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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

YAYIN ETİĞİ BİLDİRGESİ*
Gerçekleştirilen araştırmanın bulgularının gerek rapor, gerekse makale veya bildiri şeklinde
yazılması ve benzer konularla ilgilenen kişilerle paylaşılması araştırmacının etik sorumlulukları
arasındadır. Ancak bu yolla bilgi birikimi ve bilimde daha da ilerlemek için ortam sağlanabilir.
Yayın etiği ihlalleri; yazarlık hakkı sorunları, aşırmacılık, uydurmacılık, tekrar yayın, bölerek
yayınlama ve yanlı tutum şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunların önlenebilmesi için
karşılıklı güven, dürüstlük ve iyi niyet önemlidir.
Türk Tabipleri Birliği aşağıdaki yayın etiği ilkelerini kabul eder:
Bir bilimsel yayında yazarlar arasında yer alabilmek için; fikir oluşturmak, araştırmanın
planlanması ve yürütülmesi sırasında ve ifade etmede ya da verilerin çözümlenmesi ve
yorumlanmasında katkıda bulunmak, makalenin yazılması ya da içeriğinin düzenlenmesinde
önemli ölçüde düşünsel katkı sağlamak veya makale yayınlanmadan önce son şeklini vermek
gerekmektedir.
Araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında anlamlı katkı sunan kişiler
yazar olmalıdır. Yazarlar katkı derecelerine göre sıralanmalıdır.
Yazarlık hakkı ve sırasının ortak bir kararla önceden belirlenmesi, bunun etik kurul
başvurusunda yer alması önemlidir.
Yazar sırası katkı göstergesi olduğu için kişilerin statüsünden bağımsız olarak değerlendirilmeli
ve katkı her yazar için ayrı ayrı saptanmalıdır.
Yazarlık hakkının gerçekte hak etmeyen kişilere verilmesinin, “hediye yazarlık / yazarlık
ikramı”nın önüne geçilmelidir.
Yazarlar yayın ve atıf sayılarını artırmak için karşılıklı anlaşmalarla birbirlerini yazar listesine
eklemekten kaçınmalıdırlar.
Tez, çalışmayı yapan kişiye aittir; tezden üretilen yayınlarda çalışmayı yapan kişi birinci isim
olmalı, danışman ve katkı sunan kişilerin isimleri katkıları oranında yer almalıdır.
Yalnızca teknik destek, malzeme ve olgu temini katkısı yazarlık hakkı vermemeli, katkı
sunanlara teşekkür edilmelidir.
Başka bir eser veya çalışmadan alınacak her türlü bilgi, veri, tablo ve ifadeler atıf yaparak
(kaynak gösterilerek) kullanılmalıdır.

4-5 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda
kabul edilmiştir.
20 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği II. Etik Bildirgeler
Çalıştayı”nda güncellenmiştir.
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TÜRK TIP DİZİNİ

Olmayan bir veri uydurularak yayın haline getirilmemelidir.
Bir çalışma iki ayrı dergide yayınlanmamalıdır. Yabancı bir dergide yayınlanan makalenin
ulusal bir dergide yayınlanmak istenmesi durumunda her iki dergi editörü bilgilendirilmelidir.
Bir çalışma birden çok bilimsel toplantıda sunulabilir ancak sonraki sunumda başka bir
etkinlikte sunulduğu belirtilmelidir. Yayın haline getirilen sunumlarda hangi etkinlikte
sunulduğu mutlaka belirtilmelidir.
Bir çalışmadan elde edilen veriler ve sonuçlar bölünerek, dilimlenerek birden çok yayın haline
getirilmemelidir.
Çalışmada kullanılan protokol, elde edilen veriler ve sonuçlar saptırılmadan, değiştirilmeden
bağımsız biçimde verilmelidir.
Makalede çalışma sonuçlarını etkileyebilecek ikinci bir taraf ile çıkar çakışması yayına
gönderilen derginin editörüne bildirilmelidir.
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