T›pta Yay›n Eti¤i
Nermin BAﬁERER
T›p dergilerinin uluslararas› olma niteli¤i kazanabilmesi için yay›nlanan makalelerin yeterli
bilimsel içeri¤inin yan›nda ortak yaz› ve etik kurallara uygun olarak haz›rlanmas› ﬂartt›r.
Editörlerin, dergi yay›n kurulunun, hakemlerin ve yazarlar›n etik konularda hassas
davranma ilkesini benimsemesi gerekir. Bilimsel makalelerde bilimsellik, dürüstlük, ﬂeffafl›k,
inand›r›c› olmak temel prensiptir. Aksi durumda bilimde sahtecilik söz konusu olacak, bu
durumun yayg›nlaﬂmas› okuyucu kitleyi ve bilimi çok olumsuz yönde etkileyecektir.
Okuyucu ﬂüphelendi¤i veya inanmad›¤› yaz›y› okumayacak veya ﬂüphelenmedi¤i durumda
yanl›ﬂ bilgilendirilecektir. Bu durum bilimde dürüstlükten uzak, gerekli kontrol yap›lmadan
makale yay›nlayan derginin kalitesini düﬂürüp sonunu getirmeye neden olacakt›r.
Etik sorunlar› ana baﬂl›klar halinde özetlersek aﬂa¤daki s›ralamay› yapabiliriz:
Bilimde sahtecilik: Deneysel ve klinik araﬂt›rma veya klinik çal›ﬂmalarda veri ve sonuçlar›n
de¤iﬂtirilmesi, materyeli teﬂkil eden denek ve olgular›n say›s›n›n abart›lmas›
Yay›n çalma (intihal): Daha önce yay›nlanm›ﬂ makale veya kitab›n, tümünün veya bir
bölümünün baﬂka yazar/yazarlar taraf›ndan kendi çal›ﬂmalar› olarak yeniden yay›nlanmas›.
Yazarlar›n “copy right” hakk›n›n çi¤nenmesi, onay al›nmadan al›nt› yap›lmas› s›kça rastlanan
etik sorunlar› teﬂkil eder. ‹ntihal olay› editörler, yay›n kurulu ve hakemler taraf›ndan çok
ciddi olarak ele al›nmal›; bu konuda cayd›r›c› cezai iﬂlemler uygulanmal›d›r. Ör:
Yazar/yazarlar gurubu teﬂhir edilmelidir.
Çifte yay›n: Ayn› çal›ﬂmaya ait verilerin iki veya daha fazla dergide yay›nlanmas›. Ayn›
makalenin daha sonraki y›llarda say›lara ilave ve yazar isimleri ve s›ralamas›n›n de¤iﬂtirilerek
yay›nland›¤›n› bazen tesadüfen özellikle doçentlik dosyalar›n›n tetkiki esnas›nda üzülerek
izlemekteyiz.
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Bilimsel çal›ﬂmalarda kontrol sisteminin çal›ﬂmamas›: ‹laç denemelerinde yanl› yay›n,
sonuçlar›n de¤iﬂtirilmesi, ilac›n ait oldu¤u firmaya ve araﬂt›rmac›ya menfaat sa¤lama olay›
üzerinde hassasiyet ile durulmas› ve kontrol edilmesi gereken konudur. Hastan›n güvenli¤i
göz önünde bulundurulup önlenebilir t›bbi olumsuzluklar bildirilmelidir. Bilimde dürüstlük
ilkesinde taviz vermeden her türlü yanl›ﬂl›¤a , yanl›ﬂ mesaja karﬂ› do¤rular› savunmak
hepimizin önemli görevidir.
Deneysel ve klinik çal›ﬂmalarda etik kurallara uygunlu¤un onayland›¤› belgenin etik
komiteden al›nma ﬂart›n›n göz ard› edilmesi: T›bbi dergilerde yay›nlanacak makalelerde
uyulmas› gereken genel kurallar›n yan›nda uluslararas› t›bbi dergi editörlerinin onaylad›¤›
ortak kurallar geçerlidir. Dergilerde bu kurallar ve kurallar› içeren kaynaklar yazarlara bilgi
bölümünde yay›nlanmaktad›r. Uluslararas› t›bbi dergi editörlerinin onaylad›¤› ortak kurallar›
içeren belge “Uniform Requirement for Manuscript Submitted to Biomedical Journal:
Writing and Editting for Biomedical Publication (Ann. Int. Med 1997, 126:36-47).
Bu belgeye günümüzdeki sorunlara ›ﬂ›k tutacak yeni bölümler eklenmiﬂ güncel ﬂekli Kas›m
2003 ‘te internette www.icjme.org adresinde yay›nlanm›ﬂt›r. Yay›nc›l›kta anayasa niteli¤inde
olan bu yaz›n›n etik konular ile ilgili bölümünün tercümesi aﬂa¤›da sunulmaktad›r.
Yaﬂanabilecek etik sorunlar›n önlenebilmesi için bu belgenin çok iyi incelenmesi, kurallar›n
benimsenmesi, tan›t›lmas› ve uygulanmas› gerekmektedir.
Araﬂt›rmalar›n Yürütülmesi ve Bildirisinde Etik Noktalar:
II.A Yazarl›k ve Katk›da Bulunma:
II.A.1. Baﬂl›¤›n alt›nda yaz›l› olan yazarlar :
“Yazar”, genellikle bas›lm›ﬂ bir çal›ﬂmaya önemli entellektüel katk›s› olan bir kiﬂi olarak
kabul edilir ve biyomedikal yazarl›¤›n önemli akademik sosyal ve finansal yönleri vard›r (1).
Geçmiﬂte, çok ender olarak yazar veya teﬂekkür k›sm›nda belirtilen kiﬂilerin çal›ﬂmaya olan
katk›lar› konusunda okurlara bilgi verilirdi.(2). Günümüzde baz› dergiler, en az›ndan orjinial
çal›ﬂmalar için, çal›ﬂmada yer ald›¤› belirtilen her kiﬂinin katk›s› konusunda bilgi istemekte
ve bunu yay›nlamaktad›r. Editörler, katk›da bulunma konusunda kurallar› geliﬂtirmeleri ve
bunlar› kullanmalar›, buna ek olarak çal›ﬂman›n bütünlü¤ü içinde kimlerin sorumlu
oldu¤unu anlamalar› için teﬂvik edilmektedirler.
Katk›da bulunma ve destekçilik kurallar› belirgin olarak katk› konusundaki belirsizlikleri
engellese de, yazar olabilmek için nitelik ve nicelik aç›s›ndan yeterli olan katk› sorusunu
cevaps›z b›rakmaktad›r. Uluslararas› T›bbi Dergi Editörleri Komitesi, yazarl›k için aﬂa¤›daki
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kriterleri tavsiye etmiﬂ olup, bu kriterler yazarlar› di¤er katk›da bulunanlardan ay›rmada
uygundur:
• Yazarl›k ünvan› ﬂunlara ba¤l› olmal›d›r: 1) Düﬂünce ve dizayna, veya verilerin elde
edilmesine, veya verilerin analiz ile yorumlanmas›na önemli katk›, 2) Makaleyi yazmak
veya önemli bir ﬂekilde revize etmek; ve 3) bas›lacak olan versiyona son onay› vermek.
Yazarlar 1,2, ve 3. kriterlere uymal›d›r.
• Büyük ve çok merkezli bir grup çal›ﬂmay› yapm›ﬂ ise, bu grup yaz›dan direkt sorumlu
olanlar› tan›mlamal›d›r(3). Bu bireyler yukar›da yazarl›k için gerekli tüm kriterlere
uymal›d›r. Bu kiﬂilere gönderilen menfaat olmad›¤›n› belirten formlar›n doldurulmas›
editörler taraf›ndan istenecektir. Bir grup ﬂeklinde yazarlar›n oldu¤u bir çal›ﬂma
gönderirken, sorumlu yazar, tercih edilen sitasyonu belirtmeli, gruptaki herkesi tek tek
tan›mlamal› ve grup için tercih edilen ismi yazmal›d›r. Dergiler genellikle grubun di¤er
üyelerini bildirme (acknowledgements) k›sm›nda aç›klar. Ulusal T›p Kütüphanesi, grup
ismini ve yaz›dan sorumlu olan bireyleri listeler.
• Finansman› sa¤lama, veri toplama, veya araﬂt›rma grubunun genel denetmenli¤ini yapma
tek baﬂ›na yazarl›k için yeterlilik sa¤lamaz.
• Yazar olarak belirtilen tüm kiﬂilerin, yazarl›k kriterlerine uymas› gerekirken, sadece bu
kriterlere uyanlar listelenmelidir.
• Her yazar, içeri¤in uygun k›s›mlar›n›n sorumlulu¤unu üstlenmek için yeterli derecede
katk›da bulunmuﬂ olmal›d›r.
Baz› dergiler, “garantör” diye adland›r›lacak bir veya daha fazla yazar›n, çal›ﬂman›n plandan
bask›ya kadar bütününün sorumlulu¤unu üstlenen kiﬂi olarak tan›mlanmas›n› istemekte ve
bu bilgiyi yay›nlamaktad›r.
Giderek artan bir ﬂekilde, çok merkezli çal›ﬂmalarda yazarl›k, bir grup ad› alt›nda
tan›mlanmaktad›r. Yazar olarak adland›r›lan tüm grup üyeleri yazarl›k için gerekli
yukar›daki kriterleri karﬂ›lamal›d›r.
Yazarlar›n s›ras›, tüm yazarlar›n ortak verdikleri bir karar olmal›d›r. Yazarlar, isim s›ras›n›
gerekti¤inde aç›klamak için haz›r olmal›d›rlar.
II.A.2. Bilgilendirme ( Acknowledgements) k›sm›nda belirtilen katk›s› bulunanlar:
Yazarl›k için gereken kriterlere uymayan tüm kiﬂiler bilgilendirme k›sm›na al›nmal›d›r. Bu
k›s›mda yaz›labilecek kiﬂilere örnek olarak sadece teknik yard›m sa¤lam›ﬂ bir kiﬂi, yaz›mda
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yard›m› olan biri, veya sadece genel destek vermiﬂ bir kürsü baﬂkan› belirtilebilir. Finansal
ve materyal destek de ayr›ca aç›klanmal›d›r.
Materyal olarak esere katk›da bulunan, ancak yapt›klar› katk› yazarl›k için yeterli
olmayanlar, “klinik araﬂt›rmac›” veya “kat›lan araﬂt›rmac›” gibi baﬂl›klar alt›nda listelenebilir.
Bu kiﬂilerin iﬂlev ve katk›lar› tarif edilmelidir. Örne¤in, “ bilimsel dan›ﬂman olarak hizmet
verdi”, “ çal›ﬂma teklifini de¤erlendirdi”, “veri toplad›”, veya “çal›ﬂma vakalar›n› toplad› ve
bak›m›n› üstlendi” gibi.
Okuyanlar veri ve sonuçlar nedeniyle muakeme yapacaklar› için bilgilendirme k›sm›na
yaz›lan her kiﬂinin bu konuda onay› olmal›d›r.
II.B Editörlük
II.B.1. Editörün Rolü
Bir derginin editörü, o derginin tüm içeri¤inden sorumludur. T›bbi dergilerin sahipleri ve
editörlerinin ortak bir amac› vard›r- derginin belirtilen amaçlar›na ve masraflara sayg›l›,
güvenilir ve okunabilir bir derginin yay›mlanmas›. Ancak, sahipler ve editörlerin iﬂlevleri
farkl›d›r. Dergi sahiplerinin editörleri atama ve görevden alma haklar› ve editörlerin de
mümkün oldu¤u kadar çok içnde yer almas› gereken önemli ticari kararlar verme haklar›
vard›r. Editörlerin, derginin editöryal içeri¤ini belirleme konusunda tam yetkileri olmal›d›r.
Bu editöryal özgürlük kavram›, mevkilerini tehlikeye sokma pahas›na bile editörler
taraf›ndan kesinlikle savunulmal›d›r. Bu özgürlü¤ü pratikte de garanti alt›na almak için,
editörün, sadece temsili bir müdüre de¤il, en üst düzey kiﬂiye direkt ulaﬂma ﬂans› olmal›d›r.
T›bbi dergilerin editörleri, anlaﬂman›n genel terimlerine ek olarak editörlerin haklar› ve
görevlerini net olarak ifade eden, ihtilaf durumlar›n› çözmek için yollar› tan›mlayan bir
kontrat sahibi olmal›d›rlar.
Editöryal bir politika kurmas› ve korumas› için editöre yard›mc› olacak ba¤›ms›z bir editöryal
öneri kurulu faydal› olabilir.
II.B.2. Editöryal özgürlük :
ICMJE, World Association of Medical Editors’ un editöryal özgürlük tan›m›n› benimser
(http://www.wame.org/wamestmt.htm). Bu tan›ma göre, editöryal özgürlük veya
ba¤›ms›zl›k, ﬂef editörlerin, derginin editöryal içeri¤i üzerinde tam bir yetkiyi ifade eder.
Dergi sahipleri, ister direkt olarak, isterse kararlar› önemli ﬂekilde etkileyen bir ortam
yaratarak makalelerin seçimi veya ﬂekillendirilmesine kar›ﬂmamal›d›r. Editörler kararlar›n›,
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derginin ticari baﬂar›s›na göre de¤il, çal›ﬂman›n geçerlili¤ini ve dergi okurlar› için olan
önemini temel alarak vermelidir. Editörler, görüﬂleri yay›nc›lar›n ticari amaçlar› ile ihtilafa
düﬂse bile, tepki görme korkusu olmaks›z›n t›bb›n tüm konular›nda eleﬂtirisel, ancak
sorumlu görüﬂlerini ifade etmede özgür olmal›d›r.Editörler ve editörlerin organizasyonlar›
editöryal özgürlük kavram›n› destekleme ve bu tür özgürlü¤ün önemli ihlallerini uluslararas›
t›bbi, akademik, ve sivil topluluklar›n ilgisine sunma yükümlülükleri olmal›d›r.
II.C (Peer Review) Hakem De¤erlendirmesi
Önyarg›s›z, ba¤›ms›z bir eleﬂtirisel deperlendirme, bilimsel iﬂlemler de dahil, tüm akademik
çal›ﬂmalar›n ayr›lmaz bir parças›d›r. Hakem de¤erlendirmesi, dergilere gönderilen yaz›lar›n
editöryal kurulun üyesi olmayan uzmanlar taraf›ndan incelenmesidir. Hakem
de¤erlendirmesi bu nedenle bilimsel iﬂlevlerin önemli bir uzant›s› olarak kabul edilmelidir.
Gerçek de¤eri çok az incelenmiﬂ olmas› ve çok tart›ﬂ›lm›ﬂ olmas›na ra¤men (4) hakem
de¤erlendirmesi editörlere dergileri için uygun olan yay›nlara karar vermelerinde yard›mc›
olur, yazar ve editörlere yaz›m›n kalitesini art›rmadaki çabalar›na yard›m eder. Hakem
taraf›ndan de¤erlendirilen dergi, yay›mlanm›ﬂ araﬂt›rma makalelerinin ço¤unu d›ﬂ
de¤erlendirmeye gönderen dergidir.De¤erlendirme için gönderilen yaz›lar›n say› ve çeﬂidi,
de¤erlendirenlerin say›s›, de¤erlendirme iﬂlemleri ve hakemlerin görüﬂlerinden faydalanma
biçimi de¤iﬂkenlik gösterebilir. ﬁeffafl›k için, her dergi politikalar›n› yazarlar için bilgiler
k›sm›nda belirtmelidir.
II.D. Ç›kar ‹htilaflar›
Hakem de¤erlendirilmesine karﬂ› genel güven ve bas›lm›ﬂ makalelerin güvenilirli¤i, yaz›m,
de¤erlendirme ve editöryal karar verme aﬂamalar›nda ç›kar ihtilaflar›n›n ne ﬂekilde ele
al›nd›¤›na ba¤l›d›r. Ç›kar ihtilaf› (conflict of interest), bir yazar›n (veya yazar›n kuruluﬂunun),
de¤erlendiricinin veya editörün uygun olmayan ﬂekilde hareketlerini etkileyen bir finansal
veya kiﬂisel iliﬂki (e¤ilim) varsa ortaya ç›kar. Bu iliﬂkiler ihmal edilebilir potansiyallerden
de¤erlendirmeyi etkileyebilecek büyük potansiyallere kadar olabilir ve iliﬂkilerin hepsi
gerçek ç›kar ihtilaf›n› temsil etmeyebilir. Ç›kar ihtilaf›n›n olabilirli¤i, bir kiﬂinin bu olay›n
bilimsel muhakamesini etkileyece¤ine inans›n veya inanmas›n ortaya ç›kabilir. Finansal
iliﬂkiler ( iﬂ, dan›ﬂmanl›klar, stok mülkiyeti, onursall›k, ücretli bilirkiﬂi ifadesi gibi…) en kolay
ortaya ç›kabilen ç›kar ihtilaflar›d›r ve bu makalenin, yazar›n ve bilimin kendisinin
güvenilirli¤ini sarsar. Yine de ihtilaflar kiﬂisel iliﬂkiler, akademik çekiﬂme ve entellektüel h›rs
gibi farkl› nedenlerle de ortaya ç›kabilir.
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Yaz›n›n hakem de¤erlendirmesi ve yay›mlanmas› sürecinde tüm kat›l›mc›lar›n potansiyel
ç›kar ihtilaf› gibi gözükebilecek tüm iliﬂkileri aç›klanmal›d›r. Bu iliﬂkilerin aç›klanmas› editör
ile ba¤lant›larda da önemlidir, çünkü bu tür yay›nlardaki önyarg›lar› ortaya ç›karmak orijinal
araﬂt›rma raporlar›ndakileri ortaya koymaktan daha zordur. Editörler ç›kar ihtilaf› ve
finansal ihtilaf ile ilgili bildirilmiﬂ ifadeleri editöryal kararlar›n›n temeli olarak kullanabilirler.
Editörler bu bilgilerin yaz›n›n de¤erlendirilmesinde önemli oldu¤unu düﬂünürlerse bunlar›
yay›nlayabilirler.
II.D.1.Yazar›n Bireysel Görevlendirmesi ‹le ‹liﬂkili Potansiyel Ç›kar ‹htilaflar›
Yazarlar bir yaz› , makale ya da mektup sunduklar›nda çal›ﬂmalar› hakk›nda önyarg›
oluﬂturacak tüm finansal ve kiﬂisel iliﬂkileri aç›klamakla yükümlülerdir. Belirsizli¤i önlemek
için yazarlar potansiyel ihtilaf›n ortaya ç›k›p ç›kmayaca¤›n› aç›kça belirtmelidirler. Yazarlar
yaz›lar›nda ilave detaylar› vermek üzere baﬂl›k sayfas›n› takiben bir ç›kar ihtilaflar› bildiri
sayfas› düzenlemeli, e¤er gerekli ise yaz›ya eﬂlik eden ilave bir mektupla bunu
bildirmelidirler. (Bkz bölüm IV.A.3. Ç›kar ‹htilaf› Bildiri Sayfas›)
Araﬂt›r›c›lar potansiyel ihtilaflar› çal›ﬂma kat›l›mc›lar›na aç›klamal› ve bunu yapt›klar›n›
yaz›lar›nda belirtmelidirler.
Editörler yazar taraf›ndan potansiyel ihtilafla ilgili aç›klanan bilgiyi ne zaman
yay›nlayacaklar›na karar vermelidirler. E¤er ﬂüphe varsa bas›lmas› yönünde karar vermek en
uygun oland›r.
II.D.2. Projenin Desteklenmesi ‹le ‹liﬂkili Potansiyel Ç›kar ‹htilaflar›
Bireysel çal›ﬂmalar artan bir oranda ticari firmalar, özel vak›flar ve devletten fon
bulmaktad›rlar. Bu fonun ﬂartlar› önyarg› oluﬂturma potansiyeli taﬂ›makta ve di¤er yandan
da çal›ﬂman›n de¤erini düﬂürmektedir.
Bilim adamlar›n›n bas›m için güvenilir deney sonuçlar›n› bildirme gibi bir etik zorunlulu¤u
vard›r. Buna ek olarak, çal›ﬂmalar›n›n esas sorumlular› olduklar› için, verilere ulaﬂmalar›n›,
ba¤›ms›z olarak analize etmelerini, yaz›lar›n› haz›rlamalar›n› ve yay›nlamalar›n› engelleyecek
anlaﬂmalara girmemelidir. Yazarlar, çal›ﬂma planlamas›nda, verilerin toplanmas›, analizi ve
de¤erlendirmesinde, yaz›n›n yaz›lmas›nda ve yaz›n›n bas›m için gönderilmesinde, çal›ﬂma
sponsorunu / sponsorlar›n›n rolünü (e¤er varsa) tarif etmelidir. E¤er destek veren kayna¤›n
böyle bir kat›l›m› olmam›ﬂsa, yazarlar bunu böyle belirtmelidir. Sponsorlar›n direkt olarak
çal›ﬂmaya kat›ld›klar›nda ortaya ç›kan önyarg›lar, di¤er tipteki metodolojik önyarg›lara
benzer. Bu nedenle, baz› dergiler sponsorun kat›l›m›n› metodlar k›sm›na dahil etmeyi uygun
bulur.
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Editörler, sonuç üzerinde finansal veya tescil aç›s›ndan ilgisi bulunan bir kurum taraf›ndan
finanse edilmiﬂ bir çal›ﬂman›n yazarlar›ndan ﬂu ﬂekilde bir ifadeyi imzalamalar›n› isteyebilir:
“Bu çal›ﬂmadaki tüm verilere ulaﬂt›m. Verilerin bütünlü¤ü ve veri analizlerinin do¤rulu¤u
konusunda tüm sorumlulu¤u üzerime al›yorum”. Editörler, projeye özgün çal›ﬂmalarla ilgili
protokol ve/veya kontratlar›n kopyalar›n› bas›m için kabul etmeden önce incelemelidirler.
E¤er bir sponsor, yazar›n bas›m için karar verme hakk›na müdahale ettiyse editör bir
makaleyi de¤erlendirmeyebilir.
II.D.3 Editörler, Dergi Kurulu veya Hakemlerin Görevlendirmesi ile ‹lgili Potansiyel Ç›kar
‹htilaflar› (Conflicts of Interest )
Editörler, yazarlardan herhangi biri ile ayn› bölüm veya kuruluﬂta çal›ﬂanlar gibi, bariz
potansiyel ç›kar ihtilaf› olabilecek ve d›ﬂar›dan görevlendirilen hakemleri seçmekten
kaç›nmal›d›r. Yazarlar genellikle profesyonel bir ç›kar ihtilaf› olmadan yaz›y› de¤erlendirmesi
istenmeyecek hakemlerin adlar›n› editöre vermelidirler. Mümkünse, yazarlar endiﬂelerini
aç›klamal› ve sebep göstermelidir. Bu bilgi, yazar›n isteklerini yerine getirmek için
önemlidir.
Yaz›y› de¤erlendirenler, yaz› hakk›ndaki görüﬂlerini etkileyebilecek ç›kar ihtilaflar›n›
editörlere aç›klamal›, e¤er uygun görüyorlarsa bu yaz›lar› okuma görevinden kendilerini
çekmelidirler. Yazarlar›n gözüyle bak›ld›¤›nda, hakemlerin sessiz kalmas› ya ihtilaf›n
olmad›¤›n› ya da olup da belirtilmedi¤ini gösterebilir. Bu nedenle herhangi bir ihtilaf›n var
olup olmad›¤› hakemler taraf›ndan aç›kça belirtilmelidir. Hakemler, yay›nlanmadan önce,
yaz›n›n içeri¤ini kendi ç›karlar› ad›na kullanmamal›d›rlar.
Yaz›lar hakk›ndaki son karar› verecek olan editörlerin, de¤erlendirdikleri konu ile, kiﬂisel,
mesleki veya finansal aç›dan herhangi bir iliﬂkileri olmamal›d›r. Di¤er yay›n kurulu
üyelerinin, editoryal kararlar üzerinde etkileri mevcutsa, finansal ç›karlar› konusunda
editöre bilgi vermeleri (editoryal kararlar› etkileyebilece¤inden) ve herhangi bir ç›kar ihtilaf›
söz konusu oldu¤unda, karar mekanizmas›ndan ayr›lmalar› gerekmektedir. Yay›n
aﬂamas›ndaki yaz›lar ile çal›ﬂmaktan ötürü edinilen bilginin, yay›n kurulu üyelerince özel
amaçlarla kullan›m› sak›ncal›d›r. Editörler, düzenli olarak, dergi kurulu üyeleri ile iliﬂkili
olas› ç›kar ihtilaflar› konusunda, beyannamede bulunmal›d›rlar.
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II E. Özellik ve Gizlilik Haklar›
II E 1. Hastalar ve Çal›ﬂma Kat›l›mc›lar›
Hastalar›n, özel bir bildirilmiﬂ onay al›nmaks›z›n kullan›lamayacak olan gizlilik haklar›
mevcuttur. Hasta isimleri, isimlerin baﬂharfleri, hastane protokolleri ve sicil numaralar› gibi
kimlik belirteçleri, yaz›l› tan›mlamalar, foto¤raflar ve aile a¤açlar›nda, bilimsel aç›dan gerekli
olmad›¤› ve hasta veya ebeveyni taraf›ndan onay verilmedi¤i sürece kullan›lamaz. Bu amaçla
bildirilmiﬂ onay, hastaya yaz›n›n içeri¤ini göstermek suretiyle al›nmal›d›r.
Kimlik belirleyici detaylar, gerekli olmad›klar› sürece ç›kart›lmal›d›rlar. Kimli¤in tam
anlam›yla gizlenmesi zor oldu¤undan, herhangi bir ﬂüphe varl›¤›nda bildirilmiﬂ onay
al›nmal›d›r. Örne¤in, foto¤raflarda hastan›n göz bölgesini gizlemek, kimlik gizlenmesi
aç›s›ndan yetersizdir. Kimli¤in gizlenmesi ad›na verilerin de¤iﬂtirilmesi halinde, yazarlar, bu
de¤iﬂikliklerin yaz›n›n bilimsel içeri¤ini de¤iﬂtirmedi¤i konusunda güvence vermelidirler.
Bildirilmiﬂ onay konusundaki gerekçeler, derginin yazarlara bilgiler k›sm›nda aç›klanmal›d›r.
Bildirilmiﬂ onay›n al›nd›¤› durumlarda, bu, bas›lacak olan makalede belirtilmelidir.
II E.2 Yazarlar ve Hakemler
Yaz›lar, yazarlar›n gizlilik haklar› göz önünde bulundurularak de¤erlendirilmelidir.
Yaz›lar›n› de¤erlendirilmek üzere verirken, yazarlar, editorlere, bilimsel ün ve kariyerlerinin
söz konusu olabildi¤i bilimsel ve yarat›c› eforlar›n›n sonuçlar›n› teslim ederler. Benzer
ﬂekilde hakemlerin de editör taraf›ndan gözetilmesi gereken gizlilik haklar› mevcuttur.
Gizlilik haklar›, hile ve sahtecilik söz konusu oldu¤unda aﬂ›labilirse de, di¤er durumlarda
sayg› ile korunmald›r.
Editörler, yazarlar ve hakemler d›ﬂ›nda kimseye, yaz› hakk›nda (yaz›n›n kabulu, içeri¤i,
de¤erlendirme aﬂamas›, hakemler taraf›ndan yöneltilen eleﬂtiriler veya de¤erlendirmenin
sonucu) bilgi vermemelidir. Buna, yaz›lar›n yasal iﬂlemler için kullan›lmas›na yönelik talepler
de dahildir.
Editörler, hakemlerine, de¤erlendirilmek üzere yollanan yaz›lar›n özgün iletiler oldu¤unu ve
yazarlar›n özel mülkiyeti say›ld›¤›n› aç›kça belirtmelidir. Bu nedenle, hakemler ve yay›n
kurulu üyeleri, yazarlar›n haklar›na, makale bas›lmadan önce, çal›ﬂma hakk›nda aç›kça
konuﬂup fikir beyan etmeyerek sayg› göstermelidirler. Hakemler, yaz›lar›n kopyas›n› kendi
özel dosyalar›na koymak üzere almamal› ve editörün izni olmaks›z›n yaz›y› baﬂkalar› ile
paylaﬂmamal›d›rlar. Hakemler, görüﬂlerini bildirdikten sonra, yaz›y› imha etmeli veya editöre
iade etmelidirler. Editörler, geri çevrilen yaz›lar› saklamamal›d›r.
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Hakem, yazar ve editörün izni olmaks›z›n, hakem görüﬂleri yay›n veya baﬂka bir yolla
aç›klanmamal›d›r.
Hakemlerin kimliklerinin gizlenmesi üzerine çeﬂitli görüﬂler mevcuttur. Yazarlar, derginin
yazarlara bilgiler bölümünden, hakemlerin kimliklerinin gizlenip gizlenmedi¤ini
ö¤renebilirler. Hakem görüﬂünün alt›nda imza olmad›¤› takdirde, hakemin kimli¤inin
aç›klanabilmesi için hakemin iznine baﬂvurulmal›d›r.
Baz› dergiler, yay›nla birlikte hakem görüﬂlerini de yay›nlar. Bu tür bir davran›ﬂ, hakem ve
yazarlar›n iznine baﬂvurmaks›z›n benimsenmemelidir. Ancak, hakem görüﬂleri, yay›n›
de¤erlendirilen di¤er hakemlere gönderilebilir. Bu, hakemlerin de¤erlendirme sürecinde
ö¤renmelerini sa¤lar. Ayr›ca, hakemler, editörün yaz› hakk›ndaki karar› konusunda da
bilgilendirilebilirler.
II F
Araﬂt›rma
‹nsan denekler üzerindeki deneyler bildirilirken, uygulanan yöntemlerin insan
deneylerinden sorumlu komitenin (kurumsal veya milli) etik standardlar›na ve 1975 Helsinki
Senedi’ne (2000 y›l›nda yenilenmiﬂ ﬂekliyle) uyup uymad›¤› belirtilmelidir. Araﬂt›rman›n
Helsinki Senedi’ne uygunlu¤u konusunda herhangi bir ﬂüphe olmas› durumunda, yazarlar
yaklaﬂ›mlar› arkas›ndaki mant›¤› aç›klamal› ve çal›ﬂman›n ﬂüpheli bölümlerinin kurumsal
de¤erlendirme birimi taraf›ndan aç›kça onayland›¤›n› belirtebilmelidir. Hayvanlar üzerindeki
deneylerden bahsedilirken, deney hayvanlar›n›n bak›m› ve kullan›m› konusunda kurumun
veya ulusal araﬂt›rma konseyinin yönergesine veya bir ulusal yönergeye uyuldu¤u
belirtilmelidir.
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