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"EMEĞE SAYGI VE ONUR"

EDİTÖRDEN / EDITORIAL

Hasta bilgilendirme konusu ile ilgili çal›flma yapar-
ken bir hastanenin web sayfas›nda, bu konudaki bir kon-
ferans›m için haz›rlay›p sundu¤um slaytlar›n tamam›n›n,
ad›m›n oldu¤u ilk slayt›n ç›kar›l›p kullan›ld›¤›n› gör-
düm. ‹letiflim adresine; ad›m›n bulundu¤u ilk slayt› da
kullanarak, tüm slaytlar›m› kullanabileceklerini bildir-
dim. Geri dönüfl olmad› ve birkaç gün içinde sunu web
sayfas›ndan kald›r›ld›. Bir süre sonra slaytlar›m önceki
flekli ile kullan›ma aç›ld›. Ayn› mesaj› yine gönderdim.
Ve, sunum web sayfas›ndan kald›r›ld›.

Bilimsel eserin özel de¤erini; bir cümlesinin haz›r-
lanmas›n›n, kullan›lmas›na karar verilmesinin ne kadar
deneyim, birikim ve düflünsel emek gerektirdi¤ini, ha-
z›rlayanlar bilir. U¤raflmak, kendi üslubuyla özgün bir
cümle kurmak yerine; haz›r bas›lm›fl makalelerden cüm-
leleri oldu¤u gibi al›p kullananlar da bulunmaktad›r. Bu
yaklafl›m, en hafif tan›mlamas›yla "emek h›rs›zl›¤›"
olarak de¤erlendirilebilecek bir ahlaks›zl›k türüdür. Bu
"ahlaks›z kolayc›l›k" dünyada y›llarca ilgi görmüfltür.
Dergi editörlerinin, dan›flmanlar›n›n, bire bir bu "ayn›-
l›k"lar› bulmalar› olanaks›zd›. Günümüzde, hangi cüm-
lenin hangi yay›ndan al›nd›¤›na kadar detay bilgi vere-
bilen, emek h›rs›zl›klar›n›n yakalanmas›n› sa¤layan bil-
gisayar programlar› (www.ithenticate.com) gelifltirildi. 

Zaman zaman uluslararas› dergilerde çok de¤erli,
özgün araflt›rma yaz›lar›ndan baz›lar›n›n yay›nland›ktan
sonra, bazan çok basit cümle aktar›mlar› nedeniyle dahi
olsa, dergi editörlerince fark edilmesiyle geri çekilerek,
editörün yaz›s›yla tüm okurlara duyuruldu¤unu görmek-
teyiz. O yazar için de, ülkesi için de çok afla¤›lay›c›, kü-
çük düflürücü, ne kadar ac› bir durum.

"Emek h›rs›zl›¤›n›n" genel kabul gören tan›m›
"Afl›rmac›l›k (bilimsel al›nt› sahtekarl›¤›, intihal, pla-
giarism); bir baflkas›na ait olan fikrin, buluflun, arafl-
t›rma sonuçlar›n›n veya araflt›rma ürünlerinin bir bö-
lümünün ya da tümünün, hatta kitaplar›n tümünün ya
da bir bölümünün kaynak gösterilmeksizin istemli
olarak kopya ya da tercüme edilip yazar›n kendi üreti-
mi imifl gibi gösterilmesidir." (1)

Binsekizyüzlü y›llar›n sonlar›nda dikkat çekmeye
bafllayan "bilimsel yay›nlarda afl›rma"dan; geçen yüzy›l-
dan bafllayarak, ulusal, uluslararas› kurumlar, yasalar ve
yönetmeliklerle; hem bilgilendirme ve yönlendirme,
hem de ceza uygulamalar›yla, cayd›r›lmas›na çal›fl›l-
maktad›r. Yay›n eti¤i ile sorunlar›n önlenmesine yönelik
uluslararas› yol gösterici giriflimlerden; hem e¤itici-ö¤-
retici, hem de olumsuzluklar› de¤erlendirici, tan›mlay›c›
ve kural koyarak yol gösterici kurumlardan biri, "Ulus-
lararas› T›p Dergileri Editörleri Kuruludur (International
Committee of Medical Journal Editors-ICMJE)". 

Bu çerçevede yurdumuzda bu konuya yönelik uygu-
lamalar›; YÖK’ün yönerge, yönetmelikleri, TTB’nin ku-
rallar›  ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili hü-
kümlerini k›saca gözden geçirmede yarar vard›r:

Yüksekö¤retim Kurulu, Bilimsel Araflt›rma ve Ya-
y›n Eti¤i Yönergesi(2) Yay›n Eti¤ine ‹liflkin Temel ‹l-

keler; Madde 6-b) "Bilimsel yay›nlarda bir çal›flmadan
yararlan›rken, bilimsel at›f kurallar›na uygun olarak
kaynak gösterilir." demektedir. Bilimsel Araflt›rma ve
Yay›n Eti¤ine Ayk›r› Eylemler aras›nda "Madde 8(1)"
de "a) ‹ntihal" tan›mlanm›fl olup, bu eylemi yapanlara
idari ifllemler sürecinde; "Madde 12(4) … Yüksek Ö¤re-
tim Kurulu Baflkanl›¤› gerekli adli ve idari ifllemleri
bafllat›r." Bu aflamada flikayetin geri al›nmas› durumun-
da da, "Disiplin ifllemleri; Madde 13(2) … as›l müelli-
fin r›za göstermesi ilgilileri sorumluluktan kurtarmaz."
Ve "Zamanafl›m›; Madde 14(1) ‹ntihal ve sahtecilik
fleklindeki etik ihlallerinde inceleme bafllat›lmas› her-
hangi bir süre s›n›rlamas›na tabi de¤ildir."

Yüksekö¤retim Kurumlar› Yönetici, Ö¤retim Ele-
man› ve Memurlar› Disiplin Yönetmeli¤i;(3) "Madde
11. …a) Üniversite ö¤retim mesle¤inden ç›karma cezas›n›
gerektiren fiil ve haller flunlard›r:…3)Bir baflkas›n›n
bilimsel eserinin veya çal›flmas›n›n tümünü veya bir
k›sm›n kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek."

Doçentlik S›nav Yönetmeli¤i(4) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM,
Disipline Ayk›r› Fiiller, Doçentlik S›nav Komisyonu;
‹ntihal ve disipline ayk›r› di¤er fiillerin ifllendi¤i iddias›;
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MADDE 7 – (1) Eser incelemesi yapan jüri üyeleri,
baflvuru dosyas›nda yer alan herhangi bir eserde intihal
oldu¤unu tespit ederse, durum bir raporla Üniversitele-
raras› Kurula bildirilir. ‹ntihal iddias› ile ilgili olarak
bir karar verilinceye kadar, Üniversiteleraras› Kurul
doçentlik baflvurusu ile ilgili herhangi bir ifllem yapmaz.
…(3) ‹ntihal iddias› ile ilgili olarak yüksekö¤retim di-
siplin mevzuat›na göre ifllem yap›l›r. …(5) ‹ntihal iddi-
as›n›n do¤ru oldu¤unun tespiti halinde, aday yapt›¤›
doçentlik baflvurusunda baflar›s›z say›l›r. Aday›n idarî,
cezaî ve hukukî sorumlulu¤una iliflkin hükümler sakl›d›r.

TTB Hekimlik Meslek Eti¤i Kurallar›(5)
"Yay›n Eti¤i, Madde 44-Hekim, araflt›rma verilerini

de¤erlendirirken ve yay›na haz›rlarken bilimsel gerçek-
leri yans›tmal›d›r. … Kaynak göstermeden ve izin al-
madan baflkalar›na ait veriler, olgular ve yaz›l› eserler
kullan›lamaz."

"Disiplin Kovuflturmas›; Madde 46-Hekimler bu
kurallar bütünü hükümlerine ayk›r› davran›fllarda bu-
lunduklar›nda, 6023 Say›l› Türk Tabipleri Birli¤i Yasa-
s›’na göre tabip odalar› yönetim kurullar› taraf›ndan
onur kurullar›na sevk edilirler. Hekimlerin disiplin so-
ruflturmas›na u¤ramas›, haklar›nda ayr›ca hukuki veya
cezai takibat yap›lmas›na engel de¤ildir."

Türk Tabipler Birli¤i Disiplin Yönetmeli¤i; "Mad-
de. 5.i: ... kaynak göstermeden veya izin almadan bafl-
kalar›na ait verileri, olgular› veya yaz›l› eserleri kullan-
mak ve benzeri suretle bilimsel yay›nlarda yay›n eti¤ine
ayk›r› davranmak. Bu maddeye göre kusurlu bulunanlar
hekimler için, 15 günden 6 aya kadar meslekten
men…"

‹dari ifllemlerden baflka, hukuk yönünde yasal tan›m-
lama ve yapt›r›mlar da Fikir ve Sanat Eserleri Kanu-
nu’nda(6) yasalaflm›flt›r. "Afl›rma" suçu ile ilgili bölüm-
ler; "B) Ceza davalar›: I–Suçlar: 1.Manevi, mali veya
ba¤lant›l› haklara tecavüz, Madde 71 – (De¤iflik:
23/1/2008-5728/138 md.)…2. Baflkas›na ait esere, ken-
di eseri olarak ad koyan kifli alt› aydan iki y›la kadar
hapis veya adlî para cezas›yla cezaland›r›l›r. … 3. Bir
eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kifli
alt› aydan iki y›la kadar hapis veya adlî para cezas›yla
cezaland›r›l›r." 

Bu u¤rafl›n temel nedeni, bilimin geliflebilmesinin te-
mel koflulu olan, ileriye dönük yararlan›lacak, geçmiflte
kalacak, yap›lan ve yay›nlananlar›n do¤ru olmas›n›n
sa¤lanmas›n›n gereklili¤idir. Günümüz bilim insanlar›-
n›n bilime ve insanl›¤a karfl› vazgeçilmez sorumlulu¤u,
eldeki bilgilerin en do¤ru biçimde sonraki nesillere ak-
tar›lmas› olmal›d›r.(7)

Yukar›da sunulan bilgi ve düflünceler ›fl›¤›nda bili-
min dürüstlük temeli üzerine infla edilmesi zorunlulu¤u

yan›nda, "eme¤e sayg›" çerçevesinde "onur"la elde
edilen sevinçlerin, toplumumuzu ça¤dafl medeniyet dü-
zeyine ç›karmadaki olumlu katk›lar›n›n sonuçlar›n› gör-
me hakk›na sahip oldu¤umuz kan›s›nday›m. Günü gel-
di¤inde, u¤runa can-feda u¤rafl verilen, tüm ünvan ve
makamlar geride kalmakta, an›lan sadece onurlu bir ya-
flam olmaktad›r. 
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