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davacının, üniversitenin

verildiği, verilen tazaya davacı tarafından
Üniversitesi Disiplin Kurulu'nun

Fakıiltesi Fakiiltesi
Dah'nda tarih ve

İJolumu
sayılı Resmi Gazete'de

ilan edilen Profesörlük kadrosuna başı.urusunda sunmuş olduğu eserlerden "Feı<{<*s****{<{<******'ı

"The Joumal of Açademic Socia1 Scince, 2a18" isimli yayırun "The Journal of Academic Social
Science Studies" isimli dergide 15.05.2018 tarihinde yeniden yayınlandığ ve davacınrn bu eserlerin
her ikisini de Profesörlük atama dosyasında ayn ayn puanladığının bilim jüri üyesi Prof. Dr. S.E.
tarafindan tespit edildiğinden bahisle Etik Kurulu'nun tarih ve sayrlr karan ile söz konusu
eyleminin bilimsel araştırya ve yaym etiğine aykırı eylemlerden biri oları tekrar yayfin oluşturduğu
yönünde karar alındrğr, davacının söz konusu etik ihlalde bulunduğu iddialarına dair karara itirazı
iizerine tarih ve sayılı Etik Kuıulu Kararı ile itirazı görüşülerek bilirkişi görevlendirmesine
karar verildiği, bilirkişilerce diizenlenen raporlar Etik Kurulu'nca görüşülerek alınan tarfü ve
sayılı karar ile, " davac[un ıFe****************" "The Journal of Academic Soçial Scince,2O18"
isimli yaymm "The Journal of Academic Social Science Studies" isimli dergide tarihinde
yeniden yaymlandğının tespit edildiği, Yükseköğretim Kurumiarı Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
Yönergesi'nin!l1-ç bendinde, mükerrer yaynların akademik aiama ve yiikselmelerde ayrı yayınlar
olarak sunulmasınf "tekrar''ybyrrn"'olarak,kabul ettiği, davacrnın bir eserleri yeniden yayımladığı ve bu
eserleri atagıa ve yiikselmelerde kullandığı, bu eyleminin bilimsel araştırma ve yaym etiğine aykın
eylemlerden biri olan tekrai yayım oluşturduğuna" karar verildiğ ve bu karar iizerine Rektörlüğ'un

tarihli görevlendirmesiyle davacı hakkmda başlatılan soruşturma neticesi dtizenlenen
tarihli soruşfuima raporunda getirilen teklife istinaden Disiplin

Kurulu'nun tarih ve karar sayılı kararıyla " Davacırııil,'lPe****************'l llThe

Journal of Açademic Social Scince,2018" isimli yayrnrn "The Joumal of Academic Social Science
Studies" isimli dergide tarihinde yeniden yayınlandığının tespit edildiği, söz konusu
eyleminin bilimsel araştrrma ve yaym etiğine aykrn eylemlerden biri olan tekrar yaylm oluşturduğu
yönünde karar alındığırun görüldüğü, doçentlik soffası yayın|annda iki tane eserinin, doçentlik öncesi
bazr eserlerinin mükerrer yayınlar olduğu, sübuta erdiğinden bahisle "mükerrer yayınlarınr akademik
atama ve ytikselrnelerde ayn yayınlar oiarak sunmak" disiplin suçunu işlediği gerekçesiyle üç yıl
kademe ilerlemesinin durdurulması ile tecziye edilmesine, birinçi derecenin son kademesinde
bulunması nedeniyle cezaflln 1/o aranında aylıklan kesme cezasr şeklinde uygulanmasma" karaf

tarihinde itiraz edildiği,
tarih ve sayrh karanyLa iiirazının reddine karar

verilmesi iizerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlığın özünü davacınrn profesörlük başvuru dosyasrnda sunduğu yayınlardan olan

"F******t*********** "isimli makalesinin miikerrer yaym olup olmadrğ, söz konusu makalenin
birden fazla dergide yayınlanrp yayrnlanmadrğı oluşturmaktadrr.

Bu kapsamda yapılan incelemede; davacınrn profesör kadrosu başnrru dosyasında yer alan
,lKat{<**********ll adlı makalenin tarihinde "The Joumal of Academic Social Science Studies"
isimli dergide yayımlandığı görülmekiedir. Anca§ (Davacının, "Fe*****tf ***'*8a" isimli
makalesinin "The Journal of Academic Social Science,2Ol8 yayımlarup yayımlanmadığına dair)
Mahkememizin tarihli ara kararıyla davacının, profesörlfü kadrosu için yaptığı
tarihi başvrirusu ekinde yer alan beyan ettiği ve puanladığı yayınlarının (dava konusu
FejF*****'F8**{<d< makalesinin yayımlandıği dergilerin renkli kalemle işaretli şekilde gösterir halde)
okunaklı ve onaylr örneği ile Fe******<****{<*{<* makalesinin birden fazla dergide yayımlanmasına
yönelik tespitin ne şekilde yapıldığı sorularak, söz konusu tespitin ve makalenin yayımlandığı
dergilerin ( The Journal of Academic Social Science ile The Journal of Aedemic Social Science
Studies ) itgili sayrlarının okunaklı ve onaylı ömeğinin istenilmesine karşın; profesörliik kadrosu için
yaptığı tarihi başvı}rusu ekinde yer alan beyan effiği ve puanladığı yayınlannın (her iki yayını
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