desteklemesine karar verilmiﬂtir ve UNESCO bunun takipçisi olmas›na karar verilmiﬂtir. Böyle çok kapsaml› bir bildirgenin temeli ise genetik ve moleküler biyoloji alanlar›ndaki uygulamalar›n geçirdi¤i tarihsel süreçtir. Geçen yüzy›l›n sonlar›ndaki uygulamalar genetik
test ve taramalar ile genetik dan›ﬂmanl›k gibi klinik genetik alan›yla s›n›rl› iken,
daha sonra preimplantasyon geneti¤i (tüp bebek uygulamas›n›n ilk aﬂamas›nda
genetik tan›), gen sa¤alt›m›, klonlama (kopyalama), kök hücre uygulamalar›, biyoetik ve patentleme gibi yeni alanlar, hatta farmakogenetik gibi geneti¤in yeni
dallar› ortaya ç›km›ﬂt›r.
2005 y›l›nda uygulamaya konulan Türk Ceza Kanunu çocuklar üzerine yap›lacak araﬂt›rmalar› yasaklamaktad›r.

Etik Kurulu ‹zni
Son y›llarda getirilen düzenlemeler her araﬂt›rma kuruluﬂunda bir etik kurulunun oluﬂturulmas›n› öngörmektedir. Bunun sonucu olarak günümüzde, insan kat›l›mc›larla bilimsel araﬂt›rma gerçekleﬂtirmeyi düﬂünen bir ekip her proje için kurumsal etik kurulundan (KEK) izin almak zorundad›r. Kurulun izin vermedi¤i bir
projeye kurum (üniversite ya da enstitü) izin veremez. KEK araﬂt›rman›n herhangi
bir aﬂamas›nda iznini geri çekme hakk›na sahiptir. Uluslararas› ilkeler uyar›nca,
etik kurulu izni olmadan insan kat›l›mc›larla hiçbir uygulama yap›lamaz ve kamu
kaynaklar›ndan genetik çal›ﬂmalara parasal destek sa¤lanamaz. Gerekli önlem ve
izinler al›nmadan bu çeﬂit bir araﬂt›rman›n baﬂlat›lmamas›n›n gereklili¤i uluslararas› düzeyde kabul görmüﬂtür ve bilimsel araﬂt›rmalarda ileri ülkelerin ço¤unda bu
konuda s›k› bir denetim uygulanmaktad›r. Bu denetim hem kurumsal hem de ulusal kurullarca gerçekleﬂtirilir. Avrupa Konseyi taraf›ndan Biyoloji ve T›p Uygulamalar› Aç›s›ndan ‹nsan Haklar› ve ‹nsan Haysiyetinin Korunmas› Sözleﬂmesi: ‹nsan
Haklar› ve Biyot›p Sözleﬂmesi’ni26 TBMM 2003 y›l›nda kabul ederek, genetik araﬂt›rmalar ve bilgilendirilmiﬂ olur al›nmas› gereklili¤i gibi ilgili konularda net tav›r ve
yapt›r›m getirmiﬂtir. Bir genetik uygulama baﬂlat›lmadan önce, kat›l›mc›ya uygulaman›n olas› yarar ve riskinin bildirilmesi, bask› yapmadan olurunun al›nmas› ve
kimli¤inin gizli tutulmas› zorunludur. Bulgular›n üçüncü kiﬂilerin ellerine geçme-

25 Bkz. dipnot 8.
26 Bkz. dipnot 4.
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mesi için s›k› önlemler al›nmal›d›r. Kal›tsal bir hastal›¤›n taﬂ›y›c›s› olan ya da hastal›k riski bulunan kiﬂilerin sosyal aç›dan damgalanmas›na ve ayr›mc›l›¤a u¤ramas›na karﬂ› önlem al›nmal›d›r. Bu hususlar ülkemizde Genetik Hastal›klar Tan› Merkezi Yönetmeli¤i gere¤ince 1998 y›l›nda uygulamaya konulmuﬂtur.27

‹nsan Araﬂt›rma ve Uygulamalar›nda ‹lkeler
‹nsan araﬂt›rma ve uygulamalar›na kat›lanlara kat›l›mc› ya da denek denir. Bu
çal›ﬂmalarda kat›l›mc›lar›n haklar› ve yükümlülükleri ile yürütücülerin sorumluluk,
yükümlülük ve haklar›n› kapsayan genel ilkeler ﬂöyle özetlenebilir:
1. ‹nsan onuru çi¤nenemez. Kat›l›mc›y› küçük düﬂürecek bir uygulama yap›lamaz. Onun tüm haklar›na sayg› gösterilmelidir.
2. Tedavide zarar riski bulunan bir uygulama, ancak yarar› mutlaka zarar›ndan
fazla olacaksa yap›labilir. Buna karﬂ›n, deneysel çal›ﬂmalarda her zaman risk faktörü vard›r. Kat›l›mc›ya zarar verme riskinin en aza indirilmesine özen gösterilmelidir. Deneylerde uygulaman›n deney de¤il tedavi oldu¤una dair bir yan›lg› uyand›r›lmamas› çok önemlidir.
3. Kat›l›mc› bask› alt›nda olmadan ve kimsenin etkisinde kalmadan, ba¤›ms›z
olarak olur vermelidir.
4. Kat›l›mc›n›n kimli¤iyle ve kendisiyle ilgi bilgi ve bulgular gizli tutulur.
5. Kontrollü deneylerde, kontrolün kan›tlanm›ﬂ korunma, tan› ya da tedavi
yöntemleri ile yap›lmas› gerekir. Hiçbir etkisi ya da yarar› olmad›¤› bilinen kontrol
uygulamalar› (placebo kullan›m›), ancak hiçbir kan›tlanm›ﬂ yöntemin bulunmad›¤› ya da yeni yöntemin etkisinin bilimsel olarak kan›tlanmas› için mutlaka gerekli
oldu¤u veya bu kullan›m›n kat›l›mc›ya herhangi “ek risk ya da dönüﬂü olmayan zarar” getirmeyece¤i durumlarda hakl› gösterilebilir.28 E¤er korunma, tan› ya da
hastal›¤›n sa¤alt›m›na yönelik yararl› bir uygulama mevcutsa, bunun kat›l›mc›n›n
bilgisine sunulmas› ve ona bu yöntemden yararlanma hakk› tan›nmas› yükümlülü¤ü vard›r. Korumaya, tan›ya ya da tedaviye yönelik denemelerin sonunda kat›l›mc›ya olanaklar kapsam›nda bak›m sa¤lanmak zorundad›r.
6. Kat›l›mc›n›n psikolojik olarak ya da toplumsal aç›dan zarar görmemesi için
önlem al›nmal›d›r.
7. Toplum geneline göre daha savunmas›z ve yararlan›lmaya aç›k kesimler için
özel kurallar bulunmal›d›r. Bu kesimlerin baﬂl›calar› ﬂunlard›r: Çocuklar, yaﬂl›lar,
yoksullar, engelliler, özürlüler, hastalar, tutuklular.
Bu ilkeler çerçevesinde kat›l›mc›dan ‘Bilgilendirilmiﬂ Olur’ al›nmas› ﬂartt›r. Kat›-

27 Bkz. dipnot 5.
28 Bkz. dipnot 2 ve 12.
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l›mc›n›n olurunun istenmesi ancak onu bilgilendirdikten sonra yap›labilir. Olur, özgür irade ile ve yaz›l› olarak verilmelidir. Reﬂit olmama, hastal›k ya da yaﬂl›l›k durumu gibi nedenlerle kat›l›mc› yetkin de¤il ise, olur veli ya da vasiden al›nmal›d›r.
UNESCO, çocu¤a dan›ﬂ›ld›ktan sonra vasisinden olur al›nmas›n› öngörmektedir.
Birçok ülkede 11-18 yaﬂ aras›ndaki çocuklardan itirazlar› olmad›¤›na dair imza
al›nmaktad›r. Bu yaﬂlardaki çocuklar›n konuyu anlayabilecekleri düﬂünülmektedir
ve e¤er itiraz› var ise, vasi oluru olsa bile, araﬂt›rma ya da uygulama yap›lamamaktad›r. Avrupa Konseyi de bu do¤rultuda tavsiyede bulunmaktad›r.
Olur talebinden önce, uygulama ya da araﬂt›rman›n ne amaçla yap›laca¤›, olas› yarar› ve riski, kat›l›mc›n›n haklar› ve yükümlülükleri yaz›l› olarak kat›l›mc›ya sunulmal›, kat›l›mc› bilgilendirilmelidir. Bu iﬂlem herkesin anlayabilece¤i bir dilde,
t›bbi ve teknik terimlerden mümkün oldu¤unca uzak bir ﬂekilde yap›lmal›d›r. Kat›l›mc› istedi¤i zaman ve gerekçe göstermeden olurunu çekebilece¤ini ve o durumda genetik malzemesinin, ya da kendisi hakk›ndaki t›bbi bilgilerin, art›k kullan›lamayaca¤›n› bilmelidir. Uygulama sonucunda kendisi hakk›ndaki bulgulardan
haberdar edilip edilmemesi de kendi iste¤ine ba¤l›d›r. Bu konular›n tümü kat›l›mc›ya aç›klanmal›, ileride sorusu olursa kime sorabilece¤i belirtilerek bu kiﬂinin isim
ve telefon numaras› verilmelidir. Kat›l›mc› kendisiyle ilgili genetik bulguyu ö¤renmeyi seçti¤inde, kendisine hem (varsa) sa¤alt›mla ilgili bilgilerin verilece¤i, hem de
genetik dan›ﬂmanl›k hizmeti sa¤lanaca¤› formda aç›klanmal›d›r. Ailenin tümünde
yap›lacak bir inceleme için kat›l›mc›lar›n her birinin oluru gerekir. Kat›l›m için do¤acak araﬂt›rma masraflar›n›n karﬂ›lanaca¤› bildirilir. Kendisine ayr›ca bir ödeme
yap›l›p yap›lmayaca¤› da aç›kça belirtilir. Klinik uygulamalarda da uygun bir bilgilendirilmiﬂ olur formu kullanarak yap›lacak iﬂlem için olur al›nmas› yasal bir gerekliliktir. Olur yaz›l› olarak ve bir tan›k huzurunda al›nmal›, imzal› belgenin bir kopyas› kat›l›mc›ya mutlaka verilmelidir. Haz›r bulunan tan›k ile hekim ya da genetikçi de oluru imzalar. Bilgilendirilmiﬂ olur formu örnekleri pek çok kaynakta bulunmaktad›r.29
Yürütücülerin sorumluluk ve yükümlülükleri yukar›da kat›l›mc› haklar›yla birlikte anlat›ld›. Yürütücünün de baz› haklar› bulunmaktad›r ve bunlar araﬂt›rma
deste¤ini sa¤lam›ﬂ kurum ya da kiﬂiler ile e¤itimine katk› sa¤lad›¤› ö¤rencilere karﬂ› sorumluluklar›ndan kaynaklan›r. Tart›ﬂ›lan konulara verilebilecek bir olas› örnek
ﬂöyledir: Tüm etik ilkelere uyularak araﬂt›rma tamamlanm›ﬂ, ancak yürütücüyle
aras›ndaki bir anlaﬂmazl›k nedeniyle kat›l›mc› son anda olurunu çekerek bulgular›n kullan›lmas›n› engellemek istemektedir. Böyle bir durumda, bir etik kurulunun
konuyu inceleyip karara ba¤lamas› en uygun yoldur.
‹ki ya da daha fazla ülkeden araﬂt›rmac›n›n gerçekleﬂtirdi¤i bir proje için her
araﬂt›rmac›n›n kendi ülkesindeki etik kurulundan izin alma zorunlulu¤u vard›r.

29 Bkz. dipnot 14 ve Hacettepe Üniversitesi sitesi: http://www.gen.hacettepe.edu.tr/links.html
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‹nsan Araﬂt›rma ve Deneyleri ile ‹lgili Tart›ﬂmal› Konular
Baz› etik sorunlar›n kesin yan›t› henüz yoktur. Aﬂa¤›da baz› örnekler
üzerlerinde düﬂünülmesi için sunulmaktad›r.
• Geniﬂ bir örneklemde beyin görüntülemesine dayanan bir araﬂt›rma
yap›l›rken, kat›l›mc›lar›n birinde beyin tümörü saptan›rsa kat›l›mc› bu
bulgudan haberdar edilmeli midir?
• Bir kiﬂide genetik test yap›lmas›n› baﬂkalar›n›n istemesi durumunda,
kiﬂi buna zorlanabilir mi? Örne¤in sigorta ﬂirketleri kiﬂinin baz› hastal›klara yatk›nl›¤›n› ya da geç yaﬂta ortaya ç›kan hastal›klara yol açabilecek gen kusurlar› taﬂ›y›p taﬂ›mad›¤›n› ö¤renmek isteyebilir. Ya da
kiﬂide iﬂ baﬂar›s›n› etkileyebilecek genetik kusurlar ya da yatk›nl›klar
bulunup bulunmad›¤›n› iﬂveren bilmek isteyebilir. Günümüzde baz›
hastal›klar için gen kusurlar›/farkl›l›klar›n› saptamaya yönelik genetik
hizmetler verilmektedir. Bu uygulama yayg›nlaﬂt›¤›nda ve sa¤l›k sigortas› ﬂirketlerinin istemeleri durumunda, bu bilgilerin verilmesi gerekecek midir? (Halen, bu ﬂirketler taraf›ndan sigortalanacak kiﬂiler
mevcut hastal›klar›n› bildirmek zorundad›rlar.) Bir baﬂka örnek, belli
bir kiﬂide genetik tan› yap›labilmesi için ailenin bir di¤er üyesinde de
genetik test yap›lmas›n›n gerekti¤i durumdur.
• Gen patentlemede mülkiyet hakk›n›n kimde oldu¤u tart›ﬂ›lmaktad›r.
Kal›tsal bir hastal›¤›n geni bulundu¤unda tüm haklar geni bulan›n
m› olmal›d›r, yoksa üzerinde çal›ﬂman›n yap›ld›¤› hasta/aile bundan
pay almal› m›d›r?
• Devletin, vatandaﬂlar›n genetik yap›s›na iliﬂkin bilgilere sahip olma,
bu bilgileri toplayarak saklama, gerekli gördü¤ünde de¤erlendirmeye hakk› var m›d›r? Baz› ülkelerde bu amaç için her bebekten do¤umda kan örne¤i al›n›p saklanmaktad›r. Ancak bu örnek yaln›zca
adli t›bb›n kullan›m›na, o da ancak gerekti¤inde sunulmaktad›r.
• Aile istedi¤i özellikte çocuk yapma hakk›na sahip midir? Bu tür uygulaman›n en yayg›n› cinsiyete göre seçmedir. Do¤u ülkelerinde k›zerkek dengesini bozacak kadar yayg›nlaﬂm›ﬂ olan bu uygulama, bat›
ülkelerinde nadiren ve en çok ikinci çocu¤un farkl› cinsiyette olmas›
talebini karﬂ›lamak için uygulanmaktad›r. Ama birçok ülkede cinsiyete göre seçime hiç izin verilmemektedir. Ya sa¤›r bir çift çocuklar›n›n
da sa¤›r olmas›n› isterse? Bu gibi durumlarda çocu¤un yarar› gözetilmelidir.
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• Aile bile bile genetik kusuru çok vahim olan bir bebe¤in do¤mas›n› olanakl› k›lma hakk›na sahip midir? Buna örnek olarak, daha önce çok a¤›r bir kal›tsal hastal›kla do¤muﬂ bir çocu¤u olan bir annebaba verilebilir. Çiftin her yeni bebe¤inin ayn› hastal›kla do¤ma
olas›l›¤› %25 olsun. Böyle durumlarda devlet embriyoda do¤um
öncesinde tan›y› zorunlu k›labilir mi, k›lmal› m›d›r?
• Baz› çocuklar genetik yap›lar› nedeniyle sald›rgand›rlar. Okullar
ö¤renci adaylar›ndan bu gibi genetik özellikleri belirleme amaçl›
genetik testler talep edebilir mi?
• Aile olur vermese de gerekti¤inde çocu¤a kan verilmesi -hatta
çocu¤un kendi istemese bile- söz konusu olabilir mi?
• Ölüm oruçlar›na müdahale savunulabilir mi?
Ayr›ca, kök hücre ve gen sa¤alt›m›, nakil için organ/doku al›m›, beyin
ölümü k›staslar›, ötenazi izni, uzun yaﬂayamayacak ve bilinçsiz do¤an bebeklerin yaﬂat›lmas› t›p eti¤i alan›nda hararetli tart›ﬂmalar›n sürdü¤ü baﬂka konulard›r.
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Sosyal Bilim Araﬂt›rmalar›nda Etik Kurallar

Ali Tekcan
Sosyal bilimlerde yap›lan çal›ﬂmalar›n önemli bir bölümü gönüllü deneklerin
kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilir. Yapt›klar› çal›ﬂman›n geçerli¤ini üst düzeyde tutmaya
çal›ﬂ›rken, deneklerin temel haklar›na sayg› göstermeleri ve korumalar›, araﬂt›rmac›lar›n en temel sorumluluklar›d›r.
Sosyal bilim araﬂt›rmalar›nda esas al›nan temel ilkeler, t›pk› bir önceki alt bölümde t›bbi ve genetik uygulama ve araﬂt›rmalarla ilgili olarak anlat›lan ilkeler gibi, kat›l›mc›n›n haklar›na, onuruna ve özgürlü¤üne ödünsüz sayg› gösterilmesini
ﬂart koﬂarlar.
Bu ba¤lamda sosyal bilimler araﬂt›rmalar›nda etik aç›dan öne ç›kan hususlar ﬂu
ﬂekilde özetlenebilir:
1. Deneklerden araﬂt›rman›n amac›n›, içeri¤ini ve kat›l›mc› olarak kendilerinden beklenenleri anlayarak araﬂt›rmaya kat›lmay› kabul ettiklerine dair bilgilendirilmiﬂ olur al›nmal›d›r. (Bir önceki alt bölümde anlat›lan ilkelerin ço¤u burada da
geçerlidir.) Bilgilendirilmiﬂ olur deneklerin araﬂt›rmadan çekilme haklar›n›, bu durumda kendileri aç›s›ndan do¤acak sonuçlar› ve araﬂt›rma s›ras›nda ya da sonras›nda do¤mas› muhtemel olumsuz etkileri de içermelidir. Araﬂt›rma s›ras›nda görüntü ya da ses kayd› yap›lacak olmas› durumunda kat›l›mc›lardan bunlar için de izin
al›nmal›d›r. Ayr›ca, denekler toplanan verilerin gizlili¤i ve bu gizlili¤in nas›l sa¤lanaca¤› konusunda bilgilendirilmelidir.
2. Araﬂt›rmalara kat›l›m ödül karﬂ›l›¤› oldu¤unda, kat›l›mc›lara ödülün niteli¤i
ve niceli¤i ile araﬂt›rmadan çekilme durumunda bunlardan faydalan›p faydalanamayacaklar› hakk›nda bilgi verilmelidir. Sosyal bilim araﬂt›rmalar›n›n önemli bir
bölümünde oldu¤u gibi denek olarak üniversite ö¤rencilerinden yararlan›ld›¤›nda
araﬂt›rmaya kat›l›m zorunlu tutulmamal›, ö¤rencilere ayn› ödülü elde edebilecekleri baﬂka seçenekler de sunulmal›d›r.
3. Sosyal bilim araﬂt›rmalar›nda, deneklere zaman zaman araﬂt›rmada yapacaklar› iﬂlemin/görevin neden yap›ld›¤› hakk›nda eksik ya da yan›lt›c› bilgi verilmesi gerekebilir. Özellikle bu gibi durumlarda, araﬂt›rman›n etik aç›dan uygunlu¤u ile ilgili olarak kurumdaki etik kurullar›n de¤erlendirme yapmas› gerekir. Bu tür yan›ltmalar›n kullan›ld›¤› araﬂt›rmalarda, araﬂt›rma sonunda yan›lt›c› bilginin içeri¤i ve
yan›ltman›n gereklili¤inin nedenleri hakk›nda araﬂt›rmac› taraf›ndan deneklerin
bilgilendirilmeleri gerekir. Araﬂt›rman›n fiziksel ya da psikolojik aç›dan olumsuz sonuçlar do¤urabilecek ö¤eler içermesi durumlar›nda yan›lt›c› bilgiler verilemez.
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4. Baz› araﬂt›rmalar, deneklerin, çal›ﬂma s›ras›nda yapmalar› istenen görevin niteli¤i nedeniyle rahats›zl›k duymalar›na yol açabilir. Bu gibi durumlarda, bu tür sorunlar›n bertaraf edilebilmesi için dene¤in ihtiyaç duyabilece¤i destek mekanizmalar› hakk›nda bilgilendirilip yönlendirilmesi gerekir. Bunun dene¤e ek bir maliyet getirmeyecek biçimde düzenlenmesi gerekir.
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3. YAYIN AHLAKI
Ayﬂe Erzan
Bilimsel ve e¤itsel yay›nlar, bilim insanlar›n›n araﬂt›rma sonuçlar›n› ve e¤itsel deneyimlerini hem kal›c› hem de en yayg›n biçimde de¤erlendirdikleri en önemli ürünlerdir. Araﬂt›rma makaleleri bir bilim insan›n›n bilimsel üretiminin (patentlerin yan›nda) en önemli göstergesi say›l›rlar. Öte yandan, belli bir konuda yazar taraf›ndan yay›nlanm›ﬂ bir dizi makalenin bir sistematik içine oturtuldu¤u monografiler
veya bu alandaki di¤er çal›ﬂmalar› bir araya getiren derleme makaleleri de araﬂt›rma literatürüne de¤erli katk›lar sa¤larlar. Her düzeyde ders kitaplar›, sadece mevcut kitaplar›n yeni buluﬂlara göre güncellenmesini içermezler; yazar›n o konuda
kendi araﬂt›rma ve e¤itim yaﬂam› boyunca geliﬂtirdi¤i pedagojik yaklaﬂ›m›, farkl›
bak›ﬂ aç›lar›n›, ilginç problemleri ve uygulamalar› ya da konuya getirdi¤i farkl› bir
sistemati¤i iﬂlerler. Genellikle o alana temel katk›larda bulunmuﬂ bilim insanlar›
veya bir konudaki yeni geliﬂmeleri bir araya getiren popüler bilim yazarlar› taraf›ndan kaleme al›nan popüler bilim kitaplar› da özgün düﬂün ve araﬂt›rma ürünleridir. Araﬂt›rma makaleleri olsun, ders kitaplar› ya da popüler kitaplar olsun, sadece bilim eti¤inin de¤il, ayn› zamanda düﬂünsel mülkiyet haklar›n› güvence alt›na
alan yasalar›n da korumas› alt›ndad›rlar. (Bkz. Ek 1)
Bu bölümde öncelikle bilimsel dergilerde yay›nlanan araﬂt›rma makaleleri, bilimsel dergi editörü ve hakem olarak bilim insanlar›n›n uymas› gereken kurallar ve
nihayet, yay›n sürecinde yap›lan etik ihlalleri üzerinde durulacakt›r.

Araﬂt›rma Makaleleri
Bilimsel sonuçlar›n bilim toplulu¤una duyurulmalar›n›n, kal›c› ve ulaﬂ›labilir bir
biçimde arﬂivlenmelerinin en önemli arac› hakemli dergilerde yay›nlanan araﬂt›rma makaleleridir.

Yay›nlanabilirlik Kriterleri
Bilimde yeni sonuçlar›n meslektaﬂlar›n eleﬂtirisinden geçerek yay›nlanmalar›
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kurald›r. Bu nedenle araﬂt›rma alan›na katk›da bulunan makaleler hakemli dergilerde yay›nlan›rlar. Bilimsel dergilerin yay›n kurulu üyeleri ya da yay›n kurulu baﬂkan›, dergiye yay›nlanmas› için gönderilen makaleleri konunun uzman› olan bir ya
da birden çok hakeme göndermek ve makaleyi kabul, de¤iﬂiklerle kabul ya da ret
kararlar›n›, bu hakemlerden gelen raporlara göre vermekle yükümlüdürler. Hakemler makalenin genel olarak do¤ru oldu¤u ve yay›nlanmay› gerektirecek kadar
yeni ve önemli sonuçlar içerdi¤i ve ayn› konuda yap›lm›ﬂ iﬂler üzerine yeterince iyi
temellenmiﬂ oldu¤u konusunda görüﬂ bildirdikleri takdirde, makale, gerekirse baz› düzeltmelerden sonra yay›nlan›r.
En küçük araﬂt›rma birimi
Do¤al olarak, yay›nlanmay› hak edebilmek için makalede bildirilen sonuçlar›n
konuya ne kadar büyük bir yenilik getirdikleri, dahas›, ne kadar önem taﬂ›malar›
gerekti¤i konusundaki beklentiler derginin sayg›nl›¤› ile orant›l›d›r. Ancak alandan alana ve dergiden dergiye bu miktar farkl›laﬂsa da, bir araﬂt›rma makalesi, ‘yay›mlanabilir en küçük araﬂt›rma birimi’ denen asgari bir katk› içermek zorundad›r.
Özenli yay›n al›ﬂkanl›¤›, bir araﬂt›rman›n tüm sonuçlar›n›, yorumu ile beraber bir
yay›na dönüﬂtürmeyi gerektirir. Nihai sonuçlar›n ne olaca¤› ve nas›l yorumlanaca¤› tam belli olmadan acele ile yay›na gitmek, k›smi sonuçlar›n her birini ayr› ayr›
yay›na göndermek iyi bir uygulama de¤ildir.1 (Bkz. “çok parçaya bölme,” s. 43)
Bir makalenin içinde ço¤u ﬂeyin bilinenlerin tekrar› olup, bir küçük noktada yeni bir hesap, ölçüm ya da gözlem içermesi, onun kendi baﬂ›na yay›nlanmas›n› hakl› göstermeye yetmeyebilir.2
Do¤ruluk
Bir araﬂt›rma makalesinin yay›na kabul edilmesi, orada rapor edilen deneysel
veriler ya da matematiksel hesaplar›n do¤rulu¤unun ‘kan›tlanmas›’ anlam›na gelmez. Hakemlerin görevi, deneyi tekrarlayarak sonuçlar› kontrol etmek ya da hesaplar›n hepsini baﬂtan yaparak sonuçlar› ispatlamak de¤ildir. Hakemler, var olan
bilgiler çerçevesinde sonuçlar›n beklenebilirli¤i, var olan kurama uygunlu¤u ya da
e¤er kuramla çeliﬂiyorsa, bu konuda getirdi¤i gerekçelerin, ç›kar›mlar›n sa¤laml›¤›, bilinebildi¤i kadar› ile daha önce bu konuda yap›lm›ﬂ iﬂleri ne kadar dikkate ald›¤› ve onlara hakkaniyetli bir biçimde at›fta bulunup bulunmad›¤› gibi hususlar›
gözden geçirirler. Makalede anlaﬂ›lmayan noktalar, çeliﬂkiler, ya da verilen bilgi1 TÜBA Bilim Eti¤i Komitesi (2002) Bilimsel Araﬂt›rmada Etik ve Sorunlar› (Türkiye Bilimler Akademisi
Yay›nlar› 1, Ankara.) s. 38’de “Yinelenen yay›n” (Duplication) alt›nda, bu uygulama “salami slicing”
olarak da tabir edilmiﬂtir.
2 Bu konuda, Brumfiel, G., Turkish physicists face accusations of plagiarism. Nature 449, 8 (6 September
2007) | doi:10.1038/449008b haberine konu olan makaleler bir örnek teﬂkil etmektedirler. Tüm benzer
durumlarda oldu¤u gibi, bir etik ihlali (intihal) asl›nda bir di¤er kusurla birlikte bulunmaktad›r.
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lerden ç›karsanamayan sonuçlar varsa, bunlar›n aç›kl›¤a kavuﬂturulmas›n› isteyebilirler. E¤er istatistiksel analizler varsa bunlar›n güvenilirli¤ini denetlerler. Ancak
makalede yine de gözden kaçan yanl›ﬂlar olabilir.
Yay›nlanm›ﬂ bir makalede yanl›ﬂ yap›lm›ﬂ oldu¤unu e¤er yazarlar kendileri fark
ederlerse, ayn› dergide, yay›nlanm›ﬂ olan makalelerine at›fta bulunarak k›sa bir
düzeltme yaz›s› yay›nlamakla yükümlüdürler.
E¤er baﬂka araﬂt›rmac›lar bir makalede yanl›ﬂ bulduklar›n› düﬂünüyorlarsa, onlar da dergiye yanl›ﬂ› gösteren ve aç›klayan, mümkünse düzeltilmiﬂ sonucu da içeren k›sa bir yaz› gönderirler. Bu yaz›, derginin editörü taraf›ndan ilk yazarlara gönderilir ve yan›t vermeleri beklenir. Gelen yan›t hatay› kabul ederek düzeltme ya da
yaz›ya itiraz biçiminde olabilir. Her durumda, makalenin asl›, yazarlar›n yan›t› ve
hata bildiren yaz› hep birlikte hakemlere gönderilir. Ço¤u kez hata bulundu¤una
dair yaz› ile ona verilen yan›t, hakem süzgecinden geçtikten sonra birlikte yay›nlan›r.
E¤er yazarlar›n kendileri ya da baﬂkalar› taraf›ndan bulunan hata makalenin
sonuçlar›n› tümüyle ortadan kald›r›yorsa, o vakit yazarlar›n derginin editörüne
makalelerini geri çektiklerini bildiren bir mektup yazmalar› ve derginin de bu makalenin geri çekildi¤ini ilan etmesi gerekir.
Özgünlük
Araﬂt›rma makalelerinin, genelde özgün olmalar›, daha önce çözülmemiﬂ bir
problemi çözmeleri, bir soruya yan›t vermeleri, daha önce yap›lmam›ﬂ bir gözlemi
rapor etmeleri ya da öncesine nazaran çok daha yüksek çözünürlükte ya da güvenilirlikte deney sonuçlar› sunmalar› beklenir. Baz› durumlarda, daha önce çözülmüﬂ bir probleme farkl› bir yöntemle çözüm getirilmesi ya da baz› gözlemlere yeni bulgular ›ﬂ›¤›nda yeni bir yorum getirilmesi vb. de söz konusu olabilir. Daha önce gözlenmiﬂ olan bir davran›ﬂ› tekrarlamaktan öteye gitmeyen deneyler ve ölçümler ya da tamamen anlaﬂ›lm›ﬂ bir hesab› yineleyen çal›ﬂmalar özgün de¤ildirler.
Bir çal›ﬂman›n özgün olup olmad›¤›n› kontrol etme yükümlülü¤ü araﬂt›rmac›lar›n kendilerine aittir. Araﬂt›r›lmas›n›n ilginç olabilece¤ini düﬂündükleri bir konu
üzerinde daha önce yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar› bulup ç›kartmak ve onlar›n içeri¤ini bilmek onlar›n sorumlulu¤udur. Yapt›klar› bir araﬂt›rman›n daha önce baﬂkas› taraf›ndan yap›ld›¤›n› sonradan fark etmeleri durumunda, e¤er sonuçlar tamamen örtüﬂüyorsa, yap›lacak hiçbir ﬂey yoktur. Ancak bu çal›ﬂman›n üzerine yeni katk›lar
koyarak yay›na sunmak yoluna gidilebilir. Her durumda, önceli¤i olan makaleye,
aç›kça içeri¤i belirtilerek, at›f vermek zorunludur. Yaln›zca bir dizi baﬂka referans
aras›nda ‘onu da’ zikretmekle yetinmek, iyi niyetten uzak ve etik d›ﬂ› bir davran›ﬂt›r. (Bkz. Yay›nlanm›ﬂ Kaynaklara Göndermeler, s. 38 ve Aﬂ›rmac›l›k ve Yinelenen
Yay›n, s. 42)
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Yay›nlanmak üzere bir dergiye gönderilen makalenin özgün bir araﬂt›rma sonucunu rapor edip etmedi¤ini kontrol eden kiﬂi, genellikle yaz›y› gözden geçiren
hakem olmaktad›r. Ancak özgünlü¤ü kesin olarak saptama sorunu günümüzdeki
dergi say›s› ve yay›n patlamas› ile çok zorlaﬂm›ﬂ bulunmaktad›r. Genel olarak alan›n en sayg›n ve önemli dergilerinde yay›nlanan, ya da önemli konferanslar›nda
sunulmuﬂ olan yeni sonuçlar, o alanda çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar taraf›ndan bilinseler
de, ikincil ya da üçüncül derecede önemli ve özellikle de dar alanlara yönelmiﬂ dergilerde yay›nlanm›ﬂ makalelerin hepsinin bilinmesine imkân yoktur. Bu amaçla yay›nevleri hakemlerin kullanabilece¤i özel arama motorlar›ndan yararlanma yoluna gitmektedirler. (Bkz. Bölüm 5, s. 63)

Yay›mlanm›ﬂ Kaynaklara Göndermeler
Bilim, üst üste konulan, birbirlerini sorgulayan, yan›tlayan, tamamlayan, destekleyen bulgular›n oluﬂturdu¤u ve sürekli olarak geliﬂen bir örüntüdür. Bir araﬂt›rma makalesi, ço¤u kez daha önce ortaya at›lm›ﬂ problemler ve onlara getirilmiﬂ
yan›tlar ba¤lam›nda bir anlam ifade eder. Çok istisnai durumlar d›ﬂ›nda, makalede daha önce baﬂkalar› taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂ fikirler, yap›lm›ﬂ gözlemler, var›lm›ﬂ sonuç ve yarg›lar, yap›lan yeni araﬂt›rman›n da ç›k›ﬂ ya da dayanak noktalar›n› oluﬂtururlar. Bu nedenle, hem yap›lan araﬂt›rman›n art alan›n› belirlemek, hem
bu konuda daha ayr›nt›l› bilgi edinmek isteyenlere yol göstermek için kaynak göstermede çok titiz olmak gerekir.
Kaynak gösterilmek, özellikle temel araﬂt›rma alanlar›nda çal›ﬂanlar›n baﬂl›ca
ödülü, motivasyon kayna¤› ve onurland›r›lma vesilesidir3 ve araﬂt›rmac›lar›n orijinal fikirlerine ve emeklerine de¤er vermenin gere¤idir. Böylece kaynak göstermek
ayn› zamanda o konuda daha önce yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar›n ve elde edilmiﬂ sonuçlar›n hakk›n› vermek için de elzemdir.
Kaynak gösterme konusunda düﬂülebilecek hatalardan birisi, ortaya konulan
ç›kar›mlar için gerekli verileri ya da kullan›lan yöntemleri belirtmeden, sadece baﬂka makalelere gönderme yapmakt›r. Makale, o alan›n uzman› bir kiﬂi taraf›ndan
okundu¤unda anlaﬂ›labilecek ve gerekirse sonuçlar› kontrol edilebilecek kadar
kendi içinde bütünlü¤e sahip olacak biçimde yaz›lmal›, en temel tan›mlar›n ya da
izlenen yöntemlerin anlaﬂ›labilmesi için at›fta bulunulmuﬂ makalelere mutlaka
baﬂvurulmas›na gerek kalmamal›d›r.
Kaynak gösterilirken savruk ve özensiz olunmamal›d›r. Örne¤in, makalede kullan›lan bir sonucu desteklemek için yap›lan göndermeler, do¤rudan yararl› olanlar yan›nda o konuyla ancak uzaktan ilgili bir dizi yay›n› da içeriyorsa okuyucu yan-

3 Committee on Assessing Integrity in Research Environments, National Research Council, Institute of
Medicine (2002) Integrity in Scientific Research: Creating an Environment That Promotes Responsible
Conduct. National Academies Press.
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l›ﬂ yönlendirilmiﬂ olur. Ayn› ﬂekilde, özellikle dar bir alanda çal›ﬂan baz› araﬂt›rmac›lar›n, makalenin giriﬂ k›sm›nda, o makale ile do¤rudan ilgili olsun olmas›n, bir dizi yay›n› basmakal›p zikretmeleri iyi bir pratik de¤ildir.
Kendine at›f: Kendine yap›lan at›flarda aﬂ›r›l›¤a kaçmamak konusunda özen
gösterilmelidir. Yazarlar›n at›f say›lar›n› art›rmak amac› ile eldeki araﬂt›rmayla
do¤rudan ilgisi olmayan makalelerine gereksiz gönderme yapmalar› özenilesi bir
davran›ﬂ de¤ildir.
Bu yay›nlara at›f yap›lm›ﬂ olmas›, giriﬂ k›sm›nda baz› cümleleri hatta paragraflar› “bunlar standart olarak bilinen ﬂeyler” gerekçesi ile aynen tekrar etmeyi katiyen mazur göstermez; bu do¤rudan do¤ruya aﬂ›rmac›l›k kapsam›na girer. (Bkz. Yinelenen Yay›n, s. 43)
Öte yandan, araﬂt›rmac›lar›n daha önce yay›nlam›ﬂ olduklar› makalelerdeki varsay›mlar›n sorgulanmalar› gerekti¤ini gösteren veya önceki sonuçlarla çeliﬂkili bulgulara vard›klar› vb. makalelerinde, mutlaka daha önceki makalelerine gönderme
yapmalar› gerekir.

Yay›mlanmam›ﬂ Kaynaklara Göndermeler ve Di¤er Katk›lar
Makalenin araﬂt›rma konusunu önermiﬂ, makaleyi okuyarak eleﬂtiride bulunmuﬂ, bir hesab›n yap›lmas›na ya da verilerin derlenmesine katk› yapm›ﬂ ya da tablo veya ﬂekillerin haz›rlanmas›nda eme¤i geçmiﬂ meslektaﬂ, ö¤renci, teknisyen ya
da sekreter kim varsa kendilerine teﬂekkür edilir. Makalede, e¤er yay›nlanmam›ﬂ,
ancak bir seminer ya da konferansta dile getirilmiﬂ ya da yazara bir baﬂkas› taraf›ndan özel olarak verilmiﬂ bir fikir ya da aç›klama kullan›lm›ﬂsa, bu katk›ya bir dipnotla (örne¤in, “O. Meslektaﬂ›m, private communication” gibi) at›fta bulunulmas› gerekir. Ancak baz› dergiler yay›nlanmam›ﬂ malzemeye at›fta bulunulmas›na
olanak vermemektedirler. Bu durumda, bu fikir ya da aç›klaman›n nerede kullan›lm›ﬂ oldu¤u aç›kça belirtilerek sahibine teﬂekkür bölümünde yer verilmesi do¤ru olur.
E¤er makalede baﬂkalar›n›n verileri
i) kamuya aç›k (bas›l› ya da internette yay›nlanan) veri tabanlar›ndan ya da
ii) araﬂt›rmac›lardan temin edilerek izinleri dahilinde (baz› dergiler bu durumlarda yaz›l› izin mektubu istemektedirler)
kullan›lm›ﬂsa, bu durum dipnotlarda belirtilmeli, ikinci durumda ayr›ca araﬂt›rmac›lara teﬂekkür edilmelidir.
Makalede, baﬂka yazarlar›n yay›nlanm›ﬂ makalesinden bir ﬂeklin ya da tablonun kullan›lmas› gerekti¤i durumda, hem o yazarlardan, hem de yay›nland›¤› derginin editöründen izin almak gerekir. Bu durum, ﬂekil ya da tablonun alt›nda, kaynak gösterilerek ve ‘izinleriyle yay›nlanm›ﬂt›r’ türünden bir ifade konularak belirtilir.
Yay›nlanacak bir makalede, internet kaynaklar›ndan, kaynak belirtilerek dahi
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olsa, baﬂkalar› taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ ﬂekil ya da tablolar›n izin al›nmadan kullan›lmas› do¤ru de¤ildir.
Makale e¤er bir proje çerçevesinde desteklenen araﬂt›rmalar›n ürünü ise, destekleyen kuruluﬂ ve proje numaras› belirtilerek teﬂekkür edilir. Ayr›ca yazarlar, bu
araﬂt›rmay› yaparken ya da makaleyi yazarken makalenin baﬂl›k/adres k›sm›nda
bildirdikleri kurum d›ﬂ›nda herhangi bir kurumdan parasal destek alm›ﬂlar veya bir
baﬂka kurumda misafir edilmiﬂlerse, bu kurumlara teﬂekkür ederler.

Bilimsel Dergi Editörlü¤ü ve Hakemlik
Bir makalenin yay›n aﬂamas›nda, bilim toplulu¤unun en köklü anlamda kendi
kendini denetleme mekanizmalar› iﬂler. Önerilen makalenin o güne kadar kabul
gören bulgular ve bilgiler ›ﬂ›¤›nda bilimsel de¤erlendirilmesi, hakemler (ya da baz› özel durumlarda editörün kendisi) taraf›ndan yap›l›r, rapor/lar editör taraf›ndan
yazarlara iletilir. Hakem raporlar› sadece ç›kar›mlar›n do¤rulu¤u ve bulgular›n özgünlü¤ünü de¤il, ayn› zamanda makalenin anlaﬂ›labilirli¤ini de de¤erlendirirler.
Yazarlar›n bu raporlar do¤rultusunda makalelerini gözden geçirmeleri ile ço¤u
kez hem içerik hem de sunum aç›s›ndan çok daha olumlu bir noktaya var›l›r.
Her olgun bilim insan› kendini yazar, hakem veya bilimsel dergi editörü rollerinden birinde, bazen birço¤unda birden bulabilir. Bilimsel yaﬂam›n temel süreçlerinden biri olan araﬂt›rma makalelerinin yay›nlanmas› süreci, bu nedenle tüm bilim insanlar›n› yak›ndan ilgilendiren bir konudur ve titizlikle uyulmas› gereken kurallar› vard›r.
Her dergi, kendi kapa¤› ya da internet sayfas›nda editörlerin kim oldu¤unu,
editörlerden ve hakemlerden bekledi¤i görevleri ve uymalar› gereken kurallar› ve
kriterleri aç›kça ilan ederek yazarlar›n bilgisine sunar. Böylece dergiler de bu alanda iyi uygulamalar›n yerleﬂmesine katk›da bulunurlar.
Editörlerin sa¤duyular›n› kullanarak, bilimsel ç›kar çat›ﬂmalar›n› önlemek üzere, birbirleri ile yar›ﬂ halinde ayn› araﬂt›rma konusu üzerinde çal›ﬂan veya tersine,
zaten s›kça ortak çal›ﬂmalar yapan kiﬂilere, makalenin sonunda kendisine teﬂekkür
edilen bilim insanlar›na vb. hakemlik için baﬂvurmamalar› gerekir. Baz› dergiler yazarlara, makalelerini de¤erlendirmeye yetkili hakemlerin isimlerini önerme ve ayn› zamanda olas› ç›kar çat›ﬂmalar›n› önlemek üzere, yaz›lar›n›n gönderilmesini istemedikleri araﬂt›rmac›lar›n da isimlerini belirtme olana¤› tan›maktad›rlar. Baz›
alanlarda, dergiler, hakemlere gönderilme aﬂamas›nda yazarlar›n kimliklerini saklamakta, bu ﬂekilde tarafgirlik ve haks›z rekabet olanaklar›n› azaltmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Hakemlerin kendilerine gönderilen makaleleri hakkaniyetle ve titizlikle, verilen süre içinde de¤erlendirip raporlar›n› göndermeleri, gereksiz gecikmelere neden olmamalar›, bilim insan› olarak mesleki görevleri aras›ndad›r.
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Bilimsel dergilerin editörlerinin ve hakemlerinin bu süreç içinde kendilerine
gönderilen malzemenin ayr›cal›kl› malzeme olmas›, gizlilik kurallar›na uyulmas›n›
gerektirir. Bu malzeme serbestçe kopyalanamaz, ilgili meslektaﬂlara da¤›t›lamaz
vb. Ancak, hakemlik yapmas› istenilen kiﬂi editörün oluru ile makaleyi bir baﬂka
meslektaﬂ›na aktarabilir.
Bir makale hakemlere gönderilmeden önce, günümüz elektronik olanaklar› ile
makalenin baﬂl›¤› ve özeti gönderilerek hakemin bu makaleyi gözden geçirmeye
haz›r olup olmad›¤› sorulmaktad›r. Bu noktada kiﬂi e¤er konuyu yeterince bilmiyorsa, genellikle hakem olmay› reddetmelidir. Öte yandan, hakem olarak atanan
uzman kiﬂilerin ayn› konuda araﬂt›rma yap›yor olmalar›, önerilen makaledeki orijinal bir fikir ya da yöntem sayesinde kendi araﬂt›rmalar›na haks›z bir katk› sa¤lamalar›n›, hatta makalenin yay›n›n› kasten geciktirerek kendilerine öncelik sa¤lamalar›n› da mümkün k›labilir. Hakemin kendi çal›ﬂmalar› ile önerilen makalede rapor edilen araﬂt›rma aras›nda çok büyük bir örtüﬂme gördü¤ü durumlarda, hakemlik etmeyi kabul etmemesi gerekir. Hakemler makaleyi okuyup da, makalede
cevaplanmas› gerekti¤ini düﬂündü¤ü, ancak kendi araﬂt›rmalar›na do¤rudan girdi
sa¤layacak bir husus varsa, editörü uyararak, yazar›n cevab›n› (ya da makalenin
gözden geçirilmiﬂ ﬂeklini) kendilerine göndermemesini istemeleri do¤ru olur.
Hakemlerin genellikle yazarlarla do¤rudan temasa geçmeleri usulden de¤ildir.
Bir makale yay›nlans›n ya da yay›nlanmas›n, hakemlerin daha sonra yazarlara hakemin kendileri oldu¤unu belli edecek davran›ﬂlardan kaç›nmalar› gerekir.

Yay›n Yoluyla ‹ﬂlenen Etik ‹hlalleri
Aﬂ›rma, sahtecilik ve uydurmac›l›k4,5-8, bilim ahlak›n›n en vahim ihlallerini oluﬂtururlar.
Aﬂ›rma, sahtecilik ve uydurmac›l›k, araﬂt›rma, e¤itim ve popülerleﬂtirme süreçlerinin herhangi aﬂamas›nda ortaya ç›kabilirler, ancak en somut ve belirgin biçimleri ile yay›n aﬂamas›nda görülürler.
Aﬂ›rma, sahtecilik ve uydurmac›l›k, bilimin ve bilim insan›n›n tan›m› ile de, ruhu ile de uyuﬂmayan, hiçbir zaman hakl› gösterilemeyecek, mazeret bulunamayacak eylemlerdir. Bilim insan›n›n toplumun ona gösterdi¤i ayr›cal›kl› güven ve sayg›y› hiçe saymas› demektir. Geliﬂmiﬂ bilim ortamlar›nda bu ihlaller hiçbir biçimde
müsamaha görmezler ve hatta ﬂiddetle cezaland›r›l›rlar. Bu cezaland›rma bilim

4 Bkz. dipnot 1
5 http://www.lemoyne.edu/library/plagiarism/scientific_plagiarism_bib.htm
6 TÜBA Bilim Eti¤i Komitesi, a.g.e., s. 39
7 Bkz. a.g.e., s. 38. Burada “sahtecilik, sapt›rma veya aldatmaca,” “falsification” karﬂ›l›¤›
kullan›lm›ﬂlard›r.
8. Bkz. a.g.y. Burada “uydurmac›l›k,” “fabrication” karﬂ›l›¤› kullan›lm›ﬂt›r.
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toplulu¤unun ‘iç hukuku’ ile gerçekleﬂti¤i için mahkemelerin müdahale alan›n›n
d›ﬂ›ndad›r. Aﬂ›rma ve olas› sonuçlar› itibar› ile ‘ç›kar sa¤lama amac›yla aldatma, yan›ltma, doland›r›c›l›k’ anlam›na geldi¤i için sahtecilik, sapt›rmaca, aldatmaca ve
uydurmaca, ayn› zamanda yasalar çerçevesinde de takibat ve yapt›r›m gerektiren
eylemlerdir. (Bkz. Ek 1)

Aﬂ›rmac›l›k ve Yinelenen Yay›n
Akademik ortamlarda bilim insanlar›n›n temel ürünleri olan araﬂt›rma makaleleri onlar›n en de¤erli yarat›lar›d›r. Bir makale sadece s›radan bir emek de¤il, önsezi, araﬂt›rma, yaz›m ve yorum içeren, bir yazar›n ya da yazarlar›n tüm bilimsel birikiminin yans›d›¤› bir üründür. Araﬂt›rma makaleleri ayn› zamanda bilimsel ilerlemenin yap› taﬂlar›d›r. Keza derlemeler, monografiler, ders kitaplar› ya da popüler
kitaplar, tüm bir bilim ortam›n› yaratan, bir kuﬂaktan di¤erine taﬂ›yan ve yazarlar›n›n isimleri ile an›lan kal›c› eserlerdir.
Aﬂ›rma9 ya da intihal, baﬂkas›na ait fikir, buluﬂ, gözlem, bulgu, sözel, görsel ya
da teknik malzemenin çal›nmas›, “araﬂt›rma ürünlerinin bir bölümünün ya da tümünün, kitaplar›n tümünün ya da bir bölümünün,” bile bile “kopyalanmas› veya
tercüme edilmesi ve yazar›n kendi ürünü imiﬂ gibi gösterilmesi”10 demektir. Bu tan›m araﬂt›rma eserleri için oldu¤u kadar, derleme eserler, ders kitaplar› ya da popüler, e¤itsel eserler için de geçerlidir.
Aﬂ›rma, bir yazar›n ya da yazarlar›n fikir, hesap, gözlem ya da ölçümleri ile s›n›rl› olmayabilir; ifadelerinin yani sözlerinin çal›nmas›n› da kapsar. Örne¤in giriﬂ
veya sonuç bölümlerindeki sunuﬂ ya da tart›ﬂmalardan yap›lan kural d›ﬂ› al›nt›lamalar intihal suçunun tan›m›na girer.
Aﬂ›rma, tamamen ya da k›smen çal›nan esere s›rf kaynakçada yer verilmiﬂ olmakla ortadan kalkmaz. Örne¤in bir makalede baﬂka birinin önemli bir fikri, sonucu vs. al›nm›ﬂ, bundan yararlanarak makale ya da kitap yaz›lm›ﬂ, ancak orijinal
esere sadece konuyla alakal› birçok eser aras›nda bir gönderme yap›lm›ﬂsa, bu fikir ya da sonucun ‘yazar›n kendisininmiﬂ gibi gösterilmesi’ demektir ve intihal olarak de¤erlendirilir.
E¤er bir makale ya da kitaptan (bu kitap e¤itsel ya da popüler bir kitap da olabilir) al›nt›lar yap›lacaksa, al›nt›lanan tüm k›s›mlar›n çift t›rnak iﬂareti içine al›narak ya da farkl› punto ile veya baﬂka bir yöntemle metinden ayr›lmas› ve her birine ayr› kaynak gösterilmesi gerekir. E¤er al›nt›lar birkaç cümle ya da k›sa bir paragraf› geçiyorlarsa, bunlar›n al›nt› iﬂaretleri içinde bile kullan›labilmeleri için, orijinal kitap ya da makalenin yay›nc›s›ndan (ve telif hakk› anlaﬂmas›na göre gerekiyorsa yazarlar›ndan) yaz›l› izin almak gerekir. Aksi halde aﬂ›rma yap›lm›ﬂ olur.
Ders kitaplar›nda veya benzeri e¤itsel malzemede ya da popüler kitaplarda
9 Bkz. dipnot 5.
10 Bkz. dipnot 6.
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‘herkesin bildi¤i konular’ ya da ‘anonim bilgi’ye kaynak gösterme gere¤i olmamas›, bu tür kitaplarda aﬂ›rma olamayaca¤› anlam›na gelmez. E¤er o kitap haz›rlan›rken a¤›rl›kla bir baﬂka kitaptan yararlan›lm›ﬂ, konunun düzenleniﬂi, anlat›l›ﬂ biçimi, sunumu, büyük ölçüde bir (ya da birkaç kitaba) dayand›r›lm›ﬂ ise, bu kitaplardan yararlan›l›ﬂ biçiminin kitab›n önsözünde aç›k bir biçimde ifade edilmesi gerekir; aksi takdirde bu kitaplara kaynakçada yer verilmiﬂ bile olsa aﬂ›rma suçu do¤ar.
Yukar›daki paragrafta da belirtildi¤i gibi uzun pasajlar aynen al›nm›ﬂ (ya da çevrilmiﬂ) ise, konunun ‘anonim bilgi’ olmas› bu eylemin aﬂ›rma olmad›¤› anlam›na
gelmez.
Her türlü yay›nda ﬂekiller ya da tablolar, yay›nlanm›ﬂ olduklar› makale ya da kitaplardan yay›nevinin (ve yine gerekiyorsa yazarlar›n) yaz›l› izni olmadan al›nt›lanamazlar.
Aﬂ›rma, bir yazar›n daha önce yay›nlanm›ﬂ kendi eserlerinden k›smen ya da tamamen kopya çekerek baﬂka yerde yay›nlamas› biçiminde de ortaya ç›kabilir. Buna yinelenen yay›n (kendi-kendinden aﬂ›rma) denir.11 Bu durumda da, genellikle
bir önceki esere hiç at›fta bulunulmamaktad›r; ancak konu ile ilgili bir dizi yay›n
aras›nda bir önceki yay›na bir göndermenin dikkat çekmeyecek biçimde ‘gizlenmiﬂ’ olmas›, kural›n harfini yerine getiriyormuﬂ gibi görünse de ruhuna ayk›r›d›r,
kötü niyete iﬂarettir ve yazar› töhmetten kurtarmaz. Bu uygulama, hem daha önceki makalenin yay›nlanm›ﬂ oldu¤u dergiye, hem de yenilenen yay›n›n sunuldu¤u
dergiye çok büyük bir sayg›s›zl›k ve iyi niyeti kötüye kullanma anlam›na gelir. Dahas›, ço¤u yay›nda fikri mülkiyet haklar› dergiye devredildi¤inden dolay› neredeyse ayn› malzemenin yay›nlamas› için bir baﬂka yere gönderilmesi, do¤rudan do¤ruya dergiye devredilmiﬂ bu hakk›n ihlalidir. Birçok dergi kendilerine bir makale
sunuldu¤unda, benzer bir çal›ﬂman›n baﬂka bir yay›n organ›na sunulmakta ya da
haz›rlanmakta olup olmad›¤›n› sormaktad›r.
Yinelenen yay›n›n bir baﬂka biçimi de, tek bir makalede bütünlük içinde sunulmas› gereken araﬂt›rma sonuçlar›n› gereksiz yere çok parçaya bölerek, ayr› ayr› yay›na sunmak ﬂeklinde ortaya ç›kmaktad›r.12 Bu en az›ndan özensiz bir yay›n prati¤idir. Olgu daha tüm yanlar›yla araﬂt›r›lmadan yap›lan yorumlar ve var›lan sonuçlar ço¤u kez sonradan de¤iﬂtirilmek ya da düzeltilmek de gerektirece¤i için bu tür
aceleciliklerden kaç›n›lmas› bilimcinin yarar›nad›r.

Sahtecilik13
Araﬂt›rma verilerinde ya da bu verilerin istatistiksel analizinde, ister daha önce
yap›lm›ﬂ kuramsal kestirimleri do¤rulama amac› ile, ister araﬂt›rmay› finanse eden
11 Bkz. dipnot 1.
12 Bkz. dipnot 1.
13 Bkz. dipnot 7.
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kurumlar›n belli ç›kar çat›ﬂmalar› nedeniyle tahrifat yap›lmas›, araﬂt›rmac›n›n iﬂine
gelmeyen verileri göz ard› etmesi ve tüm bunlar›n sonucu olarak da araﬂt›rma sonuçlar›n›n sapt›r›lmas›, bilim ahlak›n›n a¤›r bir ihlalini teﬂkil eder. (Bkz. Bölüm 2, s.
22)

Uydurmac›l›k14
Uydurma, gerçekte hiç yap›lmam›ﬂ deney, ölçüm ya da hesaplar›n varm›ﬂ gibi
gösterilmesi ve bunlara dayanarak bulgu, keﬂif ya da kuramsal sonuçlar›n ortaya
at›lmas› demektir.
Özellikle sa¤l›k bilimlerinde, insan sa¤l›¤› üzerinde ölüm-kal›m düzeyinde etkileri dahi olabilecek bu tür uydurmalar›n sadece bilimin sayg›nl›¤› ve güvenilirli¤ine karﬂ› de¤il, do¤rudan do¤ruya insanlara karﬂ› iﬂlenmiﬂ bir suç teﬂkil edece¤i
aç›kt›r.

Araﬂt›rma eti¤i ihlallerine çarp›c› örnekler
Yak›n zamanda bilim dünyas›n› derinden sarsan ve birçok varsay›m›n sorgulanmas›na neden olan iki olay fizikçi Hendrik Schön (Bell Laboratuvarlar›, Zürih, ‹sviçre) ve genetikçi Hwang Woo-suk (Seoul Ulusal Üniversitesi) vakalar› olmuﬂtur.
‹sviçre’nin Zürih kentindeki Bell laboratuvarlar›nda, Jan Hendrik Schön’ün çok
güncel olan spintronics konusunda yapt›¤› dehﬂet verici boyutlardaki uydurma,
Schön’ün iﬂinden at›lmas›, uydurma ‘veriler’le çok önemli dergilerde yay›nlam›ﬂ oldu¤u 21 makalenin geri çekilmesi ve hatta Schön’e Konstanz Üniversitesi taraf›ndan verilmiﬂ olan doktora derecesinin geri al›nmas› ile sonuçlanm›ﬂt›r. (Bu konuda
daha fazla bilgi için bkz. notlar15,16
Hwang Woo-suk, klonlanm›ﬂ insan ceninlerinden kök hücre kolonileri eldesine
ait Science dergisinde yay›nlanm›ﬂ makalesini, araﬂt›rman›n sadece hatalar içerdi¤ini de¤il, elde edildi¤i iddia edilen hücre kolonilerine ait foto¤raflar›n baz›lar›n›n
yapay olarak uyduruldu¤unu kabul ederek geri çekmek zorunda kalm›ﬂt›r.17,18

Yazarl›kla ‹lgili Sorunlar
Bir makalenin yazarlar listesi, isminden de aç›kça belli oldu¤u gibi o makalenin
haz›rlanmas›na, yaz›lmas›na katk›da bulunmuﬂ kiﬂilerden oluﬂur. Bir bilimsel yay›n-

14 Bkz. dipnot 7.
15 Brumfiel, G., Misconduct finding at Bell Labs shakes physics community. Nature 419, 419-421 (3
October 2002) | doi:10.1038/419419a.;
16 Dalton, R., Misconduct: The stars who fell to Earth. Nature 420, 728-729 (19 December 2002) |
doi:10.1038/420728a.
17 http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4554422.stm
18 http://olpa.od.nih.gov/hearings/109/session2/testimonies/koreaclone3.asp
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da, o yay›na deneysel ya da kuramsal içeri¤i aç›s›ndan katk›da bulunmuﬂ herkesin
isminin yazar olarak bulunmas› esast›r. Bir makalede yazar olarak ismi bulunan
herkes o yay›n›n içeri¤inden sorumludur. Bu nedenle de araﬂt›rman›n herhangi bir
aﬂamas›nda katk›da bulunmuﬂ bir araﬂt›rmac›n›n ismi yazarlar aras›na konulurken,
onun mutlaka buna onay vermesi gereklidir.
Herhangi bir eﬂyazar›n isminin makaleden ç›kart›lmas›, yokmuﬂ gibi gösterilmesi, makalenin tekrar, baﬂka yerde, onun ismi olmadan yay›na gönderilmesi do¤rudan do¤ruya sahtecilik ve aﬂ›rma demektir.
Araﬂt›rmaya hangi düzeyde katk›da bulunmuﬂ kiﬂilerin yazarlar aras›nda yer
alacaklar› konusundaki uygulama, ayr›nt›da, bir alandan di¤erine az ya da çok de¤iﬂebilmektedir. Örne¤in CERN, Brookhaven gibi araﬂt›rma merkezlerindeki parçac›k h›zland›r›c›lar›nda, bazen yüzlerce bilim insan› ve teknisyenin iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂtirilen deneylerde teknisyenlerin isimleri de yazarlar aras›nda yer al›r.
Yazarlar›n hangi s›rayla yer alaca¤› bilim dallar›n›n birinden di¤erine farkl›l›k
gösterebilmektedir. Örne¤in fizikte, dan›ﬂman› ile birlikte yay›n yapan bir doktora ö¤rencisinin ismi neredeyse kural olarak birinci s›rada yer al›r. Birçok disiplinde,
aﬂa¤› yukar› eﬂit kiﬂiler aras›ndaki uygulama, araﬂt›rmada en büyük a¤›rl›¤a sahip
kiﬂinin birinci isim olmas›d›r. Bazen o grup ya da laboratuvardaki en k›demli, araﬂt›rmada belirleyici a¤›rl›¤a sahip kiﬂinin ismi en son s›rada yer alabilir. Yazarlar›n
s›ralanmas› o disiplinin göreneklerine uygun olarak yap›lmal›d›r. Bu konudaki kar›ﬂ›kl›¤a son vermek için baz› dergiler art›k yazarlar›n makaleye ne konuda (deney
tasar›m›, uygulama, veri analizi vb.) ve ne düzeyde katk›da bulunmuﬂ oldu¤unun
aç›kça belirtilmesini talep etmektedirler.
Bir kiﬂinin isminin yazarlar aras›na salt araﬂt›rman›n yap›ld›¤› laboratuvar›n ya
da araﬂt›rma grubunun ﬂefi olmas› nedeniyle dahil edilmesi sorunlu bir durumdur.
Ayn› ﬂekilde, araﬂt›rmaya yeterince katk›da bulunmam›ﬂ olan bir kiﬂinin ﬂu ya da
bu ç›kar beklentisi içinde hak etmedi¤i bir yazarl›kla ödüllendirilmesi de ayn› derecede yay›n eti¤i aç›s›ndan kusurludur. Pek çok sayg›n uluslararas› dergi bunu genel yay›n politikalar› kapsam›nda aç›kça ifade etmektedirler.
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4. E⁄‹T‹M, ÜN‹VERS‹TELER VE
B‹L‹M ‹NSANLARININ MESLEK ET‹⁄‹
Gürol Irz›k
Daha önce bilimin ayn› zamanda bir meslek oldu¤unu belirtmiﬂtik. Bilim insanlar›
günümüzde bu mesleklerini bir araﬂt›rma merkezi veya kurumunda, ya da bir üniversitede icra ederler. Bilimin bir meslek olmas› bilim insan›na hem baz› haklar, özgürlükler ve ayr›cal›klar sa¤lar, hem de araﬂt›rma eti¤i d›ﬂ›nda baz› görev ve sorumluluklar yükler. Burada daha çok görev ve sorumluluklardan söz edece¤iz.

E¤itim, Ö¤retim ve Yönetim Görevlerinin Yerine Getirilmesi
Bilim insanlar› içinde yer ald›klar› araﬂt›rma kurumunun ya da üniversitenin kurallar›na uymakla yükümlüdürler. Bunlar ders yüklerinden yönetim yap›s›n› düzenleyen kurallara kadar uzan›r. Üniversitede çal›ﬂan bir bilim insan›n›n araﬂt›rma faaliyeti d›ﬂ›nda e¤itim-ö¤retime katk›da bulunmak gibi ek görevi vard›r. Bu görev
ona çeﬂitli sorumluluklar yükler: derslerini en iyi biçimde vermek; dönem baﬂ›nda
ders plan› da¤›tmak; s›nav ve ödevleri zaman›nda de¤erlendirip ö¤rencilere iade
etmek; ö¤rencilerin gelip soru sorabilecekleri düzenli ofis saatleri belirlemek ve
bunlara uymak; tezlerde ö¤rencilere yol göstermek; ö¤rencilerine, meslektaﬂlar›na ve di¤er üniversite çal›ﬂanlar›na sayg›l› davranmak; asimetrik güç iliﬂkisinden
yararlanmaya yeltenmemek, kimseyi taciz etmemek; gerekti¤inde komisyonlarda
görev almak; bilimsel hakemlik ya da bilirkiﬂilik yapmak; tez, atama ve yükseltme
jürilerinde yer almak vb. K›saca söylersek, bilim insan›n›n temel mesleki sorumlulu¤u iﬂini iyi yapmakt›r. Bütün bu kitap boyunca görüldü¤ü gibi iﬂini iyi yapman›n
ölçütleri yerel de¤il, evrenseldir; her yerde aﬂa¤› yukar› ayn›d›r.
Üniversiteler bilimin geliﬂmesinde ve topluma yay›lmas›nda oldu¤u kadar meslek e¤itiminde de belirleyici bir rol oynarlar. Türkiye’de ailelerin çocuklar›n› üniversiteye sokabilmek için hem maddi hem manevi, uzun süreli ve büyük bir özveride
bulunduklar›, keza ö¤rencilerin de zorlu ve y›prat›c› bir yar›ﬂ sonucunda üniversiteye girebildikleri herkesin bildi¤i gerçeklerdir.
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Bütün bunlar gerek ailelerin gerekse ö¤rencilerin üniversite e¤itiminden beklentilerini yükseltmektedir. Üniversitelerin ve ö¤retim kadrosunun bu beklentiye
en iyi biçimde yan›t vermeleri görevleridir. Üniversiteler sadece bilgi üreten ya da
aktaran kurumlar de¤ildir. Ayn› zamanda ö¤rencilerin sosyal olarak da kendi kimliklerini bulduklar› ve geliﬂtirdikleri ortamlard›r, öyle olmal›d›rlar. Akademisyenlik
de sadece ders vermek ya da yay›n yapmaktan ibaret de¤ildir; ayn› zamanda dürüstlük, aç›kl›k, hakkaniyetlilik gibi erdemleri temel alan bir yaﬂam biçimidir. Ö¤retim elemanlar› e¤itmen kimlikleriyle, yaﬂam biçimi ve davran›ﬂlar›yla ö¤rencilere örnek olmal›d›rlar.1
Meslek eti¤inin çi¤nenmesi, ihlalin boyut ve niteli¤ine göre k›namadan adli iﬂleme kadar çeﬂitli yapt›r›mlar gerektirebilir. Üniversitelerin ve araﬂt›rma kurumlar›n›n bu tür ihlallerin ele al›nabilece¤i mekanizmalar› (sözgelimi etik kurullar›)
oluﬂturmalar›nda yarar vard›r. Etik kurullar›n çal›ﬂma esaslar›, etik davran›ﬂ ilkeleri (ethical code of conduct) saptanmal› ve herkese aç›kça duyurulmal›d›r.
Öte yandan, etik kurullar›n›n disiplin kurullar› olmad›klar›n›n bilinmesinde yarar vard›r. Etik kurullar›n›n iﬂlev ve görevleri farkl›d›r. Etik kurullar›n› sadece ihlalleri ele alan mekanizmalar olarak görmemek gerekir. Bu kurullar›n en genel hedefi bilim insanlar›n›n içinde çal›ﬂt›klar› kurumda görevlerini etik ilkelere uygun biçimde yürütmelerini sa¤lamakt›r. Kuﬂkusuz etik ilkeleri ihlal eden kimi davran›ﬂlar
disiplin kovuﬂturmas›, hatta adli iﬂlem gerektirecek nitelik ve boyutta olabilir. Kurum yöneticileri etik ihlallere hoﬂgörü göstermemelidirler.
Gerek araﬂt›rma gerekse e¤itim-ö¤retim için gerekli alt yap› ve imkânlar ö¤retim elemanlar›na sa¤lanmal›d›r. Öte yandan, hiçbir bahane (maaﬂlar›n düﬂüklü¤ü,
imkânlar›n k›s›tl› oluﬂu vb.) ö¤retim eleman›n›n iﬂini elinden geldi¤ince ve koﬂullar elverdi¤i ölçüde en iyi ﬂekilde yapmamas›n›n gerekçesi olamaz. Böyle bir durumda bir yapt›r›mla karﬂ›laﬂmaktansa istifa etmek en onurlu davran›ﬂ olacakt›r.

Yetkinin Kötüye Kullan›m› ve Cinsel Taciz
Üniversitelerin akademik aç›dan yetkin kurumlar olabilmeleri için maddi ve
manevi tüm koﬂullar› yerine getirmek baﬂta yöneticilerin görevidir. Üniversitelerin,
akademik unvan ve hiyerarﬂideki yerleri ne olursa olsun eﬂit üyelerden oluﬂan bir
meslektaﬂlar toplulu¤u oldu¤u her zaman hat›rda tutulmal›d›r. Bu topluluk ancak
özgür bir araﬂt›rma ve e¤itim ortam›nda, karﬂ›l›kl› sayg› ilkesi çerçevesinde kendini geliﬂtirebilir. Hakkaniyetli çal›ﬂma koﬂullar›n›n sa¤lanmas›, her zaman ‘eﬂit’ koﬂullar de¤il, özellikle kad›nlar ve di¤er dezavantajl› gruplar için eﬂitlikçi ve onlar›n
ihtiyaçlar›na duyarl› bir ortam yarat›lmas› demektir.2
1 TÜBA Bilim Eti¤i Komitesi (2002) Bilimsel Araﬂt›rmada Etik ve Sorunlar›, s.48-49. Türkiye Bilimler
Akademisi Yay›nlar› 1, Ankara.
2 Women for Science, InterAcademy Council, Advisory report (IAC, 2006).
Bkz. www.interacademycouncil.net
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Her türlü yetki istismar› ve cinsel taciz, disiplin kovuﬂturmas› gerektiren a¤›r
etik ihlalleridir. Genel olarak taciz, “Irk, etnik köken, din, cinsel tercih, cinsiyet ve
kiﬂisel özelliklere yönelik, kiﬂi ya da kiﬂileri küçük düﬂürücü, güç kullan›m› içeren
veya içermeyen her türlü görsel/sözel veya fiziksel davran›ﬂ [ya da sembolik ﬂiddet]”3 olarak tan›mlanabilir. Bu tan›ma kiﬂinin siyasi tercihleri nedeniyle ayr›mc›l›¤a u¤ramas›n› da eklemek gerekir. Cinsel taciz ise, özellikle bireyin kabul etmemesi durumunda aleyhine kiﬂisel ya da mesleki sonuçlar do¤urabilecek bir kiﬂi taraf›ndan “istemedi¤i halde cinsel ﬂakalara, tekliflere, cinsel içerikli görsel, sözel ya da
fiziksel bir harekete maruz” b›rak›lmas›d›r.4 Her iki durumda da önemli olan, “niyet de¤il, tacizin hedefi olan kiﬂinin üzerinde b›rakt›¤› etkidir.”5

Kopyac›l›kla Mücadele
E¤itimde yayg›n olarak karﬂ›laﬂ›lan bir baﬂka etik sorun da kopyac›l›k ve aﬂ›rmac›l›kt›r. (Bkz. Bölüm 5, s. 63) Ancak kopyac›l›¤›n ve aﬂ›rmac›l›¤›n tek sorumlusu ö¤renci de¤ildir. Kopya çekmek ve vermek ne yaz›k ki ö¤renci kültürünün adeta bir
parças› haline gelmiﬂtir. Kopyac›l›¤›n ve aﬂ›rmac›l›¤›n kabul edilebilir, hatta baﬂar›
için zorunlu bir davran›ﬂ biçimi olarak alg›lanmas› toplum yaﬂam›nda karﬂ›m›za ç›kan yolsuzluklar zincirinin ilk halkas› olarak görülebilir; dolay›s›yla bu etik d›ﬂ› davran›ﬂla mücadele edilmesinin etkileri üniversite yaﬂam› ile s›n›rl› de¤ildir. Bunda
aç›kgözlülü¤ü, nas›l olursa olsun baﬂar›l› olmay› yücelten toplumsal bir kültür ile
kopyac›l›¤a ve aﬂ›rmac›l›¤a gerekli tepkiyi vermeyen, hatta bazen hoﬂ gören ya da
görmezden gelen bir e¤itim anlay›ﬂ›n›n da pay› büyüktür. Dolay›s›yla kopyac›l›kla
mücadele ö¤retim görevlilerinin yükümlülükleri aras›ndad›r. Bir defa, ö¤rencilere
kopyan›n ve aﬂ›rman›n ne oldu¤u örnekleriyle anlat›lmal›d›r; zira sözgelimi s›navda baﬂkas›ndan ya da defterden/kitaptan kopya çekmek ile bir baﬂka kaynaktan
nas›l al›nt› yap›laca¤›n› bilmeden aktarma yaparak aﬂ›rmac›l›k ayn› ﬂey de¤ildir. ‹lkinin ne oldu¤unu her ö¤renci bilir; ama aﬂ›rmac›l›¤›n ne oldu¤u ve farkl› biçimleri konusunda ö¤rencilerin e¤itilmeye ihtiyac› oldu¤u görülmektedir. Ö¤rencilere
kopya ve aﬂ›rmac›l›¤›n neden yanl›ﬂ bir davran›ﬂ biçimi oldu¤u sab›rla anlat›lmal›d›r, bu konuda bilinçlenmeleri sa¤lanmal›d›r. Dönem baﬂ› da¤›t›lan ders plan›nda
kopya ve aﬂ›rmac›l›¤›n ne gibi yapt›r›mlara u¤rayabilece¤i aç›kça belirtilmelidir.
Bunlara ra¤men kopya çeken-veren ya da aﬂ›rma yapan ö¤renciler olursa mutlaka
cezaland›r›lmal›d›r.

3 Genelde taciz ve özelde cinsel tacizin tan›m› için Bkz. Bo¤aziçi Üniversitesi, Üniversite Yaﬂam› Etik
Kurulu, Tacizden Koruma ve Korunma K›lavuzu:
http://www.boun.edu.tr/government/etik/tacizden_koruma_korunma_klavuzu.html
4 Bkz. a.g.y.
5 Bkz. a.g.y.
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Akademik Yükseltmeler
Akademik yükseltme, titizlikle yap›land›r›lmas› gereken bir süreçtir. Akademik
yükseltilmeyi düzenleyen mekanizmalar aras›nda aday›n bilimsel birikimini ve yetkinli¤ini de¤erlendirecek olan ve akademisyenlerden oluﬂan bilim jürileri baﬂta
gelir. Burada jüri üyelerine büyük bir sorumluluk düﬂer. Her ﬂeyden önce, jüri üyeleri hakkaniyet ilkesini gözeterek bilimsel liyakati esas almal›d›rlar. Baﬂka bir deyiﬂle, bir aday›n yükseltilip yükseltilmeyece¤inin tek ölçütü aday›n bilimsel aç›dan
yeterli olup olmad›¤›d›r. Cinsiyet, etnik köken, din, siyasi görüﬂ ve benzeri özellikler yüzünden ayr›mc›l›k yapmak düpedüz suçtur. Kay›rma, ideolojik gerekçeler ve
ç›kar kayg›lar› ile karar vermek etik d›ﬂ›d›r. Bu tür davran›ﬂlar hem haks›zl›¤a yol
açar hem de üniversitelerin birer mükemmeliyet merkezi olma hedefleriyle ba¤daﬂmaz. Uzun vadede üniversitelere ve akademisyenlere duyulan toplumsal güveni sarsar.
Akademik yükselmenin mükemmel olmayan ancak günümüzde yine de en uygun kabul edilen kabaca üç ölçütü vard›r: 1) yay›nlar ve bunlara yap›lan at›flar,
2) e¤itim-ö¤retim faaliyetleri, 3) (kuruma ve topluma) hizmet. Türkiye’de doçentli¤e yükseltilmede sözlü s›nav bir dördüncü ölçüt olarak uygulanmaktad›r. Dünyadaki yayg›n anlay›ﬂ ve pratik 1. kategoriye en büyük a¤›rl›¤› vermektir; ülkemizde
de son y›llarda bu anlay›ﬂ benimsenmiﬂ görünmektedir.
Jüriler de¤erlendirmelerini zaman›nda yapmakla da yükümlüdürler. Raporlar›n geciktirilmesi aday›n ma¤dur olmas›na yol açabilir. Ciddi boyutta ç›kar çat›ﬂmas› söz konusuysa ya da jüri üyesi tarafs›z olamayacaksa ya da böyle bir izlenimin
do¤mas›na yol açacak bir durum varsa, jüri üyeli¤inden çekilmek etik bir davran›ﬂ
olacakt›r. Aday›n eﬂinin ayn› zamanda jüri üyesi olmas›, jüri üyesi ile aday›n uzun
süre ortak çal›ﬂma yürütmüﬂ ya da yürütmekte olmas› bu durumlara örnek olarak
verilebilir.
Aday›n ya da bir baﬂkas›n›n jüri üyelerine aday lehine ya da aleyhine kulis ya
da bask› yapmalar› da etik d›ﬂ›d›r. Kimi durumlarda, örne¤in profesörlü¤e yükseltilme ve atamalarda jüri üyelerinin kimlik ve raporlar› gizli tutulmal›d›r. Böylece jüri üyesinin d›ﬂsal bask›ya u¤ramas› ya da kendi kendine içsel bir bask› uygulamas›
önlenmiﬂ olacakt›r.

Akademik Özgeçmiﬂ ve Yay›n Listelerinde Sahtecilik,
Sapt›rmac›l›k ve Uydurmac›l›k
Yükseltilmek üzere baﬂvuran aday›n tam ve gerçe¤e uygun bir dosya sunmas›
temel sorumlulu¤udur. Yay›nlanmam›ﬂ bir eseri yay›nlanm›ﬂ gibi göstermek, yap›lmam›ﬂ faaliyetleri yap›lm›ﬂ gibi göstermek do¤ru de¤ildir. T›pk› araﬂt›rma projelerinin haz›rlanmas›nda oldu¤u gibi6 (Bkz. Bölüm 2, s. 17) burada da daha haz›rlan6 http://www.pitt.edu/~provost/ethresearch.html
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makta olan yay›nlar›n yay›na gönderilmiﬂ gibi gösterilmeleri, yay›na daha kabul
edilmemiﬂ olan makalelerin, ‘yay›nlanacak’ ibaresi ile yay›n listelerine eklenmeleri
yanl›ﬂ davran›ﬂlard›r. Yay›n listeleri haz›rlan›rken, uluslararas› ya da ulusal hakemli dergilerdeki yay›nlar›n ayr›, yay›nlanm›ﬂ konferans tebli¤lerinin ayr› ve kitap bölümlerinin ayr› bölümlerde ele al›nmas›nda her zaman yarar vard›r. Bu, yinelenmiﬂ
yay›n gibi gözükebilecek durumlara sebebiyet vermemek için de gereklidir.

Toplum - Devlet - Sanayi - Üniversite ‹liﬂkisi ve
Bilim ‹nsan›n›n Özerkli¤i
Bilim yüzy›llard›r topluma ve genelde insanl›¤a büyük yararlar sa¤lam›ﬂ, bu
yüzden hem toplumun geniﬂ deste¤ini hem de itibar›n› kazanm›ﬂt›r. ‹nsanl›¤a yararl› olma, tek tek proje ya da çal›ﬂmalardan çok bilimin bir bütün olarak yerine
getirdi¤i bir iﬂlevdir. Bilimsel bir çal›ﬂman›n topluma görünür bir yarar sa¤lam›yor
olmas› onun de¤ersiz oldu¤u ya da desteklenmemesi gerekti¤i anlam›na gelmez.
Bunun baﬂl›ca iki nedeni vard›r. Birincisi, bilimin temelinde yatan merak dürtüsüdür, s›rf anlamak ve bilmek için araﬂt›rma arzusudur. Hiçbir iﬂe yaram›yor gerekçesiyle kimi araﬂt›rmalar›n desteklenmemesi bilim insan›n›n ﬂevkini k›rar, zamanla bilimsel araﬂt›rman›n motoru olan merak duygusunu, bilme iste¤ini köreltir. ‹kincisi, bugün hiçbir uygulamas› düﬂünülemeyen bir buluﬂ, bugün için lüzumsuz ya da
lüks olarak görülen bir araﬂt›rma ilerde ola¤anüstü yararlar sa¤layabilir. Bilim tarihi böyle örneklerle doludur.
Bilimin toplumsal yarar sa¤lamas› ve insanl›¤a hizmet etmesi do¤rudan oldu¤u kadar dolayl› mekanizmalarla gerçekleﬂir. Sözgelimi, bilim insanlar›n›n herkesi
ilgilendiren konularda konferans vererek, gazetelere yaz› yazarak, televizyonlara
ç›karak halk› bilgilendirmesi, olas› felaketlere dikkat çekmesi birinci gruba girer.
Öte yandan, bilimsel bir buluﬂun insanlar›n iﬂine yarayacak bir ayg›ta, ilaca ya da
tedaviye dönüﬂmesi oldukça dolayl› bir yoldan gerçekleﬂir. Çok kabaca söylersek,
içinde yaﬂad›¤›m›z dünyada bu süreç ﬂöyle iﬂler: bilim insan› bilimsel ya da teknolojik bir buluﬂ yapar, baﬂkalar› (özellikle de giriﬂimciler, ﬂirketler) bunlar› al›p-sat›labilir mal ya da hizmete dönüﬂtürür. Devletler de sosyal bir devlet olduklar› ölçüde bilimsel araﬂt›rma ve geliﬂtirmeye destek verir, özellikle kamu sa¤l›¤›n› ilgilendiren konularda baz› hizmetleri (aﬂ› gibi) çok ucuza ya da bedavaya sunar.
Son y›llarda, üniversitelerin teknoparklar kurarak, ﬂirketlerle özel anlaﬂmalar
imzalayarak sanayi ile yo¤un iliﬂkiler kurduklar› görülmektedir. Birçok bilim insan› özel ﬂirketler için dan›ﬂmanl›k yapmakta, hatta ABD gibi ülkelerde bizzat ﬂirket
kurmakta ya da orta¤› olmaktad›r. Bu da yepyeni ve derin ç›kar çat›ﬂmalar›na neden olabilmektedir. Birçok ülkede sanayinin araﬂt›rma ve geliﬂtirmeye deste¤i artarken devletin deste¤i azalmaktad›r. Bilime deste¤in çeﬂitlenmesi olumlu bir geliﬂme ise de bu durumun, yukar›da özetledi¤imiz bilim (üniversiteler)-devlet-sana-
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yi-toplum iliﬂkileri mekanizmas›n› yeniden yap›land›rmakta oldu¤u ve bunun etik
sonuçlar›n›n samimiyetle ve aç›kl›kla tart›ﬂ›lmas›n› gerektirdi¤i aç›kt›r. Özel ﬂirketlerin esas amac› kârd›r. O yüzden kâr getirece¤ini umduklar› projelere destek vermeleri do¤ald›r. Bu da, kârl› olmayan, ama kamu yarar›na olan bilimsel araﬂt›rmalar›n bir kenara itilmesine yol açabilir. ﬁirketlerle üniversiteler aras›nda imzalanan
protokoller gizlilik talebinde bulunabilirler; bu durum bilim insanlar› aras›ndaki
aç›k tart›ﬂma, fikir ve malzeme al›ﬂveriﬂine sekte vurabilir. Tüm bunlar uzun vadede hem bilimin geliﬂmesini olumsuz etkiler, hem de toplumun bilime olan güvenini sarsabilir.7,8 Genelde bilim insanlar›n›n, özelde ise üniversite yöneticilerinin bu
sorunlara duyarl› olmas›nda yarar vard›r. Sanayi ile yap›lan iﬂbirli¤inde ﬂeffafl›k ve
hesap verilebilirlik esas olmal›, bilimin temel ilke ve de¤erleri mutlaka gözetilmelidir. Ortaya ç›kabilecek sorunlarla baﬂ edilmesinde, daha da önemlisi sorunlar›n
baﬂtan engellenmesinde üniversite etik kurullar›na büyük bir görev ve sorumluluk
düﬂmektedir.
Üniversite d›ﬂ›nda özel ﬂirket ya da araﬂt›rma kurumlar›nda dan›ﬂmanl›k yapan
ö¤retim üyelerinin, bu görevlerini ö¤retim üyesi yükümlülüklerini aksatmadan yürütmeleri, okul d›ﬂ›nda geçirdikleri süreleri gerçekçi bir biçimde rapor etmeleri ve
gerekti¤inde yar› zamanl› statüsüne geçmeleri ya da ö¤retim üyeli¤i görevlerinden ayr›lmalar› beklenir.

Ç›kar Çat›ﬂmas›
Bilim insanlar› yukar›da belirtilen akademik görevlerde oldu¤u kadar, kamu
kuruluﬂlar› ya da özel sektör için uzmanl›k konular›nda araﬂt›rma yapma, panellere kat›lma, görüﬂ geliﬂtirme ve raporlar haz›rlama gibi görevler de üstlenirler. Bu
tür bir görevin, sonuç olarak bilim insan›n›n kendi ç›karlar›na hizmet edebilme ihtimali varsa, bir ç›kar çat›ﬂmas› söz konusudur ve görev kabul edilmemelidir. Bu raporu isteyen kuruluﬂ da bu tür bir ihtimalin bulundu¤u durumlarda ç›kar çat›ﬂmas›na yol açmayacak biçimde hareket etmelidir. Yapaca¤› de¤erlendirme ile kendi
ç›karlar›n› olumlu ya da olumsuz biçimde etkileyebilme ihtimali olan kiﬂilere bu
görev verilmemelidir. E¤er yanl›ﬂl›kla bu tür bir görevlendirme yap›lm›ﬂsa, bunun
ortaya ç›kt›¤› an kamuya duyurulmas› ve ç›kar çat›ﬂmas›n›n ortadan kald›r›lmas›
gerekir. Söz konusu ç›karlar maddi olabilece¤i gibi, kiﬂinin yak›nlar›n› yararland›rmaya yönelik veya kiﬂinin yak›n oldu¤u bir kurumu veya kuruluﬂu yararland›rmaya yönelik de olabilirler.
Bilim eti¤i, bilim insanlar›n›n görüﬂlerini yans›z, objektif bir biçimde vermelerini gerektirir. Ancak bu noktada, görüﬂlerini özgürce belirtmelerinden dolay› do-

7 http://disarmament.un.org/wmd/
8 Bu sorunlar›n genel bir tart›ﬂmas› için bkz. Irz›k, G. (2005) Bilim Savaﬂlar›. TÜBA Akademi Forumu 31.
Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara.
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¤abilecek ma¤duriyetlere karﬂ› da kurumlar› taraf›ndan korunmal›d›rlar.
Çok büyük ekonomik kaynaklara hükmeden ve çok geniﬂ bir araﬂt›rmac› ve uygulay›c› a¤›na hitap eden ilaç endüstrisi, sanayi-üniversite-bilim insan› üçgeninde
özel bir yer iﬂgal etmekte, bu alanda oluﬂabilecek ç›kar çat›ﬂmalar› sorunun nas›l
ele al›nmas› gerekti¤ine de iyi bir örnek teﬂkil etmektedir.
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T›p Doktorlar› ile ‹laç Endüstrisi Aras›ndaki ‹liﬂkilerde
Etik ‹lkeler

Emin Kansu
‹laç araﬂt›rmalar›nda, klinik araﬂt›rmalara kat›lan ve ilaç kullanan sa¤l›kl› bireylerin ve hastalar›n sa¤l›k ve esenli¤ine öncelik verilmesi etik kurallar›n baﬂ›nda gelir. Çal›ﬂmalarda potansiyel riskler minimal olmal›d›r ve yarar-risk oran› her zaman
hem hastalar hem de sa¤l›kl› kat›l›mc›lar için yarar lehine olmal›d›r. Yap›lan klinik
araﬂt›rmalarda ‹yi Klinik Uygulamalar (GCP) K›lavuzu’nun1 tüm kurallar›na riayet
edilmeli ve kurallar eksiksiz uygulanmal›d›r. ‹laç araﬂt›rmalar›nda ve ilaçlar›n tan›t›m›nda firmalar›n ilaçlarla ilgili olarak haz›rlad›klar› bilgiler hekimlere ve araﬂt›rmac›lara dengeli, adil, do¤ru ve detayl› bir biçimde ulaﬂabilmelidir. Yeni ilaçlar›n
tan›t›m› ve topluma sunulmas› sürecinde t›bbi, farmakolojik ve bilimsel veriler hekimler ile ilaç sanayi aras›nda aç›k ve dürüst bilgi iletiﬂimini sa¤layan bir forumda
ele al›nmal›d›r. ‹laç ﬂirketlerinin sa¤lad›¤› belli ç›karlar karﬂ›l›¤›nda baz› ünlü bilim
insanlar›n›n, yer almam›ﬂ olduklar› araﬂt›rmalara kat›lm›ﬂ olduklar› izlenimini verecek ﬂekilde bu ﬂirketlerin geliﬂtirmiﬂ olduklar› ürünleri destekleyen sunuﬂlar yapmalar›, bu iletiﬂim alanlar›n›n kötüye kullan›lmas›na bir örnektir.
T›p doktorlar› ve ilaç endüstrisi sa¤l›k bilimlerinde mevcut bilgilerin ilerlemesi ve
yeniliklerin benimsenmesi için birlikte çal›ﬂmak zorunda olan taraflard›r. Ancak,
hekimli¤in temel etik kural› hastan›n iyili¤i ve sa¤l›¤› için en iyisini hastaya uygulamakt›r. Buna karﬂ›n, ilaç sanayinin hasta sa¤l›¤› için üretti¤i ilaçlarla ilgili baﬂl›ca kural› kâr oranlar›n› art›rmakt›r.2 Bu nedenle, hekimler ile ilaç endüstrisi aras›nda etik
ilkeleri temel alan bir iliﬂki kurulmas› için özel çaba sarf etmek gerekmektedir.
‹laç sanayinin yaklaﬂ›mlar› ve hekimlere ücretsiz sunumlar›, hekimi hastas› için
verece¤i tedavi karar›n› ve yazaca¤› ilaç reçetesini do¤rudan veya dolayl› yoldan
etkileyecek türde olmamal›d›r. Hekim hür iradesiyle ve güncel t›p biliminin kendisine sa¤lad›¤› en iyi tedavi seçene¤ini hastas›na sunmak zorundad›r. Hasta en ça¤daﬂ ve en uygun tedaviyi almak hakk›na sahiptir.
Hekimlerin hiçbir ticari etki alt›nda kalmadan t›ptaki yeni geliﬂmeleri ve yeni
ilaçlar› takip edebilmeleri çok önemlidir. Ne yaz›k ki, bütün ülkelerde ilaç firmalar› araﬂt›rma destekleri, toplant› sponsorluklar›, yemek davetleri, kongre kat›l›mlar›na destek veya baﬂka hediyeler ile hekimlerin ilaç seçimleri ve reçete yaz›m›ndaki kararlar›n› etki alt›nda b›rakmak için yo¤un çaba sarf etmektedirler. ‹laç firma-

1 ‹yi Klinik Uygulamalar (Good Clinical Practice) ilkeleri, EU Directive 2005/28/EC, Madde 2 - 5’te
özetlenmiﬂlerdir. Bkz. Ek 3.
2 Shah, S. (2006) The Body Hunters, The New Press, New York.
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lar› hekimlere kitaplar, broﬂürler, kalem-defter-çanta gibi hediyeler, e¤itim toplant›lar› deste¤i, toplant› yemekleri, ilaç lansman seminerleri ve ilgili geziler gibi
Endüs‘hediyeler’ sunabilmektedirler. Amerikan T›p Derne¤i (AMA), 1991 y›l›nda “E
triden Hekimlere Hediye Verme Kodu-8
8.061” baﬂl›¤› alt›nda bir dizi kural yay›nlam›ﬂt›r. Bu kurallara göre,
1. Hekimlerin kabul etti¤i hediyeler hastalar›n›n yarar›na olacak nitelikler taﬂ›mal› ve yüksek fiyatl› olmamal›d›r. Hekimlere nakit para verilemez. Hekimler ilaç
endüstrisinden kendileri veya ailelerinin kullan›m› için ücretsiz ilaç isteyemezler.
2. Hekime do¤rudan verilen hediyeler hekimin profesyonel kullan›m amac›na
uygun olmal›d›r.
3. Hekimlerin kat›lacaklar› belirli bir konuya yönelik e¤itim, seminer veya kongre türü toplant›lar bilimsel olmal› ve hastalar›n iyileﬂtirilmesi amac›n› gütmelidir.
4. Toplant›lara konuﬂmac› olarak kat›lan hekimler ç›kar çat›ﬂmas›na neden olabilecek firma iliﬂkilerini aç›klamak zorundad›rlar.
5. ‹laç ﬂirketlerinin do¤rudan veya dolayl› yoldan verecekleri destekler kat›l›mc›lar›n otel, ulaﬂ›m veya özel harcamalar›n› desteklemek yerine, e¤itim toplant›s›n›n amac›na uygun kalemlere yönelik olmal›d›r.
6. E¤itim toplant›lar›na kat›l›m› uygun görülen asistan, uzman, bursiyer, ö¤renci ve di¤er elemanlar›n seçimi akademik kurumlar›n idarecileri taraf›ndan yap›lmal›d›r.
7. Hekimler ilaç endüstrisinden yazd›klar› reçetelerdeki ilaçlar› devaml› destekleyen türde hediyeler kabul edemezler. Tek yönlü hediyeler hekimlerin ayn› ilaçlar› sürekli yazmalar›n› teﬂvik edece¤i için etik kurallara ayk›r›d›r.
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Deprem, Do¤al Afetler ve Bilim ‹nsan›n›n Sorumlulu¤u

Yücel Y›lmaz
‹nsan›m›z deprem ve depreme ba¤l› felaketleri çok yak›ndan tan›yor. Çünkü ülkemiz bir deprem ülkesi. Toplumumuz her depremin ard›ndan onun getirdi¤i ac›lar› çekiyor. “Ateﬂ düﬂtü¤ü yeri yakar” sözünün özünde gizli bu ac›lar yerel olarak
çok derinden yaﬂan›yor. Ülkenin geri kalan kesimi, o yörenin insan›n›n ac›s›n› yard›mlar›yla bir bak›ma paylaﬂ›yor, ama pek çok toplumsal olguda oldu¤u gibi depremi de unutuyor. Çünkü yaz›l› gelene¤i zay›f, dolay›s›yla toplumsal haf›zas› s›¤ bir
toplumuz. Sonuçta yaklaﬂmakta olan bir depremi her zamanki kaderci tavr›m›zla
tevekkül içinde bekliyoruz.
Bir toplumun geliﬂmiﬂli¤inin en belirgin ölçütü, kan›mca, yaﬂam›n deneyimlerinden dersler ç›kartarak standartlar, normlar oluﬂturmak; birikimlerden süzülen,
gerekti¤inde kullan›lacak baﬂvuru sistemleri geliﬂtirmektir. Bunlar yasa ve yönetmeliklerden çok daha geçerli olan ortak bir sa¤duyuya, olgunlu¤a, etik anlay›ﬂa
eriﬂildi¤inin göstergeleridir.
Deprem gibi belli aralarla sarsaca¤› kesin olan afete karﬂ› ne yap›labilir?
Can kayg›s›yla toplumun cevab›n› bilmek istedi¤i iki temel soru var; gelecek
deprem nerede ve ne zaman olacak?
Bilim ulaﬂt›¤› bugünkü düzeyde, bu sorulara toplumun istedi¤i ayr›nt›da -günsaat baz›nda ve kesin bir yer ismi seslendirerek- henüz cevap veremiyor. Çünkü bu
sorulara kesin cevap verebilmek için ölçülmesi gereken de¤erlerin say›s› çok fazla,
s›n›r koﬂullar› geniﬂ. Bu nedenlerle de bilimsel kestirimler çok do¤ru bilgileri içermesine ra¤men henüz istenilen ayr›nt›lara indirgenemiyor. Yerbilimleri günümüzde bir fay boyunca kuvvetin nerede, ne kadar h›zla birikti¤ini, gelecek bir depremin potansiyel alanlar›n› oldukça do¤ru saptayabiliyor. Deprem zaman› ise ölümü
beklenen bir hastaya, doktorlar›n biçti¤i kalan ömrün ne kadar sürebilece¤indeki
kestirimle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, en az o orandaki bir hassasiyetle kestirebilmekte.
Ancak bütün bunlar toplumun çok h›zl› tedbirler almas› için istenilen hassasiyette
de¤il henüz. Yani, yerleﬂim bölgelerini belirsiz ya da uzun süreler boﬂaltarak depremi beklemek tedbir de¤ildir. Özellikle büyük kentlerin bulundu¤u bölgelerde
bu imkâns›zd›r. O halde yap›lacak iﬂ günümüzde, toplumu bilinçlendirme ve yaklaﬂmakta olan bir depreme karﬂ› haz›rl›klar yaparak deprem risklerini azaltma
amac›yla, toplumsal örgütlenme a¤lar› oluﬂturarak, gerekli tedbirleri almak olmal›d›r. Geliﬂmiﬂ toplumlar›n yapt›klar› da asl›nda bunlard›r.
Halk›n unutma e¤iliminin yöneticiler ve yönetimlere de yans›d›¤› ülkemizde,
toplumumuz afete karﬂ› haz›rlanma ile haz›rl›k yapar görünme aras›nda bocalamaktad›r. Depreme karﬂ› haz›rl›klar›m›z›n yeterli olman›n çok gerisinde kald›¤›n›
her yeni depremle yeniden daha büyük boyutta yaﬂ›yoruz.
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“‹stanbul Depremi” olarak adland›r›lan, yaklaﬂmakta olan büyük deprem ve
bunun yol açaca¤› korkunç hasarlar zinciri, ne ‹stanbul kentinin bütününde ne de
ülkemizin genelinde yeterince alg›lanamam›ﬂ görülmektedir. Bu durum depreme
daha fazla yak›nlaﬂt›¤›m›z günümüzde de bütün vahametiyle sürmektedir.
Kadercili¤i kolayl›kla benimseyebilen, afetleri tevekkülle karﬂ›layabilen bir toplumu silkmek, akl›n ortak yarar› ›ﬂ›¤›nda haz›rlamak, ayd›n›m›z›n ve bilimcilerimizin görevidir. Bunun çareleri ak›lc› stratejiler oluﬂturmak ve çözüm önerilerini iﬂleme koymak olmal›d›r.
Bu stratejiler, en tepeden tabana kadar, halk›m›z›n her kesim ve kesitinin örgütlenerek afete karﬂ› haz›rlanmada ciddi sorumluluklar ve görevler almas›nda
yatmaktad›r. Bu haz›rl›¤›n, kendi yaﬂam ve yararlar›na geliﬂtirebilecekleri en ak›lc›
yaklaﬂ›mlar oldu¤unu onlara göstermek ve inand›rmak ana gayret olmal›d›r. Adapazar›-‹zmit 1999 depremi sonras›ndaki geliﬂmeler bu anlamda tam bir hayal k›r›kl›¤› yaratm›ﬂt›r. Depremin büyük ﬂoku içinde ve hemen baz› h›zl› önlemlerin al›nmas›n›n gerekti¤i dönemde, ayd›nlar›m›z ve bilimcilerimiz sakin, sa¤duyulu ve
ak›lc› planlar yapma yerine bir kaosa girmiﬂtir. Hemen her bilimcimiz ve uzman›m›z iyi niyetlerle toplumumuzu bilgilendirme ve bilinçlendirme¤e, yani bir afete
karﬂ› haz›rlamaya çabalam›ﬂ, ancak bu gayretler ço¤unlukla bireysel kalm›ﬂ, birbirleriyle çeliﬂir görüntüler vermiﬂtir. Bunun sonucunda da topluma ak›lc› çözüm alternatifleri sunma gayretleri bilimsel bir inand›r›c›l›k yaratmay› baﬂaramam›ﬂt›r.
Medya organlar› oluﬂan ﬂok ve panik ortam›nda toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme görevlerini yapmak için birbirleriyle amans›z bir yar›ﬂ› sürdürürken,
bulabildikleri geniﬂ bir uzman ve bilimci yelpazesinden görüﬂlere baﬂvurmuﬂ, onlara s›k s›k halka do¤rudan seslenme ﬂans› vermiﬂtir. Bilimci ve uzmanlar›m›z ise
halk›m›z› bilgilendirme ile bilimciler aras›nda yap›lan bilim panelleri aras›ndaki
çok farkl› düzeylerdeki görüﬂ aktarma iﬂlevlerini yeterince ay›rt edemeyen bir yaklaﬂ›mla bu ortam›n girdab›na kap›lm›ﬂ, ﬂaﬂ›las› bir h›zla geliﬂen bir süreçte, uzman
ve akademisyenlerimizin deprem gibi yaﬂamsal bir konuda toplumdaki imaj ve güvenirlilikleri zedelenmiﬂtir.
Bu alandaki iyi uygulamalara bir örnek olarak, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nde, Adapazar› depreminin ard›ndan geliﬂmeleri izleyecek ve kamuoyunu mümkün oldu¤unca üzerinde oydaﬂ›lm›ﬂ biçimde, fakülteyi temsilen bilgilendirecek bir ‘bilim komitesi’ oluﬂturulmuﬂ, bu komitenin vard›¤› sonuçlar web
sayfas›ndan kamuoyuna duyurulmuﬂ, ayr›ca sorular› yan›tlamak için bir baﬂvuru
adresi verilmiﬂtir.
Benzeri deneyimlerden yola ç›k›larak oluﬂturulmuﬂ olan “Depremin Önceden
Tahminiyle ‹lgili Avrupa Etik Kurallar›” bu kitapç›¤›n sonunda Ek 4’te yer almaktad›r.
Afetleri önceden haber verme konusunda, 2004 y›l› sonunda Endonezya’dan
Hindistan’a kadar çok geniﬂ bir alan› vuran tsunaminin ABD’nin Hint Okyanu-
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su’ndaki askeri üssü Diego Garcia’dan an›nda gözlenmiﬂ olmas›na karﬂ›n, ondan
yararlanabilecek insanlara iletilmemesi kötü bir örnek olarak an›labilir. Bu bilgi
tek bir televizyon istasyonuna dahi ulaﬂt›r›lm›ﬂ olsa idi, yüz binlerce insan›n hayat› kurtar›labilecekken bu mümkün olmam›ﬂt›r. Bu örnek bizi, sonuçlar› kesin olarak öngörülebilen ve önlem al›nmas› da mümkün olan her durumda, bu tür bir
gözlemi yapan her kiﬂinin, mümkünse kendinden daha yetkin bir bilimcinin de görüﬂüne baﬂvurarak ya da en az›ndan bir üstünü durumdan haberdar ederek, bu
bilgiyi medyaya iletmesinin do¤ru davran›ﬂ olaca¤›n› önermeye sevk etmektedir.
Toplumu maddi ve manevi olarak yaralayan bu çok pahal› deneyimden almam›z gereken önemli dersler oldu¤una inan›yoruz. Gerçe¤e yaklaﬂmada do¤ru yöntemleri bulma aray›ﬂlar›n› akl›n ›ﬂ›¤›nda sürdürmeyi bilen kiﬂi olarak, bir bilimcinin,
yaklaﬂmakta olan deprem öncesinde üstlenmesi gereken önemli görevleri vard›r.
Bilimci kiﬂili¤ine ve toplumuna olan sorumlulu¤u bunu gerektirmektedir. Bu, ayn›
zamanda temsil etti¤i kurum ve kavramlara karﬂ› üstlendi¤i sorumlulu¤un gere¤i
olan bir etik sorunudur. Bu sorumlulu¤u bugünden duymas›, gerek kiﬂisel düzeyde gerek mesleki örgütleri arac›¤› ile bu alanda aray›ﬂlar› baﬂlatmas›, normlar›n
oluﬂturulmas›na katk›da bulunmas›, ortak sonuçlar etraf›nda örgütlenerek toplumu bilgilendirecek zaman›, zemini ve vurgular› belirleyip onu ayd›nlatacak stratejileri h›zla haz›rlamas› ve üstlenmesi onun kaç›n›lmaz bir görevidir. Bu sorumlulu¤una karﬂ› ilgisiz kal›rsa, toplumdaki yeri ve konumu kuﬂkulu hale gelir ki bu sadece kendisine de¤il, temsil etti¤i bilime karﬂ› yap›lm›ﬂ ciddi bir hata olur. Bilimciyi biçimlendiren bilimsel ak›l ve etik, ona, toplumla iliﬂkisinde ayn› hataya ikinci
kez düﬂmemeyi ö¤ütler. Bu ba¤lamda bilimciye, kendisinde zaten var olan ortak
payday›; ak›l, sa¤duyu ve çabay› sentezlemesi kal›r.

Ek Kaynaklar
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Çevre Eti¤i

Ayﬂe Erzan
Çevre sorunlar›, bilimsel ve teknolojik geliﬂmenin insanlar›n emrine sundu¤u
olanaklar›n kullan›mlar› sonucu ortaya ç›km›ﬂlard›r. Baz› sorunlar, bu olanaklar›n
hoyratça ve ço¤u kez aﬂ›r› kâr h›rs› ile kullan›larak çevrenin harap edilmesinden
kaynaklanmaktad›r. Baﬂka durumlarda ise bu kullan›mlar›n do¤urabilece¤i sonuçlar konusunda ancak bugün yeterli bilgi ya da fark›ndal›k sahibi olabilmekteyiz.
Sürdürülebilir kalk›nma modelleri geliﬂtirmek, tüketim modellerimizi de¤iﬂtirmek
gibi önlemlerin yan›nda çevre sorunlar› ile baﬂ etmenin yolu yine bilim ve teknolojiden geçmektedir. Tüm bu nedenlerle çevre konusu, bilim insanlar›n›n meslekleriyle, toplumla ve evrenle iliﬂkilerinde bugün kilit bir konum iﬂgal etmektedirler.
Özellikle Avrupa’da ve Yeni Dünya’da 19. yüzy›ldan itibaren çok büyük kentsel
nüfus yo¤unluklar›n›n ortaya ç›kmas› ve artan h›zda geliﬂen teknolojinin (hem bar›ﬂ hem de savaﬂ zamanlar›nda) çevresel etkileri, 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren insan›n üzerinde yaﬂad›¤› dünya ile iliﬂkisinin yeni baﬂtan ele al›nmas›n› gerektirecek boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r. Fransa’da ve Almanya’da entelektüel yaﬂam› derinden etkileyen 68 hareketinin odak noktalar›ndan birini teﬂkil eden tüketim toplumu eleﬂtirisi1-3 bu do¤rultuda önemli bir ad›m oluﬂturmuﬂtur. Tamamen farkl›, seçkinci, hatta Malthusçu bir konuma karﬂ›l›k gelmekle birlikte, 1968’de kurulan Club
of Rome 4 taraf›ndan 1972’de yay›nlanan ve dünyan›n kaynaklar›n›n sonlu oldu¤unu vurgulayan rapor5, s›n›rs›z büyüme beklentilerinin en az›ndan popüler imgelemde k›r›lmas›nda önemli bir dönüm noktas› oluﬂturur. ‹lk “Dünya Çevre Günü” ABD’de 1970’de kutlanm›ﬂ, 1972 y›l›nda yap›lan Birleﬂmiﬂ Milletler Çevre Konferans›’nda 5 Haziran günü “Dünya Çevre Günü” olarak ilan edilmiﬂtir.

1 Marcuse, H., (1964) One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society.
Beacon, Boston. Marcuse, Heidegger’e at›f yap›yor (Marcuse’ün çevirisi): “Modern man takes the
entirety of Being as raw material for production and subjects the entirety of the object-world to the
sweep and order of production..” “... the use of machinery and the production of machines is not technics itself but merely an adequate instrument for the realization of the essence of technics in its objective raw material.” Heidegger, M. (1950) Holzwege, p. 266ff. Klostermann, Frankfurt ve (1954)
Vorträge und Ausätze, s. 22, 29. Günther Neske, Pfüllingen. Yine aﬂa¤› yukar› ayn› zamanda, fizikçi C.
von Weizsaecker, çok cüretkâr bir biçimde do¤an›n tarihselli¤ine iﬂaret etti¤i kitab›nda, ayn› zamanda
do¤an›n sonlulu¤una da yer vermektedir. Marcuse’ün at›f›: von Weizsäcker, C. F. (1949) The History of
Nature. (Translated by Fred D. Wieck), s. 71, 1st Eng ed. University of Chicago Press, Chicago.
2 Baudrillard, J. (1970) La société de consommation. Gallimard, Paris.
3 Baudrillard, J. (1968) Le système des objets. Gallimard, Paris.
____________ (1996) The System of Objects. (Trans. James Benedict) Verso, London.
4 http://www.clubofrome.org
5 Club of Rome birinci raporu: Meadows D. H., Meadows D. L., Randers, Jørgen, and Behrens, W.W. III
(1972) Limits to Growth. Universe Books.
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Çevre bilinci, çevre eti¤i tart›ﬂmalar›n›n sosyo-ekonomik ardalan›na koﬂut olarak, teknoloji kullan›m›n›n çevreye etkilerinin bilimsel olarak incelenmeye baﬂlamas› ile geliﬂen bilimsel teknolojik yan› da vard›r. Bunun ilk kilometre taﬂlar›ndan
biri olarak kimyasal tar›m ilaçlar›n›n do¤al çevreye etkilerini konu olan Silent
Spring (Sessiz Bahar)6 an›lmaktad›r.7 Çevrebilim, belli etmenlerin neden olduklar›
tekil olgular› incelemekten çevreyi bütünsel olarak, girift iç etkileﬂimleri ile ele almaya do¤ru h›zla evrimleﬂmiﬂtir. Bu dönüﬂüm, karmaﬂ›k, lineer olmayan, geri-bildirimli sistemlerin matematikte ve do¤a bilimlerinde kuramsal olarak daha iyi anlaﬂ›lmaya baﬂlad›¤› 80’li y›llara denk düﬂmektedir.
Do¤an›n bir tür normatif eti¤in konusu yap›lmas›, tüm canl› varl›klar›n ereksel
-teleolojik- olarak bir erdeme sahip olduklar› sav› biçiminde insanlar›n çevre ile
olan iliﬂkisinin etik temellerinin araﬂt›r›lmas› Aristo’ya kadar geri gitmektedir.8
Modern ça¤da (19. yüzy›lda) faydac› gelenek, çevreyi salt yarar aç›s›ndan ele alm›ﬂt›r.9 Yirminci yüzy›lda ise do¤ay› mümkün oldu¤u kadar az müdahale ederek, içkin de¤erleri nedeniyle ‘koruma’ ile insan toplumuna azami yarar sa¤layacak biçimde ‘yönetme’ yaklaﬂ›mlar› aras›nda sürekli bir gerilim var olmuﬂtur. Bu iki yaklaﬂ›m aras›ndaki fark›n etik olmaktan öte adeta varoluﬂsal bir içerik taﬂ›d›¤›, gerçekli¤in tamamen farkl› gözlüklerden alg›lanmas› anlam›na geldikleri söylenebilir.10
Bireylerin, kurumlar›n ya da topluluklar›n oldu¤u kadar bilim insanlar›n›n da
çevreye iliﬂkin sorumluluklar›na yaklaﬂ›mlar yukar›da an›lan çeﬂitlilikten paylar›n›
almaktad›rlar. ‹nsan›, do¤ada yaﬂayan (ama ondan ayr›) bir varl›k, çevreyi ise içinde bar›n›lan bir ev gibi düﬂünen insan merkezli yaklaﬂ›m›n çevre eti¤ine yaklaﬂ›m›
esas olarak faydac› bir yaklaﬂ›md›r. Bu yaklaﬂ›m, çevreyi, bugünün toplumu için
sürdürülebilir kalk›nma stratejileri içinde yönetmek ve gelecekteki kuﬂaklara da
içinde yaﬂanabilir bir dünya b›rakmak diye özetlenebilecek bir etik anlay›ﬂ üretir.
Çevresel adalet11 kavram›, bu anlay›ﬂa göre, o çevrede bar›nacak olan insanlar›n
haklar›n› korumak ya da onlara adil davranmakla ilgilidir. Ancak bugün, derin
ekoloji anlay›ﬂ› da denilen çevre-merkezli etik anlay›ﬂ›, evreni bir bütün olarak ele
almakta, çevrenin do¤rudan do¤ruya etik ilginin oda¤› olma ‘ehliyetine’ sahip oldu¤unu ileri sürmektedir.12 Çevrenin de etik eylemin dolays›z nesnesi olabilece¤i
çok yeni ortaya ç›kan bir fark›ndal›kt›r.
6 Carson, R. L. (1964) Silent Spring, Sessiz Bahar. (Çev. Ça¤atay Güler) Palme, 2004.
7 Hem çevre hareketinin tarihçesi, hem de insan›n çevresi ile iliﬂkisinin felsefi boyutunun tarih içinde
geliﬂimi konusunda bir kaynak kitap: Des Jardins, J. (2006) Çevre Eti¤i (Çev. Ruﬂen Keleﬂ). ‹mge Kitabevi
Yay›nlar›, Ankara.
8 a.g.e., s. 73 ve sonras›.
9 a.g.e., s. 78 ve sonras›.
10 a.g.e., s. 418.
11 a.g.e., s. 435 ve sonras›.
12 a.g.e., s. 119 ve sonras›, s. 251 ve sonras›, s. 411 ve sonras›.

- 60 - Bilim Etiği Elkitabı

Bugün var›lan noktada, küresel ›s›nma kendi baﬂ›na toplumsal, demografik,
ekonomik, politik nedenleri ve yans›malar› olan çok girift bir problem ve bir yak›n
tehdit olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu nedenle, yak›n vadede belki daha pragmatik yaklaﬂ›mlar13 daha geçerli olacaklard›r. Bilim pratik bir tak›m sorunlar›n çözümünden (do¤al kaynaklar›n iyi yönetilmesi, sürdürülebilir enerji, tar›m, su stratejilerinin geliﬂtirilmesi, biyoçeﬂitlili¤in, hayvan haklar›n›n korunmas›, uzay›n kirletilmemesi) do¤al/kültürel/tarihsel çevrenin bir bütün olarak ele al›nmas›, insan
onurunun çi¤nenmedi¤i daha hakkaniyetli global politikalar için seçenekler geliﬂtirilmesine kadar pek çok konuda yeni ufuklar açabilir.
Her bilim dal›ndan ve meslekten bilim insanlar›n›n bugün çevreye iliﬂkin temel
etik sorumluluklar› oldu¤u söylenebilir. Bu sorumluluklar konusundaki önerilerimiz ﬂöyledir:
1. Bilim e¤itimini insan merkezli olmaktan ç›kart›p çevre merkezli hale getirerek, do¤rudan do¤ruya evrene karﬂ› taﬂ›d›¤›m›z etik sorumluluklar konusunda duyarl› ö¤renciler yetiﬂtirmek ve çevreci bir popüler duyarl›l›¤›n geliﬂmesini özendirmek.
2. Bilimsel araﬂt›rma eti¤inin bir boyutunun da çevre etkisi olmas› gerekti¤ini
benimsemek.
3. Kurumsal etik kurullar›n›n çevresel etkilere de e¤ilmesini sa¤lamak. (Bkz. Bölüm 6.)
4. Uzmanl›k alan›na uygun olarak, geliﬂtirilen yeni ürünler ya da teknolojilerin,
önerilen ekonomik, demografik politikalar›n, enerji, toprak ve su yönetim seçeneklerinin çevre üzerine olas› etkilerini titizlikle araﬂt›rmak; olumsuz etkileri aza
indirecek çözümler aranmas›na yard›mc› olmak.
5. Uzmanl›¤›na baﬂvuruldu¤u tüm durumlarda, çevre etkileri aç›s›ndan uygun
olmayan teknolojilerin uygulanmas›na ya da politikalar›n benimsenmesine karﬂ›
ç›kmak; bu konuda ç›kar çat›ﬂmalar›ndan uzak durmak. Hükümet, yerel yönetim
ve bireyler düzeyinde, karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz problemler hakk›nda do¤ru bilgilendirilme hakk›n› yaﬂama geçirmeye katk›da bulunmak.
Türkiye’de çal›ﬂan ve yaﬂayan bilim insanlar› olarak, ülkenin çevre sorunlar› ve
Türkiye’nin çevre ile ilgili uluslararas› yükümlülükleri14 konusunda bilgilenmek,
tüm bu sorumluluklar› yerine getirmek için gereklidir.

13 a.g.e., s. 511.
14 Algan, N., Dündar, A.K. (2003) Türkiye’nin Çevre Konusunda Verdi¤i Sözler. TÜBA Raporlar› 8.
Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara.
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5. ET‹K ‹HLALLER‹NE KARﬁI ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER VE ET‹K E⁄‹T‹M‹
Asl› Tolun
Bilim eti¤i ve akademik özgürlükler bilimin olmazsa olmaz önkoﬂulu1 oldu¤undan, bilim insan› hem entelektüel özgürlük ortam›n›n yarat›lmas›nda hem de bilim eti¤i e¤itimi konusunda sorumluluk üstlenmek zorundad›r.
Bilimsel araﬂt›rma ve uygulamada dürüstlük, özünde do¤ru sözlü, adil ve hakkaniyetli olmaktan geçer. Ancak bunun ötesinde, bilim toplulu¤unun uzun y›llar›n deneyim birikimi ile üzerinde oydaﬂ›ma vard›klar› usul, kural ve yöntemleri de
içerir. Bilim eti¤i e¤itimi ço¤u kez dar anlamda meslek eti¤i olarak anlaﬂ›lmakta ve
bir ‘yap-yapma’ cetveline indirgenmektedir. Halbuki ‘kurallara göre hareket etmek’ her durumda ‘ahlakl› olmak’la ayn› ﬂey olmad›¤› gibi,2 bilimcinin karﬂ› karﬂ›ya kalabilece¤i tüm farkl› durumlar için reçeteler vermek de imkâns›zd›r. Sa¤lam
bir etik formasyonu, iyi davran›ﬂ›n anlam›, temelleri ve imkânlar› konusunda e¤itimi de içermek zorundad›r.

Bilim Eti¤i E¤itimi
Sadece bilim insan›n›n de¤il, toplumun tüm bireylerinin kendi temel sorumluluk, yükümlülük ve haklar›n› tam olarak kavrayabilmeleri için her bireyin etik e¤itimi görmesi elzemdir. Bilim insan›n›n bunlara ek olarak bilimsel araﬂt›rman›n nas›l yap›laca¤› üzerine e¤itim görmesi gerekir. ‹nsan haklar› gibi ilkö¤retim ders konular›yla baﬂlayan etik e¤itimi, ö¤rencinin entelektüel birikiminin artt›¤› üniversite ö¤reniminde meslek eti¤ini de kapsayacak biçimde daha ileri bir düzeyde yap›lmal›d›r. Ülkemizde etik bilinci düzeyinin düﬂüklü¤üne iyi bir örnek, daha önce
(Bölüm 4, s. 49) de belirtildi¤i gibi derslerde kopya çekmenin yayg›nl›¤›d›r. Her ö¤1 Drenth, P., “Ethics, a Condition of Science,” TÜBA Bilim Eti¤i Sempozyumu, 14-15 Aral›k 2007.
(Yay›na haz›rlan›yor.)
2 Kuçuradi, ‹., “Ethics, Professional Ethic And A Different Approach To Ethics,” TÜBA Bilim Eti¤i
Sempozyumu, 14-15 Aral›k 2007. (Yay›na haz›rlan›yor.)
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renim basama¤›nda kopyac›l›k o kadar kabul görmektedir ki, çektikleri kopya ile
böbürlenen ö¤renci say›s› az›msanmayacak kadar çoktur. Toplumun sosyal de¤erlerini yans›tan bu durum birçok Bat› ülkesinde çok farkl›d›r; kopyac›l›¤›n cezas›
okuldan/üniversiteden at›lmad›r.
YÖK Ö¤renci Disiplin Yönetmeli¤i’nde ise genel tan›m›yla “kopya çekmek” eylemi “yüksekö¤retim kurumundan bir veya iki yar›y›l için uzaklaﬂt›rma cezas›n› gerektiren” disiplin suçu olarak tan›mlanm›ﬂ olmakla birlikte, kopya çekme ve baﬂka
sahtecilik suçlar› için genelde çok daha hafif cezalar verildi¤ini bilmekteyiz. YÖK
ö¤renci disiplin yönetmeli¤inde sahtecilik sözcü¤ü ise hiç geçmemektedir. YÖK
Yönetici, Ö¤retim Eleman› ve Memurlar› Disiplin Yönetmeli¤i’nde ise sahtecili¤in
yan› s›ra kopya sözcü¤ü de hiç geçmemektedir. Gerek ö¤rencilerin, gerekse ö¤retim elemanlar›n›n Üniversiteleraras› Kurul’dan ya da çal›ﬂt›klar› kurumlardan ald›klar› cezalar için yarg› yolu aç›kt›r. Ceza alanlar›n önemli bir k›sm› yarg›ya baﬂvururlar ve bunlar›n büyük ço¤unlu¤u dava sonucunda cezadan kurtulurlar. Bu durum e¤itimde etik ilkelerin yerleﬂmesine engeldir. Sahtecilik ve telif haklar› ihlallerinin yasalara göre suç oluﬂturmalar› ›ﬂ›¤›nda bu tür davalar›n davac› lehine sonuçlanmas›n› anlamak olanakl› de¤ildir. (Bkz. Ek 1 ve Ek 6)
Kopyac›l›k ‘baﬂkas›n›n eserini kendine mal etmek’ oldu¤undan, aﬂ›rman›n yan›nda bir çeﬂit sahteciliktir (Araﬂt›rmada ve yay›n yoluyla ‘aﬂ›rma’ ve ‘sahtecilik’ tan›mlar› için Bkz. Bölüm 2 ve 3). Kopyac›l›¤›n çeﬂitli türleri bulunur: s›nav ve ödevlerde bir baﬂka ö¤rencininkinden ya da kitaptan çekmek, internetten ulaﬂt›¤› yaz›lar› kendininmiﬂ gibi sunmak vb. Ödevin bir k›sm›n› ya da tamam›n› bir baﬂka kiﬂiye yapt›rmak da e¤itimde sahtecili¤in bir türüdür.
E¤itimde etik ihlallerini önlemenin yolu, her türlü etik ihlalinde oldu¤u gibi etkin bir e¤itimden geçer. ‹lk ve orta e¤itimde insan haklar› ile di¤er insanlara ve
çevreye karﬂ› görev ve sorumluluklar ö¤retilerek genel etik ilkeler üzerine temel
e¤itim verilmelidir. Bu tür bir e¤itim kopyac›l›¤›n, aﬂ›rmac›l›¤›n ve sahtecili¤in ne
oldu¤unu ve neden yap›lmamas› gerekti¤ini de içermelidir. Böylece her ö¤renci
etik kavramlar› ö¤renmiﬂ olarak yüksek e¤itime baﬂlayacakt›r.
Baz› üniversitelerde yeni kay›t yapt›ran her ö¤renciden yalan söylemeyece¤ine
ve sahtecilik yapmayaca¤›na dair taahhüt al›nmaktad›r. Hatta baz›lar› bu taahhüdü daha geniﬂ tutarak akademik baﬂar› için elinden geleni yapaca¤›na, etkinliklerinin tümünde dürüst olaca¤›na, üniversitenin etik koduna, kurallar›na ve yönetmeliklerine uyaca¤›na dair söz al›r. Ek olarak, etik ilkelere hem ö¤rencilerin, hem
de ö¤retim elemanlar›n›n uymay› kabul etti¤ine dair genel bir yaz› üniversite sitesine konulabilir. Bu tür bir uygulaman›n ö¤rencinin bilinçlenmesine katk› sa¤lamas› nedeniyle çok yararl› oldu¤u düﬂünülmektedir. Ülkemizde buna benzer uygulamalar henüz çok yenidir. Baz› ö¤retim üyeleri ö¤rencilerinde sahtecili¤i önlemek
amac›yla dersin baﬂ›nda, “bu dersin s›nav ve ödevlerinde kopya çekmeyece¤ime ve
baﬂkas›n›n çekmesine yard›mc› olmayaca¤›ma söz veriyorum”; s›navlarda “bu s›-
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navda kopya çekmedim ve kopya vermedim”; laboratuvar raporu ve ödevlerde
“kendim haz›rlad›m, bir yerden kopya çekmedim” türünden taahhütler almaktad›rlar.
Üniversitede s›nav, ödev ve laboratuvar raporlar›yla ilgili etik ilkelerin yan› s›ra, bilimsel araﬂt›rman›n nas›l yap›laca¤› konusunda e¤itim verilmelidir. “Nas›l bilim insan› olunur” ya da benzer baﬂka isimli derslerde etik ilkeler ö¤retilir ve ayr›ca araﬂt›rma yapmada gereken temel beceriler kazand›r›l›r: Araﬂt›rma raporu yaz›m›, parasal destek iste¤i baﬂvurusu haz›rlanmas›, araﬂt›rma yöntemlerinde temel
ilkeler vb. Bu derslerde iﬂlenmesinde büyük yarar olan çok önemli baﬂka bir konu
ise meslek eti¤idir. Farkl› mesleklere özgü etik konular bu derslerde ele al›nabilir.
Baz› ülkelerde bu tür dersler hem lisans e¤itiminde, hem de lisansüstü e¤itimde
zorunludur. Bu tür bir dersin içeri¤i için farkl› modeller mevcuttur.
‹yi bir etik e¤itimi alm›ﬂ bir lisansüstü tez ö¤rencisi hem tezini temel alacak çal›ﬂmalar›, hem de tezin yaz›m›n› etik ilkelere uygun bir biçimde gerçekleﬂtirecektir. Bundan emin olmak için teze baﬂlarken ö¤renciden bir taahhüt al›nabilir. Taahhüt için ﬂu ana hatlar önerilmektedir: “Tezin planlanmas›ndan yaz›m›na kadar
tüm basamaklar›nda etik ilkelere uyaca¤›ma, teze yazaca¤›m tüm bilgileri etik ilkelere uyarak elde edece¤ime, tez çal›ﬂmas›yla elde edilmemiﬂ bilgi ve yorumlara
kaynak gösterece¤ime söz veriyorum. Tezimde bir etik d›ﬂ› davran›ﬂ saptan›r ise,
derecemin geri al›naca¤›n› bilmekteyim.” Tez çal›ﬂmas› için gerekti¤inde kurumun
(üniversite ya da yüksek teknoloji enstitüsü) etik kurulundan mutlaka izin al›nmal›d›r. Dolay›s›yla taahhüde, “Bu tez çal›ﬂmas› için gerekli etik izin al›nm›ﬂt›r” ya da
“Bu çal›ﬂma etik izin gerektirmemektedir” ibaresinin eklenmesi yerinde olur. Ö¤renci taahhüdü bir ﬂahitle birlikte imzalayabilir. Tez dan›ﬂman›n›n ﬂahit olmas› uygundur. Ö¤renci tezi bitirdi¤inde ise tezinin ilk sayfalar›nda taahhüdü do¤rultusunda bir beyanda bulunabilir: “Tezin planlanmas›ndan yaz›m›na kadar tüm basamaklar›nda etik ilkelere uydu¤umu, teze yazd›¤›m tüm bilgileri etik ilkelere uyarak elde etti¤imi, tez çal›ﬂmas›yla elde etmedi¤im tüm bilgi ve yorumlara kaynak
gösterdi¤imi beyan ederim.” Ek olarak: “Bu tez çal›ﬂmas› için gerekli etik izin al›nm›ﬂt›r” ya da “Bu çal›ﬂma etik izin gerektirmemiﬂtir” yaz›labilir. Tezin etik izin gerektirip gerektirmedi¤i ve gerektirdi¤i durumda etik kurulundan izin al›nmas›n›,
ö¤rencinin ba¤l› oldu¤u enstitünün izlemesi yerinde olur. Etik izninin al›nm›ﬂ olmas›n› ö¤renci teze baﬂlad›¤›nda enstitü yönetimi istemelidir. Gerekli izin al›nmad›¤› durumda, tez çal›ﬂmalar›n›n gerçekleﬂtirildi¤i ö¤retim kurumu etik izni olmayan bir çal›ﬂman›n yap›lmas›na izin vermiﬂ duruma düﬂer ki, bu da kendi baﬂ›na bir
etik ihlalidir.
Tez dan›ﬂman›n›n, lisansüstü tezinin yaz›l›ﬂ›nda aﬂ›rmac›l›k yap›lmad›¤›n› denetlemesi iyi olur. Bilhassa ‹ngilizce bir tezde internet kaynaklar›ndan do¤rudan
al›nm›ﬂ tümceler olabilir. Bu kaynaklarla tezi karﬂ›laﬂt›r›p al›nt›lar› ortaya ç›karan
programlar bulunmaktad›r. Bu programlar ödev ve raporlar için de kullan›labilir.
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Özellikle deneysel çal›ﬂma yürüten ö¤rencilere tez çal›ﬂmalar›yla ilgili defter
tutmalar›n› ö¤retmek ve bundan emin olmak amac›yla defterleri izlemek sahtecili¤i önlemede etkindir. Defter tutma sadece bulgular›n unutulmamas› için de¤il,
bulgular›n belgelenmesini ve de¤iﬂtirilememelerini de sa¤layan bir kay›t sistemidir. Ö¤renci çal›ﬂmas›na baﬂlad›¤›nda defterinin her sayfas› s›rayla numaralan›r ve
dan›ﬂman toplam sayfa numaras›n› not ederek imzalar. Defterlerin en az beﬂ (ya
da yedi) y›l saklanmas› önerilmektedir. (Bkz. Bölüm 2, Araﬂt›rma Kay›tlar›n›n Saklanmas›, s. 19)
Etik d›ﬂ› davran›ﬂ›n önlenmesinin ya da en aﬂa¤› düzeye indirilmesinin yolu etik
ilkelerin toplum de¤erlerinin bir parças› olarak yerleﬂmesinden geçer. Bu ilkelerin
yerleﬂmesi onlar›n bireylerce içselleﬂtirilmesine dayansa da, bunun gerçekleﬂmesinden akademiler, üniversiteler, üniversiteleraras› kurumlar, araﬂt›rma enstitüleri, bilim insanlar›n›n meslek kuruluﬂlar›, bu kurumlar›n etik kurullar› vb. sorumludur. Bu
kurumlara ﬂu tür görev ve sorumluluklar düﬂmektedir:
• Etikle ilgili gerekli tan›mlar› yapma
• Elemanlar›na yeterli etik e¤itimi sa¤lama
• ‹hlallerin aç›kça tart›ﬂ›lmas›na zemin haz›rlama
• Etik ihlallerini soruﬂturmada güvenilir ve saydam yöntemler geliﬂtirme
• Tamamlanan soruﬂturmalar› aç›klama
• ‹ﬂe al›m, yükseltme, proje destek vb. ödüllerini mant›kl› temellere dayand›rma

Uluslararas› Forumlarda Etik ‹hlallere Karﬂ› Al›nmas›
Önerilen Önlemler
Ekonomik ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma Örgütünün (Organisation for Economic
Co-Operation and Development: OECD) Küresel Bilim Forumu (Global Science Forum) taraf›ndan 22-23 ﬁubat 2007 günlerinde Tokyo’da düzenlenmiﬂ olan çal›ﬂtay›n ‘Bilimsel Bütünlü¤ün Sa¤lanmas› ve Yanl›ﬂ Davran›ﬂlar›n Önlenmesi için En ‹yi
Usuller’ baﬂl›kl› resmi olmayan raporu (Unofficial Report on Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct), 17-19 Eylül 2007 günlerinde Lizbon’da yap›lan Araﬂt›rma Eti¤i Dünya Konferans›’na sunulmuﬂtur. Bu raporda ﬂöyle denilmektedir:3
“OECD çal›ﬂtay› ile ba¤lant›l› olarak araﬂt›rmada yanl›ﬂ davran›ﬂ›n s›kl›¤›n› azaltmak için birçok potansiyel çare belirlenmiﬂtir. Bunlar aﬂa-

3 www.oecd.org/dataoecd/1/26/14116226.pdf
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¤›da s›ralanm›ﬂt›r. Eﬂzamanl› uygulanabilir iki temel yaklaﬂ›m dolay›s›yla bunlar, toplumun genelde suçla baﬂa ç›kmak için kulland›¤› çarelere benzerlik sergilerler: (1) önleme ve (2) engelleme/zorunlu k›lma. Birinci yaklaﬂ›m, araﬂt›rmada yanl›ﬂ davran›ﬂ›n temelinde yatmakta olan, ‘yatk›n bireylerin yerleﬂik bilimsel normlar› ihlal etme
eﬂi¤ini aﬂmalar›na neden olabilecek sistematik etkenlere’ odaklan›r.
‹kincisi ise suçlu bireyleri bilim toplulu¤undan d›ﬂlamay› amaçlar;
böylece yanl›ﬂ davran›ﬂ›n vahim sonuçlar›n› sergileyerek di¤erlerini
cayd›r›r. At›labilecek ad›mlar›n baz›lar› ﬂunlard›r:
• Araﬂt›rmada yanl›ﬂ davran›ﬂ iddialar›n›n ele al›nmas›na yönelik resmi bir sistemin tasarlanmas› ve yürürlü¤e konulmas›. OECD raporunun 4.-7. bölümlerinde s›ralanan mesele ve sorular dikkate al›narak,
sistem yerel koﬂullar ve gereksinimlere göre ﬂekillendirilmelidir.
• Benzer olaylar için cayd›r›c› olmas› amac›yla soruﬂturmalar›n sonuçlar› hakk›nda bilimsel toplulu¤un bilgi edinebilmesinin sa¤lanmas›.
(Soruﬂturman›n sonuçlar› ulaﬂ›labilir olmal›, ancak kiﬂilerle ilgili
mahremiyet ve gizlili¤e uyulmal›d›r).
• Tan›mlar›n, standart/normlar›n, kurallar›n ve davran›ﬂ kodlar›n›n
benimsenmesi. Bunlar üç alan› kapsar: 1) iyi bilimsel araﬂt›rma prati¤i/yol-yordam izleme (örne¤in, deney tasar›m›, laboratuvar güvenli¤i, hata analizi, bulgular›n elde edilmesi, seçilmesi ve bulgulara ulaﬂ›mla ilgili yordamlar.); 2) eti¤in geleneksel konular› (örne¤in,
insan kat›l›mc›lar›n haklar›, deney hayvanlar›na nas›l davran›ld›¤›,
insan üreme biyolojisinin felsefi/ahlaki boyutlar› ve silah araﬂt›rmalar›); ve 3) bu raporda bahsedilen türdeki yanl›ﬂ davran›ﬂlar.
• Özenle tasarlan›p uygulanacak e¤itsel önlemlerle, kural ve standartlar›n içselleﬂtirilmesinin teﬂvik edilmesi. Ders program› tasar›m›
kilit bir konudur; e¤itim önlemlerinin ne zaman (bilimsel mesle¤in
hangi aﬂamas›nda) en etkili oldu¤u sorusu da.
• Ö¤renci ders programlar› ile akademik, idari ve teknik personelin
e¤itimine araﬂt›rmada sorumlu davran›ﬂ konusunda e¤itimin eklenmesi. Lisansüstü ö¤rencilerinin, doktora sonras›nda karﬂ›laﬂabilecekleri bask›lar konusunda gerçekçi bir biçimde e¤itilmeleri özel
bir de¤er taﬂ›maktad›r.
• Araﬂt›rma kurumlar› (örne¤in üniversite birimleri ve büyük laboratuvarlar) düzeyinde yanl›ﬂ ve kusurlu davran›ﬂla ilgili meselelerin
aç›k ve içten bir ﬂekilde tart›ﬂ›lmas›n›n etkin olarak teﬂvik edilmesi.
Pek de sosyal olmayan araﬂt›rmac›lar›n zararl› olabilecek yal›tlanmalardan korunmalar›; araﬂt›rma iﬂbirliklerinde ortaklar›n sorum-
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luluklar›na aç›kl›k getirmek amac›yla, meslektaﬂlar aras›nda iﬂbirli¤i/dayan›ﬂma kurulmas›n›n ve iletiﬂim a¤lar› oluﬂturmas›n›n teﬂvik
edilmesi. Kurumsal düzeyde ise araﬂt›rmada dürüstlük standart ve
normlar›n› görünür bir ﬂekilde benimseyerek örnek olan önderlerin, grup liderlerinin ödüllendirilmesi.
• ‹ﬂe alma ve yükseltmelerde yay›nlar›n niceli¤ini de¤il de iﬂ kalitesinin/niteli¤inin ödüllendirilmesi.
• Mümkün oldu¤unca proje deste¤i baﬂvurular›n›n ve de¤erlendirme sisteminin ak›ﬂ›n›n h›zland›r›lmas›, mant›kl› bir zemine oturtulmas› ve yal›nlaﬂt›r›lmas›.
• Bilimsel yay›nlarda (ve proje deste¤i baﬂvurular›nda) ﬂu konularda
aç›k, ortak standartlar benimsenmesi:
- ortak yazarlar›n yükümlülüklerini de içeren bir biçimde makalelerde yazarl›k isterleri
- yay›nlanacak görüntülemelerde kabul edilebilecek görüntüiﬂlem çeﬂitleri birincil ve ikincil bulgular›n genel bilim toplumunun eriﬂimine aç›lmas› koﬂullar›
- sonuçlar›n yay›mlanabilme koﬂullar› (örne¤in sponsorun izni ile
ya da izni olmaks›z›n)
• Yay›nlarda, önerilerde, raporlarda vb. aﬂ›rmay› belirleyebilen bilgisayar destekli araçlar›n (yaz›l›mlar›n) kullan›m›. Görüntülemelerde,
verilerde, ﬂekillerde vb. sahtecili¤i saptamaya yönelik yaz›l›mlar›n
geliﬂtirilmesinin teﬂvik edilmesi.”
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6. ET‹K KURULLARI
Ali Tekcan
Etik Kurullar›n›n Oluﬂturulmas›
Bilimsel dergilerin ve araﬂt›rmalara maddi destek sa¤layan kurumlar›n, makaleleri ya da proje önerilerini de¤erlendirmeye alabilmesi veya kabul edebilmesi
için söz konusu araﬂt›rman›n etik aç›dan uygun bulunmuﬂ olmas› gerekmektedir.
Bu nedenle araﬂt›rma projesi önerilerinin zaman›nda ve nitelikli de¤erlendirilebilmesi için kurum etik kurullar›n›n yeterli uzmanlaﬂma ve donan›ma sahip olmalar›
büyük önem taﬂ›maktad›r. Canl›larla ilgili baﬂvurular› gözden geçiren kurullar, genel olarak ‘insan araﬂt›rmalar› etik kurullar›’ ve ‘hayvan araﬂt›rmalar› etik kurullar›’ olarak ikiye ayr›lmaktad›rlar. T›p fakülteleri bulunan üniversitelerde t›p araﬂt›rmalar› için ayr› bir etik kurulu (ya da kurullar›) oluﬂturulmas› yayg›n bir e¤ilimdir;
ancak UNESCO normlar› farkl› konularda üniversite (ya da araﬂt›rma kurumu) çap›nda kurullar oluﬂturulmas›n› gerektirmektedir. Üniversite içinde bulunan birimlerin özelliklerine göre veya etik ba¤lamda ortaya ç›kabilecek yeni gereksinim ve
hassasiyetlere göre etik kurullar› daha da çeﬂitlenebilmektedir. Baz› üniversitelerde çevre konusundaki araﬂt›rmalar› de¤erlendirmek üzere Çevre Etik Kurulu oluﬂturulmas› bunun somut bir örne¤idir. ‹ﬂlevlerinden biri böyle ba¤›ms›z etik kurullar›n›n koordinasyonu olan bir Etik Üst Kurulu’nun oluﬂturulmas› da önem taﬂ›maktad›r.

Etik Kurullar›n›n Bileﬂimi
Etik kurullar› mümkün oldu¤unca proje baﬂvurular›n›n gelebilece¤i alanlar›n
çeﬂitlili¤ini yans›tacak biçimde ilgili konular›n uzmanlar›ndan oluﬂmal›d›r. Genel
olarak bak›ld›¤›nda insan araﬂt›rmalar› kurullar›nda psikoloji, sosyoloji, iktisat, iﬂletme, e¤itim, biyoloji ve biyomedikal alanlar›ndan; hayvan araﬂt›rmalar› kurullar›nda ise biyoloji, veterinerlik, fizyoloji, psikoloji gibi alanlardan uzmanlar yer al›r.
T›p araﬂt›rmalar› etik kurullar›nda ise farkl› t›p alanlar›n› temsil eden araﬂt›rmac›Bilim Etiği Elkitabı - 69 -

lar yan›nda mutlaka deontoloji uzmanlar› da yer al›r. Ayr›ca, etik kurullar›nda hukuk, felsefe gibi etik de¤erlendirmeye daha farkl› yönlerden bakabilecek uzmanlar›n ve kurum d›ﬂ›ndan üye ya da üyelerin yer almas›n›n yap›lan de¤erlendirmelerin kalitesini art›raca¤› kesindir. Etik kurullar› gerekti¤inde kurul d›ﬂ›ndan uzmanlardan da görüﬂ istemelidirler. Avrupa Komisyonu, etik kurullar›n›n toplumun
temsili bir örne¤i olmas› gerekti¤i düﬂüncesinden hareketle, destek için baﬂvuran
araﬂt›rma önerilerini de¤erlendirmek üzere kurdu¤u etik kurullar›ndaki üyelerin
%45’inin kad›n olmas›n›n hedeflemektedir.1

Kurullar›n Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
Etik kurullar›n›n temel görevi araﬂt›rma önerilerinin etik ilkelere uygunluk aç›s›ndan de¤erlendirilmesidir. Araﬂt›rmada etik aç›dan sorun teﬂkil edecek bir durum söz konusu de¤ilse, araﬂt›rmada kullan›lan yöntem, tasar›m ve prosedürlerin
bilimsel uygunlu¤unun/niteliklerinin de¤erlendirilmesi etik kurulunun sorumluluk
ve yetki alan› d›ﬂ›nda tutulmal›d›r. Araﬂt›rmac›lar›n etik kurullarla ilgili s›k rastlanan ﬂikâyetlerinden biri bu yetki s›n›r›n›n aﬂ›lmas› konusudur.2
Etik kurullar›n, bir araﬂt›rmaya onay verip vermeme d›ﬂ›nda araﬂt›rmaya iliﬂkin
de¤iﬂiklik isteme ve gerek görüldü¤ünde etik onay alm›ﬂ araﬂt›rmalar› izleme alt›na alma yetkisine de sahip oldu¤u genellikle etik yönetmeliklerinde yer almaktad›r. Do¤rudan ifade edilmese de buradan ç›kan bir sonuç, etik kurullar›n›n araﬂt›rmalar›n etik sorunlardan dolay› geçici olarak ya da tamamen durdurulmas› konusunda karar verebilece¤idir. Bu tür kararlar›n uygulamas›n›n üniversitelerde sözü
edilen yönetmeliklerin yürütücüsü olan rektörlükler taraf›nda yap›lmas› gerekmektedir. Etik onay almam›ﬂ ya da etik onay› iptal edilmiﬂ araﬂt›rmalar›n sürdürülmesi durumunda da benzer bir yol izlenebilir. Amerika Birleﬂik Devletleri’ndeki uygulamalarda etik kurullar›n›n araﬂt›rman›n durdurulmas›na karar verme yetkisi oldu¤u gibi, bu kararlar›n kurum içinde herhangi bir kiﬂi veya birim taraf›ndan de¤iﬂtirilemeyece¤i de belirtilmektedir.
Etik kurullar› ile birlikte çal›ﬂma konusunda araﬂt›rmac›lara da önemli görevler
düﬂmektedir. Etik onay alm›ﬂ bir araﬂt›rman›n devam› niteli¤inde bir araﬂt›rmaya
baﬂlamay› düﬂündüklerinde, bu iki araﬂt›rman›n içerik aç›s›ndan büyük ölçüde örtüﬂtü¤ünü düﬂünseler bile bu konuda etik kuruluna dan›ﬂmalar› yerinde olacakt›r;
etik kurula de¤iﬂikliklerin neler oldu¤una dair bilgi verip bu araﬂt›rma için etik kurulu onay› gerekip gerekmedi¤i konusunda görüﬂ alarak buna göre hareket etmelidirler. Benzer biçimde, etik onay alm›ﬂ bir araﬂt›rma s›ras›nda araﬂt›rmac› beklen1 Pauwels, E. (2007) Ethics for Researchers: Facilitating research excellence in FP7. European
Commission.
2 Pollick, A. (2007) IRBs: Navigating the maze. Association for Psychological Science Observer, 20,
16-21.
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medik etik sorunlar›n ortaya ç›kt›¤›n› fark etti¤inde bunu da etik kurula bildirmeli ve etik kurulunun karar›na göre davranmal›d›r. Etik onay alm›ﬂ bir araﬂt›rma ile
ilgili olarak araﬂt›rma ekibi d›ﬂ›ndan gelecek ﬂikâyetlerin de¤erlendirilmesi de etik
kurulun görevleri aras›ndad›r. Yukar›da belirtilen her iki durumda da kurul gelen
ﬂikâyeti incelenmesi gerekti¤ini düﬂünürse, bu süreçte ilgili araﬂt›rman›n geçici olarak durdurulmas›n› isteyebilir. Etik kurullar› bu ve benzer durumlarda izlenecek
süreci mümkün oldu¤unca aç›k biçimde yönetmeliklerinde belirtmelidir.
Etik kurulunun onay vermedi¤i bir çal›ﬂma ile ilgili olarak araﬂt›rmac›lara etik
kurula tekrar baﬂvurma hakk› tan›nmas› için bir itiraz mekanizmas›n›n da oluﬂturulmas› gereklidir. Kurula itiraz sonucunda da uzlaﬂma sa¤lanamad›¤› durumlarda
bir üst merciye baﬂvurulabilmelidir. Yukar›da sözü edilen Etik Üst Kurullar› bu tür
bir iﬂleve sahip olabilir. Etik kurulu yönetmelikleri baﬂvuru sahiplerinden beklentilerini, kurulun yetki ve sorumluluklar›n› ve itiraz süreçlerinin iﬂleyiﬂini aç›k ve net
biçimde ortaya koymal›d›r.
Etik kurullar›n›n sorumluluklar›n›n ve iﬂ yüklerinin gittikçe artmas› muhtemeldir. Bu ba¤lamda doktora ve özellikle de yüksek lisans tezlerinin etik onay baﬂvurular› önem taﬂ›maktad›r. Tezler için yap›lan etik kurul baﬂvurular›n›n baﬂvuru öncesinde tez dan›ﬂmanlar› taraf›ndan incelenmesi, de¤erlendirme sürecinin daha
h›zl› ve sa¤l›kl› olmas›n› sa¤layacakt›r. De¤erlendirme sürecinin daha etkin iﬂleyebilmesi için tezlerin de¤erlendirilmesinde bir alt komisyon taraf›ndan ön de¤erlendirme yap›larak son karar›n tüm etik kurulu taraf›ndan verilmesi yolu benimsenebilmektedir.
Amerika Birleﬂik Devletleri’ndeki bir uygulama da etik kurullara ‘etik kurul
onay› gereklili¤inden muaf olma’ baﬂvurusu yap›labilmesidir. Buradaki temel düﬂünce, insan kat›l›mc›larla yap›lan deneylerde kiﬂilere günlük yaﬂamlar›nda karﬂ›laﬂt›klar›ndan farkl› bir deneyim yaﬂatmayan ve bu nedenle de ola¤and›ﬂ› herhangi bir rahats›zl›¤a maruz b›rakmayacak araﬂt›rmalar›n etik kurul onay›ndan muaf
olabilece¤idir. Ancak bu sistemin baﬂar›l› bir ﬂekilde iﬂleyebilmesi, bu haktan ne tür
araﬂt›rmalar›n faydalanabilece¤inin çok net bir biçimde tan›mland›¤› yasal düzenlemeler ile mümkün olabilmektedir. Bu tür muafiyet de¤erlendirmeleri de genellikle bir alt komisyon taraf›ndan daha h›zl› yap›labilmektedir.
Etik kurullar›n baﬂvuru sahiplerine karﬂ› sorumluluklar›n› da vurgulamak gerekir. Öncelikle baﬂvuru sahiplerinin baﬂvuru koﬂullar› ve tarihleri ile karar›n ne zaman ve nas›l aç›klanaca¤›na iliﬂkin aç›k olarak bilgilendirilmeleri gerekir. Baﬂvuru
sahiplerinin en s›k yak›nd›klar› konunun baﬂvuru yap›lmas› ile karar›n aç›klanmas›
aras›nda geçen sürenin uzunlu¤u oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, kurulun kendi iﬂ yükünü göz önüne alarak hem kurul için gerçekçi olacak hem de araﬂt›rmac›lar› zor durumda b›rakmayacak bir toplant› takvimi yapmas› ve bunu önceden duyurmas› yerinde olacakt›r. Bunun d›ﬂ›nda kurullar›n acilen baﬂlat›lmas› gereken araﬂt›rmalar›n etik onay› konusunda bir yöntem geliﬂtirmeleri de önemlidir (örne¤in, bir do-

Bilim Etiği Elkitabı - 71 -

¤al felaketin insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini incelemeye yönelik bir araﬂt›rma). Bunun d›ﬂ›nda kurul üyeleri, gizlilik ilkesine sad›k kalarak de¤erlendirdikleri araﬂt›rman›n içeri¤ine ya da etik de¤erlendirmesine iliﬂkin bilgileri kurul d›ﬂ›ndaki kiﬂilerle paylaﬂmamal›d›r. De¤erlendirilen projeler ile ç›kar çat›ﬂmas› yaratabilecek biçimde do¤rudan ya da dolayl› iliﬂkisi olan (örne¤in araﬂt›rma projesinin yürütücüsü olan, proje ekibi içinde yer alan ya da proje yürütücüsü ile eﬂ, kardeﬂ gibi yak›n iliﬂkisi olan) kurul üyelerinin bu bilgiyi kurul üyeleriyle paylaﬂmas› ve bu
çal›ﬂman›n de¤erlendirme süreci d›ﬂ›nda kalmas› gerekir.
Etik kurullar›n temel sorumlulu¤u denekleri korumaya yönelik olarak etik bir
de¤erlendirme yapmakt›r. Araﬂt›rma süreci içinde yer alabilecek di¤er etik ihlalleri (örne¤in yazar s›ralamalar› konusundaki tart›ﬂmalar ya da aﬂ›rmac›l›k) bu etik
kurullar›n›n yetki ve sorumlulu¤u d›ﬂ›nda olmal›d›r.
Etik kurullar›n›n yönergeleri veya içtüzükleri incelendi¤inde araﬂt›rmalar›n
‘etik ilkeler’, ‘insan haklar›’, ‘yasal düzenlemeler’ vb. çerçevesinde de¤erlendirildi¤i ifadeleri yer almaktad›r. Etik kurullar›n›n bir iﬂlevinin de araﬂt›rmac›lar›n etik ilkeler konusunda bilgilendirilmesi oldu¤u söylenebilir. Bu nedenle etik kurullar›
kendi yap›lar› ve olanaklar› çerçevesinde e¤itim/bilgilendirme hizmeti de yerine
getirmelidirler. Örne¤in yurtd›ﬂ›nda baz› etik kurullar› isteyen araﬂt›rmac›lara -baz›lar› sanal ortamda olmak üzere- bu konuda temel e¤itim ve sertifika vermektedirler. Bu tür çal›ﬂmalara zaman ve kaynak ayr›lamamas› durumunda etik kurullar› araﬂt›rmac›lar için konu ile ilgili temel yasa, yönetmelik ve di¤er metinler konusunda yönlendirici bir kaynak iﬂlevi görebilirler.

- 72 - Bilim Etiği Elkitabı

Türkiye’de Etik Kurullar›

ﬁevket Ruacan
Türkiye’de bilim eti¤i ile ilgili ilk kurumsal çal›ﬂmalar 1990’l› y›llarda baﬂlam›ﬂt›r. TÜB‹TAK taraf›ndan düzenlenen “Yay›n Eti¤i” konulu toplant› 1996’da ‹stanbul’da yap›lm›ﬂt›r.1
Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan öncelikle insanlar üzerinde uygulanacak ilaç araﬂt›rmalar›n›n etik boyutlar›n› da düzenleyen “‹laç araﬂt›rmalar› Hakk›nda Yönetmelik” 1993 y›l›nda yürürlü¤e sokuldu. Bu yönetmeli¤e göre insanlar üzerinde uygulanacak ilaç araﬂt›rmalar›nda izin verme yetkilerine sahip yerel ve merkezi etik kurullar kurulmas›, deneklerden yaz›l› bilgilendirilmiﬂ onam al›nmas›, geliﬂebilecek
zararlara karﬂ› sigortalanma ve zararlar›n tazmin edilmesi gibi koﬂullar getirildi.
TÜB‹TAK kendi yay›nlar›, burs, ödül ve destek programlar› ile ilgili etik sorunlar› incelemek ve gerekti¤inde yapt›r›mlar önermek üzere 2001 y›l›nda Araﬂt›rma
ve Yay›n Eti¤i Kurulu’nu (AYEK) oluﬂturdu.2
Bu dönem içinde birçok üniversite etik kurullar› oluﬂturarak kendi bünyesi içindeki etik sorunlar› de¤erlendirmeye baﬂlad›.
2001 y›l›nda ç›kar›lan yeni Doçentlik S›nav Yönetmeli¤i’nde, doçentlik s›nav›
döneminde adaylar›n yay›nlar›n›n merkezi jürilerce incelenmesi s›ras›nda ortaya ç›kabilecek yay›n eti¤i sorunlar›n› de¤erlendirmek üzere, “Üniversiteleraras› Kurul
Doçentlik S›nav› Etik Komisyonu” kuruldu.3
2007 y›l›nda Yüksek Ö¤retim Kurulu üniversitelerden gelen etik sorunlar› incelemek ve Kurula önerilerde bulunmak üzere Sa¤l›k Bilimleri, Fen ve Mühendislik
Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlar›nda üç ayr› uzmanl›k komisyonu oluﬂturdu.
Bu sürekli komisyon ve kurullar d›ﬂ›nda özellikle uygulamalardan do¤an etik
sorunlar› incelemek üzere Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan de¤iﬂik zamanlarda özel
etik komisyonlar› kuruldu. Ancak ulusal bir “üst kurul” iﬂlevi görecek, bir dizi yeni konuda etik politikalar›n› oluﬂturacak ve özellikle uluslararas› iﬂbirliklerinde gerekli onaylar› verecek olan ulusal etik kurullar›n›n ülkemizde halen kurulmam›ﬂ olmas›, birçok alanda araﬂt›rmalara sekte vurmaktad›r. Bu durumun h›zla giderilmesi gerekmektedir.

1 Yay›n Eti¤i (1996) Sempozyum. TÜB‹TAK Yay›nlar›, Ankara.
2 http://www.tubitak.gov.tr
3 htpp://www.yok.gov.tr/uak/
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Ek 1
Bilim Eti¤inin Hukuki Cephesi
Ünal Tekinalp
I. Bilim Eti¤inin ve Hukuk Kurallar›n›n Egemen Oldu¤u Alanlar
1. Genel Olarak
1. Bilim eti¤i kurallar›n›n hâkim oldu¤u alan hukukun yönetti¤i alandan daha
geniﬂ oldu¤u için hukuk, bilim eti¤ine uymayan her eyleme de¤il, ancak bir
k›s›m ihlallere müeyyidelerini uygulayabilir. Hukukun etkili olamad›¤› müeyyidesiz alan› ya bilim eti¤i kurallar› ya da genel ahlak›n de¤erler sistemi
denetim alt›nda tutar. Ancak gene de hiçbir düzenlemenin uygulanmad›¤›
bölgeler bulunabilir..
2. Bilim eti¤i kurallar›n›n akademik geleneklerle oluﬂtu¤u ve bu sebeple meslekî denetimin güçlü oldu¤u ülkelerde müeyyidesiz alan ya hiç yoktur ya da
zarar veremeyecek kadar küçüktür. Böylece söz konusu ülkelerde hukuka
oldukça dar bir alan b›rak›lm›ﬂt›r. Zaten, bilim eti¤ine ayk›r›l›klar› sadece veya büyük oranda hukuk ile kontrol etmek o ülkenin akademik hayat› yönünden büyük bir talihsizliktir. Söz konusu ülkelerde bilime duyulan sayg›n›n düzeyi düﬂüktür ve bilim kültürü mevcut de¤ildir.
3. Bilim eti¤ine bilimsel gelenekler ile örf ve adet kurallar› kaynakl›k eder. Geleneklerin aksine örf ve adet hukuki anlamda ba¤lay›c›d›r. Bunlar iyi ve dürüst uygulamalardan y›llar boyu dam›t›lm›ﬂ bulunan yaz›s›z hukuk kurallar›d›r. Örf ve adet kurallar› güçlerini sürekli olarak uygulamalar› dolay›s›yla kazanm›ﬂ olduklar› sayg›dan ve oluﬂturduklar› kültürden al›r. Bilimsel gelenekler akademik toplum için yüksek de¤erler sistemine dayal› bir iç hukuk yarat›r. Ülkemizde bu kaynak geliﬂmemiﬂtir. Bilimsel eti¤e iliﬂkin Türk kurallar›ndan söz etmenin imkân› yoktur. Bunun sebebi, akademik organlar›n ve
gere¤inde soruﬂturma yürüten akademisyenlerin konunun önemine denk

Bilim Etiği Elkitabı - 75 -

bir sorumluluk anlay›ﬂ›yla hareket etmemiﬂ olmalar›nda aranmal›d›r. Bu makalenin tezlerinden biri de söz konusu kayna¤›n yarat›lmas›n›n ve geliﬂtirilmesinin bilimsel eti¤e dahil oldu¤udur.
2. Hukuki Müdahale
4. Bilimsel eti¤e ayk›r› eylem ve uygulamalara, ﬂartlar› varsa, hukuk iki ﬂekilde
müdahale eder.
•
Birincisi, etik kurallar›n› ihlal eden kiﬂinin mensup oldu¤u akademik
kurum baﬂta olmak üzere ilgili birimin veya -varsa- meslek kuruluﬂunun uygulayaca¤› disiplin hukukudur.
•
‹kincisi ise kanundur.

a) Disiplin Hukuku
5. Disiplin hukuku kanun merkezli oluﬂan hukuka nazaran yumuﬂak bir hukuktur (soft law). Çünkü disiplin cezalar› kurumdan uzaklaﬂt›rma d›ﬂ›nda etkili ve cayd›r›c› say›lmayabilir. K›nama, ihtar, maaﬂ kesintisi vs. gibi. Meslek
toplulu¤u hukuku meslek ba¤lam›nda kapal› bir iç hukuktur. Bu iç hukukun
müeyyideleri ceza hukukunun müeyyideleri kadar sert de¤ildir; ancak, kiﬂisel onur yönünden daha zedeleyici olabilir. Çünkü disiplin hukukunun müeyyidelerinin etkisi, ma¤dur ile ihlal eden ikilisinin dar çevresini aﬂ›p ilgili
akademik topluma yay›l›r; manevi yaralar açar; kapal› üniversite toplumu
içinde a¤›r sonuç do¤urur.
b) Kanun
6. Kanun bilimsel eti¤in korunmas› yönünden yetersiz bir araçt›r. Hukukta bilimsel eti¤e uymayan araﬂt›rmaya, projeye ya da rapora ve genel olarak yay›na uygulanabilecek bir müeyyide her zaman bulunmayabilir veya müeyyide yetersiz görülebilir; mahkeme beklenen karar› vermeyebilir. Sonuç her
zaman bilimsel eti¤in mant›¤› ile örtüﬂmeyebilir. Sert müeyyidenin ve yarg›sal kararlar›n uygulanabilme gücünü haiz olmalar›, bu arac› her zaman etkili hale getirmeyebilir. Uygar ülke kanunlar›n›n ‘intihal’ kavram›na yer vermedi¤i, kavram›n hukuki olmad›¤› görüﬂünün yabanc› ve yerli ö¤retide adeta görüﬂ birli¤i halinde savunuldu¤u göz önünde tutulmal›d›r. Buna, yarg›
kararlar›n›n zaman zaman -hukukçu olmayan çevrelerde- yaratt›¤› hayal k›r›kl›klar› (mesela Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu’nun bir intihal iddias› ba¤lam›nda verdi¤i 10 May›s 2005 tarihli ve E.2006/4-230, K.2006/288 say›l› karar)
eklenince, kanun hukukunun bilimsel etikle ba¤daﬂ›r bir uygulaman›n sa¤lanmas›nda pek de uygun bir araç olmad›¤› anlaﬂ›l›r.
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II. Kanun Hukuku Yönünden Derinleﬂme
1. ‹ntihal Kavram›
7. Bilim eti¤inin kanun hukuku cephesinin merkezini k›saca baﬂkas›n›n eserinden aﬂ›rma veya çalma ﬂeklinde tan›mlayabilece¤imiz bir eylem oluﬂturur.
Bu eylem Bat› dillerinde plagiat, plagiarism/plagiory kelimeleriyle ifade olunur. Türkçede yayg›n karﬂ›l›k ‘intihal’dir. Latince kökenli plagiat kelimesi
azat edilen köleleri gasp eden haydutlar için kullan›l›r. An›lan terim insan
korsan› anlam›na gelen plagiarus kelimesinden türemiﬂtir. ﬁair Martialus,
yazd›¤› ﬂiirlerin baﬂkalar› taraf›ndan kendi ﬂiirleriymiﬂ gibi okundu¤undan
ﬂikâyet eder; ﬂiirlerinin azat edilen kölelere benzediklerini söyler; bunlar›,
insan korsanlar›n› and›ran ﬂiir haydutlar›n›n aﬂ›rd›klar›n› belirtip kendilerine
mal ettiklerinden yak›n›r. Martialus ﬂiirlerini okurken ad›n› anmayan, ﬂiirlerini kendi ﬂiirleriymiﬂ gibi okuyup para kazanan bu kiﬂilerin azat edilen kölelere el koyan ‘plagiarius’lar olduklar›n› söyler.1
8. Türk hukukunda kullan›lan ‘intihal’ kelimesinin sözlük karﬂ›l›¤› aﬂ›rmad›r. ‹ntihal, aﬂ›rma veya bu anlama gelebilecek baﬂka bir kelime Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nda (FSEK) kullan›lmam›ﬂ, intihale iliﬂkin bir özel hukuk
hükmü ne FSEK’de ne de Türk özel hukukunda yer alm›ﬂt›r. Bu sessizlik Türk
mevzuat›na özgü de¤ildir. Belli baﬂl› ülkelerin kanunlar›nda da intihale özgü hükümler pek bulunmamaktad›r.
9. Özel hukuk yönünden herhangi bir hükme yer vermemiﬂ olan FSEK, intihali cezai yönden düzenlemiﬂtir. 5728 say›l› kanun ile yap›lan de¤iﬂiklikten önce, FSEK’in, eser sahibinin manevi haklar›na yap›lan tecavüzleri çeﬂitli cezalara ba¤layan 71. maddesinin 3. bendinde “baﬂkas›n›n eserini kendi eseri veya kendisinin eserini baﬂkas›n›n eseri olarak göstermenin veya 15. maddenin ikinci f›kras› hükmüne ayk›r› hareket etmenin” suç oldu¤u belirtilmiﬂti.
1 Birçok fikir ve sanat eserleri hukuku kitab›nda bu bilgi yer al›r. Martialus’un söz konusu yak›nmalar›n›
Türkiye’de ilk defa zikreden Hirsch’tir. Hirsch, Martialus’un ﬂiirlerini kendi ﬂiirleriymiﬂ gibi okuyup
Martialus’u isyan ettiren kiﬂinin ad›n› da yazar: Fidentinus. Martialus’un söyledikleri aynen ﬂöyledir: “Ey
Fidentinus, kitaplar›m› halka kendi eserlerin gibi tan›tt›¤›n rivayet olunmaktad›r. ﬁiirlerimi, ad›m›
zikrederek inﬂad [manzume okuma, ÜT] et, hepsi senin olsun; yok ﬂiirlerimi, kendi ﬂiirinmiﬂ gibi halka
arz edeceksen önce bir kitap sat›n al”, (Hirsch, Ernst E. (1942) Hukukî Bak›mdan Fikrî Say, Birinci Cilt;
Nazari Esaslar, S›naî Haklar (Çev. V. Çernis), s. 21. ‹stanbul Üniversitesi Yay›nlar› N. 162, ‹stanbul. Bu
konuda Klaus Bartels, Neu Zürcher Zeitung’da yazd›¤› “Stichwort “Plagiat”” adl› yaz›da (11.03.2008,
N.58, s.21) ayn› yak›nmalara yer verir. Ayr›ca bu konuda: Ulmer, E. (1980) Urheber –und Verlagsrecht,
3. Auflage, s. 50. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York; Dreyer, D./Kotthof, J./Meckel, A. (2003)
Heidelberger Kommentar zum Urheberrecht, Anhang zu § 23, 24, Anm. 1, s. 359. C. F. Müler Verlag,
Heidelberg; Bainbridge, D. (2002) Intellectual Property, 5th edition, s. 29. Longman, London, New
York.
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Bu suç iki y›ldan dört y›la kadar hapis veya elli milyar liradan yüz elli milyar
liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›lm›ﬂt›. Gene ayn› hükme göre, zarar›n a¤›rl›¤› dikkate al›narak yarg›ç her iki cezaya da hükmetmek yetkisini
haizdi. Mezkûr mülga hükümde intihalin düzenlendi¤i ve tan›mland›¤› ﬂüphesizdir.
10. FSEK’in 5728 say›l› kanunla de¤iﬂik 71. maddesinin 2. bendi ﬂimdi yeni bir
hüküm içermektedir. An›lan hüküm uyar›nca, “Baﬂkas›na ait esere kendi
eseri olarak ad koyan kiﬂi” alt› aydan iki y›la kadar hapis veya adlî para cezas›yla cezaland›r›l›r. Bu fiilin eseri da¤›tmak veya yay›mlamak suretiyle iﬂlenmesi halinde, hapis cezas›n›n üst s›n›r› beﬂ y›l olur ve adlî para cezas›na
hükmolunamaz. Sözkonusu fiilin intihalin bir türü oldu¤u, baﬂkas›n›n eseri
üzerine, onun r›zas› olmaks›z›n kendi ad›n› koyman›n, bütünüyle eserin çal›nmas› (eser intihali) anlam›n› taﬂ›d›¤› aç›kt›r. Kanaatimce eser intihaline iliﬂkin bu hüküm öncelikle henüz kamuya arz edilmemiﬂ eserlerin aﬂ›r›lmas›
varsay›m›n› düzenlemektedir. Yani sahibinin yay›nlayabilece¤i eseri baﬂkas›
ondan önce kendi ad› alt›nda kamuya sunarsa bu hükme baﬂvurulabilir. Ortak imza veya imzalarla yay›mlanmas› gereken eserlerin eser sahiplerinden
sadece birinin imzas› alt›nda yay›mlanmas› da gene an›lan madde anlam›nda eser intihalidir. Böylece kanun koyucu, baﬂkas›n›n veya baﬂkalar›n›n meydana getirdi¤i, henüz kamuya aç›klanmam›ﬂ bir bilim ve edebiyat, musiki,
güzel sanatlar ve sinema eserini kendi imzas›yla veya ortak imza yerine sadece kendi imzas›yla yay›mlayanlar› a¤›r bir ﬂekilde cezaland›rmay› uygun
görmüﬂtür. Hukukumuzda bu varsay›m hiç ele al›nmam›ﬂ oldu¤u için
FSEK’in 71 (2). maddesi yararl› bir yenilik ve sistem kurucu bir aç›l›md›r. Baﬂkas›n›n yay›mlanm›ﬂ eserini bir de kendi ad› ile kamuya arz edenler de hükmün kapsam›ndad›r. Burada sorun, eserin baz› de¤iﬂiklikler yap›larak, eserin sahibi olmayan veya tek sahibi durumunda bulunmayan kiﬂi taraf›ndan
yay›mlanmas›n›n da söz konusu suçu teﬂekkül ettirip ettirmeyece¤idir. Hüküm bu soruyu olumlu cevaplamaya müsaittir.
11. FSEK’in, 5728 say›l› kanun ile de¤iﬂik 71. maddesinin 3. bendinde “bir eserden kaynak gösterilmeksizin iktibasta bulunan kiﬂinin, alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas›yla” cezaland›r›laca¤› belirtilmiﬂtir. Bu hükümde de intihale
gönderme yap›lm›ﬂt›r. Ancak, önceki f›kradan farkl› olarak 3. f›krada, baﬂkas›n›n eserinden bölümlerin, paragraflar›n, görüﬂlerin, kaynak gösterilmeden ya aynen veya peçelenerek, yani ifade ya da sistematik de¤iﬂiklikleri yap›larak aktar›lmas› hali düzenlenmektedir. As›l yayg›n olan intihal türü budur ve kanun koyucu söz konusu varsay›m› intihalin ayr› bir ﬂekli ve ayr› bir
suç olarak düzenleyerek olas› boﬂluklar› kapatm›ﬂt›r.
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12. Gene FSEK’in de¤iﬂik 71. maddesinin 5. f›kras›nda da yetersiz, yanl›ﬂ veya aldat›c› mahiyette kaynak gösteren kiﬂi cezaland›r›lm›ﬂt›r.
13. Aﬂ›r›lan fikri ürünün eser olmas› gerekir. Eserin bilimsel de¤erinin düﬂük veya çok eleﬂtiri alm›ﬂ olmas› intihali ortadan kald›rmaz. Kaynak eserin ve/veya ondan aﬂ›rma yoluyla meydana getirilen ürünün el veya ders kitab› olmas› aﬂ›rma eylemini ne ortadan kald›r›r ne de hakl› gösterir. Önemli olan kayna¤›n ‘eser’ olmas›d›r. Bu bak›mdan Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu’nun 10
May›s 2006 tarihli ve E.2006/4-230, K.2006/288 say›l› talihsiz karar› bu yolda
olumsuz bir örnektir. An›lan kararda “Baﬂtan beri al›nan bilirkiﬂi raporlar›nda, her iki kitab›n da el kitab› oldu¤u, anonim bulundu¤u, orijinal fikirler
taﬂ›mad›¤›, yazarlar›n geliﬂtirdikleri fikirler olmad›¤› ve bu nedenle kaynak
gösterilmesine gerek bulunmad›¤›” gerekçesi verilmiﬂtir. Karar olaya gerekli olan noktadan, yani ‘eser’ kavram›ndan de¤il, ‘elkitab›’ndan yaklaﬂm›ﬂt›r.
Bu yanl›ﬂt›r. Kanun, 1/B hükmünde bir fikri ürünün eser olabilmesi için sahibinin hususiyetini taﬂ›mas›n› yeterli görmüﬂtür. ‘Hususiyet’ kelimesi ile geniﬂ
anlamda ‘üslup’ kastedilmiﬂtir.2 Orijinallikten kas›t da fikrin iﬂleniﬂi ﬂekli, fikri çaban›n ifade ediliﬂi ve yarat›c› çaban›n eser sahibine özgü bir ﬂekilde somutlaﬂmas›d›r.3 Bir elkitab› da eser olabilir; bir ürün elkitab› oldu¤u için per
se eser de¤ildir denilemez. Ayr›ca eser sahibinin imzas›n› taﬂ›yan bir eser
anonim olamaz. Karar›n gerekçeleri de bilimsellikten uzak ve hakl›l›k temelinden yoksundur.
14. ‹ntihal konusunda hassas konu, bu kavram›n serbest yararlanma ilkesi ile
aras›ndaki s›n›r›n çizilmesidir. Serbest yararlanma ilkesi,4 her eserin mevcut
kültür ve bilim miras›ndan yararlan›larak meydana getirildi¤i düﬂüncesine
dayan›r. ‹lkeye göre, kültür/bilim miras›ndan herkes serbestçe yararlanmal›d›r. Miras ancak bu serbestinin bulunmas› halinde geliﬂir ve zenginleﬂir. Yararlanma kural, yasaklayarak veya inhisari haklar tan›yarak koruma istisnad›r. Bu ilke ba¤lam›nda, korunmas› gereken, özgün eserin durumu ﬂöyle
aç›klanabilir. Herkes ortak mirastan yararlanarak hususiyetini taﬂ›yan eserini yaratmal›d›r. Baﬂkas›n›n eserini aﬂ›rma bilim/kültür miras›ndan yararlanma de¤ildir..

2 Tekinalp, Ü. Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. bask›, § 10, N. 6. Ar›kan Kitapevi, ‹stanbul
3 Özellikle ayn› yerde an›lan Yarsuvat ve Nar’›n görüﬂleri.
4 Alman hukukunda aç›kça düzenlenmiﬂ bulunan serbest yararlanma ilkesi için ﬂu esere bkz:
Chakraborty, M. (1997) Das Rechtsinstitut der freien Benutzung im Urheberrecht.
UFITA-Schriftenreihe Heft 143, Baden-Baden.
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III. Bilimsel Eserlerde Koruma
1. Genel Olarak
15. Fikir ve sanat eserleri hukukunda, bilim eserlerinin korunmas› konusu hem
karmaﬂ›kt›r hem de kanuni korumay› s›n›rland›r›c›, bence, eskimiﬂ bir yabanc› bir ö¤retinin etkisi alt›ndad›r. Bu yarg› Türk hukuku için de geçerlidir. Türk
literatüründe, Alman ve ‹sviçre’deki5 hâkim görüﬂ yönünde ileri sürülen bir
yorum, bilimsel eserlerde d›ﬂ ﬂeklin, yani bilimsel s›n›fland›rmalar›n, fikri düzenlemelerin, yap›sal sistemati¤in ve ifade ediﬂ tarz›n›n korunaca¤›, buna
karﬂ›l›k içeri¤in serbest kullan›m›n kapsam›nda bulundu¤u, bunlar›n do¤rudan telif hukuku korunmas›n›n söz konusu olmad›¤› ﬂeklindedir. Bu yoruma
göre, araﬂt›rma sonuçlar›, yani gözlemle, deneyle, uygulamayla elde edilen
ideler, formüller, teoriler, ö¤retiler, içeri¤e dahil ve koruma d›ﬂ›d›r; ﬂartlar›
varsa bunlar ancak patent ile korunabilirler.6 Bu görüﬂün bilimsel eserlerde
kaynak göstermeye gerek olmad›¤› ﬂeklinde anlaﬂ›lmamas› gerekti¤i ﬂüphesizdir. Çünkü kaynak gösterme zorunlulu¤u bilimsel faydalanman›n vazgeçilemez ﬂart›d›r. Bilimsel içerikten yararlanma kavram› ne kadar geniﬂ anlaﬂ›l›rsa anlaﬂ›ls›n, kaynaks›z kullanma ﬂeklinde yorumlanamaz.
16. Yukar›da k›saca aç›klanan görüﬂ FSEK’in ne lafz› ne ruhu ile ba¤daﬂ›r, ne de
fikir ve sanat eserleri hukukunun ana ilkeleri ile uyum içindedir. ‹çeri¤i korumadan d›ﬂlayan böyle bir s›n›rlama bilim eserleri kategorisine hakl›l›k temeli olmayan y›k›c› bir müdahaledir. Çünkü FSEK ‘ilim eserleri’ni hiçbir s›n›rlama getirmeksizin, di¤er eserler gibi korumuﬂtur.7 Kanun, koruma yönünden eserler aras›nda bir fark yaratmam›ﬂt›r. Almanya’da korumay› s›n›rlay›c› klasik ö¤reti birçok yönden de¤iﬂikli¤e u¤ramakta, yeni literatür, bilim ve
düﬂünce ürünlerinin korunmas›na iliﬂkin böyle bir k›s›tlamay› do¤ru bulmamakta, görüﬂün taraftarlar› da ﬂekil yan›nda eserin içeri¤ini de koruyan gö-

5 Eserin içeri¤inin korunmayaca¤›na iliﬂkin Alman ö¤retisinin tamam›na gönderme yapmak mümkün
de¤ildir. Onun için burada birkaç temel eser zikredilmiﬂtir. Bu çerçevede bkz. Loewenheim (1999)
Urheberrecht Kommentar (Hrsg: Schricker), 2. Auflage, Art. 2, N. 60 vd. Verlag C.H. Beck, München.
Alman Federal Mahkemesi’nin bir karar› da ayn› yöndedir. Bkz. BGH 1991, 246. ‹sviçre ö¤retisi için bkz:
v. Büren, R. (1995) Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht II/1, s. 89, 90.
Helbing&Lichtenhahn, Basel und Frankfurt am Main; Troller/Troller (1981) Kurzlehrbuch des
Immaterialgüterrechts, 2. Auflage, s. 79. Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel und Frankfurt am Main,
ve ‹sviçre Federal Mahkemesi’nin ayn› yönde kararlar›ndan ﬂu örnekler verilebilir: BGE 88 IV, 126 vd.;
113 II 306.
6 Erel, ﬁ. (1998) Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, ikinci bask›, s. 39-40. ‹maj Yay›nc›l›k, Ankara. Ayiter,
N. (1981) Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, 2. bask›, s. 48-49. S. Yay›nlar›, Ankara.
7 Almanya’da hâkim görüﬂe karﬂ› ç›kan Rehbinder de Alman kanununu yorumlarken ayn› gerekçeyi
kullanmaktad›r. Bkz. Rehbinder, M. (2008) Urheberrecht, 15. Auflage, s. 145, N. 58. Verlag C. H. Beck,
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rüﬂler ileri sürmektedir.8 Bilim eserlerinde içeri¤in, bulgular›n, bu ba¤lamda
araﬂt›rma sonuçlar›n›n ve belirlemelerin korunmas› bilimin ilerlemesi, bilim
miras›n›n zenginleﬂtirilmesi yönünden gereklidir. Di¤er yandan bilim eserlerinde, akademik usullere uygun bir tarzda kaynak göstererek al›nt› yapabilme olana¤› araﬂt›r›c›lara zaten oldukça geniﬂ, özgür bir alan açmaktad›r. Bilim eserlerinde içeri¤in korunmayaca¤›na iliﬂkin görüﬂ, kaynak göstermeye
de gerek yokmuﬂ izlenimini de yaratmak gibi bir sak›ncay› da içermektedir.
Böyle bir anlay›ﬂ›n temsilcileri taraf›ndan da amaçlanmad›¤› ﬂüphesizdir.
2. Bilimsel ‹ktibas
17. ‹ktibas, bir fikir ve sanat eserinden usulüne uygun, dürüstçe ve hakça kaynak göstererek, sahibinin iznini almaks›z›n al›nt› yapmakt›r. ‘Al›nt›’ terimi
hem iktibas edenin kendi ifadesiyle yap›lan aktarmay› hem de eserin aynen
eser sahibinin söylemiyle yans›t›lmas›n› ifade eder. Aynen aktarma tercihan
t›rnak iﬂareti içinde al›nt›lanmal›d›r. Ancak, t›rnak iﬂareti kullanmadan aynen tekrar da -kaynak dürüst bir ﬂekilde ve hakça gösterilmiﬂse- hukuka uygundur. ‹ktibas›n amac›na s›k› s›k›ya ba¤l› kal›narak yap›lmas› ve hukukun
izin verdi¤i ölçüyü aﬂmamas› gerekir. S›n›rdaki hallerde bilimsel eti¤in geleneksel kurallar›na uyulmas› meﬂruiyetin ﬂart›d›r. ‹ktibas› hakl› gösteren ve
hukuka ayk›r› olmaktan ç›karan amaç kanunî de¤il evrenseldir. Amaç bilim
ve kültür miras›n›n geliﬂtirilmesi ve zenginleﬂtirilmesidir.
18. FSEK’in 32. maddesi iktibas›n amac›n› ve ölçüsünü gösteren aç›k bir hükmü
içermemektedir. Ancak, 32. maddenin de içinde bulundu¤u eser sahibinin
haklar› ile ilgili “tahditler” k›sm›nda (FSEK m. 30 vd.) 31. maddenin kenar
baﬂl›¤›nda “genel menfaat mülâhazas›” ibaresine yer verilmiﬂtir. Bu yan
baﬂl›ktan hareketle, FSEK’e göre iktibas›n amac›n›n “genel menfaat mülahâzas›” oldu¤u söylenebilir.9 Genel menfaat mülahazas› ibaresiyle insanl›¤›n ortak miras› olan bilim ve kültür birikimine aç›k bir gönderme yap›ld›¤›
ﬂüphesizdir.
19. Bilim eserleriyle ilgili iktibas kurallar›n›n esaslar› ﬂöyle özetlenebilir.
(a) ‹ktibas›n belli olacak ﬂekilde yap›lmas› gerekir (FSEK 35.1). Bilim eserlerinde
iktibas edilen eserin ve eser sahibinin ad›ndan baﬂka iktibas edilen yer de
8 Rehbinder, N. 58 ve orada an›lanlar.
9 FSEK’in tasar›s›n› haz›rlayan Hirsch’in, ‘projesinin’ 35. maddesini aç›klarken, “fikri ve kültürel
geliﬂmeyi mümkün k›lmak için, yeni eserler yarat›l›rken muayyen bir ölçüde, nakil ve iktibaslar›n
evvelki eser sahiplerinin müsaadesi al›nmadan dahi yap›lmas›na müsaade göstermek laz›md›r” diye
yazm›ﬂ olmas› bu yorumu hakl› göstermektedir (Bkz. Hirsch, Ernst E. (1943) Hukukî Bak›mdan Fikrî
Sây, ‹kinci Cilt, Fikrî Haklar (Telif Hukuku), s. 169, N. 315. ‹stanbul Ü. Hukuk Fakültesi Yay›nlar› 189/40,
‹stanbul.
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belirtilir (FSEK m. 35.3). Kanun, iktibas›n belli olacak ﬂekilde yap›lmas› hükmü ile kaynak gösterirken dürüst bir ﬂekilde davran›lmas› gere¤ini ifade etmiﬂtir. Bu kuralla, iktibas edenin al›nt›s›n› peçelememesi ve baﬂkas›ndan
“geçinmesi”ni10 örtmeye çal›ﬂmamas› gerekti¤i ifade edilmiﬂtir. Aksine hareket somut olay›n özelliklerine göre ya intihale ya da tazminata yol açar.
Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmas›na ‹liﬂkin Bern Sözleﬂmesi’nin 10 (1).
maddesinde kullan›lan “compatible with fair practice” ibaresi FSEK’in kulland›¤› “belli olacak ﬂekilde” ölçüsünden daha hukuki ve anlaml›d›r. Kanaatimce FSEK’in Bern Sözleﬂmesi’ne uygun olarak yorumlanmas›na bir engel
yoktur.
(b) Alenileﬂmiﬂ bir bilim eserinin sadece baz› cümleleri ve f›kralar› -kaynak gösterilerek- iktibas edilebilir (FSEK 35). Bilim eseri yay›mlanm›ﬂsa ölçü de¤iﬂir,
gerekiyorsa amaç do¤rultusunda daha uzun iktibaslar yap›labilir. Ancak,
her iki iktibasta da bir taraftan ‘genel menfaat mülahazas›’ amac› dikkate
al›nmal›, di¤er taraftan da ‘fair practice’ ilkesine uyulmal›d›r. Eleﬂtirmek,
destek elde etmek, e¤itim amaçl› eserlerde -mesela ders kitaplar›nda- görüﬂler hakk›nda bilgi vermek ola¤an ve yasald›r. Bu ve benzeri amaçlar›n d›ﬂ›na ç›k›lmamal›, Ayiter’in ifadesiyle, iktibas baﬂkas›ndan “geçinmek” niteli¤ini taﬂ›mamal›d›r. Bern Sözleﬂmesi’nin 10 (1). maddesinde yer alan “fair practice” ibaresinin yorumunda ifade edildi¤i gibi, eserden normal yararlanma
ölçüsünü aﬂmamal› ve iktibas eden, eserin sahibinin meﬂru menfaatlerini
makul olmayan ölçüde ihlal etmemelidir.11
20. Bir bilim eseri, metnin yan›nda, ﬂekil, grafik, istatistik tablolar› ve foto¤raflar gibi görsel k›s›mlar da içerebilir. Mesela, bir iktisat kitab›nda grafikler, istatistikler; hukuki bir monografide haklar› s›n›fland›ran ﬂemalar, bir arkeoloji, t›p ve/veya orman bilimine iliﬂkin eserde foto¤raflar bulunabilir. Bir fizik kitab› problemler, formüller ve uygulamalar› içerir. Söz konusu ö¤eler,
kural olarak, içinde bulunduklar› kitab›n ayr›lmaz parçalar› olarak FSEK’in
korumas› alt›ndad›r. Bunlar› da kaynak göstermeden kullanmak FSEK’e ayk›r›d›r ve baz› durumlarda intihal oluﬂturur.
21. Kaynak göstererek veya göstermeden al›nt› yap›labilmesi somut olay›n özelliklerine ba¤lad›r. FSEK’in 1/B (a) maddesine dayan›larak ﬂöyle bir katalog
verilebilir:
10 “Geçinme” kelimesi isabetle Ayiter taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r Bkz: Ayiter, N. (1981) Hukukta Fikir ve
Sanat Ürünleri s. 164. S. Yay›nlar›, Ankara.
11 Ricketson, S. / Ginsburg, Jane C. (2006) International Copyright and Neighboring Rights, The Bern
Convention and Beyond, Vol. I N. 13.41. Oxford University Press, USA.
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(a) ‹statistikler, istatistik yay›mlayan Devlet ‹statistik Enstitüsü, Devlet Planlama
Teﬂkilat›, Bankalar Birli¤i, Odalar Birli¤i, Otomotiv Derne¤i gibi bir kuruluﬂa
aitse, bunlar›n sözkonusu tablolar› serbest kullan›ma sunuldu¤u varsay›l›r.
Bu varsay›m, görevi zaten istatistik yay›nlamak olan D‹E ve DTP yönünden
aksi ispatlanamaz niteliktedir. Böyle istatistikler bir görüﬂü aç›klamak, desteklemek, çürütmek ve benzeri amaçlarla, fakat kaynak gösterilerek herkes
taraf›ndan kullan›labilir. An›lan kuruluﬂlar›n istatistiklerinin kaynak gösterilerek al›nmas› önlenemez. Me¤erki, istatistik ‘hizmete özel’ yani bir anlamda gizli olsun ve bu husus aç›kça belirtilmiﬂ bulunsun. Kullan›lan istatisti¤in
sahibi (yazar›) varsa ve istatistik yazar›na özgü bir yorumla baﬂka bir ﬂekle
sokulmuﬂsa kaynak gösterilmeden kullan›lamaz. Birincisinde kaynak istatisti¤i ç›karan kuruluﬂ (mesela D‹E), ikincisinde ise söz konusu eserdir.12
(b) Herkesin çizebilece¤i bir ﬂekil korunmaz. Mesela sadece aylar itibar›yla TÜFE’nin seyrini gösteren bir grafik gibi. Çünkü grafi¤i oluﬂturan veri, yani ayl›k oran bellidir ve resmen aç›klanarak herkesin kullanabilece¤i bir bilgi haline gelmiﬂtir. Buna karﬂ›l›k grafik yazara özgüyse korunur.13 Makalenin yazar› bir görüﬂünü grafik haline getirmiﬂse, yani bir yorumu çizgiyle ifade ediyorsa, grafik ancak iktibas kurallar› çerçevesinde al›nt›lanabilir.
(c) Bir kentin genel manzaras›n› veya kaymakaml›k binas›n› gösteren ve sahibinin hususiyetini içermeyen bir foto¤raf korunmaz. Fakat arkeolojiye dair bir
kitaptaki kaz› alan›, kaz› resimleri, kaz›y› yapan taraf›ndan izin verilmemiﬂse bilimsel olarak kullan›lamaz; mesela bir teze veya makaleye konulamaz.
Burada iktibas da hukuka ayk›r›l›¤› ortadan kald›ramaz. Kaz›y› umuma arz
etmek kaz› sahibinin yetkisindedir.14 Kaz›n›n resmi haber olarak yay›nlanabilir. Aksi halde FSEK m. 14’e ayk›r›l›k söz konusu olur. Buna karﬂ›l›k bir ören
yerinin görüntüsü veya görüntüleri toplum belle¤ine yerleﬂmiﬂse (mesela
Efes gibi), bu resimler foto¤raf olarak eser de¤ilse arkeolojik yönden korunmaz. Kaz›n›n planlar› da kaz› ba¤lam›nda korundu¤u için izinsiz iktibas,
hakk›n ihlalini oluﬂturur.
(d) Bir bitki hastal›¤›n›n çeﬂitli a¤açlarda görünüﬂü eser sahibi taraf›ndan tespit
edilip, görüntülenip, bir yaz› ba¤lam›nda veya ba¤›ms›z olarak yay›mlanm›ﬂsa veya bir aﬂ›n›n etkileri foto¤raflarla tespit edilmiﬂse, foto¤raflar FSEK ile
korunur. Bir hastal›¤›n çeﬂitli kiﬂilerdeki görünüﬂü ‘olay’› aç›klayan doktor
taraf›ndan foto¤raf ile tespit olunmuﬂsa, foto¤raflar kaynak gösterilmeden
12 Karﬂ. Tekinalp § 10 N. 28.
13 Karﬂ. Tekinalp § 10 N. 28.
14 Tekinalp § 10 N. 28.
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baﬂkas› taraf›ndan al›namaz. Buna karﬂ›l›k bir ameliyat›n yap›l›ﬂ›, yapan›n ve
dolay›s›yla ameliyat›n hususiyeti foto¤rafa yans›t›lmadan sadece görüntülenmiﬂse, söz konusu foto¤raflar FSEK’in kapsam› d›ﬂ›ndad›r. Ameliyat -yapan›n hususiyetinin ürünü olan yöntem- resimlerle aç›klan›yorsa foto¤raflar
FSEK’e göre korunur.15
(e) Bilimsel eserlerde at›f sistemi kabul edildi¤ine göre, kural›na göre kaynak
göstermek kayd›yla al›nt›n›n fazlal›¤› hak ihlali ve özellikle intihal olarak kabul edilemez, ancak ölçüsüz al›nt› haks›z yararlanma say›labilip emek ilkesi
uyar›nca tazminat ödenmesine yol açabilir. Çünkü intihalin tan›m unsuru
baﬂkas›n›n eserini kendi eseriymiﬂ gibi göstermektir. Al›nt› görüﬂe, yoruma,
anlamland›rmaya yönelik olmal›d›r. Ayr›ca, kaynak göstermek ﬂart›yla bir
eseri de¤erlendirme, eleﬂtirme, dayanak yapma amaca uygundur. Fakat
baﬂkas›n›n eseri, at›f verilerek aynen veya birçok k›sm›yla ya da paragraflar
halinde baﬂkas›n›n eserine aktar›l›yorsa (büyük al›nt› veya büyük at›f), fikri
mülkiyet hakk› gene ihlal edilmiﬂ olur ve konu çalma olmasa bile bilim eti¤ine ayk›r›l›k olarak kabul edilir.16
(f) At›f sistemi ile bilime özgü bir olanak, yani ‘serbest alan’ yarat›lm›ﬂt›r. Bu
olanak bilimin ilerleyebilmesinin ve bilginin yay›labilmesinin gere¤idir; aksi
halde fikri mülkiyet hukuku geliﬂmeyi önleyen tekel kalelerinin kurulmas›na hizmet eder. Bugün inhisarî haklara karﬂ› geliﬂen tepki ö¤retisinin temelinde piyasalar›, kültür dünyas› dahil, dünyalar› paylaﬂan ‘kompart›man’lar
vard›r.17

15 Tekinalp § 10 N. 28.
16 Tekinalp § 10 N. 29.
17 Tekinalp § 10 N. 28.
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Ek 2
DÜNYA TIP B‹RL‹⁄‹ HELS‹NK‹ B‹LD‹RGES‹
‹nsan Denekleri Üzerindeki T›bbi Araﬂt›rmalarda Etik ‹lkeler
Dünya T›p Birli¤i’nin 18. genel kurulunda (Helsinki, Finlandiya, Haziran 1964) benimsenmiﬂ, 29. (Tokyo, Japonya, Ekim 1975), 35. (Venedik, ‹talya, Ekim 1983), 41.
(Hong Kong, Eylül 1989), 48. (Somerset West, Güney Afrika Cumhuriyeti, Ekim
1996), 52. (Edinburgh, ‹skoçya, Ekim 2000) genel kurullar›nda geliﬂtirilmiﬂ, Washington 2002 genel kurulunda 29. maddeye ve Tokyo 2004 genel kurulunda 30.
maddeye aç›klama notu ilave edilmiﬂtir.
1. Dünya T›p Birli¤i, insan deneklerinin yer ald›¤› t›bbi araﬂt›rmalarda görev alan
hekim ve di¤er kiﬂilere rehberlik edecek etik ilkeler olarak Helsinki Bildirgesi’ni
geliﬂtirmiﬂtir. ‹nsan deneklerini içeren araﬂt›rmalara insandan elde edilen kime
ait oldu¤unu belli olan materyal ya da veriler de dahildir.
2. Hekimin ödevi insan sa¤l›¤›n› korumak ve geliﬂtirmektir. Hekimin bilgi ve vicdan› bu görevin yerine getirilmesine adanm›ﬂt›r.
3. Dünya T›p Birli¤i’nin Cenevre Bildirgesi “Hastam›n sa¤l›¤› benim ilk önceli¤imdir” cümlesiyle hekimi ba¤lar ve Uluslararas› T›p Eti¤i Kodu “Hastan›n fiziksel ve
mental koﬂullar›n› zay›flatabilecek etkilere sahip t›bbi hizmetleri verirken, hekimin yaln›zca hastan›n menfaatine göre davranmas› gerekti¤ini” duyurur.
4. T›bbi ilerlemeler, en nihayetinde k›smen insanlar üzerindeki deneylere dayanan
araﬂt›rmalar› temel almaktad›r.
5. ‹nsanlar üzerindeki t›bbi araﬂt›rmalarda insan deneklerinin sa¤l›¤›, bilim ve toplumun menfaatinden önce gelmelidir.
6. ‹nsan denekleri üzerindeki t›bbi araﬂt›rmalar›n birinci amac› profilaktik, diagnostik ve terapötik iﬂlemleri geliﬂtirmenin yan›nda hastal›klar›n etiyoloji ve patogenezini anlamakt›r. Kan›tlanm›ﬂ en iyi profilaktik, diagnostik ve terapötik
yöntemler bile etkinlik, verimlilik, eriﬂilebilirlik ve kalite aç›s›ndan araﬂt›rmalara
sürekli olarak tabi tutulmal›d›r.
7. Güncel t›p uygulamalar› ve t›bbi araﬂt›rmalardaki profilaktik, diagnostik ve terapötik iﬂlemlerin pek ço¤u külfet ve riskler içermektedir.
8. Bir t›bbi araﬂt›rma, insana sayg›y› teﬂvik eden, onun haklar›n› ve sa¤l›¤›n› koruyan etik standartlara tabidir. Baz› araﬂt›rma gruplar› istismara aç›kt›r ve özel korunmaya ihtiyaçlar› vard›r. Ekonomik ya da t›bbi yönde dezavantajl› olanlar›n
özel ihtiyaçlar› göz önünde bulundurulmal›d›r. Keza, kendi baﬂlar›na onam ya
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da ret veremeyenlere; bask› alt›nda onam verme durumundakilere; araﬂt›rmadan kiﬂisel olarak yarar görmeyeceklere; ayn› anda tedavi ve araﬂt›rmaya tabi tutulacak olanlara özel dikkat gerekir.
9. Araﬂt›rmac›lar, kendi ülkelerindeki insanlar üzerindeki araﬂt›rmalar için geçerli
etik, yasa ve düzenlemelerin yan› s›ra uygulanabilen uluslararas› kurallardan da
haberdar olmal›d›rlar. ‹nsan deneklerinin korunmas› için bu bildirgede ileri sürülenlerin hiçbir ulusal etik, yasa ya da düzenleme taraf›ndan ortadan kald›r›lmas›na ya da zay›flat›lmas›na izin verilmemesi gerekir.

TÜM TIBB‹ ARAﬁTIRMALARDA TEMEL ‹LKELER
10. T›bbi araﬂt›rmalarda insan deneklerinin yaﬂam›n›, sa¤l›¤›n›, mahremiyetini ve
onurunu korumak hekimin ödevidir.
11. ‹nsan denekleri üzerindeki t›bbi araﬂt›rmalar genel bilimsel ilkelere uygun olmal›; bilimsel literatürün ve di¤er ilgili bilgi kaynaklar›n›n tam olarak bilinmesi ile yeterli laboratuvar ve uygun oldu¤unda hayvan deneylerine dayanmal›d›r.
12. Çevreyi etkileyebilecek araﬂt›rmalar›n yürütülmesinde yeterince dikkatli olunmal› ve araﬂt›rma için kullan›lacak hayvanlar›n sa¤l›¤›na sayg› gösterilmesidir.
13. ‹nsan denekleri üzerindeki her deneysel prosedürün tasar›m› ve çal›ﬂman›n nas›l uygulanaca¤› deney protokolünde aç›k bir ﬂekilde formüle edilmesi gerekir.
Bu protokol de¤erlendirme, yorum, rehberlik ve uygun buldu¤unda onay vermek için özel olarak atanm›ﬂ; araﬂt›rmac›dan, sponsordan ya da istenmeyen
baﬂka etkilerden uzak bir etik inceleme kuruluna sunulmal›d›r. Bu ba¤›ms›z
kurul araﬂt›rma deneylerinin yap›ld›¤› ülkenin yasa ve düzenlemeleri ile uyum
halinde olmal›d›r. Kurul, sürdürülmekte olan denemeleri izleme hakk›na sahiptir. Araﬂt›rmac›lar, izlemedeki bilgileri, özellikle ciddi olumsuz geliﬂmeleri
bu kurula bildirmekle yükümlüdürler. Araﬂt›rmac›n›n ayn› zamanda inceleme
için mali kaynaklar›, sponsorlar›, ba¤l› oldu¤u kurum ile di¤er sa¤lanan ç›karlar›n ve denekleri teﬂvikle ilgili bilgileri de kurula sunmas› gerekir.
14. Araﬂt›rma protokolünde, her zaman, ilgili görünen etik ifadelerin aç›klanmas›
ve bu bildirgede dile getirilen ilkelere uyumlu olundu¤unun belirtilmesi gerekir.
15. ‹nsan denekleri üzerindeki t›bbi araﬂt›rmalar yaln›zca, bilimsel kalifiye kiﬂiler ile
klinik yönünden yeterlili¤i tam t›bbi bir eleman›n gözetiminde yürütülmelidir.
‹nsan deneklerine karﬂ› sorumluluk her zaman t›bben kalifiye elemanda olmal› ve asla, onam vermiﬂ olsa bile araﬂt›rma dene¤ine b›rak›lmamal›d›r.
16. ‹nsanlar üzerindeki her t›bbi araﬂt›rma projesinin risk ve rahats›zl›k ile denek
ya da di¤erleri için tahmin edilen risk ve yararlar›n dikkatle karﬂ›laﬂt›r›lmas› ya- 86 - Bilim Etiği Elkitabı

p›lmal›d›r. Bu, sa¤l›kl› gönüllülerin t›bbi araﬂt›rmalara kat›l›m›n› engellemez.
Tüm çal›ﬂma dizayn›n›n herkese aç›k olmas› gerekir.
17. Hekimler, risklerin yeterince de¤erlendirildi¤inden ve tatmin edici bir ﬂekilde
baﬂ edilebilece¤inden emin olmad›kça insan denekleri üzerindeki araﬂt›rma
projelerin kat›lmaktan kaç›nmal›d›rlar. Hekimler, saptanan risklerin yarardan
daha fazla oldu¤unda ya da pozitif ve yararl› sonuçlara iliﬂkin kesin kan›tlar›n
varl›¤›nda araﬂt›rmay› sona erdirmelidirler.
18. ‹nsan denekleri üzerindeki araﬂt›rma projeleri, yaln›zca, hedeflenen yarar›n denekte yarataca¤› risk ve rahats›zl›klardan a¤›r basaca¤› zaman gerçekleﬂtirilmelidir. Bu durum, deneklerin sa¤l›kl› gönüllüler oldu¤unda özellikle önemlidir.
19. T›bbi araﬂt›rma, yaln›zca, araﬂt›rman›n uyguland›¤› grubun araﬂt›rma sonuçlar›ndan yarar görece¤ine iliﬂkin makul bir olas›l›k varsa hakl› bir nedene sahiptir.
20. Denekler, araﬂt›rma projesine gönüllü ve ayd›nlat›lm›ﬂ (bilgilendirilmiﬂ) olarak
kat›lmal›d›rlar.
21. Araﬂt›rmadaki dene¤in, maddi-manevi bütünlü¤ünün korunmas› hakk›na her
zaman sayg› gösterilmelidir. Dene¤in mahremiyetine sayg›, hasta bilgilerinin
gizlili¤i, çal›ﬂman›n dene¤in fiziki ve mental bütünlü¤ü ile kiﬂili¤ine etkisini en
aza indirmek için her türlü önlemin al›nmas› gerekir.
22. ‹nsanlar üzerindeki bir araﬂt›rmada, her potansiyel denek amaçlar›, yöntemleri, fon kaynaklar›, olas› ç›kar çat›ﬂmalar›, araﬂt›rmac›n›n kurumsal iliﬂkileri, beklenen yararlar, çal›ﬂman›n riskleri ve verece¤i rahats›zl›klar hakk›nda yeterince
bilgilendirilmiﬂ olmal›d›r. Denek, çal›ﬂmaya kat›lmama ya da hiçbir yapt›r›ma
maruz kalmadan, herhangi bir zamanda, kat›l›m onam›n› geri çekme hakk›na
sahip oldu¤u konusunda bilgilendirilmelidir. Denek bu bilgileri anlad›ktan
sonra hekimin, tercihan yaz›l› olarak, dene¤in, iradesiyle verilmiﬂ ayd›nlat›lm›ﬂ
onam›n› (informed consent) almas› gerekir. E¤er, onam yaz›l› al›namaz ise yaz›l› olmayan onam tan›k huzurunda resmi olarak kayda geçirilmelidir.
23. Araﬂt›rma projesi için ayd›nlat›lm›ﬂ onam al›n›rken, hekim, kendisiyle dene¤in
ba¤›ml›l›k yaratan iliﬂkide olup olmad›¤› ya da bask› alt›nda onam verip vermedi¤i konusunda özellikle dikkatli olmal›d›r. Böyle bir durum söz konusu oldu¤unda, ayd›nlat›lm›ﬂ onam araﬂt›rmada yer almayan ve tamamen bu konunun d›ﬂ›nda olan, konu hakk›nda iyi bilgilendirilmiﬂ bir hekim taraf›ndan al›nmal›d›r.
24. Yasal olarak yetersiz (incompetent), fiziksel ya da mental olarak onam vermekten yoksun ya da reﬂit olmayan küçük araﬂt›rma denekleri için araﬂt›rmac›, ayd›nlat›lm›ﬂ onam› yasan›n öngördü¤ü do¤rultuda yasal temsilciden almal›d›r.
Bu gruplar araﬂt›rmaya, ancak, araﬂt›rma temsil edilen popülasyonun sa¤l›¤›n›
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korumak için gerekiyorsa ve bu araﬂt›rma bunlar yerine yasal olarak yetkili kiﬂiler üzerinde yap›lam›yorsa dahil edilebilirler.
25. Yasal olarak yetersiz (incompetent) kabul edilen bir denek, örne¤in reﬂit olmayan bir çocuk araﬂt›rmaya kat›lmaya onaylama (assent) verebilir ise araﬂt›rmac› yasal temsilcinin onam›na ek olarak ondan da onaylama da almal›d›r.
26. Vekil ya da ön onam dahil olmak üzere, ayd›nlat›lm›ﬂ onam alman›n mümkün
olmad›¤›, kiﬂiler üzerindeki araﬂt›rma yaln›zca ayd›nlat›lm›ﬂ onam almay› engelleyen fiziksel/mental koﬂullar araﬂt›rma grubunun kaç›n›lmaz özelli¤i ise
yap›lmal›d›r. Araﬂt›rma deneklerinin ayd›nlat›lm›ﬂ onam verememelerinin özel
nedeni etik kurulun onay› ve de¤erlendirmesi için deney protokolünde belirtilmelidir. Protokol, araﬂt›rmada kalmaya iliﬂkin onam›n›n en k›sa sürede kiﬂiden ya da yasal temsilciden al›naca¤›n› belirtmelidir.
27. Hem yazarlar›n hem de yay›mc›lar›n etik yükümlülükleri bulunmaktad›r. Araﬂt›rma sonuçlar›n›n yay›mlanmas›nda araﬂt›rmac›lar sonuçlar›n do¤rulu¤unu
koruma mecburiyetindedirler. Negatif sonuçlar da yay›mlanmal› ya da herhangi bir ﬂekilde halka duyurulmal›d›r. Fon kaynaklar›, kurumsal ba¤lant›lar
ve olas› ç›kar çat›ﬂmalar› yay›nda bildirilmelidir. Bu bildirgede yer alan ilkelere
uymayan deney bildirileri yay›na kabul edilmemelidir.

TIBB‹ BAKIMLA B‹RLEﬁ‹K TIBB‹ ARAﬁTIRMALARA ‹L‹ﬁK‹N EK ‹LKELER
28. Hekim, araﬂt›rmay› ancak potansiyel profilaktik, diagnostik ve terapötik de¤erleri yönünden hakl› bulunabildi¤i ölçüde t›bbi araﬂt›rmay› t›bbi bak›mla birleﬂtirebilir. T›bbi araﬂt›rma, t›bbi bak›mla birleﬂti¤i zaman araﬂt›rma dene¤i olan
hastay› korumak için ek standartlar uygulanmal›d›r.
29. Yeni yöntemin yararlar›, riskleri, rahats›zl›klar ve etkilerinin kullan›lmakta olan
en iyi profilaktik, diagnostik ve terapötik yöntemler karﬂ›laﬂt›rarak denenmesi gerekir. Bu, kan›tlanm›ﬂ profilaktik, diagnostik ya da terapötik yöntemlerin
bulunmad›¤› çal›ﬂmalarda plasebo kullan›m›n› ya da tedavisiz b›rakmay› d›ﬂlamamaktad›r. (Bkz. Dipnot)
30. Çal›ﬂman›n sonunda çal›ﬂmaya kat›lan her hastaya çal›ﬂma ile saptanm›ﬂ, kan›tlanm›ﬂ en iyi profilaktik, diagnostik ve terapötik yöntemden yararlanabilmesi
garanti edilmelidir. (Bkz. Dipnot)
31. Hekim, t›bbi bak›m›n hangi yönlerinin araﬂt›rma ile ilgili oldu¤u konusunda
hastay› tam olarak bilgilendirmelidir. Hastan›n, bir çal›ﬂmaya kat›lmay› reddetmesi asla hekim-hasta iliﬂkisini etkilememelidir.
32. Bir hastan›n tedavisinde kan›tlanm›ﬂ profilaktik, diagnostik ve terapötik yöntemler mevcut de¤il ya da etkin de¤ilse; kendi kanaati hayat kurtarma, sa¤l›¤› düzeltme ya da ac›y› hafifletme ﬂeklinde ise hastadan ayd›nlat›lm›ﬂ onam
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alarak, kan›tlanmam›ﬂ ya da yeni bir profilaktik, diagnostik ve terapötik tedbirleri kullanma konusunda hekim serbest olmal›d›r. Mümkün oldu¤unda, bu
tedbirlerin, güvenlik ve etkinli¤ini de¤erlendirmek için tasarlanm›ﬂ araﬂt›rman›n nesnesi yap›lmas› gerekir. Bütün vakalarda, yeni bilgiler kay›t edilmeli uygun oldu¤unda yay›mlanmal›d›r. Bu bildirgenin ilgili di¤er rehber-kurallar›na
uyulmal›d›r.

Dünya T›p Birli¤i Helsinki Bildirgesi 29. Maddesinin Aç›klama Notu
(Washington - 2002)
Dünya T›p Birli¤i bu vesile ile plasebo-kontrollü denemelerin kullan›m›nda ileri düzey bak›m yap›lmas› ve genel olarak bu yöntem kan›tlanm›ﬂ mevcut tedavinin bulunmad›¤›nda
kullan›lmas›n› tekrar teyit etmektedir. Bununla beraber, kan›tlanm›ﬂ bir tedavi mevcut olsa
bile plasebo-kontrollü denemeler aﬂa¤›daki koﬂullarda etik yönden kabul edilebilir:
- Bir profilaktik, diagnostik ya da terapötik yöntemin, güvenilirli¤i ve etkinlili¤ini belirlemek
için gerekli, zorunlu ve bilimsel olarak do¤ru metodolojik nedenlerle kullan›m›nda; ya da
- Profilaktik, diagnostik ya da terapötik yöntem, çok önemli olmayan ve plasebo alan hastan›n ciddi ek bir riske ya da dönüﬂü olmayan bir zarara u¤ratmad›¤› durumlarda araﬂt›r›lmal›d›r.
Helsinki Bildirgesi’nin bütün di¤er koﬂullar›na, özellikle uygun etik ve bilimsel incelemeler
için, ba¤l› kal›nmal›d›r.

Dünya T›p Birli¤i Helsinki Bildirgesi 30. Maddesi Üzerine Aç›klama Notu
(Tokyo - 2004)
Dünya T›p Birli¤i bu vesile ile yararl› olarak tan›mlanan profilaktik, diagnostik ve terapötik
prosedürlere veya di¤er uygun bak›m ﬂekillerine deneme sonras›nda kat›l›mc›lar›n ulaﬂabilmesi iﬂlemlerinin, çal›ﬂman›n planlanmas› aﬂamas›nda tan›mlanmas› gereklili¤ini tekrar
onaylar.
Etik de¤erlendirme kurulunun, de¤erlendirme s›ras›nda göz önünde bulundurabilmesi için,
deneme-sonras› düzenlemelerin veya di¤er bak›m ﬂekillerinin çal›ﬂma protokolünde tan›mlanm›ﬂ olmas› gerekir.
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Ek 3
COMMISSION DIRECTIVE 2005/28/EC
of 8 April 2005
laying down principles and detailed guidelines for good clinical practice as regards
investigational medicinal products for human use, as well as the requirements for
authorisation of the manufacturing or importation of such products
http://www.dohc.ie/issues/clinical_trials_2004/Commission_Directive_2005_28_EC.pdf

SECTION 1
GOOD CLINICAL PRACTICE
Article 2
1. The rights, safety and well being of the trial subjects shall prevail over the
interests of science and society.
2. Each individual involved in conducting a trial shall be qualified by education,
training, and experience to perform his tasks.
3. Clinical trials shall be scientifically sound and guided by ethical principles in all
their aspects.
4. The necessary procedures to secure the quality of every aspect of the trials shall
be complied with.

Article 3
The available non-clinical and clinical information on an investigational medicinal
product shall be adequate to support the proposed clinical trial.
Clinical trials shall be conducted in accordance with the Declaration of Helsinki on
Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, adopted by the
General Assembly of the World Medical Association (1996).

Article 4
The protocol referred to in point (h) of Article 2 of Directive 2001/20/EC shall provide for the definition of inclusion and exclusion of subjects participating in a
clinical trial, monitoring and publication policy.
The investigator and sponsor shall consider all relevant guidance with respect to
commencing and conducting a clinical trial.

Article 5
1. All clinical trial information shall be recorded, handled, and stored in such a way
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that it can be accurately reported, interpreted and verified, while the confidentiality of records of the trial subjects remains protected.
2. The Ethics Committees shall, in every case, retain the essential documents relating to a clinical trial, as referred to in Article 15(5) of Directive 2001/20/EC, for
at least three years after completion of that trial. They shall retain the documents for a longer period, where so required under other applicable requirements.
3. Communication of information between the Ethics Committees and the competent authorities of the Member States shall be ensured through appropriate
and efficient systems.
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Ek 4
DENEYLERDE KULLANILACAK HAYVANLARLA ‹LG‹L‹
ET‹K KURALLAR
Ülkemizde hayvan deneklerle ilgili etik kurullar› pek çok üniversitede oluﬂturulmuﬂlarsa da, hayvan deneyleri ile ilgili genel olarak benimsenen bir etik kurallar
dizisi bilindi¤i kadar› ile yoktur.
Bo¤aziçi Üniversitesi’nin Kurumsal Hayvan Deneyleri ve Bak›m› Etik Kurulu
(HAYDEBEK) bu kurullar›n iyi bir örne¤ini teﬂkil etmektedir. Kurumun de¤erlendirece¤i konular ve yap›lacak baﬂvuru formu http://www.boun.edu.tr/government/etik/haydebek.html sayfas›ndan elde edilebilir.
Avrupa Bilim Vakf›’n›n (ESF) hayvanlar›n deneylerde kullan›m›na iliﬂkin ilkeleri1 özetle ﬂunlard›r: 2
1. Hayvanlar›n duyarl› varl›klar olmalar›n›n gerektirdi¤i özenle muamele görmeleri; mümkün oldu¤unca deneylerin yerine geçebilecek (hayvanlar›n kullan›lmad›¤›) alternatif deney sistemlerden yararlan›lmas›;
2. Deneylerde kullan›lan hayvanlar›n mümkün olan en az say› ile s›n›rland›r›lmas›;
hayvan kullan›m›na seçenek olmad›¤› durumlarda deney hayvanlar›n›n az ac›
çekece¤i koﬂullar›n sa¤lanmas›;
3. Deney süresince hayvana verilebilecek ac›y› en aza indirmek üzere gerekli sakinleﬂtirici, a¤r› giderici veya anestetik uygulamalara gidilmesi; deney hayvanlar›n›n kullan›m›n› gerektiren bir çal›ﬂmadan önce çal›ﬂman›n, bilimsel ölçütleri yan› s›ra hayvanlara verilebilecek ac› aç›s›ndan da ba¤›ms›z bir uzman taraf›ndan
irdelenmesi,
4. Hayvanlar için uygun bar›nd›rma ve bak›m koﬂullar›n›n sa¤lanmas›; bilim ve
araﬂt›rmadan sorumlu bakanl›klar›n kat›l›m›yla hayvanlar›n deneylerde kullan›m›na iliﬂkin düzenlemelerin haz›rlanmas›;
5. De¤iﬂik ülkelerdeki farkl› düzenlemelerin belirli, kamuoyunun güvenini kazanabilecek bir örnek niteli¤e ulaﬂmas›n›n sa¤lanmas› ve ESF üyesi kuruluﬂlar›n belirlenen düzenlemelerin izleyicisi olmas›; araﬂt›rmac›lar›n ve bak›m görevlileri-

1 European Science Foundation Policy Briefing, “Use of animals in research,” September 2000.
http://www.esf.org/publications/medical-sciences.html adresinden 9_Use_of_animals_in_research.pdf
2 TÜBA Bilim Eti¤i Komitesi (2002) Bilimsel Araﬂt›rmada Etik ve Sorunlar›, s. 23-24. Türkiye Bilimler
Akademisi Yay›nlar› 1, Ankara.
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nin hayvanlar›n kullan›m›n› gerektiren deneylerin tasar›m ve yürütülmesi konular›nda gerekti¤ince e¤itilmesi ve ESF üyesi kuruluﬂlar›n bu amaçla kurslar düzenlemesi;
6. Hayvanlar›n kullan›ld›¤› deneylerin sonuçlar›n›n yay›mland›¤› dergilerin yay›n
kurullar›n›n “Yazarlar ‹çin Bilgiler” bölümünde, deney hayvanlar›n kullan›m›n›n
eti¤ine iliﬂkin duyuruyu içermesi ve ESF üyesi kuruluﬂlar taraf›ndan hayvanlarla
yap›lan deneylerin denetimi ve deney hayvanlar›n›n esenli¤inin korunmas›n›
amaçlayan düzenlemelerin yay›mlanmas› ve düzenli biçiminde yeniden gözden
geçirilerek güncelleﬂtirilmesi.
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Ek 5
DEPREM‹N ÖNCEDEN TAHM‹N‹YLE ‹LG‹L‹ AVRUPA
ET‹K KURALLARI
(European Code of Ethics Concerning Earthquake Prediction)

Haz›rlayan: Ulusal Deprem Konseyi
‹leten: Naci Görür, TÜBA üyesi
Depremin önceden tahmini ile ilgili bilgiler, bilim ve toplum aras›ndaki iliﬂkileri
düzenleyen sa¤l›kl› etik kurallar›na uygun olarak sunulmazsa toplum üzerinde
dramatik etkiler yaratabilir. Yanl›ﬂ tahmin pani¤e yol açabilir ve halkta bilim
adamlar› ile kamu yetkililerine karﬂ› güvensizlik yaratarak sosyal, psikolojik, politik, ekonomik vb. sak›ncal› sonuçlara neden olabilir.
Deprem tahmini üzerinde çal›ﬂan bilim adamlar›n›n profesyonel davran›ﬂlar›n›n temel ilkesi dürüstlük olmal›d›r. Bilim adamlar›n›n topluma, kamu yetkililerine, kuruluﬂlar›na, meslektaﬂlar›na ve medyaya karﬂ› sorumluluklar›n›n bilincinde
olarak tarafs›z davranmalar› ve sahip olduklar› bilgiyi insanl›¤›n yarar›na kullanmalar› gerekir.
Bir bilim adam›, yürüttü¤ü araﬂt›rmalar sonucunda bir depremi önceden tahmin etme noktas›na gelirse, aﬂa¤›daki iﬂlemleri özenle yerine getirmelidir:
a. Depremi tahmin etmesine yol açan bilimsel verilerin ve yöntemlerin geçerlili¤ini di¤er bilim adamlar›na dan›ﬂarak do¤rulamal›,
b. Ba¤l› bulundu¤u veya bünyesinde çal›ﬂt›¤› bilimsel ve teknik kuruluﬂlar›n üst yöneticilerini yapt›¤› çal›ﬂmalar hakk›nda bilgilendirmelidir.
Bilim adam›, yapt›¤› tahminleri çal›ﬂt›¤› ülke yetkililerinin dikkatine sunmakla
görevlidir. Bunun hangi yollarla yap›laca¤› önceden belirlenmelidir.
Bilim adam›, depremle ilgili tahminleri hakk›nda medyaya veya topluma rasgele bilgi vermemelidir. Yaln›zca, kendisine bu konuda yetki verilmiﬂ veya kendisinin
kamu yetkililerince bu amaçla görevlendirilmiﬂ olmas› durumunda kamu yetkililerince uygun görülen yollar› kullanarak toplumu bilgilendirmelidir.

Deprem Tahmini Avrupa Dan›ﬂma Komitesi
E¤er gerek ve olanak varsa, deprem tahmini alan›nda her ülkede bir Ulusal De¤erlendirme Komitesi kurulmas› önerilir.
Deprem Tahmini Avrupa Dan›ﬂma Komitesi’ne,
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• Bir itiraz söz konusu oldu¤unda veya bir Ulusal De¤erlendirme Komitesi bulunmad›¤› durumlarda, ulusal yetkililer;
• Tarafs›z bir görüﬂ almak istediklerinde, Ulusal De¤erlendirme Komiteleri baﬂvurabilirler.
Hiçbir durumda Avrupa Dan›ﬂma Komitesi kesin bir gerçe¤i resmi olarak aç›klayan bir kuruluﬂ olarak görülmemelidir. Komite, kendi görüﬂünü (de¤erlendirme
konusunda kendi kapasitesine iliﬂkin kuﬂkular›n› da içerecek biçimde) resmen belirtmekle yükümlü bir kuruluﬂ olarak görülmelidir. Bu komite, Ulusal De¤erlendirme Komitesi’nin veya ellerindeki bilgi ile karar vermek zorunda olan sivil yetkililerin yerlerini alarak onlar›n görevlerini üstlenemez.
Avrupa Dan›ﬂma Komitesi, Uluslararas› Jeodezi ve Jeofizik Birli¤i (IUGG) ile di¤er uzmanlaﬂm›ﬂ bilimsel Avrupa kuruluﬂlar›na dan›ﬂ›larak Avrupa Sismoloji Komitesi (ESC) taraf›ndan önerilen en fazla on beﬂ bilim adam›ndan oluﬂacakt›r. Avrupa Dan›ﬂma Komitesi’nin gerekti¤inde baﬂvurabilece¤i bir dan›ﬂmanlar listesi oluﬂturulacakt›r.
Avrupa Dan›ﬂma Komitesi’nin yazmanl›¤› Aç›k Anlaﬂma (Open Partial Agreement) yazmanl›¤› taraf›ndan üstlenilecek ve Anlaﬂma dan›ﬂmanlar›nca, Avrupa Sismoloji Komisyonu ile iﬂbirli¤i yap›larak desteklenecektir.
Avrupa Dan›ﬂma Komitesi üyelerinin görev süresi alt› y›l olacak ve bu süre uzat›lamayacakt›r. Üyelerin yar›s› her üç y›lda bir yenilenecektir.

Bilim Adam›n›n Yabanc› Ülkelerle ‹liﬂkileri
Yabanc› bir ülkenin yetkililerine deprem tahmini konusunda haber verilmesi
bilim adam›n›n çal›ﬂt›¤› ülkenin yetkililerinin sorumlulu¤undad›r.
Toplumun ve medyan›n bilgilendirilmesi, deprem olaca¤› tahmin edilen ülke
(ler) yetkililerinin sorumlulu¤undad›r. Yukar›da tan›mlanan etik kurallar nedeniyle tahminde bulunan bilim adam› aç›klamada bulunmamal›d›r.
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Ek 6
Etik ‹hlallerin YÖK Disiplin Yönetmeli¤i’ndeki Yeri
Yüksekö¤retim Kurumlar› Yönetici, Ö¤retim Eleman› ve Memurlar› Disiplin Yönetmeli¤i’nde,1 “II. D‹S‹PL‹N SUÇLARI VE CEZALARI, B. Disiplin Suçlar›” alt›nda bilim eti¤i ile do¤rudan ilgili çok az madde vard›r. E¤itim ve araﬂt›rma etkinlikleri ile
ilgili “Ders, seminer, konferans, laboratuar, grafik çal›ﬂma, s›nav gibi ö¤retim çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›na engel olmak veya bu maksatla yap›lacak hareketlere her
ne suretle olursa olsun iﬂtirak etmek,” (7b) ç›kar çat›ﬂmalar›n› ilgilendiren “görevi
ile ilgili ç›kar sa¤lamak” (5c) fiillerinin d›ﬂ›nda, ﬂu suçlar belirtilmiﬂtir:
(5f) “Gerçe¤e ayk›r› rapor veya belge düzenlemek,”
(7c) “Bir baﬂkas›n›n bilimsel eserinin veya çal›ﬂmas›n›n tümünü veya bir k›sm›n›
kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek.”
Madde 5, “Kademe ‹lerlemesinin Durdurulmas› Cezas›n› Gerektiren Fiiller,”
Madde 7 ise “Üniversite Ö¤retim Mesle¤inden Ç›karma Cezas›n› Gerektiren Fiiller”i kapsamaktad›r.
Hukukçular›n görüﬂüne göre2 araﬂt›rma projeleri, proje raporlar› veya bilimsel
makaleler “rapor veya belge” olarak de¤erlendirilemezler; burada sözü edilen rapor ya da belgelerin hukuki bir yan› olmal›d›r. Böylece (5f)’de belirtilen suça bilimsel etkinliklerde sahtecilik, aldatmaca veya uydurmaca fiillerinin dahil olmad›¤›
anlaﬂ›lmaktad›r.
‹ntihal ile ilgili (7c)’deki düzenleme ise yorumlanmaya aç›kt›r. Zira intihal suçunun iﬂlendi¤i pek çok durumda aﬂ›rman›n yap›ld›¤› eser, ondan ne boyutlarda yararlan›ld›¤› aç›klanmamakla birlikte, bir biçimde kaynaklar aras›nda say›lmaktad›r.
Bu ya da benzeri nedenlerle, intihal suçu iﬂledi¤i disiplin kurullar›nca saptanm›ﬂ
olan kiﬂiler mahkemelerce aklanabilmektedirler. (Bkz. Ek1)

1 http://www.yok.gov.tr/yasa/yonet/yonet13.html
2 Prof. Ünal Tekinalp, sözlü görüﬂ.
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YAZARLARIN ÖZGEÇM‹ﬁLER‹
Prof. Dr. Ayﬂe Erzan
Ayﬂe Erzan fizikte B.A. derecesini Bryn Mawr College (Pennsylvania, ABD)’dan
1970’te, ve fizik doktoras›n› SUNY Stony Brook’tan 1976’da alm›ﬂ, 1976-1981 aras›nda ODTÜ ve ‹TÜ’de ö¤retim görevlisi,1981-1990 y›llar›nda Cenevre, Porto,
(Alexander von Humboldt bursiyeri olarak) Marburg ve Groningen üniversitelerinde ö¤retim üyesi ve araﬂt›rmac› olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. 1990 y›l›ndan beri ‹TÜ Fizik Bölümü’nde ö¤retim üyesi, ayn› zamanda 1991-1997 aras›nda TÜB‹TAK Temel Bilimler Araﬂt›rma Enstitüsü ve 1997’den beri Feza Gürsey Enstitüsü’nde araﬂt›rmac›d›r.
Türkiye Bilimler Akademisi (1995 asosiye, 1998 asli), PAST ve TWAS (2007) üyesi
olan Ayﬂe Erzan, 1997’de TÜB‹TAK Bilim Ödülü’nü ve 2003’te L’Oreal-UNESCO
“Kad›n ve Bilim” Ödülü’nü (Avrupa k›tas› için) alm›ﬂt›r. IUPAP ‹statistiksel Fizik Komisyonu (1996-2002), European Physical Journal B editörler kurulu (1998-2003) ve
halen Journal of Statistical Physics’in de yaz› kurulu üyesidir. Akademiler Uluslararas› ‹nsan Haklar› A¤› yürütme kurulu üyeli¤i (2002-2005) yapm›ﬂt›r ve halen Avrupa Bilim Akademileri Birli¤i (ALLEA) Bilim ve Etik daimi komitesi üyeli¤ini yürütmektedir. TÜBA Konseyi ve Etik Kurulu’nda görevlidir. ‹statistiksel fizikle yaﬂam bilimlerinin arakesitinde yo¤unlaﬂan araﬂt›rmalar yapmaktad›r.

Prof. Dr. Gürol Irz›k
Gürol Irz›k Bo¤aziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde ö¤retim üyesidir. Lisans derecesini Bo¤aziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisli¤i Bölümü’nden (1977), yüksek lisans derecesini yine ayn› üniversitede Matematik Bölümü’nden (1979), doktora
derecesini ise Indiana Üniversitesi Bilim Tarihi ve Felsefesi Bölümü’nden (1986) alm›ﬂt›r. Pittsburgh Üniversitesi Bilim Felsefesi Merkezi’nde araﬂt›rmac›, Duke Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde misafir ö¤retim üyesi olarak bulunmuﬂtur. TÜBA asli
üyesi olup 2007 y›l›nda Avrupa Kültür Parlamentosu’na seçilmiﬂtir. Araﬂt›rma alanlar› bilim felsefesi, nedensellik kuramlar›, bilim-toplum-siyaset iliﬂkileri ile bilim
e¤itimidir. Ortak yazar ve editörlü¤ünü yapt›¤› yedi kitaba ek olarak dergilerde ve
derleme kitaplarda yay›mlanm›ﬂ çok say›da makalesi bulunmaktad›r.

Prof. Dr. Emin Kansu
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi’nden 1970’de “‹hsan Do¤ramac› Üstün Baﬂar›
Ödülü” ile mezun olmuﬂtur. ABD’de 1971-72 aras›nda New Jersey Medical
College’da internlik, 1972-74 y›llar› aras›nda Thomas Jefferson Üniversitesi’nde iç
hastal›klar›, 1974-79 y›llar› aras›nda ayn› kurumda hematoloji yan dal uzmanl›k
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e¤itimlerini tamamlam›ﬂt›r. 1979 y›l›nda doçent ve 1988’de profesör olmuﬂtur.
ABIM ve ABIM-Hematology Fellow’udur. 1997-2000 y›llar› aras›nda Washington
Üniversitesi Fred Hutchinson Kanser Araﬂt›rma Merkezi’nde stem hücre transplantasyonu ve kronik graft- versus- host hastal›¤› üzerinde araﬂt›rmalar yapm›ﬂt›r.
TÜB‹TAK Teﬂvik ve Bilim, Sedat Simavi Sa¤l›k Bilimleri, Eczac›baﬂ› Bilim ve H.Ü
Bilim Üstün Baﬂar› Ödüllerine lay›k görülmüﬂtür. TÜBA asli üyesidir ve 2003 y›l›nda
Thomas Jefferson T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar›-Hematoloji Adjunct Profesör kadrosuna atanm›ﬂt›r.
Uluslararas› Hematoloji Derne¤i’nin Avrupa - Afrika Bölümü Genel Sekreteri ve
EBMT Geç Etkiler Kurulu üyesidir. H.Ü. Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji A.B.D.
ve Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyon Ünitesi baﬂkanl›klar›n› yürütmektedir. Hematopoez, kök hücre biyolojisi, hematolojik malignansiler, kök hücre
transplantasyonu ve kronik graft-versus-host hastal›¤› konular›nda yay›nlanm›ﬂ
180‘den fazla makalesi ve kitap bölümleri bulunmaktad›r.

Prof. Dr. ﬁevket Ruacan
Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi ve ABD’de Phoenix, Arizona West High School
mezunudur. Hacettepe T›p Fakültesi’nden 1969’da mezun olmuﬂ, 1969-1975 aras›nda ABD’de University of Pennsylvania ve New York University’de biyokimya ve
patoloji e¤itimi alm›ﬂt›r. 1979’da Hacettepe Üniversitesi’nde doçent, 1988’de profesör olmuﬂtur. 1991-1994 y›llar› aras›nda Hacettepe T›p Fakültesi Dekan› ve Patoloji Anabilim Dal› Baﬂkan›, 1999-2004 y›llar› aras›nda ise Onkoloji Enstitüsü Müdürü, T›p Fakültesi Etik Kurul Baﬂkan›, Yay›n Komitesi Baﬂkan› Araﬂt›rma Fonu Uzmanlar Kurulu üyesi olarak görev yapm›ﬂt›r. 1990-2004 y›llar› aras›nda TÜB‹TAK’›n
çeﬂitli araﬂt›rma gruplar›nda ve Bilim Kurulu üyeli¤inde bulundu. 2001-2004 aras›nda Üniversiteleraras› Kurul taraf›ndan seçilerek YÖK Genel Kurul üyeli¤i, Üniversiteleraras› Kurul Doçentlik S›nav› Komisyonu üyeli¤i, Ankara Tabip Odas› Onur
Kurulu üyeli¤i, T›p E¤itimi Kurumu Derne¤i Baﬂkanl›¤›, Türk Kanser Araﬂt›rma ve
Savaﬂ Kurumu Genel Baﬂkanl›¤› görevlerini yerine getirmiﬂtir. 1994 y›l›nda Türkiye
Bilimler Akademisi üyeli¤ine seçilen ﬁevket Ruacan 2007’den itibaren Konsey üyesi olarak görev yapmaktad›r. Halen Üniversiteleraras› Kurul Doçentlik S›nav› Etik
Komisyonu üyesidir.

Doç. Dr. Ali ‹zzet Tekcan
Ali ‹zzet Tekcan psikoloji lisans derecesini Bo¤aziçi Üniversitesi’nden, biliﬂsel psikoloji alan›nda yüksek lisans ve doktora derecelerini de American University’den
(Washington, DC) alm›ﬂt›r. 1998 y›l›ndan bu yana Bo¤aziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde ö¤retim üyesi olarak çal›ﬂmaktad›r. TÜBA asosiye üyesi olan Ali ‹zzet
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Tekcan TÜBA-GEB‹P bilim bursu deste¤i (2001) yan›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Vakf› Araﬂt›rmada Üstün Baﬂar› Ödülü’nü (2000) ve ‹stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ödülü’nü (2004) alm›ﬂt›r. Bo¤aziçi Üniversitesi ‹nsan Araﬂt›rmalar› Etik Kurulu
baﬂkanl›¤›n› yapmaktad›r.

Prof. Dr. Asl› Tolun
Asl› Tolun Robert Kolej Yüksek Okulu’ndan (ﬂimdi Bo¤aziçi Üniversitesi) fizik lisans
derecesi, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden (ABD) biyofizik yüksek lisans derecesi, Uppsala Üniversitesi’nden (‹sveç) ise bilimsel mikrobiyoloji doktora derecesi
alm›ﬂt›r. E¤itimi, Damon Runyon Kanser Araﬂt›rma Vakf› bursu gibi çeﬂitli yurtd›ﬂ›
burslar deste¤iyle gerçekleﬂmiﬂtir. Daha sonra California Üniversitesi San Diego Biyoloji Bölümü’nde doktora-sonras› araﬂt›r›c› olarak üç y›l çal›ﬂm›ﬂt›r. Ö¤retim üyeli¤ine 1982 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde (ﬂimdi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü) yard›mc› doçent olarak baﬂlam›ﬂ, sonra ayn› bölümde
doçent ve profesör olmuﬂtur. TÜB‹TAK Teﬂvik Ödülü (1984) ve Bo¤aziçi Üniversitesi K›demli Araﬂt›r›c› Ödülü’nü (1999) alm›ﬂt›r. TÜBA asli üyesi ve TÜBA Konsey üyesidir. TÜBA Etik Kurulu üyeli¤inde bulunmuﬂtur ve TÜBA yay›nlar›ndan genetik
etik üzerine bir kitapç›¤› bulunmaktad›r. Bo¤aziçi Üniversitesi ‹nsan Araﬂt›rmalar›
Etik Kurulu kurucu baﬂkan› (2003-2006) ve Bo¤aziçi Üniversitesi Ö¤renci Bilim Kulübü dan›ﬂman›d›r (1983-sürüyor). ‹stanbul Valili¤i ‹l ‹nsan Haklar› Kurulu Bo¤aziçi
Üniversitesi temsilcisidir. Araﬂt›rma alan› insan geneti¤i olup, yeni insan genleri
belirleme ve toplum geneti¤i konular›nda araﬂt›rma makaleleri yay›nlanm›ﬂt›r.

Prof. Dr. Yücel Y›lmaz
Yücel Y›lmaz ‹stanbul Üniversitesi’nden, Fen Fakültesi Jeoloji-Jeofizik Lisans derecesini (1964), Londra Üniversitesi’nden doktora derecesini alm›ﬂ (1973), Londra
Üniversitesi’nde araﬂt›rma asistan› (1965) olarak çal›ﬂm›ﬂ, SUNY Albany,
Cambridge/UK, Colombia Üniversitesi’nde ortak araﬂt›rma projeleri gerçekleﬂtirmiﬂtir. ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde doçent (1977), ‹stanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nde profesör (1987) olmuﬂtur. TÜB‹TAK Teﬂvik Ödülü
(1979) ve TÜB‹TAK Bilim Ödülü (1999)’nü alm›ﬂt›r. TÜBA asli üyesi (1995) ve TÜBA
Konsey üyesidir (2007). TÜB‹TAK Bilim Kurulu üyeli¤i (1991-1995), Nato Advance
Study panel üyeli¤i (1980-1985), Ocean Drilling projesi EMCO üyeli¤i (1989-2002),
Uluslararas› Mühendislik E¤itim Konseyi üyeli¤i (2005-sürüyor), ‹stanbul Teknik
Üniversitesi Maden Fakültesi dekanl›¤› (2001-2002) yapm›ﬂt›r. 10 doktora tezi,
20’yi aﬂk›n master tezini yönetmiﬂtir. 100’ü aﬂk›n araﬂt›rma makalesi yazm›ﬂ, birçok
uluslararas› toplant›lar düzenlemiﬂtir. Halen Kadir Has Üniversitesi rektörüdür.
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