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BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK VE İNTİHAL 

1. ETİK/BİLİMSEL ETİK 

Türkiye Bilimler Akademisi’nin  (TÜBA) yapmış olduğu tanıma göre etik “ insanların ahlaklı 

yaşamanın temelleri üzerine akıl yordukları ve bu temellerden yola çıkarak doğru ve yanlışı 

ayırt etmeye, doğru davranış biçimlerini bulmaya ve uygulamaya yarayabilecek kuramsal ve 

toplumsal araçları geliştirdikleri bir düşün alanıdır.” (1) Bilimsel etik ise, bilimsel bir çalışmada 

yazarın etik kurallara aykırı davranışlar sergilemeden çalışmasını sürdürmesi gerekliliğini ifade 

etmektedir.  

TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliğine göre Etik kurallara aykırı 

davranışlar şu şekilde sıralanmıştır;  

Uydurma: Hayali veriler sunmak, rapor etmek veya yayımlamak,  

Çarpıtma: Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma araç gereçleri, işlemleri veya 

kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçları değiştirmek, 

Aşırma: Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini, yazılarını ve şekillerini sahiplerine 

usulüne uygun atıf yapmadan kullanmak veya gerektiğinde sahiplerinden izin almadan 

kendisine aitmiş gibi kullanmak, 

Tekrar yayım: Bir araştırmanın sonuçlarını, daha önce yayımlanma durumunu belirtmeden 

birden fazla kez yayımlamak veya yayımlamak için girişimde bulunmak,  

Asılsız veya dayanaksız olarak etik kural ihlali iddiasında bulunmak,  

Etik ilkelere aykırı diğer davranışlarda bulunmak. 

https://tubimer.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2017-

09/AYEK%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf (Erişim Tarihi: 22.06.2020) 

2. İNTİHAL (AŞIRMA) 

2.1. İntihal Nedir? 

İntihal (Aşırma)bir yazarın, bir başka yazara ait fikirleri, düşünceleri, yöntemleri bilerek ya da 

bilmeyerek bilginin kaynağına atıfta bulunmadan alıp kendi orijinal görüşü gibi çalışmasında 

kullanmasıdır. 

http://tdk.gov.tr/?s=intihal 

https://tubimer.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2017-09/AYEK%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
https://tubimer.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2017-09/AYEK%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
http://tdk.gov.tr/?s=intihal


 

2 
 

https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism?wssl=1 

https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/plagiarism 

https://www.kent.edu/writingcommons/definition-plagiarism 

2.2. İntihal Şekilleri Nelerdir? (2) 

İntihal, yazarlar tarafından farkında olmadan ya da kasıtlı bir şekilde başvurulabilen bir 

yöntemdir. Bir başka ifadeyle yazar çalışmasında bir başka yazara ait fikirleri, görüşleri ya da 

yöntemleri bilinçli bir şekilde tamamen ya da kısmen kopyalayarak intihale başvurabilir. 

Farkında olmadan yapılan intihalde ise yazar kaynak gösterme konusunda yeterli bilgi 

birikimine sahip olmadığından yapmış olduğu çalışmasında intihalin izlerine rastlanır. 

Yapılan intihal çok farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Ancak en sık rastlanan intihal 

şekillerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür; 

Bir yazarın bilimsel çalışmasında başka bir yazara ait kitap, dergi, gazete ya da web sayfasında 

yer alan değerlendirmeleri o yazara atıfta bulunmadan kelimesi kelimesine kopyalayarak sanki 

kendi görüş ve değerlendirmeleriymiş gibi kullanmak. 

Bir başkasının çalışmasındaki düşünce, görüş ve değerlendirmeleri bazı kelimeleri çıkartmak 

ya da yenilerini eklemek suretiyle yazara atıfta bulunmadan kullanmak.  

Bir yazarın başka bir yazara ait görüş, düşünce ve değerlendirmeleri o yazara atıfta bulunmadan 

kendi dil ve anlatım yöntemlerini kullanarak aşırması. Burada intihali gerçekleştiren yazarın 

çalışması, yapılan aşırma nedeniyle, bir bilimsel çalışmanın en önemli niteliği olan 

“özgünlük”ten de uzak olacaktır. 

2.3. İntihal Örnekleri (http://ueam.metu.edu.tr/intihal) 

Bu başlık altında bazı intihal örneklerine yer verilmiştir. Bu doğrultuda önce cümlenin orijinal 

metindeki aslına yer verilecek, ardından öğrencinin çalışmasında aynı cümlenin intihale neden 

olan şekli üzerinde durulacak ve son olarak da aynı cümlenin intihalden kaçınılarak nasıl 

yazılabileceği gösterilecektir. 

a) Metnin tamamının kopyalanması 

Cümlenin kaynaktaki aslı: 

“NATO’s founding Washington Treaty is permanent, but NATO’s Strategic Concepts change 

along with the security environment, and there is no better place to begin an overview of 25 

https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism?wssl=1
https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/plagiarism
https://www.kent.edu/writingcommons/definition-plagiarism
http://ueam.metu.edu.tr/intihal
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years of change than with a brief comparison of the Strategic Concepts of 1991 and 2010” 

(Rynnıng, 2014: 1386) 

Öğrencinin Çalışmasında Yer Verdiği Şekli: 

NATO’s founding Washington Treaty is permanent, but NATO’s Strategic Concepts change 

along with the security environment, and there is no better place to begin an overview of 25 

years of change than with a brief comparison of the Strategic Concepts of 1991 and 2010 

(Rynning, 2014:1386). 

Değerlendirme: 

Buradaki örnekte aslında öğrenci çalışmasında orijinal metinden almış olduğu cümlenin 

kaynağını göstermiştir. Ancak buradaki sorun cümlenin birebir alındıktan sonra kaynağın tırnak 

işaretiyle (“ ”)  gösterilmemiş olmasıdır. Orijinal kaynaktan birebir alınan cümlelerin tırnak 

işareti içerisinde gösterilmemesi intihal raporlarında intihal oranının yüksek çıkmasına 

sebebiyet vermektedir. Ayrıca bu durumda, aynen alındığı aşikâr olan cümle veya cümlelerin 

birkaç kelimesinin değiştirilmiş olması da tırnak işareti ve kaynak gösterimini gerektirir. Aksi 

takdirde yine intihal sayılır. 

Doğru Alıntı Şu Şekilde Olmalıdır 

“NATO’s founding Washington Treaty is permanent, but NATO’s Strategic Concepts change 

along with the security environment, and there is no better place to begin an overview of 25 

years of change than with a brief comparison of the Strategic Concepts of 1991 and 2010” 

(Rynning, 2014: 1386). 

b) Parçalı kopyalama ve kopyalanan parçaların yazı içerisinde dağınık kullanılması 

Cümlenin Kaynaktaki Aslı 

“One would expect that the afflictions of the Anglo-American model would boost confidence 

in its prime competitor in the developed North; that is, the coordinated, social market 

capitalisms of Western Europe.” (Öniş ve Güven, 2011: 475) 

Öğrencinin Çalışmasında Yer Verdiği Şekli 

One would expect that the afflictions of the Anglo-American model would boost confidence in 

social market capitalisms of Western Europe. 
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Değerlendirme 

Öğrenci, ibarenin içeriğini anlam bozulmayacak şekilde, seçici davranarak tekrar inşa etmiş, 

tırnak işareti ve kaynak gösterimine başvurmamıştır. Yazının orijinal halinin aynen alındığı bu 

gibi durumlarda hem tırnak işareti hem de kaynak gösterimi yapılmalıdır. Aksi takdirde intihal 

sayılır. 

Doğru Alıntıya Örnek 

“One would expect that the afflictions of the Anglo-American model would boost confidence… 

in social market capitalisms of Western Europe.” (Öniş ve Güven, 2011: 475) 

Bu noktada, başka sözcüklerle anlatma yoluna giderek tekrar yazmak ve kaynak göstermek 

(paraphrasing) de bir alternatiftir: 

The flaws of the Anglo-American economic model could increase support to social market-

based capitalist systems of Western Europe. (Öniş ve Güven, 2011: 475) 

c) Başkalarının fikirlerini sahiplenmek 

Cümlenin Kaynaktaki Aslı 

“The modernization school was represented by John F. Kennedy’s presidential adviser W. W. 

Rostow (1990 [1960]), who argued that developing countries would have to modernize their 

traditional social forms, behaviors, and institutions, following the same road as the rich, 

industrialized countries of the North, as a precondition for the “takeoff” of their economies. The 

dependency school emerged in clear opposition to this view, holding that exploitative relations 

exist between the rich countries at the center of the world system and the poor countries in the 

periphery” (Higginbottom, 2013: 185-186). 

Öğrencinin Çalışmasında Yer Verdiği Şekli 

The modernization school argues that developing countries should follow the same social, 

behavioral and institutional route followed by the industrialized countries, in order to achieve 

economic development (Rostow, 1990 [1960]). However, the dependency school opposes such 

view, contending that it is the exploitative relations between the rich and poor countries that 

drive underdevelopment in the latter group. 
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Değerlendirme 

Öğrenci bu cümleleri yazarken, bir kaynak içerisinde gösterilen kaynağı uygun şekilde 

belirtmiş, fakat daha sonraki ifadelerde (ikinci cümlede) kendi fikrini aktarıyormuş gibi hareket 

etmiştir. Bu durumda o fikrin asıl sahibi kaynak gösterilmelidir. Aksi takdirde intihal sayılır. 

Doğru Alıntıya Örnek 

The modernization school argues that developing countries should follow the same social, 

behavioral and institutional route followed by the industrialized countries, in order to achieve 

economic development (Rostow, 1990 [1960]). However, the dependency school opposes such 

view, contending that it is the exploitative relations between the rich and poor countries that 

drive underdevelopment in the latter group (Higginbottom, 2013). 

Diğer intihal örnekleri için: 

https://communitystandards.stanford.edu/policies-and-guidance/what-plagiarism/sample-

plagiarism-cases 

https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism?wssl=1# 

https://integrity.mit.edu/handbook/academic-writing/avoiding-plagiarism-paraphrasing 

https://plagiarism.iu.edu/plagiarismPatterns/ 

https://www.websitehostingrating.com/tr/plagiarism/ 

https://www.bowdoin.edu/dean-of-students/judicial-board/academic-honesty-and-

plagiarism/examples.html 

https://www.niu.edu/academic-integrity/faculty/committing/examples/index.shtml 

https://www.utc.edu/library/help/tutorials/plagiarism/examples-of-plagiarism.php 

https://www.scribbr.com/plagiarism/types-of-plagiarism/ 

 

 

 

 

 

https://communitystandards.stanford.edu/policies-and-guidance/what-plagiarism/sample-plagiarism-cases
https://communitystandards.stanford.edu/policies-and-guidance/what-plagiarism/sample-plagiarism-cases
https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism?wssl=1
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https://www.bowdoin.edu/dean-of-students/judicial-board/academic-honesty-and-plagiarism/examples.html
https://www.niu.edu/academic-integrity/faculty/committing/examples/index.shtml
https://www.utc.edu/library/help/tutorials/plagiarism/examples-of-plagiarism.php
https://www.scribbr.com/plagiarism/types-of-plagiarism/
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2.5. Sık Sorulan Sorular ve Cevapları 

Soru 1- Okuduğum bir makale, kitap ya da internet sayfasındaki bilgileri kaynak 

göstermeden kendi cümlelerimle özetlemem intihale sebep teşkil eder mi? 

Cevap 1. Evet. Çünkü özetlemiş olduğunuz bilgiler kendi orijinal fikirleriniz değildir. 

Okuduğunuz kaynaklardan cümleleri birebir almamış olsanız dahi, fikirler bir başkasına ait 

olduğundan kaynak göstermek zorundasınız. Çalışmanız içinde kaynağını göstermemiş 

olduğunuz her cümle ihtilale yol açabilecektir.  

Soru 2- Çalışmamda (ödev/tez/makale) bilgi edinmek amacıyla yararlandığım ancak 

metin içinde kullanmadığım kaynakları da kaynakçada göstermem gerekir mi? 

Cevap 2. Hayır. Sadece metin içinde kullanılmış ve atıfta bulunulmuş olan kaynakların 

kaynakça bölümünde gösterilmesi gerekmektedir. 

Soru 3- Çalışmamda (ödev/tez/makale) yararlanmış olduğum kaynakları yalnızca metin 

içinde ya da yalnızca kaynakçada göstermem yeterli olur mu? 

Cevap 3. Hayır. Çalışma içinde yararlanılmış olan tüm kaynakların hem metin içinde hem de 

kaynakça bölümünde gösterilmesi gerekmektedir. 

Soru 4- Çalışmamın (ödev/tez/makale) intihal oranının kabul edilebilir bir yüzdede 

olduğunu nasıl bilebilirim? 

Cevap 4.  Ders kapsamında yazmış olduğunuz ve not alacağınız bir makale ya ödev için geçerli 

kabul edilebilecek intihal oranı çalışmanızı değerlendirecek olan öğretim üyesi/danışman 

tarafından önceden size bildirilecektir. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri için kabul edilebilir 

intihal oranı ise Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından belirlenmektedir. Yaşar Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından genel kural olarak belirlenen intihal oranı, tüm 

çalışmada en fazla %20 olacak şekilde kararlaştırılmıştır. Bu noktada dersi veren ve çalışmaları 

değerlendirecek olan öğretim üyesi, ilgili oranda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  

Soru 5- Çalışmamın (ödev/tez/makale) intihal oranı kabul edilen sınırın üzerinde çıkması 

durumunda ceza alacak mıyım? 

Cevap 5. İntihal oranının kabul edilen sınırın üzerinde çıkması akademik ahlak ile bilimsel 

etiğe aykırı olduğundan ve kopya çekmek ile eş değer kabul edildiğinden dolayı Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca değerlendirmeye tabidir ve ceza ile 

sonuçlanabilir. 
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Soru 6- Çalışmamın (ödev/tez/makale) intihal oranı kabul edilen sınırın üzerinde çıkması 

durumunda alabileceğim ceza nedir? 

Cevap 6. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre intihal, bir yarıyıl 

için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları arasında sayılmaktadır. Uygulanacak 

yaptırım, ilgili soruşturmanın mahiyetine göre değişiklik gösterebilir. 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

(Erişim Tarihi: 22.06.2020) 
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4. AKADEMİK YAZI MERKEZLERİ 

Akademik yazı merkezleri makale yazım sürecinde yazarlara bilimsel danışmanlık hizmeti 

veren merkezlerdir. Türkiye’deki akademik yazı merkezlerine örnek olarak; 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

https://awc.metu.edu.tr/ 

Gazi Üniversitesi 

http://writing.gazi.edu.tr/ 

İSAR Yazım Merkezi 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://ab.org.tr/ab14/kitap/gucukoglu_reis_ab14.pdf
https://awc.metu.edu.tr/
http://writing.gazi.edu.tr/
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https://www.isar.org.tr/tr/akademik-yazim-merkezi 

Yeditepe Üniversitesi 

https://www.yeditepe.edu.tr/tr/yazim-merkezi 

MEF Üniversitesi 

https://writing.mef.edu.tr/#gsc.tab=0 

Koç Üniversitesi 

https://writingcenter.ku.edu.tr/ 

Bilkent Üniversitesi 

http://bilwrite.bilkent.edu.tr/ 

5. FAYDALI BAĞLANTILAR 

ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi 

http://ueam.metu.edu.tr/insan-arastirmalari 

Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları  

https://www.anadolu.edu.tr/arastirma/etik-kurulu 

YÖK (Yükseköğretim Kurulu) 

http://www.yok.gov.tr 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 

http://www.tuba.gov.tr/tr/ 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 

https://www.tubitak.gov.tr/ 

 

https://www.isar.org.tr/tr/akademik-yazim-merkezi
https://www.yeditepe.edu.tr/tr/yazim-merkezi
https://writing.mef.edu.tr/#gsc.tab=0
https://writingcenter.ku.edu.tr/
http://bilwrite.bilkent.edu.tr/
http://ueam.metu.edu.tr/insan-arastirmalari
https://www.anadolu.edu.tr/arastirma/etik-kurulu
http://www.yok.gov.tr/
http://www.tuba.gov.tr/tr/
https://www.tubitak.gov.tr/

