TÜRK TIP DÝZÝNÝ

SAÐLIK BÝLÝMLERÝNDE SÜRELÝ YAYINCILIK - 2005

SÜRELÝ YAYINCILIKTA EDÝTÖR VE YAYINCI
KATKISI

Bilimde etik dýþý, ya da kusurlu davranýþ (scientific misconduct) terimi 1989'da
ABD Saðlýk ve Ýnsan Servisleri Bölümü tarafýndan kullanýlmýþ ve “bilimsel bir
ortam içinde araþtýrmanýn amaçlanmasý, tasarýmý, iletilmesi veya rapor edilmesi

Adnan ATAÇ

için genel olarak kabul edilen kurallardan ciddi þekilde sapma, yalan söyleme ve
uydurma (fabrication), tahrif veya taklit etme veya deðiþtirme (falsification),

Bilimsel araþtýrma; problemlere güvenilir çözümler aramak, planlý ve istemli

aþýrmacýlýk (plagiarism) veya benzer uygulamalara bilimde etik dýþý, uygunsuz ya

olarak verilerin toplanmasý, yorumlanarak deðerlendirilmesi ve yazý haline

da kusurlu davranýþ (scienific misconduct) denir” þeklinde tanýmlanmýþtýr. Ayný

getirilmesini kapsayan, sürekli aydýnlanma ve aydýnlatma çabalarýnda bir arayýþ

kuruluþ bu tanýmlamada, yazýlarýn deðerlendirilme aþamalarýnda, bazý dergi

olarak tanýmlanabilir. Hemen tüm alanlarda olduðu gibi biyoloji ve týp

editör ya da hakemlerinin yeni bilgileri usulsüz olarak kullanmalarýndan dolayý,

bilimlerinde yapýlmýþ bir araþtýrma yayýmlanmadýkça tamamlanmýþ sayýlmaz.

1995 yýlýnda bazý deðiþiklikler yapmýþtýr. (1)

(1)

Hakemli dergilerin bilimsel bilginin paylaþýlmasý için uygun ortamý saðladýklarý

Yirminci yüzyýlýn ikinci yarýsýnda ivme kazanan bilimsel araþtýrmalara paralel

kabul edilir. Bu dergilerde yayýnlanan yazýlarýn araþtýrýcýlar ve yazarlarý için

olarak “bilim etiði” kavramý da geliþmiþtir. Bu kavram kapsamýnda, genel

önemlidir. Her þeyden önce, verilen emeðin karþýlýðýný görmek yazarlara moral,

anlamda bilimsel çalýþmalardaki etik davranýþlar, özelde ise araþtýrma etiði, týp

deneyim ve itibar kazandýrýr. Ayrýca, akademik yükseltilme kriterlerinin

etiði ve yayýn etiði gibi konular her geçen gün artan bir hýzla gündemdeki yerini

karþýlanmasýnda bu yazýlara gereksinim vardýr. (4)

almaktadýr.

Bilimsel yayýnlar, dergiler ve kitaplar genellikle bir yayýn yönetmeni, daha sýk

Bilimsel araþtýrmada elde edilen bilgilerin yayýnlanmak üzere iletilmesi bilimsel

kullanýlan deyimle bir editör yönetiminde yayýnlandýðýna göre, yayýn etiði

yöntemin son adýmý olarak önem kazanýr. Uygun “doðru” içerik ve biçimde

açýsýndan, editörlerin özel sorumluluklarý vardýr. Editör, sadece o dergiyi okuyan

yayýnlanmamýþ bilimsel bulgularýn bilimin geliþmesini olumsuz etkileyeceði

araþtýrmacýlarýn deðil, yayýmlanan bilimsel dergilerden yararlanacak hekim ve

kaçýnýlmazdýr. Çünkü bu bilgilerin yayýnlanmasý yalnýzca araþtýrmacýlarýn

hastalarýn da fayda/zararlarýndan sorumludur. Çünkü bilimsel bir dergide

yaptýklarý çalýþmalarý ve elde ettikleri bilimsel bilgiyi duyurmayý amaçlamaz;

yayýmlanan bir yazý, dünyanýn çeþitli yerlerinde birçok tedavi ve týbbi giriþim

onun asýl iþlevi bilim çevrelerine söz konusu bilgiyi denetleme, kullanma ve

için referans olmaktadýr. (5)

yeniden üretme olanaðýný sunmaktýr. Bu iþlevi tam olarak yerine getirmeyen bir
yayýn, iyi bir bilimsel yayýn sayýlamaz. Kuþkusuz bilimsel yayýn olarak ortaya
konulan, ancak bilimin gereklerini yerine getirmeyen bir yazý, etik açýdan da
olumsuz özellikler taþýyacaktýr. (2, 3)

Bir derginin editörü, o derginin içeriðinden sorumlu sayýlýr. Týbbi dergilerin
sahipleri ve editörlerinin ortak bir amacý vardýr. Derginin belirtilen amaçlarýna
ve okurlarýna saygýlý, güvenilir ve yararlý olacak þekilde yayýmlanmasý, ancak,
yayýncý ve editörlerin iþbirliði ve titizliði ile olasýdýr. Dergi sahiplerinin
editörleri atama ve görevden alma haklarý ile editörlerin dergi ile ilgili kararlarýn
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mümkün olduðu kadar çok içinde yer almalarý ve bazý durumlarda ticari kararlar
verme zorunda býrakýlmalarý dikkat edilmesi gereken sonuçlarý doðurabilir.
Dergi sahipleri, doðrudan ya da dolaylý olarak makalelerin seçimi veya
þekillendirilmesine karýþmamalýdýr. Editörler kararlarýný derginin ticari
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temel kriteri yerine getirmek gerekir:
1. Araþtýrma fikri, yöntemi ve planlanmasýna ve/veya verilerin toplanmasý,
analizi ve yorumlanmasýna katký da bulunmak.

baþarýsýna göre deðil, çalýþmanýn önemi, geçerliliðini ve dergi okurlarýna saygýyý

2. Yazýnýn yazýlmasýnda ve/veya eleþtirel gözle dikkatle okunmasý, düzeltilmesi,

alarak vermelidir. (6)

düzenlenmesi ve yeniden yazýlmasýnda rol almak.

Editörlerin, doðru karar vermesi, uygun makaleyi uygun þekilde

3. Yazýnýn dergiye gönderilecek son hali için onay vermek.

yayýnlayabilmesi için araþtýrmacýlara, dergi yöneticilerine, araþtýrma ortamýna
ve okuyuculara da belli sorumluluklarýn düþtüðünü belirtmek gerekir.
Editörlerle araþtýrýcýlar, araþtýrma kurumlarý ve yayýncýlar iþbirliði içinde
çalýþmak durumundadýr. (7)
Dergi editörlerine yayýn etiði ile ilgili konularda yardýmcý olmak amacýyla ilk
kez 1978'de bir grup dergi editörü dergilerine yollanan yazýlarda aranacak
nitelikleri belirleyen bir teknik kýlavuz hazýrlamýþlardýr. Uluslar arasý Týbbi
Dergi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal EditorsICMJE) olarak anýlan bu grubun hazýrladýðý kýlavuz “Vancouver style” ya da
“Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals”
olarak bilinir. Bu kýlavuz, 1997'de Ýngiltere'de yayýnlanan dergilerin editörleri
tarafýndan, daha geniþ kapsamlý olarak yenilenmiþtir. ICMJE 1985'de yazarlýk

Bu kriterlerin üçünü birden saðlayan araþtýrýcý yazar listesinde yer almalý, üçünü
birden saðlamayan araþtýrýcý yazar olarak yazýlmamalýdýr. Ýsim sýralamasýnda
iþin yükü dikkate alýnmalý; iþin çoðunu yapan araþtýrýcý ilk isim, en azýný yapan
araþtýrýcý son isim olmalýdýr. (4)
Yayýnlanan materyalin doðru ve geçerli olduðu konusunda güvence saðlamasý
gereken editör, bu anlamda okuyucuya karþý ciddi bir sorumluluk taþýmakta ve
yine bu amaca yönelik olarak tarafsýz danýþman seçimine özen göstermek
durumundadýr. Yayýna kabul edilen makalenin sadece bilimsel deðeri nedeniyle
yayýnlanacaðý güvencesini vermek editörün sorumluluðudur. Ayrýca yayýna
kabul edilme aþamasýnda sýnýrda kalan makaleler ile ilgili belirleyici son karar da
editörün olmalýdýr.

kriterlerini oluþturmuþ, bu kriterler Mayýs 2000'de yenilenmiþtir . ICMJE

Editörlük görevi bilim insaný olmayý gerektirmektedir. Çünkü yayýnlanacak

tarafýndan önerilen araþtýrma ve yazarlýk kriterleri bugün 500'den fazla

olan çalýþmalarýn halen var olan bilgilere katkýsý, öne sürdüðü hipotezler,

biyomedikal derginin editörler kurulu tarafýndan benimsenmiþtir. ICMJE

tutarlýlýðý, test edilebilirliði ve tekrarlanabilirliði gibi belli özelliklere sahip olup

kriterlerini benimsediðini beyan eden dergiler, yazarlarýn yayýn etiðine

olmadýðýný kontrol edecek olan kiþi editördür. Kýsaca editörler derginin bilimsel

uymayan davranýþlarýnýn önlenmesi, bulunmasý, soruþturulmasý ve

standardýndan sorumludur ve derginin kalitesini belirleyen en önemli

cezalandýrýlmasý için gerekli faaliyetlerde bulunmayý kabul etmiþ sayýlýrlar. Bu

kiþilerdir.(8)

kriterlere www. icmje.org/index. html. adresinden ulaþýlabilir.
Bilimsel dergi editörleri ayný zamanda, editörü olduðu derginin yüksek kalite ve
ICMJE'ye göre yazarlýk, entelektüel katkýyý gerektirir ve yazar olmak için þu 3
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hususunda danýþmanlara güvenmek durumundadýr. Danýþman, editörün ilk

güvenilir, doðru, açýklayýcý ve özgün bilgi üretme amacý ile onunla uyumlu bir

incelemesi sonucu deðerlendirmeye uygun bulduðu makalelerin bilimsel olarak

bilimsel yayýn ortamýdýr. Bu ortamýn saðlanmasýnda editörler,

yayýn yeterliliðinin olup olmadýðýna karar verecek kiþidir. Danýþmanlýk ise,

yazar/araþtýrmacýlar, dergilerin yayýn sorumlularý, yayýn danýþmanlarý, bilimsel

yayýnlanmak üzere gönderilen bilimsel yayýn konusunda, yayýnýn yazarý kadar

çalýþmalara maddi destek saðlayan kuruluþlar ve bilimsel çalýþmalarýn

ya da ondan daha yetkin bir meslektaþý tarafýndan bilimsel yayýnlarýn

izleyicileri ortak ve ayný yönde çaba göstererek belirleyici olurlar. Bilimsel yayýn

deðerlendirilmesidir. Danýþmanlar bilimsel bir makalenin kalitesini iki temel

etiði konusunda yapýlan çalýþmalar da bu ortak çabaya katký niteliðindedir. (2)

kriter üzerinden deðerlendirirler; ilgili bilim alanýna katkýsý ile araþtýrma
dizaynýnýn yetkinliði. Yapýlan araþtýrmalarda danýþmanlarýn bir makalenin
reddedilmesiyle ilgili en sýk ileri sürdükleri gerekçelerin; yetersiz tartýþma, zayýf
yazým, literatürün yeterince incelenmemesi, özgün bilgi içermemesi ve elde
edilen bulgularýn ve literatürün yanlýþ uygulanmasý veya yorumlanmasý olduðu
ortaya çýkmýþtýr. (9, 10)
Bunun yanýnda klinik araþtýrmalarýn kalitesini ölçmek ve deðerlendirmesini en
doðru biçimde yapabilmek için þu kriterler de göz ardý edilmemelidir:
a) Çalýþma bulgularýnýn saðlýk ve týbbi bakým üzerindeki temel etkisi,
b) Çalýþmanýn bilimsel bir konuyu aydýnlatmasý veya aydýnlatma yönünde bilgi
saðlamasý,
c) Çalýþma konusunun derginin amaçlarý ve okuyucunun ilgi alanlarý ile uyumlu
olmasý,

Editör sorumluluðu bilimsel ve etik ilkeleri içermektedir. Her ne kadar bu
ilkeler açýk bir þekilde ifade edilmese de genel olarak kabul edilen ortak
kanaatlere dayanmaktadýr. Bu doðrultuda, yayýn ilkeleri ile ilgili ortaya konmuþ
yaklaþýmlarý þu baþlýklar altýnda toplayabiliriz.
1.Bilimsel çalýþmanýn dizayný: Ýyi bir bilimsel araþtýrma, araþtýrmanýn
sorularýna en iyi cevap verecek þekilde planlanmalý ve uygun yöntemler
seçilmelidir. Araþtýrma sonuçlarýn analizi ve bilimsel kalite açýsýndan en iyi
standartlarý hedeflemelidir. Araþtýrmayla ilgisi olmayan bilgiler üretmek
(fabrication), yanlýþ ya da taraflý bilgiler üretmek (falsification) ve araþtýrma
sonucunda ortaya çýkan sonuçlarý, bilgileri saklamak (concealment) temel
bilimsel hatalarý (misconduct) oluþturmaktadýr.
2.Araþtýrmaya katýlanlarýn rýzasý: Bilimsel çalýþmalar eðer insanlar üzerinde
yapýlacaksa mutlaka etik komiteden onay almýþ olmasý, aranmasý gereken bir
kriterdir. Bu anlamda aydýnlatýlmýþ onam hiçbir zaman gözden kaçýrýlmamalý ve

d) Ýnsan ve hayvanlar üzerinde gereksiz iþlem yapýlmamýþ olmasý, zarar

hayvan deneyleriyle ilgili araþtýrmalarda ulusal ve uluslar arasý kurallara

verilmemesi ve ayný zamanda tam bir dürüstlük içinde sonlandýrýlmasý

uygunluk ile bu tür deneyleri yapma konusunda lisanslý kiþilerin araþtýrmada yer

e) Çalýþmayla ilgili tüm bilgilerin verilmiþ olmasý,
F) Verilen bilgilerin tam olarak gerçeði yansýtmasý.(11)
Bilimsel yayýn etiðinde, etik deðerlendirmenin temel çýkýþ noktasý bilimin

alýp almadýðý göz ardý edilmemelidir.
3.Yazarlarýn sorumluluklarý ve tanýmlanmasý: Yayýnlanmak üzere gönderilen
tüm bilimsel makalelerde, sorumlu yazar (correspond author) tüm yazarlarýn
bilimsel makaleye katkýsýyla ilgili yeterli bilgi verebilmelidir. Tüm yazarlar
araþtýrmanýn geçerliliði ve etik boyutu ile ilgili tüm sorumluluðu yüklenmeli ve
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yazarlardan biri garantör olarak araþtýrmanýn tümüyle ilgili ayrýca bir

8.Makale inceleme yöntem ve süreçlerinin kalitesi: Bilimsel bir derginin

sorumluluk yüklenmelidir.

danýþman sürecinin kalitesi için þu hususlara azami þekilde dikkat edilmelidir:

4.Olasý çýkar çatýþmalarýnýn neler olabileceði: Çýkar çatýþmasý makale

a) Danýþmanlar çalýþmanýn dizayn ve metodolojisinin güçlü ve zayýf yönlerini

yazarlarýný, danýþmanlarý (reviewer) ve editörün yargýsýný etkileyebilen hususlar
olup, bunlar genellikle sonradan ortaya çýkmaktadýr. Bunlar kiþisel, kurumsal,

tanýmlamalý ve bunlarý deðerlendirmelidir.
b) Danýþmanlar, yazarýn araþtýrma sonuçlarý ile ilgili yorumunun niteliðini ve

akademik nedenlerle olabildiði gibi ticari ve finansal nedenlerden de

makalenin bilgi içeriði ile kýsýtlýlýklarýný doðru ve uygun bir þekilde

kaynaklanabilmektedir. Bir bilimsel makaleyle ilgili çýkar çatýþmasýnýn varlýðý

deðerlendirmelidir.
c) Danýþmanlar, makalenin geliþtirilmesi ile ilgili, yazarlara yararlý öneriler

ile ilgili þüpheler bile, gerçek gibi algýlanarak güvenin ortadan kalkmasýna neden
olduðu için, bu hususa tüm bilim çevrelerince titizlikle dikkat edilmelidir.
5.Yazarlar arasýndaki çýkar iliþkileri: Bilimsel makalelerle ilgili çýkar
çatýþmasýnýn bir yönünü, gizlendiði takdirde okuyucularý, editörü, danýþmanlar

saðlamalý ve yol göstermelidir.
d) Danýþmanlarýn yorumu yapýcý ve profesyonelce olmalýdýr.
e) Danýþmanlar, makalenin kabul, red ve düzeltilmesi yönünde karar verecek
nitelikte ve içerikte editöre bilgi saðlamalýdýr.

ve makalenin diðer yazarlarýný yanlýþ yönlendirecek veya aldatacak hususlar

9.Makalenin yayým kriterlerinin netliði: Bilimsel dergiler öncelikle daha önce

oluþturmaktadýr. Bu anlamda çýkar çatýþmasý makale yazarlarýný, danýþmanlarý

yayýnlanmamýþ özgün çalýþmalarý yayýnlamayý hedeflemektedir. Bir makalenin

ve editörün yargýsýný etkileyebilen hususlar olup, bunlar genellikle sonradan

baþka bir dilde tekrar yayýnlanmasý veya eþ zamanlý olarak farklý kesimlere hitap

ortaya çýkmaktadýrlar. Bunlar kiþisel, kurumsal, akademik nedenlerle olabildiði

edecek þekilde farklý dergilerde yayýnlanmasý ise, özgün kaynak ve özgün makale

gibi ticari ve finansal nedenlerden de kaynaklanabilmektedir.

ile ilgili tam ve yeterli bilgi verilmesi kaydýyla kabul edilebilmektedir.

6.Týbbi dergi makale danýþmanlarý (reviewer) ve editörler ile ilgili hususlar:

10.Yazar itirazlarýnýn çözümü: Eðer bir yazarýn makalesi ile ilgili bir karara

Makale inceleyicileri yani danýþmanlar bilimsel derginin amaç ve hedefleri

itirazý olursa, bu itiraz baþ editör ya da daha kýdemli bir editör tarafýndan

konusunda editörler tarafýndan bilgilendirilmelidir. Yayýnlanmak üzere

incelenmelidir. Eðer yayýmlanmýþ bir makale ile ilgili bir hata veya büyük bir

gönderilen makaleler kiþiye özel bir deðer olduðundan, danýþmanlar bunlardan

eksiklik söz konusu ise dergi sorumluluðu almalý ve en kýsa zamanda bu hatayý ve

kopya alamaz, editörün ve sorumlu yazarýn açýk izni olmadan makaleyle ilgili

eksikliði dergide düzeltmelidir.

hiçbir hususu meslektaþlarýyla paylaþamazlar.

11.Ýntihal ve diðer etik sorunlar: Ýntihal, baþkasýna ait yayýnlanmýþ veya

7.Makale inceleyicilerin yeterlilik ve tarafsýzlýðý: Editörler tarafýndan

yayýnlanmamýþ bir düþünce veya fikir ürününün, izin alýnmadan veya kaynak

görevlendirilen ve yayýnlanmak üzere gönderilen makalelerin incelenmesi,

gösterilmeden kullanýlmasýdýr. Ýntihal bir makalenin abstrakýndan alýnan

gelen makalelerin güçlü ve zayýf taraflarýnýn ortaya konmasý, bilimsel derginin

cümleler ve düþüncelerle olabileceði gibi, araþtýrma ve yayýn baþvurusu yada

amacýna uygun en iyi kalitede yayýnlarýn deðerlendirilmesinden danýþmanlar

basýlmýþ basýlmamýþ (elektronik ortam dahil) makalelerden de olabilmektedir.

sorumludur.

Ne þekilde olursa olsun intihal büyük bir bilimsel hata olarak kabul
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edilmektedir.
12.Reklam yayýnlama kriterleri ve reklam/finans birimleri ile editoryal
birimlerin iliþkileri: Birçok bilimsel dergi reklam, dergi satýþý ve makale
satýþýndan önemli miktarlarda gelir elde etmektedir. Editöryal kararlar
kesinlikle bunlardan etkilenmemelidir. Bu nedenle bilimsel dergilerin editöryal
birimleri ile reklam/finansal birimleri birbirlerinden tamamen baðýmsýz
olmalýdýr. Hiçbir zaman ticari bir reklam ürünü bilimsel dergide onunla ilgili bir
makale, araþtýrma veya yazýyla iliþkilenecek þekilde ya da bunlarýn
komþuluðunda yer almamalýdýr.
13.Bilimsel hatalarla ilgili yayým politikasý ve bunlarla ilgili yapýlacak
iþlemler: Bilimsel dergilerle ilgili olasý hata deðerlendirmeleri yazarlar,
danýþmanlar, editörler veya bunlarýn dýþýnda farklý kiþilerden gelebilir. Bilimsel
dergilerin, yayýnladýklarý bilgilerin geçerli ve etik standartlara uygun
olduðundan emin olmalarý, bilim insanlarýna ve okuyucularýna olduðu kadar
hastalara karþý da bir sorumluluktur. Bilimsel hatalar ve etik sorunlarla
karþýlaþýldýðýnda aþaðýdaki uygulamalardan örnek alýnabilir;
a) Prosedür ve ilkelerden kaynaklanan bir yanlýþ anlama veya gerçek bir hata
durumunda þikayet eden kiþiye açýklayýcý bir mektup yazýlarak durum izah
edilebilir.
b) Eðer masum olduðu kanaati uyandýran bir hata söz konusu ise uyarýcý bir
mektup yazýlarak bu durumun yol açacaðý sonuçlar konusunda ikazda
bulunulabilir.
c) Masum olmayan ciddi etik dýþý davranýþlarda, kiþinin çalýþtýðý kurum ve
amirleri ile araþtýrma destek kuruluþlarý bir mektupla uyarýlarak, derginin elde
ettiði tüm deliller ve yorumlar onlara iletilir. Konu hakkýnda inceleme yapmalarý
ve sonuçlarýnýn dergiye gönderilmesi talep edilebilir.
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