Doç. Dr. Fatih Şen BAGEP 2015 Ödül Listesinden çıkarılmıştır
2015 BAGEP ödülünü almış olan Fatih Şen’in yönetiminde çalışan araştırma grubunun
yayınladığı makalelerdeki bilim etiği ihlalleri hakkında ciddi bir iddia 3 Ağustos 2020 tarihinde
bir web sitesinde yayınlanmış 1 ve bu iddialar BAGEP ödüllü bazı bilim insanları ve Bilim
Akademisi üyeleri tarafından Bilim Akademisi Başkanlığı’na bildirilmiştir.
BAGEP araştırma desteği ödülünü kazananlar Bilim Akademisi’nin Akademik Liyakat Özgürlük
ve Dürüstlük Belgesine2 uymakla yükümlüdür. Bu belgeye bağlılık açısından ihbarların
doğruluğunun araştırılması için Bilim Akademisi üyesi yedi hakemden ayrı ayrı görüş istenmiştir.
Hakemler değişik makalelerde etik ihlalleri tespit etmişler ve örnekleri ile beraber
raporlamışlardır. Bilim Akademisi Etik Kurulu, hakem raporlarından, farklı yayınlarda aynı
grafiklerin, aynı deneysel fotoğrafların kullanıldığı ve tesadüfi olması gereken gürültü verilerinde
tekrarlar bulunduğu şeklindeki çok sayıda etik ihlali örneğini somut sorular etrafında birleştirerek
örneklerle Fatih Şen’den bir açıklama istenmesine karar vermiştir. Talebi üzerine kendisine ek
süre verilirken, somut sorularla ilgili ayrıntılı bilimsel cevaplar istendiği hususu bir kez daha
vurgulanmıştır.
Ancak 7 Eylül 2020’de Fatih Şen’den gelen açıklamada yayınları ile ilgili ihlallere ilişkin
tatminkâr cevaplar verilmemiştir. Cevaplar bütün bu etik ihlali örneklerinin araştırma grubu içinde
iletişim hatalarından ve gürültü verilerinin işlenme sırasında dönüşmesinden kaynaklandığı
yönündedir. Bilim Akademisi Etik Kurulu üyeleri ortada sadece hatalar olduğu konusunda ikna
olmamış ve bu tespitlerini oy birliği ile hazırlanan 9 Eylül 2020 tarihli ayrıntılı bir rapor ve dosya
ile Bilim Akademisi Yönetim Kurulu’na bildirmişlerdir. Buna göre, özetle, bu kadar çok yayında
durumun hatalardan kaynaklanması mümkün değildir. Kaldı ki tesadüfi olması gereken rastgele
gürültü verilerinde tekrarlar bulunması tek bir deneyin verilerinde bile mümkün değildir. Bu
örneklerin yayına dönüşmesinde Fatih Şen grup lideri olarak sorumludur.
Etik Kurulun da önerisi çerçevesinde, Yönetim Kurulu, incelenen yayınlardaki etik ihlallerinin,
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Uygulamalar maddesindeki ‘çarpıtma’ ve ‘uydurma’ tanımlarına uyduğunu tespit etmiştir.
Bilim Akademisi’nin Fatih Şen’le ilişkisi, kendisine 2015 yılında BAGEP Ödülü vermiş olmaktan
ibarettir. Bilim Akademisi Yönetim Kurulu, Fatih Şen’in Akademi’nin temel değerlerini ifade
eden Akademik Liyakat, Özgürlük ve Dürüstlük Belgesi’ne açıkça aykırı davrandığı kanaatine
varmıştır. Dolayısıyla Fatih Şen’in isminin BAGEP ödül sahipleri listesinden çıkarılmasına,
kendisinin web sitesinde ve yayınlarında BAGEP ödülü referansının kullanılamayacağına, bu
durumun Bilim Akademisi web sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulmasına ve açık duyurunun
ilgili dergi ve kurumların da dikkatine sunulmasına karar vermiştir.
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