


Sunum Planı

● Sahtecilik nedir?

● Akademik sahtecilik

● Akademik sahtelikler okyanusu nasıl ortaya çıktı?

● Akademik sahtelikler okyanusuna kim, nasıl dâhil oluyor?

● Akademik sahtelikler sorununa yönelik neler yapıldı/yapılıyor?

● Bu sorun ile nasıl mücadele edilebilir?



Sahtecilik Nedir?

Sahtecilik: "Sahte işler yapma, sahte işlerle 

uğraşma, düzmecilik, sahtekârlık".
(Sahtecilik, 1999)

Sahte: "1. Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, 

düzme, düzmece, taklit. 2. İçten olmayan, 

yapmacık".
(Sahte, 1999)

Sahte. (1999). Türk Dil Kurumu büyük Türkçe sözlük içinde.

Sahtecilik. (1999). Türk Dil Kurumu büyük Türkçe sözlük içinde.



http://www.uak.gov.tr/yonetmelikler/Yay%C4%B1nEti%C4%9FiY%C3%B6nergesi_140318.pdf

http://www.uak.gov.tr/yonetmelikler/Yay%C4%B1nEti%C4%9FiY%C3%B6nergesi_140318.pdf




https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx#

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx




Akademik Sahtelikler 

Okyanusu Neden 

Ortaya Çıktı?



Bilimsel İletişim Sürecindeki 

Kişilerin Bilinçsizliği



Arz – Talep

vb. uygulamalara 

yönelik ölçütler



Kim, Nasıl Dâhil Oluyor?



Bilinçliler

Etik bir problem 
olduğunu 

kavrayamayanlar

Bilinçsizler



● Nijerya, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler

● Genç araştırmacılar ve doktora öğrencileri

● Yayınla ya da yok ol! (Publish or Perish!)

https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/asi.23265

https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/asi.23265


● 10 ülkeden 43 katılımcı (yayıncılar, araştırmacılar, 

araştırma fonlayıcılar, politika yapıcılar, akademik 

kurum ve kütüphane paydaşları, …)

● Biomedikal

● 12 saatlik tartışma/müzakere

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y


"Predatory Journals and Publishers"
("Yağmacı Dergiler ve Yayıncılar")

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y

"Kendi çıkarlarını ön planda tutma"

"Yanlış ya da yanıltıcı bilgi verme"

"En iyi editoryal süreç ve yayın uygulamalarından sapma"

"Şeffaflık eksikliği"

"Agresif ve ayrım gözetmeyen talepkâr uygulamalar"

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y


https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/23218

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/23218


https://twitter.com/tevfik_uyar/status/1132054361398398976

https://twitter.com/tevfik_uyar/status/1132054361398398976


https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen/

https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen/


Neler Yapıldı/Yapılıyor?



"Predatory Publishers" İfadesinin 
Devreye Girmesiyle

● 2010 yılı

● Çok sayıda çalışma (araştırma makaleleri ve diğer)

● 90’dan fazla checklist

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y


https://beallslist.net/#update

https://beallslist.net/#update


https://www2.cabells.com/

https://drive.google.com/file/d/1yU9DrfItxwKOpfLoezOu9AvhnKU6Z6je/view

https://www2.cabells.com/
https://drive.google.com/file/d/1yU9DrfItxwKOpfLoezOu9AvhnKU6Z6je/view


"No List to Rule Them"

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y#ref-CR4

https://mbio.asm.org/content/10/3/e00411-19

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y#ref-CR4
https://mbio.asm.org/content/10/3/e00411-19


Araştırmanızı güvenilir 

bir dergiye mi 

gönderiyorsunuz?

Çalışmanız için doğru 

bir dergi mi?

Seçtiğiniz derginin 

güvenilir olduğundan 

emin olmak için  

aşağıdaki kontrol 

listesini referans alın.

Listedeki soruların bir 

çoğuna veya tümüne 

“evet” diyorsanız.

•Siz veya meslektaşlarınız ilgilendiğiniz dergiyi tanıyor 

mu?

•Yayıncıyı kolayca bulabiliyor ve iletişim kurabiliyor 

musunuz?

•Derginin yayın değerlendirme yöntemi ve uygulaması 

açık mı?

•Dergideki makaleler takip ettiğiniz veritabanlarında

indeksleniyor mu?

• İstenen ücretler net olarak belirtilmiş mi?

•Derginin yayın kurulunu tanıyor musunuz?

•Yayıncı, sektörün tanınan bir üyesi mi?
http://thinkchecksubmit.org/translations/turkish/

https://thinkchecksubmit.org/

http://thinkchecksubmit.org/translations/turkish/
https://thinkchecksubmit.org/


"Energy Education Science and

Technology" Dergisi

Dergi kendine 

atıf oranı 

~ %94

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/publications/tk-ua-is-2012.pdf

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/publications/tk-ua-is-2012.pdf


https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/805651

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/805651




http://www.library.hacettepe.edu.tr/eklenti/predatory.pdf

http://www.library.hacettepe.edu.tr/eklenti/predatory.pdf


https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/yagmaci-dergi-yayinlarina-onlem.aspx

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/yagmaci-dergi-yayinlarina-onlem.aspx


http://www.uak.gov.tr/duyuru/2019E_S%C4%B1kcaSorulanSorularveCevaplar%C4%B1_141019.pdf

http://www.uak.gov.tr/duyuru/2019E_S%C4%B1kcaSorulanSorularveCevaplar%C4%B1_141019.pdf


https://sarkac.org/2019/12/yagmaci-faaliyetlerin-nedeni-acik-erisim-felsefesi-degil/

https://sarkac.org/2018/10/bir-tuhaf-savas-acik-bilim-ve-yagmaci-dergiler/

https://sarkac.org/2019/12/yagmaci-faaliyetlerin-nedeni-acik-erisim-felsefesi-degil/
https://sarkac.org/2018/10/bir-tuhaf-savas-acik-bilim-ve-yagmaci-dergiler/


Nasıl Mücadele Edilebilir?





Akademik Ölçütler

● Akademik dürüstlüğün ön plana çıkarılması

● Nicelik – nitelik sorununun gözden 

geçirilmesi

● Tespit edilen sahteliklere caydırıcı cezalar 

verilmesi

● Şeffaflığın benimsenmesi



Bilinçlendirme Çalışmaları

● Etik kurul komisyonları

● Eğitici seminerler

● Sahtelik içeren örneklerin ifşa edilmesi

● Yağmacı yayıncılık ile ilgili çalışmaların

desteklenmesi ve işbirliği




