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Bilimsel makale

• Bir bilimsel makale, gözlemler ve/veya 
deneysel sonuçlar ışığında yaratılmış yeni 
bilginin bilim alemiyle paylaşılması amacıyla 
yapılır.

• Paylaşılan bilgi yeni değilse, o bilginin ana 
kaynağına atıf yapılması ahlaken doğru olan 
bir davranıştır.



Bilimsel makale

Bilimsel makaleler aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

• Orijinal makale

• Kısa not

• Vaka takdimi

• Derleme makale

• Editöre mektup



Bilimsel makale

• Günümüzde orijinal makaleler genellikle birden 
çok yazar tarafından yayınlanmaktadırlar. 
Yazarlar aynı birimden olduğu gibi, aynı kurumun 
veya başka kurumların farklı disiplinlerinden, 
hatta farklı ülkelerden olabilirler. 

• Makale yazarı, verilen araştırma sonuçlarında 
entellektüel sorumluluk sahibi olan kişidir. Yani, 
yazarın, o makaleye entellektüel katkı sağlamış 
olması şarttır. 
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Bilimsel makale

• Akademik performans değerlendirmelerinde 
yayınlar önemli yer tuttuğundan, bir makaledeki 
yazar sayısı, aynı kurumdan yazar sayısı, 
yazarların sırası gibi konular önem arz 
etmektedir. Bu konuda belli bir standart mevcut 
olmadığından, her kurum kendi belirlediği 
esaslara göre değerlendirme yapmaktadır. 



Bilimsel makale

• Makalede yazarlar katkıları nispetinde 
sıralanmalıdır.

• En çok katkı sağlayan kişinin ilk yazar olması, o 
araştırmanın başarıyla yürütülmesinde söz sahibi 
olan kişinin (ki o kişi genellikle proje yöneticisi, tez 
yöneticisi, araştırma birimi yöneticisi olabilir) son 
isim olması genel olarak doğru kabul gören bir 
uygulamadır.



Bilimsel makale

• Çok yazarlı makalelerde isim sırasının ne olacağına 
araştırma başlamadan önce veya proje yazılım 
aşamasında karar verildiği durumlar da söz 
konusudur. 

• İsim sırası yüzünden pek çok araştırmacının 
birbirine girdiği, bu nedenle, makalenin dergiye 
gönderilme süresinin uzadığı, bu durumdan 
özellikle genç araştırmacıların mağdur olduğu 
durumlar da zaman zaman gündeme gelmektedir.



Bilimsel makale

• Deneyimli bilim adamlarının, genç meslektaşlarına 
veya öğrencilerine ilk isim olma hakkını vermesi 
erdemli bir davranıştır. Bu durum, genç 
araştırmacıyı teşvik ettiği gibi, deneyimli bilim 
adamının da kalitesini ortaya koyar. 

• Bir yazar, makalede, konuk olduğu araştırmanın 
yapıldığı kurumun hem de asli kurumunun 
adresini verebilir. 
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Bilimsel makale

• Evlilik veya başka nedenlerle soyadını 
değiştiren yazarlar makaleleri indeksleyen 
kuruluşlara eski ve yani isimlerini yazarak 
yayınlarının takibinde yeknesaklık 
sağlayabilirler.  Bazı indeksleme  kuruluşları 
bunun dijital olarak yapılmasına imkan 
sağlamaktadır.



Katkısı olan herkes yazar olabilir mi?

• Bence bir araştırmanın makale haline 
gelmesi sürecinde fiziksel, bilimsel veya 
entellektüel yönden katkı sağlamış olan 
herkes yazar olabilir. Buna araştırmanın 
makale haline getirilmesi sırasında karar 
verilebilir.



Katkısı olan herkes yazar olabilir mi?

• Ben doğadan toplanmış yabani bitki türlerinin kimyası 
üzerine araştırma yapan bir kişiyim. Burada en önemli 
husus, toplanmış olan bitkinin doğru teşhis edilmiş 
olmasıdır. Bu da ancak, güvenilir uzman bitki 
sistematikçileri tarafından yapılabilir. Benim botanik bilgi 
ve deneyimim ne kadar iyi olursa olsun, tereddüte 
düştüğüm durumlarda mutlaka konunun uzmanı olan 
kişilere danışırım ve o kişiyi yazarlar arasına koyarım. 
Bunu çoğu meslektaşım tenkit ederler, sadece teşekkür 
etmemin yeterli olacağını söylerler. Ancak ben, isminin 
ilave edilmesini etik bir davranış olarak görürüm. Aksi 
takdirde, yanlış teşhis edilmiş bir bitki türü ile yayın 
yapmak, bilimsel olmayacağı gibi, bilimsel literatürü de 
kirletecektir. 
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Katkısı olan herkes yazar olabilir mi?

• Şöyle bir durum da söz konusu olabilir. Yayın 
dergiye yollandıktan sonra, editoryal 
değerlendirilmesi sırasında, editör ve/veya 
hakemler de o makalenin yayına uygun hale 
gelmesi için öneri ve düzeltmelerde bulunabilirler. 
Tez jürilerinde jüri üyeleri de tez düzeltme 
önerilerinde bulunabilirler. Bu durumda o kişilerin 
de yazarlar arasına katılması gerekir mi? sorusu 
sorulabilir. Buna verilecek cevap basittir. 

• Makale yazarları, makaleyi yayına göndermeden 
önce son şeklini veren kişiler olmalıdır. 



Kıyak yazarlık veya hediye yazarlık

• Bu sık rastlanan bir durumdur. O makalenin 
hazırlanmasında zerrece katkısı olmamış kişi 
veya kişilerin isimlerinin, performans 
değerlendirmesinde ihtiyaçları var diye, bir 
makaleye dahil edilmesi durumudur. Bu 
duruma, eşlerin aynı kurumda veya bölümde 
çalışmaları halinde daha sık rastlanır. Eşler, 
birbirlerinin isimlerini, makalelerine dahil 
ederek yayın sayılarını arttırma yoluna 
giderler. 



Kıyak yazarlık veya hediye yazarlık

• 12 adayın aynı gün yapılan doçentlik sınavında jüri 
üyesiydim. Dosyaları incelerken bir adayın son 10 yıldır 
tek bir yayını olduğu dikkatimi çekti. O gün sınava giren 
adaylardan biri de yayında yazarlardan biriydi. 

• O adayın dosyasını inceleyince, aynı yayını Tayland’da bir 
kongrede sunduğunu ve kongre kitabında yayınladığını 
gördüm. O yayında, son 10 yıldır yayın yapmayan 
arkadaşın adı yoktu. Doçentliğe başvurabilmesi için 
dergide yayınlanan makaleye onun da adını eklemişlerdi.

• Makale metni kongre kitabındaki ile nokta virgül aynı idi. 
Bu nedenle, etik ihlali yapıldığına karar verilerek, o 
adayın başvurusu yayın aşamasında reddedildi, mülakata 
alınmadı ve doçent olamadı. 



İntihal

• Bir TUBİTAK projesinin sonuç raporu 
değerlendirmem için bana yollanmıştı. Projeye 
adını veren bitki benim de önceden çalışma ve 
yayın yaptığım bir endemik bitki idi. Projeyi 
okumaya başladığımda hayretler içinde kaldım. 
Proje yürütücüsü benim makalemi tıpatıp 
kopyalamış ve proje raporunu tamamen benim 
verilerim üzerine kurmuştu. Yapacağım iş basitti. O 
makalemin ayrı baskısını yazdığım kısa rapora 
ekleyip TUBİTAK’a yolladım. O arkadaş bir daha 
TUBİTAK’tan proje desteği alamadı. 
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İntihal
• Bizim basılması için bir dergiye yolladığımız 

makale, aynı yayınevinin başka bir dergisinde yazar 
isimleri hepsi Faslı intihalci yazarlarla değiştirilerek 
basıldı. Bizim makalemiz ise bizim isimlerimizle 
başka bir dergide basıldı.

• Araştırdığımızda, makaleyi yolladığımız derginin 
Faslı editörünün bu intihali kendi adını da yazarak 
yaptığını öğrendik. 

• Yayınevine yaptığımız başvurulardan bir sonuç 
alamadık. Aynı makale yazarları farklı olarak kısa 
aralıklarla 2 kez basılmış oldu.



İntihal



İlginiz için 
teşekkür 
ederim

www.khcbaser.com   khcbaser@gmail.com


