
Bilim Akademisi Etik Kurul Yönergesi 

 
 

1. Bilim Akademisi Etik Kurulu, Bilim Akademisi Tüzüğü’nde Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkilerini 
düzenleyen 18. maddeye dayanarak oluşturulmuştur.  
 

2. Etik Kurul, Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az 5 en fazla 9 üyeden oluşur. En az 1 üye Yönetim Kurulu 
üyeleri arasından belirlenir. Etik Kurul üyeleri her Yönetim Kurulu ve başkan seçiminden sonra yeniden 
belirlenebilir veya süresi uzatılabilir. 
 

3. Etik Kurulun görevleri şunlardır:  
a. Kamuoyunu ve akademik dünyayı akademik dürüstlük ilkeleri ve uygulamaları hakkında 

bilgilendirmek,  
b. Bu konuda ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve Yönetim Kuruluna danışmanlık 

yapmak, 
c. Bilim Akademisi üyeleri ile ilgili etik ihlali iddiaları olursa, Tüzükte tanımlanan süreçler çerçevesinde 

Yönetim Kurulu’nun isteyeceği incelemeleri yapmak, 
d. Bilim Akademisi BAGEP ödülü almış kişiler hakkında etik ihlali iddiaları olursa, BAGEP ödülü 

kazananların Bilim Akademisi ile yaptıkları sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun isteyeceği 
incelemeleri yapmak. 

 
4. Bilim Akademisi üyelerinin veya BAGEP ödülü sahiplerinin bilim etiği ilkelerine aykırı davranışı konusunda 

ciddiye alınacak bir ihbarın yapılması durumunda uygulanacak işlemler aşağıdaki gibidir: 
 

a. Bilim Akademisi Etik Kurul'u Başkan tarafından derhal bu konuda bilgilendirilir; 
b. Etik Kurul en kısa sürede toplanarak ithamın içeriği ve doğruluğunu, gerekirse Bilim Akademisi 

üyelerinden hakem görüşü almak suretiyle değerlendirir; 
c. Etik Kurul’un değerlendirmesi üzerine Yönetim Kurulu ihbarın ciddiyetine ikna olursa ilgili 

Üyeden/BAGEP Ödülü Sahibinden bilimsel içerikli ve iddiaların ciddiyetine uygun bir açıklama talep 
eder;  

d. Etik Kurul iddiaları ve bunlara ilişkin cevabi açıklamayı, gerekirse tekrar hakemlere de başvurmak 
suretiyle değerlendirir ve bir tavsiye kararı alır; 

e. Etik Kurul'un tavsiye kararı üzerine Yönetim Kurulu ilgili Üyenin Onur Kuruluna sevkine / BAGEP 
ödülünün geri alınmasına karar verebilir.  

f. Ayrıca Bilim Akademisi üyelerine, BAGEP ödülü sahiplerine ve gerekli görülen yurtiçi ve yurtdışında 
bulunan bilimsel kurumlara bildirilir. 

 
Böyle bir kararın alınması durumunda, BAGEP ödüllerinde, ilgili kişiye henüz yapılmamış ödül ödemeleri 
durdurulur, ismi Bilim Akademisi BAGEP ödülü sahipleri listesinden çıkarılır. Bu karar Bilim Akademisi web 
sitesinden duyurulur.  
 

5. Etik Kurulu gündemindeki bir konuda olası çıkar çatışması bulunan Etik Kurul üyeleri o konuda Etik Kurul 
çalışmalarına katılmazlar. BA Akademik Özgürlükler ve İnsan Hakları Komisyonu üyelerinden  çıkar 
çatışması bulunmayanlar o konudaki çalışmalarda Etik Kurula katılmaya davet edilirler. 

 
 
 
 


