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Ancak tüm olumlu geliþmelere karþýn yayýncýlýðýn tüm alanlarýnda etik dýþý
davranýþlar gözlenebilmektedir. Bu yazýda yazar dýþý nedenlerle oluþan etik dýþý
davranýþlara, durumlara gerçek veya olasý bazý örnekler sunulacak ve konunun

Orhan YILMAZ

bu yönüne dikkat çekilecektir.
Danýþman veya deðerlendiriciden kaynaklanan sorunlar :

Üretilen bilimsel bilginin, ilgililerine ulaþtýrýlmasý gerekir. Yapýlan bilimsel
çalýþmalar çalýþma alanýnýn ve tüm bilim insanlarýnýn yararlanmasý amacýyla
iletilir. Bunun için geçerli tüm iletiþim araçlarý kullanýlýr. Ancak bilim insanlarý
çalýþmalarýný bilimsel yada akademik ortamlarda bilim dünyasýna aktarýrlar.

-Danýþmanýn konu hakkýndaki yetersizliði ve deðerlendirmeden onaylanmasý,
-Danýþmanýn yazar yada çalýþmanýn yapýldýðý yer hakkýndaki olumlu önyargýsý,
-Danýþmanýn yazar yada çalýþmanýn yapýldýðý yer hakkýndaki olumsuz önyargýsý,

Böyle ortamlarýn baþýnda bilimsel süreli yayýnlar gelmektedir. Bilimsel süreli

-Danýþmanýn zaman konusundaki sýkýntýsý nedeniyle deðerlendirme yapmamýþ

yayýnlar bilim insanlarýnýn çalýþmalarýný aktardýklarý, çalýþma yöntemlerini tam

olmamak için kabul veya red vermesi,

açýklýðý ile belirterek tekrarlanabilir veya doðruluðu denetlenebilir konumda
sunduklarý iletiþim araçlarýdýr.
Bilimsel süreli yayýnlar, bilimin geliþimi ve iletiþim araçlarýnýn geliþimi
oranýnda deðiþim göstermiþlerdir. Önceleri yýlda bir kez veya iki kez basýlý olarak
hedef okuyucusuna ulaþan süreli yayýnlar, daha sonra hem yayým sýklýðýný
arttýrmýþ hem de bilimsel yazý þeklini geliþtirerek geliþimini sürdürmüþtür. Bu

-Yazýnýn bilimsel deðeri dýþýndaki gerekçelerle yazýnýn kabulünü istemek,
-Danýþmanýn deðerlendirmeyi kliniðindeki herhangi astýna yaptýrmasý,
-Danýþmanýn yazýyý kasýtlý olarak bekletmesi,
-Yazýyý bekletirken ayný konuda çalýþma yapýlmasýný saðlamak,

konuda yaþanan geliþmeler tartýþmasýz olumlu geliþmelerdir.

-Yazýyý bekletmek için defalarca minik imla hatalarýný yeniden görmeyi istemek,

Süreli yayýnlar daha sonralarý yaþanan geliþmeleri de yeterli saymayýp dünya

-Yazarýn kendi makalelerini kaynak göstermesini beklemek, bunu açýkça

çapýnda ortak yayýn formatlarý geliþtirmeye çalýþmýþlar ve bunlar için toplantýlar

istemek, kaynak göstermediði için yazýyý reddetmek, yazýnýn içeriði ile ilgisi

düzenleyerek kýlavuz veya yönergeler hazýrlamýþlardýr. Tüm bu çalýþmalar ve

direkt olmayan kendi makalesini kaynak göstermesini istemek, kendisine rakip

geliþmeler, konusu açýsýndan da dinamizmi içinde barýndýran saðlýk alanýndaki

olarak gördüðü kiþilerin yayýnlarýnýn kaynak gösterilmesini olumsuz olarak

süreli yayýnlarda da gözlenmiþtir.

görmek,
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-Gerekçesiz olarak yazýnýn reddedilmesini önermek,
asýlsýz gerekçeler ileri sürmek,
-Yazýyý deðerlendirme yapamadan kaybetmek,
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-Yazarý ve yazýyý hakarete varan sözcüklerle eleþtirmek, deðerlendirme formunu

-Dergiye yayýnlanmak üzere gönderdiði imzalý belgeleri istememek veya

imzalamadan göndermek ve sonraki geliþmelerde sorumluluk almamaya

saklamamak,

çalýþmak, deðerlendirdiði yazýlarý kiþisel arþivi için kaydetmemek belgelerini
saklamamak,
Editörden ve yayýn kurulundan kaynaklanan sorunlar :
-Editörün dergiyi sahiplenmemesi, yayýn kurulunu yeterli ve çalýþkan kiþilerden
oluþturamamasý,
-Yayýn kurulu hakkýnda yaptýrým yetki veya etkisinin olmamasý,
-Yazýþma sekreteryasýný denetlememesi,
-Dergi yazýþma arþivini oluþturmamasý,
-Yetki ve sorumluluðunu sürekli olarak yardýmcý editöre veya dergi

-Yazýnýn gerekçesiz olarak bekletilmesini

saðlamak ve geciktirmek, yazýyý

kaybetmek, yayýn kurulunu yeterli zaman aralýðý içinde toplamamak,
-Danýþman raporlarý ve kararlarý doðrultusu dýþýnda karar verilmesini saðlamak,
-Yayýn kurulunu yönlendirmeye çalýþmak,
-Dil konusunda gerekli özeni göstermemek, dilbilimci desteðini gözardý etmek,
-Ýstatistik uzmanýna gerek görülmesine karþýn gereðini yerine getirmemek,
-Ýmzasýz üst yazýsýz danýþmanlýk önermek ve yazarla yazýþmalar yapmak,
-Çok yetersiz yazýlarý danýþmana göndermek,

sekreteryasýna býrakmasý,

-Yeterli inisiyatif kullanmamak,

-Yayýn kurulunu toplamamak,
danýþmanlarýn uygunsuz, gerekçesiz önyargýlý olarak seçimi,

-Dergi künyesinde bulunmayan kiþilere danýþmanlýk önermek ve uygun

-Farklý kriterler nedeniyle gereksiz ve yetersiz kiþilerin danýþman olarak

-Kiþisel ve yazýlý onayýný almaksýzýn danýþman olarak dergi künyesinde

belirlenmesini saðlamak,

bulundurmak, hiçbir deðerlendirme yapmayan ve bu konuda ýsrarlý

-Yayýncý,sponsor, reklam veren, yönetici veya üstleri etkisiyle danýþman

danýþmanlarý dergi künyesinde tutmak,

belirlemek, danýþmanlar hakkýnda olumlu veya olumsuz önyargýlar ile

-Derginin özelliðine göre alt gurup editörleri oluþturmamak,

zamanda dergide yazýlý olarak teþekkür yayýnlamamak,

uygulamalar yapmak,
-Dergi yayýn konularý veya politikasý dýþýnda yayýnlarý deðerlendirmeye almak
-Yazar veya yazýnýn hazýrlandýðý kurum konusunda önyargýlý davranarak

veya yayýnlamak,

danýþman saptamak,
-Danýþmanýn öneri veya revizyon isteklerini görmezden gelmek,
-Yazarýn etik dýþý uygulamalarý konusunda duyarlý olmamak,
izinsiz çoklu yayýnlar konusunda dikkatli olmamak, yazar ve yazarlarýn yazýyý
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-Yazýyý reddettiði halde farklý danýþmanlarca kabul edildiði gerekçesiyle yazýyý
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yayýnlamak ve reddeden danýþmana yazýlý açýklama yapmamak,
-Yazýnýn reddi durumunda kabul eden danýþmanlara bilgi vermemek,
-Yazara yazýsýnýn deðerlendirme durumu hakkýnda bilgi vermemek,
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-Yazýnýn içine reklam yerleþtirilmesini engellememek,
-Saðlýksýz veya saðlýða açýkça zararý bilinen ürünlerin reklamýný kabul etmek,
çaðýn gereklerini kullanmamak,
-Derginin okuyucusuna bilim topluluðuna yeterince ulaþmasýný saðlamamak,
yayýnýn kalitesini arttýrýcý önlemler almamak,

-Yazýnýn reddi durumunda yazara teþekkür mektubu ile bilimsel red
gerekçelerini bildirmemek,
-Yazýnýn kabulü aþamasýndan sonra basýma kadar geçen sürede yazara kabul
yazýsý vermemek,
-Kabul edilen bir yazý paralelindeki baþka bir yazýya deðerlendirmeye alýnma
onayý vermemek,
-Reddedilen bir yazý benzeri yazýyý bir süre sonra basýmýna onay vermek,
-Danýþmanlýktan affýný istediði halde danýþmanýn adýný künyede bulundurmak,
-Defalarca yazý deðerlendirdiði halde dergi künyesinde adýný bulundurmamak,
-Yayýmlanmýþ önceki bir yazý hakkýnda yazýlmýþ editöre mektubu

-Ulusal veya uluslar arasý veri tabanlarýna ulaþmasý ve dizinlenmesi konusunda
özen göstermemek,
-Ulusal dil konusunda özensiz davranmak,
-Bilim dilinin geliþimine katkýda bulunmamak,
-Dergi editörlüðünden ayrýldýðý halde adýnýn dergi künyesinde bulunmasýný
kabullenmek veya ilgili kurumlara baþvurmamak,
-Yayýnýn okuyucuya ulaþmasý aþamalarýnda emeði geçenleri deðerlendirmemek,
hatalý özensiz yazýþmalar yapmak,
-Derginin yayýn aralýðýný uygulamamak,

yayýnlamamak,

-Yayýnýn iç düzeni ve yazý tipi guruplamasýný yapmamak,

-Her türlü yanýtlamaya veya eleþtiriye olanak vermemek,

-Künye ve yazarlara bilgi gibi sürekli sayfalara özen göstermemek,

-Yazýlarýn deðerlendirmesinde ticari baskýlara boyun eðmek,

-Yazarlara bilgideki kurallara uyulmamasýný önemsememek,

-Yayýncýnýn yönlendirmesini kabullenmek,

-Yýllýk dizinlemeleri gerçekleþtirmemek,

-Reklamcýnýn yönlendirmesini kabullenmek,

-Yapýlan yanlýþlýklarda sonraki sayýlarda düzeltme yayýnlamamak, vb..

-Yazýnýn hemen sonrasýna yazýda adý geçen bir medikal ürün ile ilgili reklam

Kaliteli bir bilimsel akademik süreli yayýnda her ne kadar editörün rolü büyük

yayýnlatmak veya göz yummak,
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ve önemli gibi görünse de yazar, danýþman, yayýn kurulu, editör, basýmcý, teknik
ekip ve de okuyucu ayrýlmaz bir bütündür. Bilim ortamýna katký saðlamak, bu
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bütünlüðü oluþturabilmekle oluþur.
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