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Önsöz

Avrupa Matematik Derne§i Etik Komisyonu, Avrupa Matematik Derne§i Yü-

rütme Kurulu taraf�ndan 2010 bahar�nda kurulmu³tur. Komisyon'un yetkileri
ve kurucu üyelerinin listesi bu yaz�n�n en sonunda verilmi³tir.

Etik Komisyonu'nun ilk görevi meslek ilkelerini içeren bu yaz�y� haz�rla-
mak olmu³tur. Meslek ilkelerini içeren bu belge, Avrupa Matematik Derne§i

Konseyi'nin tavsiyesiyle, 29 Ekim 2012 tarihinde Avrupa Matematik Derne§i

Yürütme Kurulu taraf�ndan onaylanm�³ ve 1 Kas�m 2012 tarihinde yürürlü§e
girmi³tir.

Avrupa Matematik Derne§i, özellikle Avrupa'dakiler ba³ta olmak üzere,
bütün matematikçilerin, editörlerin ve matematik yay�nc�lar�n�n bu meslek
ilkelerine sad�k kalmas�n� fakat daha genel olarak matematik ara³t�rmalar�n�n
de§erlendirilmesi, yay�nlanmas� ve da§�t�m� ile ilgili tüm ki³ilerce bu ilkelere
sad�k kal�nmas�n� tavsiye eder.

Meslek ilkelerinin ihlalleri çal�³anlar� taraf�ndan gündeme getirildi§i za-
man; Avrupal� matematikçileri çal�³t�ran üniversitelere ve di§er kurumlar�n
yöneticilerine buradaki meslek ilkelerini dikkate almalar� tavsiye edilir.

Bu meslek ilkeleri matemati§in yay�nlanmas�, da§�t�lmas� ve de§erlen-
dirilmesindeki etik yönleri vurgular. Avrupa Matematik Derne§i matematik
ara³t�rmalar�n�n ³e�af ve aç�k bir ³ekilde yay�nlanmas�n�n ve da§�t�m�n�n
mesle§imizin gelece§i aç�s�ndan en önemli konu oldu§unu dü³ünür. Yay�nc�-
l�kta ve da§�t�mdaki etik d�³� davran�³lar matemati§in geni³lemesini ve bü-
tünlü§ünü lekeler ve tehlikeye atar. Ayr�ca, bu tür davran�³lar bireyler için
ciddi sonuçlar do§urabilir.
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Bu meslek ilkeleri, al�nan ele³tirilerin de§erlendirilmesinden sonra ve kar-
³�la³�lan olaylar�n yaratt�§� deneyimler �³�§�nda, üç y�l içerisinde gözden ge-
çirilecektir.

Etik Komisyonu matematik yay�nlar�ndaki etik d�³� davran�³lar� içeren
durumlar� ele alma iste§indedir. Komisyon'un takip etmeye niyetlendi§i ça-
l�³ma usülleri a³a§�da 'Süreçler' bölümünde anlat�lm�³t�r.

Meslek �lkeleri

Bu bölümde matematik ara³t�rmalar�n�n yay�nlanmas�, da§�t�m� ve de§er-
lendirilmesindeki do§ru uygulamalar�n ve do§ru etik davran�³lar�n ilkelerini
olu³turaca§�z ve hangi davran�³lar� etik d�³� davran�³ ve suistimal olarak gör-
dü§ümüzü belirleyece§iz.

Yazarlar�n Sorumluluklar�

1. Ara³t�rmac� ki³iler ve yazarlar, özellikle kendi ara³t�rmalar�n�n yay�n�
ve da§�t�m�na ili³kin, etik davran�³lar�n yüksek standartlar�n� iyi anla-
mal� ve savunmal�d�r. Etik davran�³�n bir örne§i, kaynakçada verilmi³
uygun kaynaklar ile, ba³kalar�n�n çal�³malar�na hak etti§i krediyi ve
at�f vermektir.

At�f verilmemesi veya at��ardaki yanl�³l�klar farkedildi§inde veya gös-
terildi§inde yanl�³l�klar k�sa bir zaman içerisinde uygun bir ³ekilde dü-
zeltildi§i, ve yazarlar bulduklar� sonuçlar�n yeni olup olmad�§�n� belir-
lemek için dikkatli bir gayret içerisinde oldu§u sürece, at�f verilmemesi
veya at��ardaki yanl�³l�klar�n etik olmayan bir durum olmad�§�n� far-
ketmek önemlidir.

Yazar�n, örne§in yay�nlanm�³ eserler, dersler, konu³ma veya bas�l� ol-
mayan eserler yoluyla, ba³kalar�ndan ö§rendi§i matematiksel sonuçlar�
kendi matematiksel sonuçlar� gibi yay�nlamas� intihale yol açar: bu bir
çe³it h�rs�zl�kt�r, etik de§ildir ve ciddi suistimal olu³turur.

2. Her ortak yazar�n yay�nlanm�³ bir çal�³mada rapor edilmi³ ara³t�rmaya
önemli katk�da bulunmu³ olmas� gerekir ve söz konusu ara³t�rmaya
önemli katk�da bulunmu³ her ki³inin de ortak yazar olarak adland�-
r�lmas� gerekir. Ayr�ca, ad� geçen bütün yazarlar incelemeye sunulmu³
bir eser veya onun yay�nlanm�³ hali için ortak sorumluluk üstlenmeli-
dir. Bir yazar�n ortak bir ara³t�rmay� ortak yazarlar�n izinleri olmadan
incelemeye sunmas� ve yay�nlamas� suistimaldir.

3. Matemati§in büyük bir bölümü kitap yazmakla, konferans bildirile-
riyle (sadece internet ortam�nda görünenler de dahil olmak üzere) veya
taslaklar�n dergilere gönderilmesiyle yay�nlan�r. Yol gösterici ilkemiz;
editörlere veya yay�nc�lara bir çal�³mas�n� sunan yazar veya yazarlar�n,
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sunulmu³ olan matemati§in do§rulu§undan ve ba³kalar�n�n çal�³mala-
r�na uygun ³ekilde at�f verildi§inden emin olacak ³ekilde dikkatli dav-
ranmalar� ve yazd�klar�n�n do§rulu§unun sorumlulu§unu almalar�d�r.

4. Matematikte ayn� ara³t�rmay� tan�mlayan bir tasla§�n birlikte veya e³-
zamanl� olarak birden fazla yay�n için sunulmas� suistimaldir. Benzer
³ekilde ayn� ara³t�rman�n, uygun bir bilgilendirme ve at�f olmaks�z�n,
birden fazla dergide veya ortamda yay�nlanmas� suistimaldir.

5. Yay�nlanm�³ veya yay�nlanmam�³ çal�³malar�n çevirileri çal�³man�n kay-
na§�n� mutlaka eksiksiz olarak belirtmelidir.

6. Matematikçiler, k�sa bir zaman içerisinde bütün detaylar�n� aç�klaya-
mayacaklar� sürece, potansiyel yeni teoremleri veya özel bir problemin
çözümünü aleni bir ³ekilde beyan etmemelidir.

Editörlerin ve Yay�nc�lar�n Sorumluluklar�

1. Matematik yay�nlayan dergilerin yay�nc�l�ktaki etik davran�³lar için
kendi standartlar�n� olu³turmalar� ve göze çarpacak ³ekilde duyurma-
lar�, ve suistimal suçlamalar� veya ³üphelerine tav�r almalar�, incele-
mede at�lacak ad�mlar� ve kendi sorumluluklar�n� tan�mlamalar� öne-
rilir. Dergiler, yazarlar�n ³ikayetlerine sayg�l� olmal� ve uygun süreci
i³letmelidir.

2. Editörler, yay�n hakk�nda dengeli ve objektif bir karara ula³�rken, bü-
tün yazarlar�n etik yakla³�m�n�n yüksek standartlar�na ba§l� kalmal�-
d�r. Bir editör, ki³isel, ticari veya profesyonel anlamda ç�kar çat�³mas�
içeren bütün editoryal görevlerinden çekilmelidir. Bir editör, editoryal
görevlerinin bir parças� olarak edindi§i bilgileri veya ayr�cal�kl� pozis-
yonunu meslekta³lar�n�, ö§rencilerini veya ki³isel e³ dostunu veya on-
lar�n makalelerinin de§erlendirilmesini etkilemek için kullanmaktan da
kaç�nmal�d�r. �üphesiz, güven sonucu edinilmi³ bilgiler editörün kendi
çal�³mas�nda asla kullan�lmamal�d�r.

3. Matematik yay�nlayan dergilerin sunulan taslaklar� de§erlendirme esas-
lar�n� ve politikalar�n� aç�k aç�k anlatmalar� önerilir. Özel olarak, edi-
tör veya yay�nc� gönderilen bir tasla§�n al�nd�§�n� bildirmelidir. Yay�nc�,
gönderilmi³ bir tasla§�n de§erlendirilmesinin ilerlemesini takip edilebil-
mesini garanti alt�na almal� ve makalenin hakem de§erlendirmesinde
veya karar sürecinde a³�r� geçikmelerden kaç�nmak için özen göster-
melidir. Yay�nc� makaleyi basmak için bütün yazarlardan veya bütün
yazarlar ad�na tek bir yazardan onay almal�d�r.

Bir tasla§�n sunulma tarihinin ve taslak üzerinde yap�lan herhangi bir
önemli de§i³ikli§in tarihinin yay�nlanmas� gerekir. Bu, özellikle öncelik
anla³mazl�klar� durumunda önemlidir.

3



4. Yay�nc�lar�n matematiksel makaleleri ve kitaplar� aç�k ve anla³�l�r for-
matta sunma yükümlülükleri vard�r ve yay�nlanm�³ çal�³malarda kul-
lan�lm�³ matematiksel semboller, kelimeler ve cümlelerin yeterince aç�k
ve anla³�l�r oldu§undan emin olmal�d�rlar. Kötü yaz�lm�³ veya sunulmu³
taslaklar� geli³tirmeye çal�³maks�z�n oldu§u gibi yay�nlanmas� yay�nc�-
lar aç�s�ndan görevi suistimaldir.

5. Editörler ve yay�nc�lar�n sunulmu³ taslaklar� dikkatli bir ³ekilde de-
§erlendirmeleri ve kabul ederlerken objektif kararlar vermeleri gerekir.
Normal olarak bu i³lem uygun hakemler taraf�ndan olu³turulmu³ ra-
porlar esas al�narak gerçekle³ir, fakat Etik Komisyonu, sunulan tasla-
§�n derginin standartlar�n�n oldukça alt�nda oldu§u veya dergiye uygun
bir alanda olmad�§� editörler aç�s�ndan aç�k oldu§u durumlar�n ve bu
taslaklar�n hakemlere gönderilmeksizin red edilebilece§inin de bilincin-
dedir. Bu durumda yazarlar, red nedenleri konusunda nazik bir ³ekilde
gecikmeden bilgilendirilmelidir.

6. Editörlerin, hakemler taraf�ndan sa§lanan bilgileri ve yap�c� ele³tirileri
mutlaka içerecek ³ekilde, al�nm�³ kararlar� gecikmeden ve nazikçe po-
tansiyel yazarlara bildirmeleri gerekir. Editörler hakemler taraf�ndan
yap�lan baz� yorumlar�n Dergi Yay�n Kurulu ile s�n�rl� olup gizli tu-
tulmas� gerekti§ine ve yazarlara kelimesi kelimesine aktar�lmamas�n�n
uygun oldu§una karar verebilirler.

7. Bir yazar, yay�nlanm�³ makalesindeki bir matematiksel ifadenin veya
bir at�f�n yanl�³ oldu§u bilgisini editörlere iletebilir. Bu bilginin önemli
olmas� durumunda, editörün veya tercihen yazar�n yazd�§� bir düzeltme
yaz�s� veya makaleyi geri çekme yaz�s� yay�nlanmas� önerilir.

8. Baz� durumlarda, bir makaledeki belirli ifadelerin veya at��ar�n do§ru
olmad�§� bir ba³ka ki³i taraf�ndan editörlerin dikkatine sunulabilir. Bu
gibi durumlarda, editörlerin yorumlar� dikkatli bir ³ekilde de§erlendir-
mesi ve orant�l� bir ³ekilde tepki göstermesi gerekir; yap�lan yorumlar
do§ru ise, editörlerin yazarlar taraf�ndan bir düzeltme veya makaleyi
geri çekme yaz�s� yaz�lmas� konusunda �srarl� olmalar� gerekir.

9. Ender durumlarda, editörler yay�nlad�klar� bir çal�³man�n baz� parça-
lar�n�n ba³ka bir kaynaktan çal�nm�³ oldu§una ikna olabilirler. Bu gibi
durumlarda, editörlerin yazarlardan söz konusu çal�³man�n tamamen
geri çekildi§i yaz�s�n� göndermelerini istemesi gerekir; e§er bu yaz� gel-
miyorsa, editörlerin kendilerinin söz konusu intihalin ayr�nt�lar�n� veren
bir yaz� yay�nlamalar� gerekir.

10. Ço§u makale ilk önce derginin internet sayfas�nda yay�nlan�r. Bu du-
rum yay�nlanm�³ makalenin içerdi§i matematiksel hatalar�n ve yanl�³
at��ar�n veya makalenin k�smen veya bütün olarak çal�nt� oldu§unun
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ortaya ç�kmas�na olanak sa§layabilir. Yay�nc�lar�n tarihsel kay�t için
orijinal makaleyi al�koymalar� fakat daha ileri bir tarihteki düzeltme-
leri, sanki bir bas�l� makaleymi³ gibi, ilave etmeleri önerilir. Ola§and�³�
durumlarda, yay�nc�lar�n söz konusu makalenin yazarlar�n iste§i üze-
rine mi veya yay�nc�n�n karar� üzerine mi geri çekildi§ini belirtmeleri
gerekir; bu durumda makalenin bir sonraki bas�l� halinin bu karar� yan-
s�tmas� gerekir.

11. Bir dergi veya kitap yay�nc�s�, ilgili ki³iye tam olarak bildirmeksizin ve
onun yaz�l� onay�n� almaks�z�n, bir ki³iyi yay�nlar�nda editör, editoryal
dan�³man veya benzeri bir s�fatla ilan etmemelidir. Böyle bir pozis-
yondan istifa eden bir ki³inin ismi ilan edilmi³ listeden bir an önce
ç�kar�lmal�d�r.

12. Editör veya editoryal dan�³man olarak ilan edilmi³ ki³ilerin derginin
yay�n politikalar�n�n, editoryal süreçlerinin ve standardlar�n�n fark�nda
olmalar�, ve benimsemeleri, ve yay�nc�lar�n bu yaz�daki meslek ilkelerine
uymad�klar�n� fark ettikleri ola§anüstü durumlarda harekete geçmeye
istekli olmalar� gerekir.

Hakemlerin Sorumluluklar�

1. Hakemler de§erlendirdikleri çal�³malar�n yay�nlanmas� hakk�nda den-
geli ve objektif kararlara ula³mada bütün yazarlar�n etik davran�³lar�-
n�n yüksek standartlar�na ba§l� kalmalar� gerekir. Hakemler de§erlen-
dirdikleri bir tasla§�n anla³�l�r olmas�na, yenilik içermesine, önemine
ve do§rulu§una bakmal� ve ondan sonra bulgular�n� dikkatli ve yap�c�
bir ³ekilde editöre rapor etmelidir. Bütün bunlara ra§men, yay�nlanm�³
çal�³man�n esas sorumlulu§u yazarlara aittir.

2. Bir makalenin hakemli§ini yapmas� istenen ki³i, örne§in eski bir meslek-
ta³�n�n, çal�³ma arkada³�n�n veya ö§rencisinin çal�³mas�n�n hakemli§ini
yapmas� istendi§inde, ki³isel veya profesyonel anlamda ç�kar çat�³mas�
potansiyeli oldu§unu hissedebilir. Böyle durumlarda, hakem aday�n�n
editörle ç�kar çat�³mas� olas�l�§�n� konu³mas� ve ancak editörün onay�
durumunda hakemli§ine devam etmesi gerekir.

3. Bir makale tasla§�n�n hakemli§ini kabul ettiklerinde, hakemlerin edi-
törlerin isteklerini ve tasla§�n uzunlu§unu dikkate alarak raporlar�n�
makul bir sürede haz�rlamalar� gerekir.

4. Hakemlerin incelemekte oldu§u taslaktan edindi§i ayr�cal�kl� bilgileri
kulanmaktan kaç�nmas� gerekir.

5. �ncelemekte oldu§u bir makale tasla§�nda intihal veya ba³ka bir etik
d�³� davran�³�n herhangi bir unsurundan ³üphe duyan hakemin, bu kay-
g�s�n� olabildi§ince çabuk bir biçimde editöre rapor etmesi gerekir.
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Bibliyometrik Bilgileri Kullananlar�n Sorumluluklar�

1. Matematiksel ara³t�rman�n yetkili otoriteler ve özellikle de matematik
ara³t�rmalar�na fon sa§layanlar taraf�ndan de§erlendirildi§i ve de§er-
lendirebilece§i Etik Komisyon taraf�ndan da kabul edilmekle birlikte,
Komisyon matematiksel ara³t�rman�n iddia edilen kalitesini ve bireyle-
rin veya küçük gruplar�n verimlili§ini de§erlendirmek için bibliyometrik
ve di§er ilgili ölçülerin günlük kullan�m�nda ciddi tehlike görmektedir.

2. Ki³ilerin olas� ter� i³lemleri için veya bir ödül veya ni³an verilmesi için
yap�lan de§erlendirmelerde, kararlar�n bibliyometrik verilerin otomatik
sorgulanmas�na dayand�r�lmas� kurumlar veya komisyonlar için sorum-
suzluktur.

3. Edinilmi³ at�f say�lar�n�, etki faktörlerini ve bibliyometrik verileri suni
olarak etkileme amac�yla, makaleler yay�nlamak veya bir makalenin
içindeki kaynaklar� de§i³tirmek etik de§ildir.

4. Yazarlar�n bir ba§lant�s� oldu§u dergilerdeki makalelere, özel meslek-
ta³lar�n�n çal�³malar�na veya kendi çal�³malar�na uygun olmayan at��ar
vermesi etik de§ildir.

5. Yay�nc�lar�n güvenli olmayan veya k�smi veya tara�� bibliyometrik bil-
giyi kullanarak kendi dergilerinin reklam�n� yapmalar� mesle§i suisti-
maldir.

Etik Komisyon Çal�³ma Esaslar�

A³ad�§aki çal�³ma esaslar� Etik Komisyon'un dikkatine sunulan tekil durum-
larda Komisyon'a rehberlik edecektir.

P1 Etik Komisyon, sadece etik d�³� davran�³ iddialar�yla ili³kili ki³i veya
kurumlar taraf�ndan resmi olarak sunulan vakalar� dikkate alacakt�r.
Komisyon bir ihtilafta taraf olmayanlarca dikkatine sunulan vakalar�
dikkate almayacak ve Komisyon'un kendisi etik d�³� davran�³ örnekleri
arama gayretine giri³meyecektir.

Komisyon kendisinin dikkatine sunulmu³ herhangi bir vakay� de§erlen-
dirme önerisini geri çevirebilir. Komisyon, farkl� bir karara yol aça-
bilecek önemli yeni bir bilgi olmad�§� sürece, karar verdi§i bir vakay�
yeniden de§erlendirmeyecektir.

P2 De§erlendirilmesi istenen durumlar�n Komisyon Ba³kan�'na iletilmesi
gerekir. Resmi bir ³ikayet olmadan Etik Komisyon harekete geçmeyecek
olmas�na ra§men, daha önceki resmi olmayan soru³turmalar Komisyon
Ba³kan�na ula³t�r�labilir.
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P3 Komisyon ³ikayet sahibinin, ³ikayetini sunmadan önce, ³ikayet konula-
r�n� tan�mlam�³ olmas�n� ve e§er ³ikayet bas�l� çal�³malar hakk�nda ise,
yay�nc�lar taraf�ndan olu³turulmu³ etik konularla ilgili süreçleri kullan-
m�³ olmas�n� bekler.

P4 Komisyon, kanuni soru³turma ba³lat�lm�³ herhangi bir vakay� de§erlen-
dirmeye almayacakt�r ve bu ³ekilde kanuni soru³turmalar ba³lat�lm�³
bir vakan�n de§erlendirmesini de durdurabilir. Komisyon bir matema-
tikçi ve onu çal�³t�ran kurum aras�nda do§rudan bir çat�³ma konusu
olan durumlar� de§erlendirmeye almayacakt�r.

P5 Resmi bir ³ikayet al�nd�§�nda Etik Komisyon'un izleyece§i do§al süreç
a³a§�daki gibi olacakt�r:

�lk olarak, Komisyon ilk bak�³ta ortada bir vaka olup olmad�§�n� ve ³i-
kayeti de§erlendirmeye alman�n uygun olup olmad�§�n� belirleyecektir.

E§er vaka de§erlendirmeye al�n�rsa, o zaman Etik Komisyonu vakan�n
alt�nda yatan gerçekleri sorgulamaya ba³layacakt�r. Bu sürecin bir par-
ças� olarak, Komisyon Ba³kan� suçlanan ki³i veya kurumlara özel bir
mektup yazacak ve onlar�n ya suçlamalar� kabul ederek hemen hare-
kete geçmelerini ve uygun düzenlemeleri yapmalar�n� veya bu ³ekilde
davranmalar�na neden gerek olmad�§�n� Komisyona aç�klamalar�n� is-
teyecektir.

�kinci durumda, yani suçlanan ki³i veya kurumlar suçlamalar� reddetti-
§inde veya mektuba hiç cevap vermedi§inde, özellikle intihal suçlama-
lar�nda, Komisyon herhangi bir tara�a ba§lant�s� olmayan uzmanlar-
dan söz konusu suçlamalar� incelemelerini ve suçlamalar�n do§ru olup
olmad�§�na dair Komisyon'a görü³ belirtmelerini ister. Bu görü³ al�n-
d�§�nda, Komisyon gerekçeli karar�n� olu³turur ve ard�ndan bulgular�n�
tüm tara�ara özel olarak iletir.

Komisyon etik d�³� davranm�³ olarak de§erlendirilen taraf�n gecikmeden
ve uygun bir ³ekilde özür dilemesini bekler.

P6 Etik d�³� davranmakla suçlanm�³ taraf�n suçlamalar� kabul etmemekte
inat etti§i ve Komisyon'un etik d�³� davran�³�n varoldu§una ikna oldu§u
durumda, Komisyon Avrupa Matematik Derne§i Ba³kan�'na Komisyon
Ba³kan� taraf�ndan gönderilecek bir sonuç raporu haz�rlar.

Dernek Ba³kan�, Yürütme Kurulu'na dan�³t�ktan sonra, örne§in etik
d�³� davranmakla suçlanm�³ taraf� çal�³t�ran Enstitü'nün Ba³kan�n�, söz
konusu ki³ilerin Bölüm Ba³kanlar�n�, konu ile ilgili editörleri ve yay�n-
c�lar� bilgilendirerek bulgular� iletebilir.

Avrupa Matematik Derne§i özel bir vaka için Etik Komisyon'un bulgu-
lar�n� ilan edebilir.
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P7 Komisyon, özel vakalarda ismi geçen ki³ilerin veya kurumlar�n ismini
aç�klamaks�z�n, Avrupa Matematik Derne§i Haber Bülteni'nde faaliyet-
lerini düzenli olarak rapor edecek ve bulgular�n� özetleyecektir.

Etik Komisyon üyeleri a³a§�daki ilkelere ba§l� kalacakt�r.

• Komisyonun her üyesi Komisyon'a sunulmu³ herhangi bir vakada
ç�kar çat�³mas� ya³amas� durumunda (veya ç�kar çat�³mas� görün-
tüsü verecek herhangi bir durumda), vaka ile ilgili karar al�nan
toplant�lara ve tart�³malara girmeyecek ve a��n� isteyecektir. Bu
durumdaki bir Komisyon üyesinin, Komisyon Ba³kan�'n� önceden
bilgilendirmesi ve böylece konu ile ilgili hiç bir bilgi veya belgenin
eline geçmemesi gerekir.

• Komisyon'un tüm üyeleri, bir karar ilan edilinceye kadar, bütün
vakalar� gizli tutacakt�r; bütün iç tart�³malar ve ki³iler hakk�nda
edinilmi³ bilgiler gizli kalacakt�r.

Etik Komisyon'un Görevleri

Avrupa Matematik Derne§i Etik Komisyon'un görev alan�, Avrupa Matematik

Derne§i Yürütme Kurulu taraf�ndan 2010 Bahar�nda a³a§�daki gibi belirlen-
mi³tir: Etik Komisyon matematiksel yay�nlardaki etik d�³� davran�³lara odak-

lanacakt�r. Etik d�³� davran�³lar, örne§in, intihali, kopya yay�n�, uygunsuz

at��ar�, abart�l� kendi kendine at��ar�, dürüst olmayan hakemli§i, ve meslek

ilkelerinin di§er ihlallerini içerir. Komisyon a³a§�daki 3 görevden sorumlu

olacakt�r:

1. Meslek ilkelerini içeren bu belgeyi haz�rlayarak söz konusu soruna far-

k�ndal�§� artt�rmak.

2. Etik d�³� davran�³ iddialar�n� dikkatli bir ³ekilde yan�tlamalar� için der-

gileri ve yay�nc�lar� cesaretlendirmek.

3. Ara³t�rmac�lar�n etik d�³� davran�³ iddialar�n�n pe³inden ko³mas�na yar-

d�mc� olmas� için Komisyon'a ba³vurmalar�na olanak veren bir meka-

nizma sa§lamak.

Komisyon etikle ilgili di§er uygun sorunlar� da çal�³ma alan�na dahil ede-

bilir.

Etik Komisyon

Avrupa Matematik Derne§i Etik Komisyonu'nun ilk üyeleri a³a§�daki gibidir.
Bütün üyeler, 2010 ortas�ndan 2013 ortas�na kadar olmak üzere, üç y�ll�§�na
atanm�³t�r. Üyeler Komisyon'da, ülkelerinin, ba§l� bulunduklar� matematik
derne§inin veya kurumun temsilcileri olarak de§il tamamen bireysel olarak
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görev yaparlar.
Ba³kan: Arne Jensen (Aalborg Universitet, Danimarka)
Ba³kan Yard�mc�s�: H.Garth Dales (Lancaster University, �ngiltere)
Yürütme Kurulu Temsilcisi: 2010-2012: Igor Krichever (Columbia Univer-
sity, New York, ABD ve Landau Institute of Theoritical Physics, Moskova,
Rusya), 2013- : Franco Brezzi (Istituto Universitario di Studi Superiori, Pa-
via, �talya)
Üyeler:
Jean-Paul Allouche (Centre National de la Recherche Scienti�que ve Univer-
site Pierre et Marie Curie, Paris, Fransa)
Graziano Gentili (Universita di Firenze, �talya)
Radu Gologan (Academia Romana de Stiinte, Bükre³, Romanya)
Christine Jacob (Institut National de la Recherche Agronomique, Jouy-en-
Josas, Fransa)
Adolfo Quiros (Universidad Autonoma de Madrid, �spanya)
Tomaz Pisanki (Univerza v Ljubljani, Slovenya)
Tatiana Shaposhnikova (Linköpings Universitet, �sveç)
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