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Sayı: 2020/193 
 

Konu: Doç. Dr. Fatih Şen’in Yılın Bilim İnsanı - 2017 Genç Bilim İnsanı Ödülü Hakkında  

 

Tüm ilgililerin dikkatine; 

 

Bilim Kahramanları Derneği, 3 Ağustos 2020 tarihinde bir web sayfasında Doç. Dr. Fatih Şen ve araştırma 

grubuna yönelik iddialar içeren yayının yayımlanmasından itibaren konuyu takip etmeye başlamıştır. 

Yayımlanan ilk yazıda, Doç. Dr. Fatih Şen ve araştırma grubunun çalışmalarında bilim etiğini ihlal eden 

birçok başlığa yer verilmiştir. İddialar; araştırma çıktılarında somut uyuşmazlıklar bulunduğu, aynı veri-

lerin tekrarlanarak farklı araştırmalarda kullanıldığına yöneliktir. Bu iddiaların ardından, konuyu adil bir 

şekilde değerlendirebilmek adına 4 Ağustos tarihinden Doç. Dr. Fatih Şen’e iddialara ilişkin görüşünü 

iletmesi de talep edilmiştir, kendisi 7 Eylül 2020’de yanıtını iletmiştir. Ayrıca Bilim Kahramanları Derneği 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üyelerinden oluşan bilim insanları tarafından oluşturulan Araştırma Grubu da 

iddiaların doğruluğuna yönelik bir araştırma süreci başlamıştır.  

 

Yılın Bilim İnsanı - Genç Bilim İnsanı Ödülleri başvuruları 3 ana başlıkta değerlendirilmektedir: Bilime 

katkı, bilimin yayılmasına katkı, bilimin toplum yararına kullanılmasına katkı. Derneğimiz tarafından 

yürütülen araştırma sonucunda iddialar bu 3 başlık altında değerlendirilmiştir.  

 

 Bilime Katkı: İddialarda belirtildiği üzere çıktılardaki uyuşmazlıklar, mükerrer data kullanımı vb. 

durumlar dikkate alındığında yapılan çalışmaların bilime katkı sağlayamayacağı fikri oluşmuştur. 

Ayrıca çok yazarlı birçok makalesi iddialar ve araştırmalar sonucunda editörler tarafından güve-

nilirliği şüpheli makale kategorisine alınmış; hatta bir makalesi (https://www.nature.com/artic-

les/s41598-020-71843-9) de geri çekilmiştir. Kendisinin iddialara karşı ilettiği savunma suçlama-

ları bertaraf etmekte etkisiz kalmıştır. 

 

 Bilimin Yayılmasına Katkı: Doç. Dr. Fatih Şen yönetiminde araştırma grubu birçok genç araştır-

macıya ev sahipliği yapmaktadır. Bilim etiğinin ihlali üzerine olan bu iddialar, toplumun ve bilime 

ilgi duyan herkesin bilimsel çalışmalara ve bilim insanlarına yönelik bakışlarını olumsuz bir şekilde 
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etkilemektedir. Ayrıca bu iddiaların araştırma grubunda bulunan genç araştırmacıları ve kendi-

siyle işbirliğinde bulunan araştırmacıların kariyerini de olumsuz etkileyeceği öngörülmektedir.  

 

 Bilimin Toplum Yararına Kullanılmasına Katkı: Doç. Dr. Fatih Şen ve araştırma grubu, bilimin 

toplumun ve gezegenin yararına kullanılmak adına birçok ulusal ve uluslararası projeyi yürütmeye 

hak kazanmıştır. Ancak yaşanan gelişmeler, hazırlanan ve yürütülen projelerin geçerliliği konu-

sunda yoğun şüpheler oluşturmaktadır. Kendisinin birçok iddiaların ve suçlamaların merkezinde 

bulunması toplum için bir rol model olan konumunu zedelemiştir. 

 

Bilim Kahramanları Derneği, evrensel bilim etik değerlerini göz önüne alarak, toplum nezdinde bilime 

katkı, bilimin yayılmasına katkı, bilimin toplum yararına kullanılmasına katkı alanlarında çalışmalar yü-

rüten 38 yaş altındaki Genç Bilim İnsanlarını takdir etmek ve toplumda görünürlüklerine katkı sağlamak 

için ödül programını her sene düzenlemektedir. Ayrıca bilim insanlarının farklı yaş gruplarındaki gençle-

rin bilime olan ilgilerini arttırmak için ilham kaynağı olmasını da hedeflemektedir. Bu konu özelinde, 

iddiaların ciddiyeti, Doç. Dr. Fatih Şen ve araştırma ekibi tarafından yapılan açıklamaların yetersiz ve 

daha fazla şüphe ve sorulara neden olması, güvenirliği şüpheli makalelerin ve geri çekilen makalenin 

varlığı, Bilim Kahramanları Derneği Araştırma Grubunun araştırması sonucu doğruluğu tespit edilen iddi-

alar (aynı verilerin ve çıktılarının farklı makalelerde mükerrer olarak kullanıldığı, bu verilerin farklı ma-

kalelerde ayrı malzemelere atfedildiği, çıktılardaki somut uyuşmazlıklar gibi) göz önüne alınmıştır. 

  

Tüm bu araştırmalar sonrasında Doç. Dr. Fatih Şen’in 2017 Yılın Bilim İnsanı - Genç Bilim İnsanı Ödülleri 

listesinden adının çıkarılmasına ve kendisinin bu unvanı bu tarih itibari ile kullanmamasına karar veril-

miştir. Şeffaflık ilkemiz gereği, Yönetim Kurulu olarak bu kararımızı kamuoyu ile paylaşmayı sorumluluk 

olarak addediyoruz.  

 

Bilim Kahramanları Derneği  

Yönetim Kurulu 

 


