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Y
apılan cey basit aslında: 
Diyelim ki, doçentliDinize 
veya profesörlüDünüze sıra 

geldi. KendiliDinden olacak hali yok ya, 
konferanslara katılmak ve uluslararası 
hakemli dergilerde makalelerinizin 
yayınlanması gerekli ki bunları CV’nize 
ekleyebilesiniz. Gerçi dünyada 25 bine 
yakın hakemli dergi var ama siz öyle 
zahmete girecek biri deDilsiniz, ‘bunun bir 
kolay yolu yok mu abi’ kültüründen de 
yeterince nasiplenmicsiniz. 

http://waset.org adresinden yayın yapan 
‘World Academy of Science, Engineering 
and Technology (WASET)’ icte böyle bir site. 
Siteye girdiDinizde, ciddi, cık bir sayfayla 
karcılacıyorsunuz. Verilen bilgiler, sunulan 
programlar da yabana atılır gibi deDil 
üstelik. Bu site, belli bir ücret karcılıDında 
CV’nize, ‘uluslararası hakemli dergilerde 
yayınlanmıc makaleler ve uluslararası 
konferanslar’ eklemenize imkân saDlıyor. 

TÜB｢TAK’I  
UCRAbTIRAN A｢LE
Sitenin arkasında eski Fen Bilgisi 

öDretmeni Cemal Ardıl var. Kendisine kızı 
Ebrû Ardıl ile oDlu Bora Ardıl yardımcı 
oluyor. Bu isimler hayli ilginç. 20 yıllık Fen 
Bilgisi öDretmeni Cemal Ardıl kendisini 
Dr/PhD olarak tanıttıDı için TÜB｢TAK 
Backanı Prof. Nüket Yetic, hakkında Etik 
Kurul’da soructurma açtırdı. Arkasından 
TÜB｢TAK ismini izinsiz kullandıkları 
için noterden protesto etti. Hatta sahte 
konferans, sahte dergi gibi sorunlar 
çözülene kadar Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi ve Bilgisayar MuhendisliDi 
Bölümü’ne TUB｢TAK desteDini kesti. 
Ama onlar faaliyetlerini sürdürüyor. 
Bilin bakalım WASET’te en çok kimin 
makalesi yayımlanmıc? 46 makale ile ilk 
sırada Cemal Ardıl var!  Ardıl Ailesi’ne 
tüm çabalarımıza raDmen ulacamadık. 

Muhtemelen neyin pecinde olduDumuzu 
öDrendikleri için sitenin ‘contact us’ 
bölümünü de hemen kapatıverdiler.  

Konuya ilk dikkat çeken NTV Bilim 
Dergisi’nden A. Murat Eren oldu. Kendisi 
de bir akademisyen olan Eren, sitenin 
kapsama alanına ilickin ilginç bilgiler 
veriyor: “Türkiye’deki yayın sayısı 
ile o yayınlara yapılan atıf sayıları 
arasındaki oransızlıklar biliniyor, tacra 
üniversitelerinde akademisyenlerin ne 
tür yayınlarla kadro sahibi oldukları da. 
Bu site yaptıDı çalıcmaları çoDunlukla 
backa hiçbir yerde yayınlatamayacak 
olan akademisyenlerin, para karcılıDında 
yayın sahibi olmalarını saDlıyor. 
Birkaç yüz Euro’yu bir araya koyan 
akademisyen bilimsel sürecin çetre｠lli 
yollarına girmeden WASET’te yayınını 

PARAYI BASTIRANI 

PROFESÖR YAPIYORLAR

TÜRK USULÜ ULUSLARARASI BİLİMSEL DOLANDIRICILIK

TÜBA BAŞKANI PROF. YÜCEL KANPOLAT

WASET isimli internet sitesinden 
haberdar deDildim. Sizin uyarınızdan 
sonra aractırdım. Ama itiraf etmek 
zorundayım ki, ben bu ceyin 
jandarmalıDını yapmaya niyetli deDilim. 
TÜBA’nın (Türkiye Bilimler Akademisi) 

yapması da söz konusu deDil. 
Bu yollara bacvuran insanların 
bence bilimden yana bir iddiaları 
olmamalı. Toplum da bu insanları 
kınamıyor. “Yayın patlamasında 
bu icin ilgisi var mı” konusuna 
da bakacak kadar vaktim yok, 
baDıclayın. 

yapıveriyor. Parayı basan, akademik 
hayatın merdivenlerini ikicer ikicer 
tırmanıyor. Yayınlanmıc binlerce 
makale, düzenlenmic onlarca konferans 
dücünüldüDünde epey kârlı bir ic olduDu 
acikâr. Herkes kazanırken ne yazık ki 
kaybeden, bilim oluyor.”

Yine Eren’in yazısından, WASET’e 
bacvuranların büyük çoDunluDunun 
Bulgaristan, Hindistan, Pakistan, Fas, 
Mısır, ｢ran, Gürcistan, Azerbaycan, 
Birlecik Arap Emirlikleri, Sri Lanka, 
Malezya, Endonezya gibi ülkelerden 
olduDunu da öDreniyoruz. Türkiye 
üniversitelerinde görev 
yapan kimi akademisyenler 
de WASET’in müdavimleri 
arasında. Bu ülkelerin 
temel özelliDi ise bilim, 
bilimsel dücünce ve bilim 
dünyasına katkı konusunda 
biraz mückülpesent 
olmaları! “Söz gelici” diyor 
A. Murat Eren, “WASET’in 
matematik alanındaki sözde 
dergilerinde bir yılda tam 14 
makale yayınlamıc olan bir 
akademisyen hâlâ UludaD 
Üniversitesi’nde görev 
yapıyor.”

Eren’in sözünü ettiDi 
UludaD Üniversitesi’nde 
görev yapan akademisyen 
Prof. Ahmet Tekcan’ı 
bulduk. Kendisi bize WASET’in bu iclere 
bulacmıc bir site olduDunu öDrenir 
öDrenmez ilickisini kestiDini söyledi: 
“WASET ile ilgili haberleri duyduktan 
sonra da buraya makale gönderme icine 
son verdim. Sonuçta hiç kimse yaptıDı 
bilimsel çalıcmalara leke gelmesini 
istemez. Benim gördüDüm kadarıyla bu 
grupta yayını olan kicilerin büyük bir 
kısmı çıkan haberlerin farkında deDil.”

Bir yılda, matematik gibi bir brancta 14 
makale yayımlamanın zor olup olmadıDı-
nı sorduDumuzdaysa saDlam bir altyapıy-
la bunun mümkün olduDunu ifade etti. 
Ne var ki, dünyanın en ünlü matematik-
çileri arasında bile bir yılda 14 makale 
yayımlayan birine rastlayamadık...

ENFORMAT｢KA SAFHASI
WASET nispeten yeni bir site. Ondan 

önce yerinde Enformatika isimli bir backa 
site yer alıyordu. Ancak, Matematik 
Dünyası’nda ‘Konik yazar: Piref H. Ökkec’ 
müstearıyla yazan ｢TÜ öDretim üyesi Prof. 

Tayfun Akgül, ‘Sahte konfe-
ransa sahte bildiri yolladım’ 
baclıDıyla bir yazı yazdı. 
Piref Ökkec, kendi brancın-
da ｢stanbul’da uluslararası 
bir konferans toplanacaDını, 
üstelik konferansa dünya-
nın önde gelen bütün bilim 
insanlarının katılacaDını 
duymuctu. Listedeki anlı 
canlı isimlerden birine 
e-mail gönderince o kicinin 
konferanstan haberdar bile 
olmadıDını öDrendi. Böylece 
konferansın tamamen düz-
mece olduDu çıktı ortaya. 
Ökkec bununla yetinmedi. 
Tamamen uydurma bir 
içerikle bir makale yazıp 
gönderdi siteye. Makale 

kabul edilip de sahte olduDu açıklanınca 
site decifre oldu ve apar topar kapandı. 
Aslında sadece logosunu deDictirdi.  Yeni 
logo ise tahmin edilebileceDi gibi WASET. 
“Bu haberden sonra” diyor A. Murat 
Eren, “Muhtemelen WASET logosu da 
deDicecektir.” (Bu aractırmayı yaparken 
YÖK Backanı Prof. Yusuf Ziya Özcan’ı da 
defalarca aradık ancak bir türlü  
konucamadık.)

Hayli cık, içeriDiyle de göz 
dolduran bir site WASET: 

Uluslararası hakemli dergilerle 
baDlantılar, neredeyse 

her brancta düzenlenen 
uluslararası konferanslar... 

Ancak biraz aractırınca, sitenin 
makalenizi uluslararası 
dergilerde yayımlanmıc 

gibi, sizi de katılmadıDınız 
uluslararası konferanslara 

katılmıc gibi 
gösterdiDini 

öDreniyor-
sunuz. Parayı 

bastıran da 
bunları CV’sine 
ekleyip doçent 

veya profesör 
oluyor
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KAPLAN

TÜBA her şeyin jandarmalığını yapamaz

Cemal Ardıl (46)
(Sitenin sahibi)
Ahmet Tekcan (14)
Melih Turgut (14)
Atilla Akpınar (12)
Basri Çelik (12)
Osman Bizim (10)
Serkan Narlı (8)
Betül Gezer (8)
Ali Eryılmaz (7)
Emin Özyılmaz (6)

WASET’TE EN 
ÇOK MAKALESİ 
YAYINLANAN 
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