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“Bu metin, ICMJE'nin yay›mlad›¤› 'Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerin Uymas› Gereken Standartlar'›n Türkçe çevirisidir.
ICMJE, bu çevirinin içeri¤ini ne desteklemekte ne de onaylamaktad›r. ICMJE periyodik olarak Standartlar'› güncelledi¤i için, Mart
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I. A. Standartlar Hakk›nda

A. Biyomedikal Bir Dergiye Sunulacak Makalenin Haz›rlanmas›
1.
a. Genel Prensipler
b. Özel Çal›flma Tasar›lar› ‹çin Yaz›m Kurallar›
2. Bafll›k Sayfas›
3. Ç›kar Çat›flmas› Beyan› Sayfas›
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b. Teknik Bilgiler
c. ‹statistik
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8. Tart›flma
9. Kaynaklar
a. Kaynaklarla ‹lgili Genel Kurallar
b. Kaynak Stili ve Format›
10. Tablolar
11. Resimler (fiekiller)
12. Resim (fiekil) Altyaz›lar›
13. Ölçü Birimleri
14. K›saltmalar ve Semboller
B. Makalenin Dergiye Gönderilmesi

Genel medikal dergilerin editörlerinden oluflan
küçük bir grup 1978'de Vancouver, British Columbia'da, dergilerine gönderilen makalelerin
format› için rehber oluflturmak amac›yla bir araya geldiler. Grup, Vancouver Grubu olarak tan›nmaya baflland›. ABD Ulusal T›p Kütüphanesi (U.S. National Library of Medicine-NLM) taraf›ndan oluflturulmufl bibliyografik kaynaklara
dair formatlar› da içeren Standartlar (Uniform
Requirements), ilk kez 1979'da yay›nland›. Vancouver Grubu geniflledi ve y›ll›k olarak toplanan
Uluslararas› T›p Dergileri Editörleri Kurulu (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE) halini ald›. ICMJE, zamanla biyomedikal dergilerde yay›m ile iliflkili etik kurallar› da içerecek flekilde kapsam›n› geniflletti.
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A. Bu Belgede Kullan›lan Bas›l› Kaynaklar
B. Biyomedikal Dergilerle ‹liflkili Di¤er Bilgi
Kaynaklar›
VI. Uluslararas› T›p Dergileri Editörleri Kurulu Hakk›nda
VII. “Standartlar”›n Yazarlar›
VIII. Standartlar›n Kullan›m›, Da¤›t›m› ve
Çevirisi
IX. Sorular için
I. Amaç Bildirgesi

ICMJE, “Biyomedikal Dergilere Gönderilen
Makalelerin Uymas› Gereken Standartlar”›n
(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) birçok sürümünü
gerçeklefltirdi. Y›llar ilerledikçe makale haz›rlaman›n ötesinde, yay›n politikas›nda “Di¤er Durumlar”›n (Separate Statements) oluflmas› ile sonuçlanan baz› noktalar ortaya ç›kt›. Standartlar,
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bütün bir belge olarak 1997'de gözden geçirildi;
bölümleri May›s 1999 ve May›s 2000'de güncel
hale getirildi. May›s 2001'de potansiyel ç›kar
çat›flmalar› ile ilgili bölümler gözden geçirildi.
Kurul, 2003'te tüm belgeyi tekrar gözden geçirdi ve yeniden düzenledi; “Di¤er Durumlar”›
metnin içine dahil etti. Kurul, bu son gözden geçirmeyi 2005'te haz›rlad›.
“Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerin Uymas› Gereken Standartlar”›n tamam›, e¤itim amac›yla, kâr amaçl› olmadan, telif hakk›
aranmaks›z›n ço¤alt›labilir; kurul bu yay›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›n› desteklemektedir.
“Standartlar”› kullanmay› kabul eden dergilerden, koflullar›n›n (requirements) “Standartlar”
ile uyumlu oldu¤unu “Yazarlar için Bilgiler”
k›sm›nda belirtmeleri ve bu edisyonu da kaynak
olarak göstermeleri istenmektedir. “Standartlar”a uyan bir yay›n olarak www.ICMJE.org sitesinde yer almak isteyen dergiler ICMJE sekreteryas›na baflvurmal›d›r.
ICMJE genel t›p dergilerini kapsayan küçük bir
çal›flma grubudur, herkese aç›k üyeli bir kurulufl
de¤ildir. ICMJE, bazen yeni bir dergi veya kuruluflun flu anki kurul taraf›ndan henüz oluflturulmam›fl zorunlu bir bak›fl aç›s›n› ortaya koyabilece¤ini düflündü¤ü zaman yeni bir üye veya
konuk davet eder. Biyomedikal yay›n iflindeki
editörlere veya di¤er kiflilere yönelik aç›k üyeli
kurulufllar aras›nda Dünya T›p Editörleri Birli¤i
(World Association of Medical Editors)
www.WAME.org ve Bilim Editörleri Konseyi
(Council of Science Editors) www.councilofscienceeditors yer al›r.
I. B. Standartlar'›n Potansiyel Kullan›c›lar›
ICMJE, Standartlar'› bafll›ca, yazar ve editörlerin ortak olarak do¤ru, aç›k ve kolayca ulafl›labilir biyomedikal çal›flma raporlar› haz›rlama ve
da¤›t›m› ifllerinde yard›mc› olmak amac›yla
oluflturmufltur. ‹lk bölümleri biyomedikal dergi-

lerde makalelerin de¤erlendirmesi, düzeltmesi
ve yay›nlanmas› ile ilgili etik kurallar› ve editör
ile yazarlar aras›ndaki iliflkileri, “deneyimli hakemi” (peer reviewer) ve medyay› anlatmaktad›r. Sonraki bölümler makalelerin haz›rlanmas›
ve sunumundaki daha teknik konulara de¤inmektedir. ICMJE, belgenin hem yazarlar›n hem
de editörlerin ilgileri ile do¤rudan iliflkili oldu¤una inanmaktad›r.
Standartlar, birçok ifl paydafl›na (stakeholder) hakemler, editörler, hastalar ve aileleri ve genel
olarak okuyuculara - biyomedikal yazarl›k ve
editörlük iflinin iç yüzünü görme olana¤› sa¤layabilir.
I. C. Standartlar Nas›l Kullan›lmal› ?
Standartlar, araflt›rman›n oluflturulmas› ve bildirilmesindeki etik kurallar› belirtir; yay›n ve yaz›mda özellik tafl›yan unsurlarla ilgili öneriler
verir. Bu öneriler, “kan›ta dayal›” olmaya çal›flan yöntemli, planl› araflt›rma sonuçlar›ndan daha çok, belirli bir say›da editör ve yazar›n uzun
y›llar içinde edindi¤i ortak deneyimlerine dayan›r. Mümkün oldu¤u yerlerde öneriler, onlar›
do¤rulayan gerekçeler ile birlikte verilmifltir; bu
flekilde, belge (Standartlar) tam anlam›yla e¤itsel amaçl› hizmet vermektedir.
Yazarlar bu belgedeki önerilere uyman›n yararlar›n› göreceklerdir, çünkü aç›klamalarda da belirtildi¤i gibi, böyle yapmak yay›n kolayl›¤›n›
art›raca¤› gibi, herhangi bir dergiye gönderilen
yay›n›n kalitesini ve anlafl›labilirli¤ini gelifltirecektir. Her derginin, ayn› zamanda, sadece kendi amaçlar›na uyan yay›n koflullar› da vard›r.
Dolay›s›yla, yazarlar›n makaleleri için seçtikleri
dergide yay›nlanan dergiye özgü “Yazarlar için
Bilgiler” k›sm›na aflina olmalar› -örne¤in, dergiye uygun bafll›klar, gönderilebilecek yay›n tipleri (örne¤in, orijinal makale, derleme veya olgu
sunumlar›)- ve bu aç›klamalara uymalar› gerekir. 'Ohio Medical College'' da bulunan Mulford
Kütüphanesi “Yazarlar için Bilgiler” ile ilgili k›117
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sa ve yararl› bilgiler (compendium of instructions) sa¤lamaktad›r.
II. Araflt›rman›n Oluflturulmas›nda ve Rapor
Edilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Etik
Kurallar
II. A Yazarl›k ve Katk›da Bulunma
II. A.1. Makalenin Yazarlar› [‹lk Sat›rda Belirtilenler (Byline Authors)]
“Yazar”, genellikle, yay›mlanm›fl bir çal›flmaya
ba¤›ms›z entelektüel katk› sa¤layan kifli olarak
kabul edilir; biyomedikal yazarl›¤›n önemli akademik, sosyal ve finansal etkileri varl›¤›n› sürdürmektedir. (1) Geçmiflte, çal›flmalara kat›l›mlar -yazarlar ve teflekkürde s›ralananlar- hakk›nda nadiren okuyuculara bilgi verilirdi. (2) fiu anda baz› dergiler, en az›ndan orijinal araflt›rma
makaleleri için, her kat›l›mc›n›n sunulan çal›flmada kat›l›m›n› belirten bilgileri istemekte ve
yay›mlamaktad›r. Editörlerin bir bütün olarak
iflin entegrasyonundan kimin sorumlu oldu¤unu
tan›mlayan politikalar›n yan› s›ra, katk›da bulunma ile ilgili politikalar gelifltirmeleri ve uygulamalar› kuvvetle özendirilmektedir.
Katk›da bulunma ve garantörlük politikalar› kat›l›mlarla ilgili belirsizli¤i aç›kça ortadan kald›r›rken, yazarl›¤› belirleyen kat›l›m›n niceli¤i ve
niteli¤i hakk›ndaki soruyu çözümsüz b›rakmaktad›r. Uluslararas› T›p Dergileri Editörleri Kurulu, yazarl›k için afla¤›daki ölçütleri önermektedir; bu ölçütler yazarlar›, di¤er kat›l›mc›lardan
ay›rt eden dergiler için uygundur.
• 1) Kavram ve tasar›ma veya verilerin toplanmas›na veya verilerin ifllenmesi ve yorumunda dikkate de¤er kat›l›m, 2) makale tasla¤›n›n oluflturulmas› veya makalenin önemli
kavramsal içeri¤inin düzeltilmesi ve 3) bas›lacak olan son sürümün onaylanmas› ile yazarl›¤a hak kazan›lm›fl olmal›d›r. Yazarlar
1,2 ve 3' teki koflullar› karfl›lamal›d›r.
• Çal›flmay›, genifl ve çok merkezli bir grup
118

meydana getirmiflse, bu grup makalenin do¤rudan sorumlulu¤unu alan kiflileri belirlemelidir (3). Bu kifliler, yukar›da tan›mlanan yazarl›k ölçütlerinin tamam›n› yerine getirmelidir; editörler bu kiflilerden dergiye özgü yazar ve ç›kar çat›flmas› beyan formunu (conflict of interest disclosure form) doldurmalar›n› isteyecektir. Bir yazar grubu makalesini
sunarken, iletiflimi yürüten (corresponding)
yazar belirlenmifl olan yazar s›ralamas›n›
(preferred citation) aç›kça belirtmeli; grup isminin yan› s›ra her yazar› tan›mlamal›d›r.
Dergiler genellikle grubun di¤er üyelerini teflekkürlerde s›ralar. Ulusal T›p Kütüphanesi
(National Library of Medicine) grup isimlerini ve gruptaki her bireyin ismini dizinler.
Grup, makaleden do¤rudan do¤ruya sorumlu
olarak tan›mlan›r.
• Fon alma, veri toplama veya araflt›rma grubunun üst denetçili¤ini (süpervizörlü¤ünü)
yapmak, yazarl›k niteli¤ini kazanmak için
tek bafl›na yeterli de¤ildir.
• Yazar olarak belirtilen herkes, yazarl›k niteli¤inde olmal›d›r; bu nitelikte olanlar s›rayla
bildirilmelidir.
• Her yazar, içeri¤in makul bir k›sm›n›n toplumsal sorumlulu¤unu alabilecek ölçüde ifle
yeterince kat›lm›fl olmal›d›r.
Baz› dergiler, art›k bafllang›çtan makalenin yay›n›na kadar “garantörler” olarak adland›r›lan
bir veya daha fazla yazar›n, iflin bütünlü¤ünün
uyumundan sorumlu olan kifliler olarak belirtilmesini ayr›ca istemekte ve bu bilgileri yay›mlamaktad›rlar.
Giderek artan bir flekilde çok merkezli çal›flma yazarl›¤› gruplar› oluflmaktad›r. Grubun yazar olarak
nitelenen tüm üyeleri yukar›da belirtilen yazarl›kla ilgili bütün ölçütleri yerine getirmelidir.
Makaledeki yazar s›ralamas› yard›mc› yazarlar›n ortak karar› ile belirlenmelidir. Yazarlar, s›ralaman›n aç›klamas›n› yapmaya haz›rl›kl› olmal›d›r.
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II. A.2. Teflekkür Bölümünde Belirtilen Kat›l›mc›lar
Yazarl›k için gerekli ölçütleri yerine getiremeyen tüm kat›l›mc›lar, “teflekkürler” (acknowledgments) bölümünde belirtilmelidir. Teflekkür
edilebilecek olanlara örnek olarak, sadece teknik yard›mda bulunanlar, yaz›mda yard›m edenler veya sadece genel destek sa¤layan bölüm
flefleri say›labilir. Editörler yazarlardan yaz›m
yard›m› al›p almad›klar›n› ve bu yard›m için
ödenen karfl›l›¤› (entity) tan›mlamalar›n› istemelidir. Ayr›ca finans ve materyal deste¤i için teflekkür edilebilir.
Çal›flma materyalini sa¤layan ancak kat›l›mlar›
yazarl›kla uyumlu olmayan kifliler “klinik araflt›rmac›lar” veya “kat›lan araflt›rmac›lar” gibi
bafll›klar alt›nda toplanabilir ve görev veya kat›l›mlar›, örne¤in, “bilimsel dan›flman”, “çal›flma
plan›n› gözden geçirdi”, “veri toplad›” veya “çal›fl›lan hastalar› sa¤lad› ve tedavi etti” fleklinde
tan›mlanabilir.
Okuyucular, onlar›n da katk›da bulundu¤u veri
ve sonuçlardan anlam ç›karabilecekleri için, teflekkür edilecek kifliler yaz›l› onay vermek zorundad›rlar.
II. B. Editörlük
II. B. 1. Editörün Rolü
Bir derginin editörü o derginin tüm içeri¤inden
sorumlu olan kiflidir. Medikal dergi sahipleri ve
editörleri, derginin belirlenen amaçlar› ve maliyetlerine ba¤›ml› olarak oluflturulan ortak bir çabay› -güvenilir ve okunur bir dergi yay›mlamakpaylafl›r. Buna karfl›l›k dergi sahiplerinin ve editörlerin ifllevleri farkl›d›r. Dergi sahiplerinin,
editörleri ifle alma ve iflten ç›karma yetkileri; ayr›ca -editörlerin de mümkün olabildi¤ince çok
kat›lmalar› gereken- iflle ilgili önemli kararlar›
da alma yetkileri vard›r. Editörler derginin yay›nsal içeri¤ini belirlemede tam yetkili olmal›-

d›r. Bu editör ba¤›ms›zl›¤› kavram›, editörler taraf›ndan kararl›l›kla ve hatta pozisyonlar›n› tehlikeye atma pahas›na korunmal›d›r. Uygulamada bu ba¤›ms›zl›¤› güvence alt›na almak için,
editör sadece yetkili yöneticilere de¤il, dergi sahiplerine do¤rudan ulaflabilme olana¤›na sahip
olmal›d›r.
Medikal dergi editörlerinin, genel anlaflma kavramlar›n› ve uyuflmazl›klar›n çözüm mekanizmalar›n› tan›mlamas›na ek olarak, editör haklar›n› ve görevlerini aç›kça belirleyen bir sözleflmeleri olmal›d›r.
Yay›n politikas›n›n belirlenmesinde ve sürdürülmesinde editöre yard›mc› olabilecek ba¤›ms›z bir yay›n dan›flma kurulu yararl› olabilir.
II. B. 2. Editör Ba¤›ms›zl›¤›
ICMJE Dünya Medikal Editörler Birli¤i'nin
(World Association of Medical Editors) editör
ba¤›ms›zl›¤› tan›m›n› benimser. Bu tan›m, editör ba¤›ms›zl›¤› veya özgürlü¤ü kavram›n›n, sorumlu editörün yay›n içeri¤i üzerinde tam yetkili olmas› gerekti¤i anlam›na geldi¤ini vurgular.
Dergi sahipleri, makalelerin seçiminde veya yay›m›nda do¤rudan veya kararlar› etkileyebilecek
ortam oluflturmak yoluyla de¤erlendirme ifllevine müdahale etmemelidir. Editörler, kararlar›n›
derginin ticari baflar›s›n› düflünerek de¤il, çal›flman›n do¤rulu¤unu ve dergi okuyucular› aç›s›ndan önemini dikkate alarak vermelidir. Editörler
cezaland›r›lma korkusu duymaks›z›n t›bb›n tüm
yönleri hakk›nda kritik olan ancak sorumluluk
içeren görüfllerini -bu görüfller yay›mc› firman›n
amaçlar›na uygun düflmese bile- aç›klamakta
özgür olmal›d›r. Editörler ve editör örgütleri,
editör ba¤›ms›zl›¤› kavram›n› destekleme ve bu
ba¤›ms›zl›¤a karfl› gerçeklefltirilen ciddi tecavüzleri uluslararas› t›bbi, akademik ve meslek
d›fl› topluluklar›n dikkatine sunma yükümlülü¤üne sahiptir.
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II. C. Hakem De¤erlendirmesi (Peer review)
Önyarg›s›z, ba¤›ms›z, elefltirel de¤erlendirme,
bilimsel süreç dahil olmak üzere, tüm bilimsel
çal›flmalar›n do¤al bir parças›d›r. Hakem de¤erlendirmesi, dergilere gönderilen makalelerin yay›n kurulunda yer almayan uzmanlar taraf›ndan
elefltirel olarak de¤erlendirilmesidir. Dolay›s›yla, hakem de¤erlendirmesi bilimsel sürecin
önemli bir uzant›s› olarak kabul edilebilir. Gerçek de¤eri üzerinde çok fazla çal›fl›lmam›fl ve
büyük oranda tart›flmal› olsa da (4), hakem de¤erlendirmesi, editörlerin dergilerine uygun makaleyi seçmelerine; yazar ve editörlerin anlat›m
kalitesini gelifltirme çabalar›na yard›mc› olur.
Hakemli dergi, yay›mlad›¤› araflt›rma makalelerinin ço¤unu gözden geçirme amac›yla d›flar›
gönderen dergidir. De¤erlendirilmek üzere gönderilen makalelerin say›s› ve türü, de¤erlendiricilerin say›s›, de¤erlendirme yöntemleri, de¤erlendiricilerin fikirlerinin uygulamaya koyulmas›
de¤iflkenlik gösterebilir. fieffafl›k politikas›n›n
gere¤i olarak, her dergi “Yazarlar için Bilgiler”
k›sm›nda okuyucular›na ve yazarlar›na bu konuya iliflkin prensiplerini aç›klamal›d›r.
II. D. Ç›kar Çat›flmalar›
Hakem de¤erlendirmesi ifllemine duyulan güven
(public trust) ve yay›mlanan makalelerin güvenilirli¤i, k›smen yaz›m ifllemi, hakem de¤erlendirmesi ve editörün karar vermesi aflamalar›nda
ç›kar çat›flmalar›n›n ne kadar iyi ele al›nd›¤›na
ba¤l›d›r. Ç›kar çat›flmas›, bir yazar (veya yazar›n kurumu), hakem veya editörün hareketlerini
önyarg›l› olarak etkileyebilecek finansal veya
kiflisel iliflkileri (bu iliflkiler ayr›ca iki yönlü sorumluluk, çak›flan/iki yönlü ç›kar iliflkisi veya
çak›flan ba¤lant› olarak da bilinir) bulundu¤unda
ortaya ç›kar. Bu iliflkiler, kararlar› göz ard› edilebilecek derecede az etkileyebilecek olandan,
daha çok etkileyebilme potansiyelinde olana kadar de¤iflkenlik gösterebilir; bütün iliflkilerin
hepsi gerçek bir ç›kar çat›flmas›na yol açmaz.
Kifli, iliflkisinin bilimsel karar› üzerindeki etkisi120

ni kabul etse de etmese de, ç›kar çat›flmas› e¤ilimi ortaya ç›kabilir. Finansal ba¤lant›lar (istihdam, dan›flmanl›klar, finansal hisse sahipli¤i,
onursall›k [honoraria], ücretli uzman tan›kl›¤›),
belirlenmesi en kolay olan, derginin, yazar›n ve
bilimsel çal›flman›n bizzat kendisinin güvenilirli¤ini sarsmas› en olas› ç›kar çat›flmalar›n› oluflturmaktad›r. Buna karfl›l›k, kiflisel iliflkiler, akademik rekabet veya entelektüel tutkular gibi
baflka nedenlerle de çat›flmalar ortaya ç›kabilir.
Hakemlik ve yay›n ifllevlerinde görev alan kat›l›mc›lar, potansiyel bir ç›kar çat›flmas›n› temsil
etti¤i düflünülebilecek olan tüm iliflkilerini aç›klamak zorundad›rlar. Bu iliflkilerin aç›klanmas›,
ayr›ca editöre mektup (editorial) ve derleme (review) makaleleri aç›s›ndan da önemlidir; çünkü
bu tip yay›nlarda önyarg›n›n saptanmas› orijinal
araflt›rma makalelerine göre daha zor olabilir.
Editörler, ç›kar çat›flmas› ve finansal ç›kar beyanlar›ndaki bilgileri yay›n kararlar›na dayanak
olarak kullanabilirler. Editörler, e¤er makalenin
de¤erlendirilmesinde önemli oldu¤una inan›yorlarsa bu bilgileri yay›mlamal›d›r.
II. D. 1. Yazarlar›n Bireysel Ba¤lant›lar› (sadakat/ba¤l›l›k) ile ‹liflkili Potansiyel Ç›kar Çat›flmalar›
Yazarlar bir yay›n, makale veya mektup gönderdiklerinde çal›flmalar› hakk›nda önyarg› oluflturabilecek tüm finansal ve kiflisel iliflkileri aç›klamakla yükümlüdür. Belirsizli¤i önlemek için,
yazarlar ç›kar çat›flmas› potansiyeli bulunup bulunmad›¤›n› aç›kça belirtmelidir. Yazarlar, makalede bafll›k sayfas›ndan sonra gelen ve konuyla ilgili ek detaylar› veren ç›kar çat›flmas› beyan› sayfas›nda ve gerekirse makaleyle birlikte
gönderilen üst yaz›da (cover letter) da bunu yapmal›d›r. (Bak›n›z Bölüm IV. A. 3 Ç›kar Çat›flmas› Beyan› Sayfas›)
Yazarlar yaz›m yard›m›nda bulunan kiflileri tan›mlamal› ve bu yard›m için sa¤lanan fonun
kayna¤›n› aç›klamal›d›r.
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Araflt›rmac›lar, çal›flman›n kat›l›mc›lar›na olas›
çat›flmalar› aç›klamal› ve bunu makalelerinde
belirtmelidir.
Editörlerin, ayr›ca, yazarlar taraf›ndan aç›klanan
olas› çat›flmalar› ne zaman yay›mlayacaklar›na
karar vermeleri gerekir. E¤er flüphe varsa, derginin lehinde hareket etmek en iyisidir.
II. D. 2. Proje Deste¤i ile ‹liflkili Potansiyel Ç›kar Çat›flmalar›
Çal›flmalar giderek artan bir flekilde ticari firmalardan, özel vak›flardan ve devletten ödenek almaktad›r. Bu durum, araflt›rma hakk›nda önyarg› oluflturma olas›l›¤› yaratabilir ve daha da
önemlisi araflt›rmaya karfl› duyulan güveni sarsabilir.
Bilim adamlar›n›n yay›mlanmak üzere güvenilir
araflt›rma sonuçlar› verme yükümlülükleri vard›r. Dahas›, kifliler yapt›klar› iflten do¤rudan sorumlu olduklar›ndan araflt›rmac›lar, verilere
ulaflmalar›n› ve ba¤›ms›z olarak de¤erlendirme
yapmalar›n›, makale haz›rlamalar›n› ve bunlar›
yay›mlamalar›n› engelleyen anlaflmalara girmemelidir. Yazarlar, e¤er varsa çal›flman›n sponsorlar›n›n -verilerin toplanmas›nda, de¤erlendirilmesinde ve yorumlanmas›nda, makalenin yaz›m›nda ve yay›n için sunulmas› karar›ndakirollerini anlatmal›d›r. E¤er destekleyici kayna¤›n bu tip bir kat›l›m› söz konusu de¤ilse, bu durum yazarlar taraf›ndan belirtilmelidir. Sponsorlar›n araflt›rmaya do¤rudan kat›lmas› ile potansiyel olarak ortaya ç›kan önyarg›lar, di¤er yöntemsel önyarg›larla benzerlik gösterir. Bu yüzden baz› dergiler, sponsorlar›n kat›l›m› ile ilgili
olarak yöntemler bölümünde bilgi vermeyi tercih ederler.
Editörler, sonuç olarak marka tan›tma veya kâr
amac› güden bir kurulufl (agency) taraf›ndan
desteklenen bir çal›flman›n yazarlar›ndan, “Bu
çal›flmada tüm verilere tam olarak ulaflt›m; verilerin bütünlefltirilmesinin ve analizindeki do¤ru-

lu¤un tüm sorumlulu¤unu üstleniyorum” fleklinde bir ifadeyi imzalamalar›n› isteyebilir. Editörlerin özgün proje çal›flmalar› ile iliflkili protokol
ve/veya sözleflme kopyalar›n›, bu çal›flmalar›
yay›ma kabul etmeden önce incelemeleri özendirilmelidir. E¤er sponsor, yazar›n yay›n hakk›
üzerinde hak iddia ediyorsa, editörler makaleyi
dikkate almamay› düflünebilir.
II. D. 3. Editörlerin, Dergi Çal›flanlar›n›n veya
Hakemlerin Ba¤lant›lar› (sadakat /ba¤l›l›k) ile
‹liflkili Potansiyel Ç›kar Çat›flmalar›
Editörler, belirgin olarak olas› ç›kar çat›flmas›
bulunan hakemleri, örne¤in yazarlardan herhangi biriyle ayn› bölüm veya kurumda çal›flanlar›
seçmekten kaç›nmal›d›r. Yazarlar ço¤unlukla
olas› ç›kar çat›flmas› -genellikle profesyonel anlamda- nedeniyle makaleyi de¤erlendirmesi istenmeyecek kiflilerin isimlerini editörlere verirler. Yazarlardan, mümkün oldu¤u zaman, bu
kayg›lar›n› aç›klamalar› ve ispatlamalar› istenmelidir; bu bilgiler, editörlerin bu tip istekleri
kabul edip etmemeye karar vermelerinde önemlidir.
Hakemler, makale hakk›ndaki görüfllerinde önyarg› oluflturabilecek olas› ç›kar çat›flmalar›n›
editörlere bildirmeli; e¤er uygun oldu¤una inan›rlarsa belli makalelerin de¤erlendirmesinde
yetkisizliklerini aç›klamal›d›rlar. Olas› çat›flmalar konusunda de¤erlendirici hakemlerin sessiz
kalmas›, yazarlar›n durumunda da oldu¤u gibi,
ya aç›klayamad›klar› çat›flmalar›n›n oldu¤u ya
da böyle çat›flmalar›n›n bulunmad›¤› anlam›na
gelebilir. Dolay›s›yla, çat›flma olup olmad›¤›n›
hakemlerin de aç›kça belirtmeleri ayr›ca istenmelidir. Hakemler, yay›mdan önce çal›flmaya ait
bilgileri kendi ç›karlar› için kullanmamal›d›r.
Makaleler hakk›nda son karar› veren editörlerin,
karar verecekleri konulardan hiç biri ile kiflisel,
profesyonel veya finansal iliflkilerinin olmamas›
gerekir. Di¤er yay›n çal›flanlar› e¤er yay›n karar›nda yer al›yorlarsa, o s›radaki finansal ç›kar
121
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durumlar›n› editöre bildirmeli (yay›n de¤erlendirmesi ile ilgili olabilece¤i için) ve ç›kar çat›flmalar›n›n belirdi¤i noktada kendilerini herhangi
bir karar vermekten muaf tutmal›d›r. Yay›n çal›flanlar› makalelerden edindikleri bilgileri kiflisel
ç›karlar› için kullanmamal›d›r. Editörler, düzenli olarak dergi çal›flanlar›n›n ba¤lant›lar› ile ilgili olan olas› ç›kar çat›flmalar› hakk›nda aç›klama
bildirileri yay›mlamal›d›r.
II. E. Mahremiyet ve Gizlilik
II. E. 1. Hastalar ve Çal›flmaya Kat›lanlar
Hastalar›n, “haberli izin/ayd›nlat›lm›fl onam”
(informed consent) olmadan bozulmamas› gereken mahremiyet haklar› vard›r. Hastalar›n isimlerini, bafl harflerini veya hastane numaralar›n›
içeren tan›mlay›c› bilgiler, e¤er bilimsel aç›dan
gerekli de¤ilse ve hasta (veya anne ve babas› veya velisi) yay›m için yaz›l› izin vermemiflse, bilimsel yaz›l› anlat›mlarda, foto¤raflarda ve soya¤açlar›nda yay›mlanmamal›d›r. Bu amaçla
al›nacak haberli izin için, yay›mlanacak olan
makale ismi verilen hastaya gösterilmelidir. Yazarlar, bu hastalara yay›mdan sonra internet yoluyla ulafl›labilen hastan›n kimli¤ini ortaya koyan bir materyalin bulunup bulunmayaca¤›n›
aç›klamal›d›r.
E¤er gerekli de¤ilse tan›mlay›c› detaylar atlanmal›d›r. Buna karfl›n, tam bir gizlili¤i sa¤lamak
zordur; en küçük bir flüphe varl›¤›nda 'haberli
izin' al›nmal›d›r. Örne¤in, hasta foto¤raflar›nda
göz bölgesini maskelemek gizlili¤i sa¤lamada
yetersizdir. Gizlili¤i korumak için tan›mlay›c›
özellikler de¤ifltirilirse, örne¤in genetik soya¤açlar›nda oldu¤u gibi, yazarlar de¤iflikliklerin
bilimsel anlam› bozmad›¤›n›n güvencesini vermeli ve editör bunu aç›klamal›d›r.
'Haberli izin' gereklili¤i derginin “Yazarlar için
Bilgiler” bölümünde yer almal›d›r. 'Haberli izin'
al›nd›¤› zaman, bu durum yay›mlanan makalede
belirtilmelidir.
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II. E. 2. Yazarlar ve Hakemler
Makaleler, yazar›n mahremiyetine sayg› gösterilerek de¤erlendirilmelidir. De¤erlendirme için
makalelerini gönderdiklerinde yazarlar, ünlerinin ve kariyerlerinin ba¤l› olabilece¤i bilimsel
çal›flmalar›n›n sonuçlar›n› ve yarat›c› çabalar›n›
editörlere emanet ederler. Makalelerinin de¤erlendirilmesinde gizli kalmas› gereken detaylar›n
ortaya ç›kmas› ile yazarlar›n haklar› çi¤nenebilir. Hakemlerin de editör taraf›ndan sayg› gösterilmesi gereken gizlilik haklar› vard›r. Gizlilik,
e¤er sahtecilik veya doland›r›c›l›k varsa aç›klanmal›, aksi halde onurland›r›lmal›d›r.
Editörler, makale hakk›ndaki bilgileri (al›nd›
belgesi, içeri¤i, de¤erlendirme ifllemindeki durumu, de¤erlendirici hakemlerin elefltirileri veya
makalenin sonucu dahil olmak üzere) yazarlar
ve hakemler d›fl›nda hiç kimseye aç›klamamal›d›r. Bu durum, materyalin yasal kovuflturmalar
için kullan›lmas›n› da kapsar.
Editörler, de¤erlendirme için gönderilen makalelerin gizli ileti oldu¤unu ve yazarlar›n özel
mal› oldu¤unu hakemlere aç›kça bildirmelidir.
Bundan dolay›, hakemler ve yay›n grubu çal›flanlar›, topluluk önünde yazarlar›n çal›flmalar›n›
tart›flmama ve yay›mlanmadan önce makalenin
fikirlerini kullanmama yoluyla yazarlar›n haklar›na sayg› göstermelidir. Hakemlerin, editörün
izni d›fl›nda kendi dosyalar› için makalelerin
kopyalar›n› almalar›na izin verilmemeli ve bunlar› baflkalar› ile paylaflmalar› engellenmelidir.
De¤erlendirici hakemler görüfllerini bildirdikten
sonra makalenin kopyalar›n› geri göndermeli
veya imha etmelidir. Editörler, reddedilen makalelerin kopyalar›n› saklamamal›d›r.
Hakemlerin yorumlar› hakemlerin, yazar›n ve
editörün izni olmadan yay›mlanmamal› veya
baflka bir yolla toplumla paylafl›lmamal›d›r.
Hakemlerin gizli kalmas› ile ilgili farkl› görüfller
vard›r. Yazarlar hakemlerin gizli olup olmad›¤›-
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n› ö¤renmek için seçtikleri derginin “Yazarlar
için Bilgiler” bölümüne bakmal›d›r. Yorumlar
imzal› de¤ilse, izni olmadan hakemin kimli¤i
yazara veya baflka herhangi bir kifliye aç›klanmamal›d›r.
Baz› dergiler, hakemlerin yorumlar›n› makale
ile birlikte yay›mlarlar. Yazarlar›n ve hakemlerin izni olmadan böyle bir uygulama yap›lmamal›d›r. Buna karfl›l›k, hakemlerin yorumlar›
ayn› makalenin di¤er hakemlerine gönderilebilir
(hakemlerin de¤erlendirme ifllemleri üzerinden
ö¤renmelerine yard›mc› olur); hakemler editörün karar›ndan haberdar edilebilir.
II. F. Araflt›rmada ‹nsan Deneklerin ve Hayvanlar›n Korunmas›
‹nsan deneklerle yap›lan deneyleri bildirirken
yazarlar, uygulanan ifllemlerin insan deneylerinden sorumlu kurulun etik standartlar›na (kurumsal ve ulusal) ve 1975'te duyurulan, 2000'de
gözden geçirilen Helsinki Deklarasyonu'na uygun olup olmad›¤›n› belirtmek zorundad›r (5).
E¤er araflt›rman›n Helsinki Deklarasyonu'na uygun gerçeklefltirildi¤i tart›flmal› ise yazarlar yaklafl›mlar›ndaki gerekçeyi aç›klamak ve kurumsal
de¤erlendirme kurulunun çal›flman›n flüpheli
yönlerini aç›kça onaylad›¤›n› kan›tlamak zorundad›r. Hayvan deneylerini bildirirken, yazarlara
laboratuvar hayvanlar›n›n bak›m› ve kullan›m›
ile ilgili kurumsal ve ulusal yönergeye uyup uymad›klar› sorulmal›d›r.
III. Biyomedikal Dergilerde Yay›m ile ‹lgili
Yay›mlama ve Editörlük Konular›
III. A. Olumsuz Çal›flmalar› Yay›mlama Zorunlulu¤u
Editörler özenle haz›rlanm›fl bir çal›flman›n yay›mlanmas›nda, okurlar›n› ilgilendiren önemli
bir soruyu -sonuçlar›n olumlu (geçersiz bir hipotezin kabul edilmesini sa¤layan) veya olumsuz oldu¤unu (geçersiz bir hipotezin reddedil-

mesine yol açan)- ciddi anlamda dikkate almal›d›r. Özellikle olumsuz çal›flmalar› sunmamak
veya yay›mlamamak derginin önyarg› hanesine
yaz›l›r. Olumsuz anlam veren birçok çal›flma,
asl›nda “kuflkuya aç›kt›r”; biyomedikal bilgilere
çok az katk› yapt›klar› ve dergi kaynaklar›n› tükettikleri için “kuflku uyand›ran” çal›flmalar›n
yay›mlanmas› sorunlu olur. Cochrane Kütüphanesi “kuflku uyand›ran” çal›flmalar› yay›mlamakla ilgilenebilir.
III. B. Düzeltmeler, Geri Çekmeler ve “Kayg› ‹fadeleri”
Editörler, bafllang›çta yazarlar›n çal›flmalar›n›
dürüst gözlemler üzerine kurdu¤unu varsaymal›d›r. Buna ra¤men iki tip zorluk ortaya ç›kabilir.
‹lki, düzeltme veya dizgi hatalar›n›n düzeltilmesini gerektiren makalelerde görülür. Düzeltmeler numaralanm›fl bir sayfada oluflturulmal›;
içindekiler sayfas›nda s›ralanmal›, orijinal al›nt›lar› içermeli; orijinal makale ile ba¤›nt›l› (online ise benzer flekilde) olmal›d›r. Yanl›fl, çal›flman›n tüm yap›s›n› bozacak derecede ciddi olabilir, fakat bu zay›f bir olas›l›kt›r ve editörler ve
yazarlar taraf›ndan bireysel temelde ele al›nmal›d›r. Bu tip bir yanl›fl, araflt›rman›n normal ak›fl›nda ortaya ç›kan yeni bilimsel bilgilerin do¤urdu¤u yetersizliklerle kar›flt›r›lmamal›d›r. Bu
durum, düzeltme veya geri çekmeyi gerektirmez.
‹kinci tip zorluk bilimsel doland›r›c›l›kt›r. E¤er
sunulmufl veya yay›mlanm›fl bir çal›flman›n dürüstlü¤ü veya bütünlü¤ü hakk›nda dayanakl› bir
flüphe varsa sorunun uygun yollardan, genellikle yazarlar›n destekleyici kurulufllar› taraf›ndan
izlenmesini sa¤lamak editörün sorumlulu¤undad›r. Buna karfl›l›k, bütün soruflturmay› yürütmek
veya sonuca ba¤lamak normalde editörün görevi de¤ildir; bu sorumluluk çal›flman›n yap›ld›¤›
kurum veya ödene¤i sa¤layan acente ile ilgilidir. Editör son karar› derhal vermeli ve e¤er sah123
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tecilik içeren bir makale yay›mland›ysa, dergi
bir geri çekme yaz›s› yay›mlamal›d›r. Bu tip bir
soruflturma yöntemi tatminkâr bir sonuç vermezse, editör kendi soruflturmas›n› yapma yolunu seçebilir. Geri çekmeye alternatif olarak editör, çal›flman›n oluflumu ve bütünlü¤ünün görünümü hakk›nda kayg› ifadesi yay›mlamay› tercih edebilir.

ABD ve di¤er baz› ülkelerde çal›flanlar›n ifl sürecinde yazd›¤› makaleler); editörler telif hakk›ndan di¤er kifliler lehine feragat edebilir; baz›lar› bir dizi haklarla korunabilir (örne¤in, elektronik yay›nlar dahil olmak üzere dergi d›fl› yay›nlarda kullan›m izni verilebilir).

Geri çekme veya kayg› ifadesi, on-line sürümünün yan›s›ra derginin belirgin bir bölümünde
numaralanm›fl bir sayfada bulunmal›, içindekiler sayfas›nda s›ralanmal› ve giriflinde orijinal
makalenin bafll›¤›n› içermelidir. Bu, basitçe bir
editöre mektup fleklinde olmamal›d›r. Belli durumlarda, editörün di¤er sorumlulardan gelen
geri çekmeleri kabul edebilmesi ile birlikte, ideal olarak geri çekmede ilk yazar, makaledeki ile
ayn› olmal›d›r. Geri çekme metni, makalenin
geri çekilme nedenini aç›klamal› ve buna kaynak olarak gösterilen orijinal al›nt›lar›n tamam›n› içermelidir.

III. D. 1. Çift Yay›n Gönderme

Sahtecilik içeren bir yay›n›n yazar›na ait önceki
çal›flmalar›n geçerlili¤i üzerine hüküm verilemez. Editörler, yazarlar›n kurumlar›ndan dergilerinde daha önce yay›mlanm›fl çal›flmalar›n geçerlili¤ini garanti alt›na almalar›n› veya geri
çekmelerini isteyebilir. E¤er bu yap›lmazsa editörler, önceden yay›mlanm›fl çal›flmalar›n geçerlili¤inin belirsiz oldu¤unu vurgulayan bir duyuruda bulunma yolunu tercih edebilirler.

Buna karfl›l›k, farkl› dergilerin editörleri ayn›
anda veya ortaklafla olarak halk sa¤l›¤›n›n ç›kar›na olabilece¤ine inand›klar› bir makaleyi yay›mlamaya karar verebilirler.

III. D. Çak›flan Yay›nlar

Ço¤u biyomedikal dergi, ayn› anda baflka dergilerce de de¤erlendirilen makaleleri dikkate almaz. Bu politikan›n oluflmas›na yol açan temel
nedenler aras›nda flunlar yer almaktad›r: 1) Ayn› anda birden çok dergiye gönderilen bir makale üzerinde, iki (veya daha fazla) dergi yay›n
hakk› iddia etti¤inde ortaya ç›kabilecek anlaflmazl›k olas›l›¤›; 2) ‹ki veya daha fazla derginin
bilmeden ve gereksiz olarak ayn› makalenin hakemlik ve yay›n ifllerini yürütmesi ve ayn› makaleyi yay›mlamas› olas›l›¤›.

III. D. 2. Fazla Say›da Yay›n

III. C. Telif Hakk›

Fazla say›da (veya çift) yay›mlanma, zaten bas›l› veya elektronik medya arac›l›¤›yla yay›mlanm›fl di¤eri ile özde çak›flan bir yay›n›n tekrar bas›lmas›d›r.

Birçok biyomedikal dergi yazarlar›n telif haklar›n› dergiye devretmelerini ister. Buna karfl›l›k,
giderek say›lar› artan “aç›k giriflli” dergilerde
yazarlar›n telif hakk›n› dergiye devretmesi gerekmemektedir. Editörler, telif hakk›ndaki konumlar›n› yazarlara ve dergilerindeki yay›n içeri¤ini kullanabilecek di¤er kiflilere aç›kça belirtmelidir. Belirli bir dergideki makalelerin telif
hakk› durumu de¤iflkenlik gösterebilir: ‹çeri¤in
bir k›sm›n›n telif hakk› al›namayabilir (örne¤in,

‹ster bas›l› ister elektronik olsun periyodik primer kaynak okuyucular›, yay›n›n yazar ve editörün karar› ile yeniden bas›ld›¤› aç›kça belirtilmedikçe okuduklar› yaz›n›n orijinal oldu¤una
güvenmeyi isterler. Bu durumun temeli uluslararas› telif hakk› kanunlar›, etik davran›fl ve kaynaklar›n etkin kullan›m›na (cost-effective) dayanmaktad›r. Kan›tlar› sapt›rabilecek olan yanl›fl çift say›ma veya tek bir çal›flman›n uyumsuz
sonuçlar vermesine yol açabilece¤inden, orijinal
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bir araflt›rman›n çift say›da yay›mlanmas› özellikle problemlidir.
Ço¤u dergi, yay›mlanm›fl bir makalede büyük
bölümü aktar›lan veya bas›l› veya elektronik
medyada yay›mlanmak üzere gönderilen veya
kabul edilen baflka bir yaz›n›n içinde yer alan
çal›flmalar› de¤erlendirmek istemez. Bu prensip,
baflka bir dergi taraf›ndan reddedilmifl bir yaz›n›n veya profesyonel toplant›larda sunulan özet
veya posterler gibi ön raporlar› izleyen tam raporlar›n dergi taraf›ndan dikkate al›nmas›n› engellemez. Benzer flekilde, dergilerin bilimsel
toplant›da sunulan, ancak tamam› yay›mlanmam›fl ve toplant› kay›tlar› veya benzeri bir formatta yay›mlanmas› düflünülen bir yaz›y› de¤erlendirmeye almas›n› önlemez. Programl› toplant›lar (scheduled meetings)' daki sunumlar›n yaz›l›
raporlar› da bu kural› bozmazlar, ancak bu tür
raporlar, ek veriler veya tablo ve flekiller ile geniflletilmemelidir.
Bir yaz›y› sunarken yazar, her zaman ayn› veya
çok benzer bir çal›flman›n çift veya fazla say›da
yay›mlanmas› olarak düflünülebilecek daha önceki tüm sunumlar› veya raporlar› editöre tamam›yla bildirmelidir. E¤er makale yazar›n daha
önce yay›mlad›¤› bir makaledeki konular› içeriyorsa veya baflka bir dergiye benzer bir yaz›
göndermiflse, yazar editörü uyarmal›d›r. Bu tür
raporlar›n hepsi belirtilmeli ve yeni yaz›da kaynaklarda gösterilmelidir. Editörün konuyu ele
almas›na yard›mc› olmas› için, gönderilen yaz›ya bu materyallerin kopyalar› da dahil edilmelidir.
Böyle bir uyar› olamadan çift veya fazla say›da
yay›n giriflimi veya gerçekleflmesi durumunda
yazarlar editörün alaca¤› tavr› beklemelidir. En
az›ndan, sunulan makalenin geri çevrilmesi söz
konusudur. E¤er editör ihlalin fark›nda de¤ilse
ve makale yay›mlanm›flsa, yazar›n aç›klamas›
veya onay› olsun ya da olmas›n fazla say›da veya çift yay›n notu yay›mlanacakt›r.

Kabul edilen ancak henüz yay›mlanmayan bir
yaz›da veya editöre mektupta yer alan bilimsel
bilginin medyaya, devlet kurumlar›na veya üreticilere ön rapor halinde verilmesi birçok derginin prensiplerine ayk›r›d›r. Yaz› veya mektup
tedavideki önemli geliflmeleri veya ilaçlar, afl›lar, di¤er biyolojik ürünler veya t›bbi cihazlar
veya bildirimi zorunlu hastal›klar gibi toplum
sa¤l›¤›n› tehdit edebilecek olaylar› aktar›yorsa,
böyle bir durum mazur görülebilir. Bu yaz› yay›n› tehlikeye atmamal›, aksine önceden editörle tart›fl›l›p üzerinde anlafl›lmal›d›r.
III. D. 3. Kabul Edilebilir ‹kinci Yay›n
Hükümet kurumlar› ve profesyonel kurulufllar
taraf›ndan gelifltirilen rehberler gibi baz› belirli
tipteki makalelerin mümkün oldu¤unca genifl
bir okuyucu kitlesine ulaflt›r›lmas› gerekli olabilir. Bu gibi durumlarda editörler, bazen yazarlar›n ve di¤er dergilerdeki editörlerin de onay›n›
alarak, üzerinde iyice düflündükten sonra di¤er
dergilerde de yay›mlanan materyalin yay›mlanmas›na karar verebilirler. Birçok di¤er nedene
ba¤l› ikinci yay›nlar -ayn› veya farkl› dilde- afla¤›da s›ralanan durumlara uydu¤u takdirde özellikle di¤er ülkelerde hakl› görülebilir; yararl›
olabilir:
1. Yazarlar, her iki derginin editörlerinden
onay alm›fllard›r; ikinci yay›n›n editörü ilk
sürümün fotokopisini, “t›pk›-bas›m”›n› (reprint) veya yaz›n›n asl›n› elde etmelidir.
2. ‹lk yay›n›n önceli¤ine sayg› göstermek amac›yla, en az bir hafta yay›n aras› verilir (e¤er
her iki editör özellikle karfl› ç›kmad› ise).
3. ‹kinci yay›n›n yaz›s›nda hedeflenen okuyucu
kitlesi farkl›d›r; k›salt›lm›fl bir sürüm yeterli
olabilir.
4. ‹kinci sürüm, asl›na sad›k kalarak ilk sürümün veri ve yorumlar›n› yans›t›r.
5. ‹kinci sürümün bafll›k sayfas›ndaki dipnot
okuyucular›, hakemleri ve matbaalar› yaz›n›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n yay›mlanm›fl oldu¤u konusunda bilgilendirir ve ilk
kayna¤› belirtir. Uygun bir dipnot flu flekilde
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olabilir: “Bu makale, ilk olarak (makalenin
tüm verileri ile birlikte derginin bafll›¤› da
belirtilerek)…'da yay›mlanan bir çal›flmay›
temel almaktad›r.”
Bu tür ikinci yay›nlar için izin ücretsiz olmal›d›r.
6. ‹kinci yay›n›n bafll›¤›nda, bu yay›n›n ikinci
(tam bir tekrar yay›n, k›salt›lm›fl tekrar yay›n, tam çeviri veya k›salt›lm›fl çeviri) oldu¤u belirtmelidir. Ulusal T›p Kütüphanesi çevirileri “yay›n tekrar›” olarak kabul etmez ve
orijinal makale “Medline” da dizinlenen bir
dergide yay›mlanm›flsa çevirileri kaynak olarak kabul etmez ve dizinlemez.
III. D. 4. Ayn› Çal›flmay› Esas Alan Makaleler
Aras›ndaki Rekabet
Ortak araflt›rmac›lar›n uyuflmazl›klar›n› ortaya
ç›karan makalelerin yay›mlanmas›, dergi sayfalar›n› bofla harcayabilir ve okuyucular›n akl›n›
kar›flt›rabilir. Di¤er yandan, e¤er editörler birlikte çal›flan bir tak›mda yer alanlardan sadece
baz›lar›n›n makaleyi yazd›¤›n› bilerek yay›ml›yorlarsa, tak›m›n geri kalan›n›n yasal yard›mc›
yazarl›k haklar›n› göz ard› ediyor olabilirler; ayr›ca dergi okuyucular›na çal›flman›n yorumu
hakk›nda meflru fikir ayr›l›klar›na ulaflma olana¤›n› da tan›m›yor olabilirler.
‹ki tip rakip gönderi olabilir: Çal›flmalar›n analizi ve de¤erlendirilmesinde fikir ayr›l›klar› bulunan araflt›rmac›lar›n gönderileri ve konunun/ sonuçlar›n›n ne oldu¤u ve hangi verilerin bildirilece¤i konusunda fikir ayr›l›klar› bulunan araflt›rmac›lar taraf›ndan gerçeklefltirilen gönderiler.
Verilerin sahipli¤i konusundaki cevaplanmam›fl
soruyu bir tarafa b›rak›rsak, afla¤›daki genel
gözlemler, editörlere ve bu sorunlarla ilgilenen
di¤er kiflilere yard›mc› olabilir.
III. D. 4. a. Analiz ve Yorum Farkl›l›klar›
E¤er uyuflmazl›k verilerin analiz ve yorumu
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üzerine odaklan›yorsa, yazarlar her iki sürümü
de aç›kça temsil eden bir makale sunmal›d›rlar.
Fikir farkl›l›¤› üst yaz›da aç›klanmal›d›r. Makalenin normal hakem ve editör de¤erlendirmesi
ifllevi, yazarlara analiz ve yorumlarla ilgili anlaflmazl›klar› çözmede yard›mc› olabilir.
E¤er uyuflmazl›k çözülemezse ve çal›flma yay›mlanmay› hak ediyorsa her iki sürüm de yay›mlanmal›d›r. Bu, ayn› çal›flmay› konu alan iki
yaz›y› veya iki analiz veya yorumu da içeren tek
bir yaz›n›n yay›mlanmas› fleklinde olabilir. Bu
durumlarda editörün anlaflmazl›¤› vurgulayan
ve derginin bunu çözmek için teflebbüslerini anlatan yaz›l› bir aç›klama yapmas› uygun olacakt›r.
III. D. 4. b. Bildirilen Yöntem veya Sonuçlardaki Farkl›l›klar
E¤er uyuflmazl›k, çal›flma sürecinde gerçekte ne
yap›ld›¤› veya gözlendi¤i hakk›nda farkl› fikirler üzerinde yo¤unlaflm›flsa, dergi editörü anlaflmazl›k çözülünceye kadar yay›mlamay› reddetmelidir. Hakem de¤erlendirmesinin bu tür problemleri çözmesi beklenemez. E¤er sahtecilik veya doland›r›c›l›k iddialar› varsa, editörler bunu
ilgili otoritelere bildirmelidir; editörün araflt›rman›n kötüye kullan›ld›¤› hakk›ndaki kuflkusunu bildirme niyetinden yazarlar haberdar edilmelidirler.
III. D. 5. Ayn› Veri Taban›n› Kullanan Makaleler Aras›ndaki Rekabet
Editörler, bazen genel bir veri taban› içinde ayn› veri kümesini incelemifl olan ayr› araflt›rma
gruplar›ndan makaleler al›rlar. Makaleler, analitik yöntemleri, sonuçlar› veya her ikisi bak›m›ndan farkl›l›k gösterebilir. Her makale ayr› olarak
de¤erlendirilmelidir. Ayn› verilerin yorumlar›
çok benzer oldu¤u zaman, editörlerin erken gelen makaleye öncelik vermeleri uygundur, ancak gerekli de¤ildir. Buna karfl›l›k, bu koflullarda birden fazla say›da yay›n›n de¤erlendirilmesi
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mazur görülebilir; hatta farkl› analitik yaklafl›mlar birbirini tamamlay›c› ve eflit derecede geçerli olabilecekleri için birden fazla makale yay›mlanmas› için iyi bir neden olufltururlar.
III. E. ‹letiflim
Biyomedikal dergiler, daha önceden yay›mlanm›fl makalelerle iliflkili olmayan k›sa raporlar ve
yorumlar›n yan› s›ra, okurlar›na yay›mlanm›fl
makaleler hakk›nda yorum, soru ve elefltirilerini
gönderebilecekleri bir mekanizma oluflturmak
zorundad›rlar. Bu, muhtemelen -ancak flart de¤il- bir iletiflim bölümü veya sütunu halinde olacakt›r. ‹letiflim bölümünde, tart›fl›lan makalelerin yazarlar›na yan›t verme hakk› -tercihen derginin ayn› say›s›nda- tan›nmal›d›r. ‹letiflimde
bulunulan yazarlardan birbiriyle çak›flan veya
çeliflen ç›karlar›n›n olup olmad›¤›n› aç›klamas›
istenmelidir.
Makaleler hakk›nda yay›mlanan yorumlar;
uzunluk, dilbilgisi ve dergi stili aç›s›ndan düzenlenebilir. Alternatif olarak, editörler uzunluk
ve stil aç›s›ndan düzenleme yapmadan yorumu
yay›mlama yoluna gidebilirler; örne¤in internetteki h›zl› yan›t bölümlerinde oldu¤u gibi. Yazarlar, editörün mektup veya yan›t›n özü ve niteli¤i
üzerinde yapt›¤› de¤ifliklikleri onaylamal›d›rlar.
Editörlerin ilgisiz, ilginç olmayan ve inand›r›c›l›¤› olmayan iletiflim materyalini eleme ayr›cal›klar› olmas›na ra¤men, fikirlerin aç›klanmas›na olanak sa¤lama sorumluluklar› vard›r. ‹letiflim sütunu yaln›zca derginin veya editörün bak›fl aç›s›n› desteklemek için kullan›lmamal›d›r.
Bütün bu durumlarda editörler kaba, do¤ru olmayan veya onur k›r›c› ifadeleri önlemek için
çaba göstermeli; flüpheli fikir veya bulgular üzerinde yo¤unlaflan önyarg›l› (ad hominem) tart›flmalara izin vermemelidir.
Dergiler adil olmak ad›na ve iyi iletiflimi korumak amac›yla, makalelere, iletiflime ve belirlenen konudaki tart›flmalara zaman s›n›rlamas›
koymay› isteyebilir. Dergiler, ayr›ca yay›mlan-

m›fl çal›flmalar› ile ilgili iletiflim standart veya
h›zl› cevap bölümlerinde yer ald›¤› zaman yazarlar› haberdar edip etmeme konusuna karar
vermelidir. Dergi ayr›ca on-line olarak bulunan
yay›mlanmam›fl iletiflim arflivleri konusunda politika belirlemelidir. Bu politikalar derginin bas›l› ve elektronik sürümlerinde yay›mlanmal›d›r.
III. F. Ekler (Supplements), Özel Konu Say›lar› (Theme Issues) ve Özel Seriler
Ekler, ilgili noktalar veya konu bafll›klar›n›n ele
al›nd›¤› yaz›lar›n bütünüdür; derginin ayr› bir
say›s› veya bir say›n›n ikinci bir k›sm› olarak
yay›mlan›r ve genellikle derginin yay›mc›s›ndan
farkl› kaynaklar taraf›ndan desteklenir. Ekler,
yararl› amaçlara hizmet edebilir: E¤itim, araflt›rmalara ait bilgilerinin al›flverifli, odaklanan içeri¤e ulaflma kolayl›¤›, akademik kurulufllar ve
flirketler aras›ndaki iliflkilerin iyilefltirilmesi.
Sponsor kaynaklar konu bafll›klar›n›n ve görüfllerin seçiminde eklerin içeri¤ini önyarg› ile etkileyebilece¤inden, dergiler afla¤›daki prensipleri
benimsemeyi düflünmelidir. Ayn› prensipler, d›fl
destek alan ve/veya konuk editörlerin yer ald›¤›
özel konu say›lar› ve özel serilerde de uygulanabilir.
1. Dergi editörü, bölümleri yay›mlama karar›
üzerindeki kontrolü dahil, eklerin prensiplerinin, uygulamalar›n›n ve içeri¤inin tüm sorumlulu¤unu almal›d›r. Sponsor kuruluflun
yay›n ifllerine kar›flmas›na izin verilmemelidir.
2. Dergi editörü, hakem de¤erlendirmesi için
eklere ait makaleleri gönderme ve eke gönderilen makaleyi reddetme otoritesini korumal›d›r. Bütün bunlar yay›n çal›flmas›ndan
önce yazarlar ve d›flar›dan gelen ve ek için
görev alan editörlere bildirilmelidir.
3. Dergi editörü d›flar›dan gelen ve ekte görev
alacak editörün ifle al›nmas›n› onaylamal› ve
bu editörün yapt›¤› çal›flmalar›n sorumlulu¤unu üstlenmelidir.
4. Ekte sunulan araflt›rmaya, yay›na destek ve127
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5.
6.

7.

8.

9.

ren kaynaklar ve destek veren kaynaklar›n
ürünleri ekte aç›kça ifade edilmeli ve tercihen her sayfada yer almal›d›r. Mümkünse
birden fazla sponsordan destek sa¤lanmal›d›r.
Ekte yer alan ilanlar, derginin geri kalan›nda
uyulan prensipler do¤rultusunda olmal›d›r.
Dergi editörleri, okuyucular›n ola¤an dergi
sayfalar› ile eke ait sayfalar› kolayca ay›rt
edebilmelerini sa¤lamal›d›r.
Dergi ve ek editörleri eklerin sponsorlar›ndan kiflisel kazanç veya ödül kabul etmemelidir.
Eklerde yer alan ikinci yay›mlanmalar (önceden yay›mlanan yaz›lar›n tekrar yay›mlanmas›) orijinal makaleye at›f yap›lmak suretiyle aç›kça belirtilmelidir. Eklerde fazla say›da veya çift yay›ndan kaç›n›lmal›d›r. Ekler
araflt›rma sonuçlar›n› tekrarlamamal›d›r; ancak topluma hizmet eden rehber veya di¤er
materyalin tekrar yay›mlanmas› uygun olabilir.
Bu belgenin içinde baflka bölümlerde aç›klanan yazarl›k koflullar› ve potansiyel ç›kar çat›flmas› beyan› ekler için de uygulanmal›d›r.

III. G. Elektronik Yay›n
Birçok biyomedikal dergi, bas›l› sürümlerinin
yan› s›ra art›k elektronik olarak da yay›mlanmaktad›r; baz›lar› ise sadece elektronik olarak
yay›mlan›r. Elektronik yay›nlar (internet kullan›m›n› içeren) da, di¤erleri gibi yay›mc›l›k iflinin bir parças›d›r. T›p ve sa¤l›k konusunda internette yay›mlanan bilgiler, aç›kl›k ve içerik
bak›m›ndan bu belgede (Standartlar'da) mümkün oldu¤unca üzerinde durulan önerilere uygun olmal›d›r.
Elektronik yay›mc›l›¤›n özelli¤i, bu belgede belirtilen ve bunun ötesinde de var olan baz› özel
noktalar› içerir. Web siteleri en az›ndan flu belirtilen özellikleri vurgulamal›d›r: ‹simler, uygun
güven belgeleri, ba¤lant›lar, editörlerin, yazarlar›n ve kat›l›mc›lar›n ilgili ç›kar çat›flmalar›, tüm
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içeri¤e ait at›f ve kaynaklar›n dokümantasyonu
ve belgelenmesi, telif hakk› bilgisi, site sahipli¤i beyan›, sponsorluk beyan›, ilanlar ve ticari
destekler.
Bir sa¤l›k veya t›bbi internet sitesi üzerinden di¤erine ba¤lanmak, ikinci sitenin üstü kapal› olarak tavsiye edilmesi fleklinde alg›lanabilir. Bu
yüzden dergiler, di¤er sitelerle ba¤lant› kurarken dikkatli olmal›d›rlar. Kullan›c› di¤er bir siteye ba¤land›¤›nda, dergiye ait sayfadan ayr›ld›¤›n› aç›kça belirten bir mesaj›n iletilmesi yararl› olabilir. Finansal nedenlerden dolay› di¤er sitelere olan ba¤lant›lar sayfada görünüyorsa bu
durum aç›kça belirtilmelidir. Tüm içerik gönderme tarihleri ve güncellemeler belirtilmelidir.
Bas›l› yay›nda oldu¤u gibi, elektronik sergilemede de ilanlar ve promosyon mesajlar›, yay›n
içeri¤i ile yan yana konumda yer almamal› ve ticari içeri¤in ticari anlam› aç›kça vurgulanmal›d›r.
Elektronik yay›mc›l›k, de¤iflkenlik gösteren bir
aland›r. Editörler, elektronik yay›mc›¤a özgü
konularda politikalar›n› gelifltirmeli, yazarlar›n
bunlardan haberdar olmas›n› sa¤lamal› ve yürütmelidir. Bu konular; arflivleme çal›flmas›n›, hatalar›n düzeltilmesini, sürümün kontrolünü, dergi kayd› olarak elektronik ya da yaz›l› sürümlerden hangisinin kullan›laca¤›na karar vermeyi,
yard›mc› materyallerin yay›mlanmas›n› ve elektronik yay›mc›l›¤› içerir.
Dergi bir makaleyi hiçbir flekilde arflivinden veya web sitesinden ç›karmamal›d›r. Bir makalenin düzeltilmesi veya geri çekilmesi gerekirse,
uygun bir aç›klama eklenmeli ve mümkün oldu¤u kadar k›sa bir sürede derginin bir sonraki say›s›nda at›f yap›labilecek özellikte bir sayfada
yay›mlanmal›d›r.
Elektronik makalelerin kal›c› bir arflivde saklanmas› tarihe kay›t düflülmesi için önemlidir. Arflive ulafl›m çabuk olmal›; yay›mc›n›n yerine kütüphane gibi üçüncü bir kurum taraf›ndan kon-
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trol edilmelidir. Çok say›da arfliv oluflturulmas›
desteklenir.
III.H. ‹lanlar
Pek çok t›bbî dergide yay›mc›lar› için gelir sa¤layan ilanlar bulunur, fakat bunlar›n editörlerin
kararlar›n› etkilemesine izin verilmemelidir.
Dergilerin hem yaz›l› hem de elektronik sürümleri için belirlenmifl aç›k ve yaz›l› politikalar›
bulunmal›d›r. Web sitesinin yay›n politikas›,
mümkün oldu¤unca yaz›l› sürümüne paralel olmal›d›r. Editörler, ilanlar› kabul etmede tam ve
son yetkili olmal› ve ilan politikas›n› yürütmelidir.
‹lanlar›n kontrol edilmesi için ba¤›ms›z kurullar
olufltu¤unda editörler bunlar›n kararlar›ndan yararlanmal›d›rlar. Okuyucular, ilan ve yay›n materyalini kolayca ay›rt edebilmelidirler. Ayn›
ürün ve konu hakk›ndaki ilan ve yay›n materyalinin yan yana gelmesinden kaç›n›lmal›d›r. Yay›n içeri¤inin ak›fl›n› keserek okuyuculara güçlük ç›karan, makalelerin içinde araya giren ilan
sayfalar›n›n bulunmas› önlenmelidir. ‹lanlar belirli bir makale ile ayn› say›da ç›kmak flart› ile
kabul edilmemelidir.
Dergiler, ilanlar›n egemenli¤inde olmamal›d›r;
bununla birlikte, okuyucular›n editörün reklamc›lar›n etkisi alt›nda kald›¤› izlenimine kap›lmamalar› için editörler sadece bir veya iki tane reklam veren kurulufltan ilan almamaya özen göstermelidir.
Dergiler, insan sa¤l›¤›na zararl› oldu¤u kan›tlanm›fl ürünlerin -örne¤in tütün- reklam›n› kabul
etmemelidir. Editörler, ilanlarda kendi ülkelerine özgü bilinen veya endüstriyel standartlar›n
uyguland›¤›n› veya kendi özgün standartlar›n›n
oluflturuldu¤unu garanti etmelidirler. Yasalar›n
gerektirdi¤i haller d›fl›nda, kurum ç›karlar›n›n,
“gizli” ve di¤er görüntüsüz ilanlar› kontrol etmesine izin verilmemelidir. Son olarak, editörler yay›mlanan ilanlarla ilgili bütün elefltirileri

dikkate almak zorundad›r.
III. I. Medikal Dergiler ve Genel Anlamda
Medya
Toplumun t›bbi araflt›rmalar hakk›ndaki haberlere karfl› duydu¤u ilgi, popüler medyay› araflt›rma hakk›nda mümkün oldu¤unca çabuk bilgi
edinmek için fliddetli bir rekabetin içine itmifltir.
Araflt›rmac›lar ve kurumlar, bazen bas›n toplant›s› düzenleyerek veya röportajlar yaparak t›p
d›fl› medyan›n yay›mdan önce araflt›rmay› haber
yapmalar›n› engeller.
Toplum, önemli t›bbi bilgilere gereksiz gecikmelere u¤ramadan ulaflma hakk›na sahiptir; editörlerin de bu ifllevin yerine getirilmesinde üzerine düfleni yapma sorumlulu¤u vard›r. Biyomedikal dergiler, öncelikle kendi okuyucular› için
yay›mlan›r. Ancak, dergilerin içeri¤ine karfl›,
genel olarak toplumun hakl› bir ilgisi vard›r; bu
birbirini tamamlayan ilgiler aras›nda dergilerin
medya ile aras›ndaki karfl›l›kl› iletiflimini yönlendirecek uygun bir dengenin sa¤lanmas› gerekir. Hastalar›na, raporun sonuçlar› ile ilgili önerilerde bulunmadan önce, doktorlar›n uygulamada, raporun tüm detaylar›n› elde etmeleri gerekir. Dahas›, medyan›n bilimsel araflt›rmay› hakemler taraf›ndan de¤erlendirilmeden ve tam
olarak yay›mlanmadan önce duyurmas›, do¤ru
olmayan veya henüz olgunlaflmam›fl sonuçlar›n
yay›lmas›na yol açabilir.
Baz› ülkelerde, ortaya ç›kt›¤› orijinal dergide
görülmeden önce yaz›lar›n yay›m›n› engelleyen
bir ambargo sistemi kurulmufltur. Bu ambargo
sistemi, özenli bir flekilde haz›rlamak için zamanlar›n›n yeterli olmad›¤› yaz›lar› yay›mlama
konusunda üzerlerindeki bask›y› en aza indirdi¤i için, birçok gazetecinin takdir etti¤i bir “düzeyli çal›flma ortam›” oluflturur. Baz› makaleler
finansal pazarlar› büyük ölçüde etkileme potansiyeline sahip olan bilgiler içerdi¤inden, biyomedikal bilgilerin topluma duyurulmas›ndaki
zamanlaman›n tutarl›l›¤›, ekonomik kaosu azalt129
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ma bak›m›nda da önemlidir. Di¤er yandan, bu
ambargo sistemi, derginin kendi ç›karlar›na hizmet etmekle ve bilimsel bilgilerin çabuk yay›lmas›n› engellemekle suçlanm›flt›r. Editörler bu
konudaki politikalar›n› oluflturmaya çal›fl›rken
afla¤›daki önerileri yararl› bulabilirler.
• Editörler, hakemli dergiler arac›l›¤›yla t›bbi
bilgilerin düzenli olarak araflt›rmac›lardan
topluma aktar›lmas›na yard›mc› olur. Bu aktar›m, makale henüz de¤erlendirme aflamas›nda veya bask›y› beklerken yazarlar›n çal›flmalar›n› yay›mlamamas› ve yaz›lar dergide yay›mlanmadan önce bunun medya taraf›ndan duyurulmayaca¤›, karfl›l›¤›nda derginin do¤ru yaz›lar›n haz›rlanmas›nda medyaya yard›mc› olaca¤› yönündeki anlaflmalarla
sa¤lan›r.
• Editörlerin ambargo sisteminin sayg›nl›k sistemi üzerinde iflledi¤ini, yasal bir zorlama ve
polisiye bir mekanizman›n olmad›¤›n› ak›llar›nda tutmalar› gerekir. Ambargo sistemini
gözetmeyen belirgin derecede çok say›da
medya veya biyomedikal derginin varl›¤›,
sistemin çözülmesine yol açacakt›r.
• Çal›flman›n tamam› dergide yay›mlanmadan
önce toplum sa¤l›¤› üzerinde klinik etkileri
aç›k olan ve acil derecede önem tafl›d›¤› için
duyurulmas› gereken çok az medikal araflt›rma vard›r. Buna karfl›l›k, bu istisnai durumlarda toplum sa¤l›¤› ile ilgili/sorumlu otoriteler, bu karar› vermeli ve bilgilerin bilim
adamlar›na ve medyaya h›zla duyurulmas›ndan sorumlu olmal›d›r. E¤er yazar ve ilgili
otoriteler, belirli bir dergide de¤erlendirilen
bir makaleyi elde etmek isterlerse, bunu topluma duyurmadan önce editöre dan›flmal›d›rlar. E¤er editörler, acil duyuru gereklili¤ini
kabul ederlerse, çal›flman›n yay›mlanmadan
topluma mal olmas›na karfl› s›n›rlay›c› politikalar›ndan vazgeçmifl olurlar.
• Çal›flman›n yay›mlanmadan topluma mal olmas›na karfl› gelifltirilen s›n›rlay›c› politikalar, bilimsel toplant›lardaki sunumlarda veya
özetlerde geçerli olmamal›d›r (bak›n›z fazla
130

say›da yay›n). Bilimsel toplant›larda çal›flmalar›n› sunan araflt›rmac›lar, sunumlar›n›
gazetecilerle tart›flmada kendilerini özgür
hissetmelidir, ancak çal›flmalar› hakk›nda
aralar›ndaki konuflmada verilenden çok detay istemeleri engellenmelidir.
• Makale bas›lmak üzereyse editörler haberlerin duyurulmas›, sorular›n yan›tlanmas›, derginin ilk bask›lar›n›n sa¤lanmas› veya gazetecilerin ilgili uzmanlara yönlendirilmesi yoluyla, medyan›n do¤ru haberler haz›rlamas›na yard›mc› olmal›d›r. Sorumluluk sahibi gazeteciler bu yard›m›n, yaz›n›n medyada duyurulmas› ile makalenin ç›k›fl zaman›n›n çak›flmas›nda medyan›n gösterece¤i iflbirli¤ine
ba¤l› oldu¤unu bilirler.
• Editörler, yazarlar ve medya; dergilerin elektronik sürümlerinde yay›mlanan materyallere de yukar›da belirtilen kurallar› uygulamal›d›r.
III. J. Klinik Deneyleri Onay Zorunlulu¤u
ICMJE klinik deneylerin toplum taraf›ndan ulafl›labilir, kapsaml› veri tabanlar›n›n gelifltirilmesinin önemli oldu¤una inan›r. ICMJE, tedavi veya efl zamanl› karfl›laflt›rma amac›yla insan denekleri veya t›bbi müdahale ile sonuç aras›ndaki neden-etki iliflkisinin incelendi¤i kontrol
gruplar›n› kullanan her türlü araflt›rma projesini
klinik deney olarak tan›mlar. ‹laçlar, cerrahi ifllemler, aletler, davran›flsal tedaviler, tedavinin
de¤ifltirilmesi ile ilgili süreçler ve benzerleri t›bbi müdahaleler içinde yer al›r.
ICMJE üyesi dergiler makalenin yay›mlanmas›n›n bir koflulu olarak kamusal bir kuruluflun
onay›n› isterler. Bu yay›m politikas›n›n detaylar› derginin 'editoryal' bölümünde bulunmaktad›r. ICMJE, di¤er biyomedikal dergi editörlerinin benzer politikalar› benimsemelerini destekler.
ICMJE belirli bir sicil dairesini/kuruluflu iflaret
etmez, ancak üye dergiler yazarlardan deneyle-
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rini birçok koflulu yerine getiren bir sicil dairesinde/kuruluflta onaylatt›rmalar›n› isteyecektir.
Bu kurulufl kamuya ücretsiz olarak aç›k olmal›d›r. Bu daire gelecekte onay yapt›rmas› olas›l›¤›
bulunan herkese aç›k olmal› ve kâr amac› gütmeyen bir kurum taraf›ndan yönetilmelidir.
Onay verilerinin do¤rulu¤unu garantileyen bir
mekanizmas› bulunmal› ve bu kurulufl elektro-

nik ortamda incelenebilir olmal›d›r. Kabul edilebilir ölçüdeki bir onay afla¤›daki tabloda yer
alan minimum verileri içermelidir. Belirtilen
maddeleri içermeyen veya ayd›nlat›c› olmayan
bilgiler içeren deney onaylar› yetersiz say›l›r.
ICMJE, dergilerin makale özetinin sonunda deney onay numaras›n› yay›mlamalar›n› önerir.

Minimum Kay›t Verileri Seti *
Madde

Yorum

1.
2.
3.

Özgün deney numaras›
Deney kay›t tarihi
Sekonder kiflilerin isimleri

4.
5.
6.

Fon kayna¤› (kaynaklar›)
Primer sponsor
Sekonder sponsor (lar)

7.
8.

‹rtibattan sorumlu kifli
Araflt›rma ile ilgili irtibat›
yürüten kifli
Çal›flman›n bafll›¤›

Özgün deney numaras› primer kay›t kuruluflu taraf›ndan belrlenecektir.
Kay›t tarihi primer kay›t kuruluflu taraf›ndan belirlenecektir.
Sponsorlar veya di¤er iliflkili kurumlar taraf›ndan görevlendirilebilir (hiç olmayabilir)
Çal›flman›n ödene¤ini/fonunu sa¤layan kuruluflun (kurulufllar›n) ad›
Araflt›rman›n gerçeklefltirilmesinden sorumlu bafll›ca kifli ya da kurulufl
Varsa araflt›rman›n gerçeklefltirilmesinden sorumlu sekonder kifli ya da kurulufllar
Kat›lmak isteyen hastalar›n deney ile ilgili olarak irtibata geçece¤i kifli
Deney ile ilgili bilimsel sorular için irtibata geçilecek kifli

9.

10. Çal›flman›n resmi bilimsel
bafll›¤›
11. Araflt›rma eti¤inin gözden
geçirilmesi
12. Konu
13. Müdahale (ler)

14. Ana kabul ve red ölçütleri
15. Çal›flman›n tipi

16. Öngörülen deney bafllang›ç
tarihi
17. Hedef örneklem büyüklü¤ü
18. Toplanan kay›t durumu
19. Primer sonuç
20. Önemli sekonder sonuçlar

Araflt›rma grubu taraf›ndan seçilmifl k›sa bafll›k (araflt›r›c›lar isterse bu maddeyi atlayabilirler)
Bu bafll›k yap›lan müdahaleyi, çal›fl›lan konuyu ve sonucu içermelidir (örn.,
Uluslararas› Digoksin Çal›flmas› ve Konjestif Kalp Yetmezli¤inden Ölüm)
Çal›flma onay s›ras›nda uygun etik kurul onay› alm›fl m› (evet/hay›r)? (Bütün
onayl› deneylerin bafllamadan önce etik kurul onay› alaca¤› varsay›l›r)
Çal›fl›lan t›bbi durum (örn., ast›m, myokard infarkt›, depresyon)
Çal›flman›n tan›m› ve karfl›laflt›rma/kontrol müdahaleleri (Dünyan›n herhangi
bir yerinde topluma tescilli olarak sat›lan ilaç veya di¤er ürünler için jenerik
isim kullan›l›r; tescilli olmayan ilaçlar için jenerik isim veya firma seri numaras› kabul edilebilir). Müdahalelerin süresi belirtilmelidir.
Hastalar›n çal›flmaya kat›l›mdaki uygunluklar›n› belirleyen temel özellikleri.
Veri taban› afla¤› do¤ru s›ralanan seçmeli bir liste sunmal›d›r. Randomize,
randomize olmayan, gizleme tipi (örn., çift kör, tek kör), kontrol tipi (örn.,
plasebo, aktif) ve grup tayini (paralel, 'crossover', faktöriyel) seçeneklerini
içermelidir.
‹lk kat›l›mc›n›n kay›t tarihi (tahmini olabilir).
Araflt›r›c›lar›n deneyi yeni kat›l›mc›lara kapatmadan önce kay›t etmeyi planlad›klar› deneklerin toplam say›s›
Bu bilgi var m›? (evet/hay›r) (Yan›t›n›z evet ise bilgiye ba¤lan›n [ilgili web
alan›, ç.n.])
Çal›flman›n de¤erlendirmeyi planlad›¤› primer sonuç. Tan›m sonucun ölçüldü¤ü zaman› içermelidir (örn., 12. ayda kan bas›nc›)
Protokolde belirtilen sekonder sonuçlar. Tan›m ölçüm zaman›n› içermelidir
(örn., 6. ayda kreatinin klerensi)

* Bu veri alanlar› Nisan 2005'te WHO taraf›ndan düzenlenen bir toplant›da belirlenmifltir; aç›klay›c› yorumlar büyük ölçüde ICMJE taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.
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IV. Makale Haz›rlama ve Sunma
IV. A. Biyomedikal Bir Dergiye Sunulacak
Makalenin Haz›rlanmas›
Editörler ve hakemler makaleleri okurken saatlerini harcarlar. Bu yüzden okumas› ve yay›na
haz›rlamas› kolay makaleleri be¤enirler. Dergilerin “Yazarlar ‹çin Bilgiler” bölümündeki bilgilerin ço¤u her derginin yay›nla ilgili özel gereksinimlerini karfl›layacak flekilde düzenlenmifltir. Bunu amaçlayan k›lavuz, derginin makaleyi haz›rlamas› için gerekli genel zemini ve ilkeleri sa¤lar.
IV. A.1.a. Genel Prensipler
Gözlemsel veya deneysel makalelerin metinleri
genellikle (flart de¤il) Girifl, Yöntemler, Sonuçlar ve Tart›flma (Introduction, Methods, Results,
and Discussion, ç.n.) bafll›klar› alt›nda bölümlere ayr›l›r. ‹ngilizce'de IMRAD olarak adland›r›lan bu çat›, keyfi bir yay›n format› olmaktan ziyade bilimsel kâflifli¤in bizzat yans›mas›d›r.
‹çeri¤ini anlafl›l›r hale getirmek için uzun makalelerin baz› bölümlerinin (özellikle sonuçlar ve
tart›flma bölümleri) alt bafll›klara ayr›lmas› gerekebilir. Olgu sunumlar›, derlemeler ve editöre
mektuplar gibi di¤er makale tiplerinde muhtemelen baflka formatlar gerekir.

rak›lmas› editör ve hakemlerin metni sat›r sat›r
okumas›na ve do¤rudan yaz›n›n kopyas› üzerine
yorum ve soru eklemesine olanak tan›r. E¤er
makale elektronik ortamda gönderilmiflse, makalenin de¤erlendirme ve yay›n için bas›lmas›
gerekebilece¤inden dosyalar yine iki boflluklu
olarak düzenlenmelidir.
Yay›n ifllemi s›ras›nda hakem ve editörler s›k
olarak makalenin özellikli bölümlerine geri dönme gereksinimi duyarlar; sayfa numaras› verilmemiflse bu oldukça zor bir ifllemdir. Bu yüzden
yazarlar bafll›k sayfas›ndan itibaren tüm sayfalar› s›ras›yla numaraland›rmal›d›r.
IV.A.1.b. Özel Çal›flma Tasar›lar› için Yaz›m
Kurallar›
Araflt›rma yaz›lar›, s›kl›kla önemli bilgileri vermeyi ihmal ederler. Bir sonraki bölümde verilen
“Genel Koflullar” bütün çal›flma tasar›lar› için
belirtilmesi gerekli unsurlarla ilgilidir. Ek olarak, yazarlar›n kendi özel araflt›rma tasar›lar› ile
ba¤lant›l› yaz›m kurallar›na baflvurmalar› özendirilir. Randomize kontrollü deney bildiriminde
yazarlar CONSORT beyan›na bakmal›d›r. Bu
kurallar, belirtilmesi gereken maddeleri içeren
bir liste ve hasta ak›fl flemas›n› içeren bir dizi
Yaz›m Kurallar›
Giriflim

Elektronik ortamda yay›n, detay veya tam bir
bölüm ekleme, bilgileri yerlefltirme, makalenin
bölümleri aras›nda çapraz ba¤lant› kurma, bölümlerin özünü ç›karma ve benzeri f›rsatlar yaratm›flt›r. Bu tip yeni yay›n formatlar›n› gelifltirmek ve kullanmak için yazarlar›n editörlerle yak›n olarak çal›flmalar› gerekir. Yazarlar, hakem
de¤erlendirmesi için tamamlay›c› olarak elektronik formatlar ile ilgili materyal göndermelidir.
Makalenin bütün bölümlerinin -bafll›k, özet, metin, teflekkür, tablolar ve resim altyaz›lar› dahiliki boflluklu yaz›lmas› ve yeterli sayfa marj› b›132

Çal›flma tipi

Kaynak

CONSORT Randomize
kontrollü
deneyler

http://www.consort-statement.org

STARD

http://www.consort-statement.
org/stardstatement.htm

Tan›sal
do¤ruluk
çal›flmalar›

QUOROM Sistematik
gözden
geçirme ve
meta-analizler

http://www.consort-statement.
org/Initiatives/MOOSE/moose.pdf

STROBE

Epidemiyolojide http://www.strobe-statement.org
gözlemsel
çal›flmalar

MOOSE

Epidemiyolojide http://www.consort-statement.
gözlemsel
org/Initiatives/MOOSE/moose.pdf
çal›flmalar›n
meta-analizleri
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öneride bulunur. Baz› dergilerin yazarlar›n uymas›n› istedi¤i baflka çal›flma tasar›lar› için gelifltirilmifl yaz›m kurallar› vard›r. (Bak›n›z Tablo: Yaz›m Kurallar›) Yazarlar seçtikleri derginin
“Yazarlar için Bilgiler” bölümüne baflvurmal›d›r.
IV. A. 2. Bafll›k Sayfas›
Bafll›k sayfas› afla¤›daki bilgileri içermelidir:
1. Makalenin bafll›¤›. K›sa ve aç›k bafll›klar›n
okunmas›, uzun ve eklentili olanlara göre daha
kolayd›r. Buna karfl›l›k çok k›sa olanlar ise, çal›flma tasar›m› (randomize kontrollü deneylerin
tan›mlanmas› için özellikle önemli olan) gibi
önemli bilgileri verme eksikli¤i gösterebilir.
Yazarlar bafll›kta makalenin elektronik ortamda
gözden geçirilmesini duyarl› ve özgün hale getiren bilgileri vermelidirler.
2. Yazar isimleri ve kurumla ba¤lant›lar›. Baz›
dergiler, her yazar›n en yüksek akademik unvan›n› yay›mlarken baz›lar› bu yolu seçmez.
3. Çal›flman›n yap›ld›¤› bölümün veya kurumun
ad›.
4. E¤er var ise feragat mektubu.
5. ‹letiflimi yürüten yazarlar. Makalenin iletiflimden sorumlu yazar›n›n ad›, posta adresi, telefon ve faks numaralar›, elektronik posta adresi.
Bu yazar, çal›flman›n bütünlü¤ünden sorumlu
bir “garantör” olabilir. ‹letiflimi yürüten yazar,
elektronik posta adresinin yay›mlan›p yay›mlanmayaca¤›n› aç›kça belirtmelidir.
6. “T›pk›-bas›m”lar›n (reprint) kendisinden talep edildi¤i yazar›n ad› ve adresi belirtilmeli veya yazarlardan t›pk›-bas›m istenmemesi yönünde beyanda bulunulmal›d›r.
7. Ba¤›fl, alet, ilaç fleklindeki destek kaynaklar›.
8. K›sa üst bafll›k (running head). Baz› dergiler
bafll›k sayfas›n›n sonunda yer alan, genellikle 40
karakteri (harfler ve boflluklar) aflmayan k›sa üst
veya alt bafll›k isterler. Üst bafll›klar ço¤u dergide yay›mlan›r; ayr›ca yay›n kurulunda makaleleri dosyalama ve yerlefltirme ifllerinde de bazen
kullan›lmaktad›r.

9. Kelime say›s›. Metnin kelime say›s› (özet, teflekkürler, resim alt yaz›lar› ve kaynaklar hariç)
editör ve de¤erlendiricilerin makalede yer alan
bilgilerin dergide makaleye ayr›lan yere uygun
olup olmad›¤›n› belirlemelerini ve sunulan makalenin derginin kelime s›n›rlar› içinde yer al›p
almad›¤›n› garanti eder. Ayn› nedenden dolay›
özetin kelime say›s›n›n ayr›ca belirlenmesi yararl› olur.
10. fiekil ve tablolar›n say›s›. E¤er flekil ve tablolara verilen numaralar bafll›k sayfas›nda belirtilmezse, editör ve hakemlerin flekil ve tablolar›n gerçekten makaleyle birlikte gönderilip gönderilmedi¤ini bilmeleri zordur.
IV. A. 3. Ç›kar Çat›flmas› Beyan› Sayfas›
Yazarlar›n olas› ç›kar çat›flmalar› hakk›ndaki
bilgilerin atlanmas› ve yanl›fl de¤erlendirilmesini önlemek için, bu bilgilerin makalenin bir parças› olmas› gereklidir. Bu yüzden ç›kar çat›flmas› beyan› sayfas›, bafll›k sayfas›n› takip eden ayr› bir sayfada yer almal›d›r. Buna karfl›l›k, her
derginin bu bilgileri isteme flekilleri farkl›l›k
gösterir. Baz› dergiler hakemlere ç›kar çat›flmalar› ile ilgili bilgi göndermezler. (Bak›n›z Bölüm II. D. Ç›kar Çat›flmalar›)
IV. A. 4 Özet ve Anahtar Kelimeler
Bafll›k sayfas›n› özet (uzunlu¤u ve yap›sal format› dergiye göre de¤iflir) takip etmelidir. Özet,
çal›flma içeri¤ini ve çal›flman›n dayand›¤› zemini aktarmal› ve çal›flman›n amaçlar›n›, temel ifllemleri (laboratuar hayvanlar›n›n ve deneklerin
seçimi, gözlemsel ve analitik yöntemler), ana
bulgular› (özgün etki ölçülerini ve bunlar›n istatistiksel anlamlar›n› veren) ve ana sonuçlar› belirtmelidir. Ayr›ca çal›flma ve gözlemlerin yeni
ve önemli yönlerini vurgulamal›d›r.
Özetler, makalenin elektronik veri tabanlar›nda
dizinlenen ve birçok okuyucunun okudu¤u tek
bölüm olan ba¤›ms›z bir parças› oldu¤undan,
yazarlar özetlerin makale içeri¤ini do¤ru olarak
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yans›tmas› konusunda dikkatli olmal›d›rlar. Maalesef birçok özet, makalenin metni ile uyuflmaz
(6). Özetlerin yap›land›r›lmas›nda istenen format dergiden dergiye de¤iflir; baz› dergiler birden çok format kullan›r. Yazarlar seçtikleri dergide belirlenen formata göre özetlerini haz›rlamal›d›r.
Baz› dergiler özeti takiben yazarlar›n makalenin
ana bafll›klar›n› yakalayan 3-10 aras›nda de¤iflen
anahtar kelime veya ifade vermesini ister. Bu,
makaleyi çapraz olarak dizinleyen dizincilere
yard›mc› olur ve özet ile birlikte yay›mlan›r. Index Medicus'ta yer alan Medikal Konu Bafll›klar›'ndaki (Medical Subject Headings - MeSH) terimler kullan›lmal›d›r. E¤er henüz ortaya ç›km›fl
terimler için uygun terimler bulunam›yorsa flu
anda var olan terimlerden yararlan›labilir.
IV. A. 5. Girifl
Çal›flman›n genel koflullar›n› ve dayand›¤› zemini verin (örne¤in, problemin yap›s› ve anlam›).
Çal›flma veya gözlemde test edilen özgün amac›
veya araflt›rma amac›n› belirtin; araflt›rman›n
amac› soru cümlesiyle vurguland›¤› zaman daha
belirgin olur. Çal›flman›n ana ve sekonder amaçlar› aç›kça belirtilmeli ve önceden belirlenmifl
alt grup analizleri aktar›lmal›d›r. Sadece konuyla ilgili kaynaklar› kullan›n ve sunulan çal›flman›n veri veya sonuçlar›n› bu kaynaklara dahil etmeyin.
IV. A. 6. Yöntemler
Yöntemler bölümü sadece, yaz›lan çal›flman›n
planland›¤› ve protokolü yap›ld›¤› zaman elde
edilen bilgileri içermelidir. Çal›flman›n oluflumu
s›ras›nda ortaya ç›kan bütün bilgiler ise sonuçlar
bölümüne aittir.
IV. A. 6. a. Kat›l›mc›lar›n Seçimi ve Tan›m›
Uygun koflullar›, d›fllama ölçütleri ve kaynak
popülasyonun tan›m›n›; gözlemde veya deneyde
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yer alan kat›l›mc›lar› aç›kça belirtiniz. Araflt›rman›n amac›yla ilgili yafl ve cinsiyet gibi de¤iflkenlerin konu ile ilgisi her zaman belirgin olmad›¤›ndan, yazarlar bir çal›flma makalesinde bulunan bu de¤iflkenlerin kullan›m amac›n› aç›klamal›d›r. Örne¤in, neden baz› yafl grubundaki deneklerin çal›flmaya dahil edildi¤i veya neden kad›nlar›n çal›flma d›fl›nda b›rak›ld›¤› gibi. Çal›flman›n nas›l ve neden böyle bir yöntem kullan›larak yap›ld›¤›n› belirleyen ana prensipler aç›k
olmal›d›r. Yazarlar ›rk, etnik köken gibi de¤iflkenleri kullan›rken bunlar› nas›l ölçtüklerini ve
iliflkilerini nas›l do¤rulad›klar›n› belirtmelidir.
IV. A. 6. b. Teknik Bilgiler
Yöntemleri, aletleri (üretici ad›n› ve adresini parantez içinde yaz›n›z) ve yap›lan ifllemleri, bu
çal›flmada görev alan di¤er çal›flanlar›n sonuçlar› yorumlamas›na yetecek ölçüde detayl› olarak
tan›mlay›n›z. ‹statistiksel yöntemler de dahil olmak üzere ileri yöntemler için kaynak belirtin;
yay›mlanm›fl ve iyi bilinmeyen yöntemlerin
kaynaklar›n› ve k›sa tan›mlar›n› yaz›n; yeni veya ba¤›ms›z olarak üzerinde de¤ifliklik yap›lm›fl
yöntemleri anlat›n›z; bunlar› kullanma nedenlerinizi ve s›n›rlar›n› belirtiniz. Jenerik isimleri,
dozlar›, üretici firmalar› da içerecek flekilde tüm
ilaç ve kimyasallar› tan›mlay›n›z.
De¤erlendirme makaleleri gönderen yazarlar
verilerin yerlefltirilmesinde, seçiminde, özetlenmesinde ve sentezlenmesinde kullan›lan yöntemleri anlatan bir bölüm düzenlemelidir. Bu
yöntemler ayr›ca özet bölümünde k›saca yer almal›d›r.
IV. A. 6. c. ‹statistik
Konuyu bilen okuyucular›n orijinal verilere ulafl›p bildirilen sonuçlar› de¤erlendirebilmesi için
yeterince detayl› bir biçimde istatistiksel yöntemleri anlat›n›z. Bulgular› mümkün oldu¤unca
ölçün ve beraberinde uygun hata ve belirsizlik
paylar›n› (güven aral›klar› gibi) belirtiniz. Sade-

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerin Uymas› Gereken Standartlar: Biyomedikal Yay›nlar›n Yaz›m› ve Bask›ya Haz›rlanmas›

ce etkilerin boyutlar› hakk›ndaki önemli bilgileri aktarmada yetersiz kalan istatistiksel hipotez
ölçümlerine -P de¤erleri gibi- güvenmekten kaç›n›n›z. Çal›flma tasar›m› ve istatistik yöntemlerine kaynaklar vermek (sayfa numaralar›n› belirterek) mümkün oldu¤unca standart bir ifl haline getirilmelidir. ‹statistiksel terimleri, k›saltmalar› ve sembollerin ço¤unu tan›mlay›n›z.
Kullan›lan yaz›l›m› (software) belirtiniz.

önemli yönlerini vurgulay›n›z. Girifl ve sonuçlar
bölümünde sunulan verileri ve di¤er bilgileri yinelemeyiniz. Deneysel çal›flmalarda k›saca ana
bulgular› özetleyerek bafllang›ç yapmak ve sonra olas› mekanizmalar› ve aç›klamalar› incelemek ve di¤er benzer çal›flmalarla karfl›laflt›rmak,
çal›flman›n s›n›rlar›n› belirtmek, gelecekteki
araflt›rmalar ve klinik uygulamalar için bu bulgular›n ne anlama gelece¤ini yorumlamak yararl›d›r.

IV. A. 7. Sonuçlar
Sonuçlar›n›z› tablo ve görsel malzemelerinizi
metnin içinde öne ç›kanlar ve en önemlileri öncelikli olacak flekilde belirli bir mant›k s›ras›yla
yaz›n›z. Tablo ve görsel malzemelerde yer alan
verileri metnin içinde tekrarlamay›n›z, sadece
önemli gözlemlerinizi vurgulay›n veya özetleyiniz. Bütünleyici bilgiler ve teknik detaylar metnin ak›fl›n› bozmayan ve ulafl›lmas› mümkün
olan ekler bölümünde yer alabilir. Alternatif
olarak bunlar derginin sadece elektronik sürümünde yay›mlanabilir.
Verileri sonuçlar bölümünde özetlerken rakamsal sonuçlar› sadece türevsel (örne¤in yüzdeler)
olarak de¤il, kesin rakamlar› belirterek veriniz;
bunlar› analiz ederken kullan›lan istatistiksel
yöntemi belirtiniz. Tablo ve resimleri yaz›n›n
tart›flmas›n› aç›klamak ve desteklemek için gerekli olanlarla s›n›rland›r›n›z. Tablolara alternatif olarak, üzerinde birçok girifl yap›labilecek
türde grafikleri kullan›n›z; grafikte ve tablolarda
verileri yinelemeyiniz. ‹statistik bölümünde
“rasgele”, “belirgin”, “ba¤lant›lar” ve “örnek”
gibi teknik olmayan terimleri kullanmaktan kaç›n›n›z.
Bilimsel olarak uygun oldu¤u durumlarda, yafl
ve cinsiyet gibi de¤iflkenler üzerinden verilerin
analizi yap›lmal›d›r.
IV. A. 8. Tart›flma
Çal›flman›n ve bundan ç›kan sonuçlar›n yeni ve

Çal›flman›n amaçlar›n› sonuçlarla iliflkilendiriniz, fakat veriler taraf›ndan yeterince desteklenmeyen, ölçülemeyen durum ve sonuçlardan kaç›n›n›z. Yazarlar, makaleleri uygun ekonomik
verileri ve analizleri içermiyorsa, ekonomik ç›karlar ve maliyetler üzerinde özellikle yorum
yapmamal›d›r. Tamamlanmam›fl bir çal›flma
üzerinde hak iddia etmekten kaç›n›n›z. Yeni hipotezleri do¤ruland›klar› zaman belirtiniz ve
aç›kça yeni olduklar›n› vurgulay›n›z.
IV. A. 9. Kaynaklar
IV. A. 9. a. Kaynaklarla ilgili Genel Kurallar
Derleme makalelerinin kaynak olarak gösterilmesi okuyucular› literatürün özüne yeterli bir
flekilde yönlendirdi¤i halde, bu makaleler orijinal çal›flmay› her zaman do¤ru bir biçimde yans›tmazlar. Dolay›s›yla okuyuculara mümkün oldu¤unca orijinal araflt›rma kaynaklar› verilmelidir. Di¤er yandan, bir konuda afl›r› say›da kaynak gösterilmesi sayfada fazla yer tutacakt›r.
Art›k kaynaklar elektronik sürümlere eklenebildi¤i ve elektronik literatür taramas› okuyucular›n yay›nlara etkili bir flekilde ulaflmas›na izin
verdi¤i için az say›da anahtar kelime verilmesi
daha uzun bir kaynak listesiyle karfl›lafl›lmas›
demektir.
Özetleri kaynak olarak kullanmaktan kaç›n›n›z.
Yay›na kabul edilmifl fakat henüz yay›mlanmam›fl kaynaklar “bask›da” veya “yak›nda ç›kacak” gibi ifadelerle belirtilmelidir. Bu durumda
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yazarlar bu makalelerin yay›na kabul edildi¤ini
kan›tlayan belgelerle birlikte yaz›l› bir izin almal›d›r. Henüz yay›na kabul edilmemifl makalelerden al›nan bilgiler kayna¤›n izni al›narak metinde “yay›mlanmam›fl gözlemler” olarak kullan›lmal›d›r.
E¤er topluma aç›k bir kaynaktan al›namayan
önemli bir bilgiyi sa¤l›yorsa “Kiflisel Görüflme”yi kaynak olarak göstermekten kaç›n›n›z.
Böyle bir iletiflim durumunda kiflinin ad› ve görüflme tarihi metinde parantez içinde verilmelidir. Bilimsel makaleler için, yazarlar›n kiflisel
iletiflim kayna¤›ndan yaz›l› izin ve do¤rulama
almalar› gerekir.
Baz› dergiler -hepsi de¤il- bütün al›nt›lar›n do¤rulu¤unu ve yay›mlanm›fl makalelerde bazen ortaya ç›kan kaynak yanl›fllar›n› kontrol ederler.
Bu hatalar› en aza indirmek için yazarlar kaynaklar› orijinal makaleler ile karfl›laflt›r›lmal›d›r.
Yazarlar, e¤er geri çekme konusu ile ilgili bir
kaynak göstermiyorlarsa, at›f yapt›klar› kaynaklar›n geri çekilmifl makalelere ait olmad›¤›n›
kontrol etmekle yükümlüdür. MEDLINE'da dizinlenen dergilerdeki makaleler için, ICMJE geri çekmeler ile ilgili güvenilir bilgi kayna¤› olarak PubMed'i (htpp://www.pubmed.gov) dikkate al›r. Yazarlar MEDLINE'da geri çekilen makaleleri flu arama terimi ile tan›yabilirler; kare
parantez içindeki pt, yay›n tipi (publication
type) anlam›na gelir: Pubmed'de geri çekilmifl
yay›n [pt] (retracted publication [pt] in pubmed).
IV. A. 9. b. Kaynak Stili ve Format›
Standartlar, büyük oranda Ulusal T›p Kütüphanesi (National Library of Medicine- NLM) taraf›ndan veri tabanlar› için uygulanan ANSI standart stilini temel almaktad›r. (7) Kaynak al›nt›
format› ile ilgili örneklere ulaflmak için yazarlar
Ulusal T›p Kütüphanesi web sitesine baflvurmal›d›r.
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Kaynaklar metinde yer ald›klar› s›rayla numaraland›r›lmal›d›r. Metinde, tablolarda ve resim alt
yaz›lar›nda kaynaklar› parantez içinde Arabik
numaralarla nitelendiriniz. Sadece tablo veya
resim alt yaz›lar›nda kullan›lan kaynaklar, tablo
veya resmin metindeki ilk yer ald›¤› s›raya uygun olarak numaraland›r›lmal›d›r. Dergi bafll›klar›, Index Medicus'ta kullan›lan tarza uygun
olarak k›salt›lmal›d›r. Ulusal T›p Kütüphanesi
(National Library of Medicine-NLM) taraf›ndan
her y›l ayr› bir yay›n olarak ç›kar›lan “MEDLINE için Dizinlenen Dergiler Listesi”ne (List of
Journals Index for MEDLINE) baflvurun. Bu
liste ayr›ca bu kütüphanenin web sitesinden de
al›nabilir. Elektronik kaynaklar›n metinde parantez içinde mi yoksa metinden sonra kaynaklarda m› belirtilece¤i dergiye göre de¤iflir. Yazarlar›n bu konuda çal›flmalar›n› göndermeyi
düflündükleri derginin tarz›n› dikkate almalar›
gerekir.
IV. A. 10. Tablolar
Tablolar bilgileri öz ve etkili bir biçimde yans›t›rlar. Ayr›ca, istenilen nitelikte ve kesinlikte
bilgi sa¤larlar. Verilerin metinden ziyade tablolarda verilmesi, genellikle metnin k›salt›lmas›na
olanak verir.
Tablolar› ayr› bir sayfaya çift boflluklu yaz›n›z
veya bas›n›z. Metindeki geçifllerine göre s›ras›yla numaraland›r›n›z ve her birine k›sa bir bafll›k
veriniz. Tablo içinde yatay ve dikey çizgiler kullanmay›n›z. Her sütuna k›sa veya özet bir bafll›k
veriniz. Yazarlar, aç›klay›c› nedenleri bafll›¤a
de¤il dipnotlara koymal›d›r. Bütün standart olmayan k›saltmalar› dipnotlarda aç›klay›n›z.
Dipnotlarda s›ras›yla flu sembolleri kullan›n›z:
*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡
Standart sapma ve standart ortalama hata gibi istatistiksel de¤iflkenlerin ölçülerini tan›mlay›n›z.
Her tablonun metin içinde geçti¤inden emin
olunuz.
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Yay›mlanm›fl veya yay›mlanmam›fl bir kaynaktan veri kullan›yorsan›z, izin al›n›z ve teflekkür
ediniz.
Bask›da çok yer kaplayan yedek verileri içeren
ek tablolar›n, arflivde saklanmak üzere derginin
elektronik sürümünde yay›mlanmas› uygun olabilir. Alternatif olarak, bu tablolar okurlara do¤rudan yazar taraf›ndan gönderilebilir. Metinde
bu durumu belirten bir aç›klama yer almal›d›r.
Tablolar› hakemlerin de de¤erlendirebilmesi
için makale ile birlikte gönderiniz.

Foto¤rafta insanlar yer alacaksa ya tan›nmamalar› sa¤lanmal› ya da yaz›l› izinleri al›nmal›d›r
(Bak›n›z Bölüm II. E. 1). Mümkün oldu¤unca
yay›mlama izni al›nmal›d›r.
fiekiller metinde belirtildikleri s›raya uygun olarak numaraland›r›lmal›d›r. E¤er daha önce yay›mlanm›fl bir resim kullan›lacaksa, materyalin
kullan›lmas› için telif sahibinden al›nan yaz›l›
izin gönderilmeli ve orijinal kayna¤a teflekkür
edilmelidir. Toplum ç›kar› ile ilgili belgeler d›fl›nda, yazar veya yay›mc› kim olursa olsun yaz›l› izin istenir.

IV. A. 11. Resimler (fiekiller)
fiekiller profesyonel olarak çizilmeli, foto¤raflanmal› veya foto¤raf kalitesinde dijital bask›
olarak sunulmal›d›r. Bas›ma uygun flekillerin
yan›s›ra, baz› dergiler yazarlardan art›k, derginin web sayfas›nda yüksek kalitede görüntü veren elektronik bir formattaki (örne¤in JPEG veya GIF) dosyalar›n› istemektedir. Yazarlar, derginin kalite standard›na uygun oldu¤undan emin
olmak amac›yla, bu dosyalar›n görüntülerini bir
bilgisayar ekran›ndan kontrol etmelidir.
X ›fl›nl› filmler, tarama ve di¤er tan›sal görüntülemelerin yan› s›ra, patoloji materyallerinin resimleri veya mikrofoto¤raflar› için net, parlak,
siyah-beyaz veya renkli foto¤raf bask›s›n› -genellikle 127x173mm (5x7 inç) ölçülerinde- gönderiniz. Baz› dergiler, flekilleri yeniden çizerler.
fiekillerdeki harfler, numaralar ve semboller
aç›k ve yay›n için boyutlar› küçültüldü¤ünde bile kolayca okunabilecek boyutta olmal›d›r. Bir
ço¤u do¤rudan slayt sunumu olarak kullan›laca¤›ndan resimler mümkün oldu¤unca kendini
aç›klayan nitelikte olmal›d›r. Buna karfl›n, bafll›klar ve detayl› aç›klamalar resimlerde de¤il alt
yaz›larda yer almal›d›r.
Mikrofoto¤raflar›n ölçekleri kendi içlerinde olmal›d›r. Foto¤raflarda kullan›lan sembol, ok ve
harfler zeminle z›tl›k oluflturmal›d›r.

Renkli resimlerde derginin negatif film, dia-pozitif veya renkli kart bask›s› m› istedi¤inden
emin olunmal›d›r. Resim üzerinde belirli bölgeleri iflaret eden çizimlerin bulunmas› editöre
reprodüksiyonda yard›mc› olacakt›r. Baz› dergiler, renkli resimleri yazarlar›n ödemesi karfl›l›¤›nda yay›mlar.
Yazarlar elektronik formattaki sunum için, derginin “Resimler için Koflullar” bölümüne baflvurmal›d›r.
IV. A. 12. Resim (fiekil) Alt Yaz›lar›
Resim alt yaz›lar›n› ayr› bir sayfadan bafllayarak, resimlere karfl›l›k gelen Arabik numaralarla
çift boflluklu olarak yaz›n›z. Resmin belirli bölümlerini iflaret eden sembol, ok veya harfler
kullan›ld›¤›nda bunlar› alt yaz›da aç›klay›n›z.
Resim içindeki ölçe¤i ve foto¤raftaki boyama
yöntemini belirtiniz.
IV. A. 13. Ölçü Birimleri
Uzunluk, yükseklik, a¤›rl›k ve hacim ölçüleri
metrik birimler (metre, kilogram ve litre) veya
ondal›k katlar› halinde verilmelidir.
S›cakl›klar santigrad derece olarak yaz›lmal›d›r.
Kan bas›nc›, dergi taraf›ndan özel ölçü birimleri istenmiyorsa civa milimetre (Hg-mm) cinsin137
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de olmal›d›r.

melidir.

Dergiler hematolojik, klinik, kimyasal ve di¤er
ölçü birimlerinin kullan›m›nda farkl›l›klar gösterir. Yazarlar derginin “Yazarlar için Bilgiler”
bölümüne baflvurmal›d›r. Yazarlar, laboratuvar
bilgilerini hem yerel, hem de “Uluslararas› Birimler Sistemi”ni (International Systems of
Units-SI) kullanarak aktarmal›d›r. SI birimleri
yayg›n olarak kullan›lmad›¤› için, yay›ndan önce editörler, yazarlar›n alternatif veya SI harici
birimler eklemesini isteyebilir. ‹laç konsantrasyonlar›, SI veya kütle birimleri kullan›larak yaz›labilir, ancak uygun oldu¤u yerlerde alternatif
birimler parantez içinde verilmelidir.

Makaleler, afla¤›daki bilgileri içeren bir üst yaz›
ile birlikte gönderilmelidir.
• Ayn› veya benzer çal›flman›n fazla say›da yay›n› olarak kabul edilebilecek tüm sunum ve
bildiriler hakk›nda editöre tam bir beyanda
bulunmak. Bu tipte olan herhangi bir çal›flma, özellikle belirtilmeli ve yeni makalede
kaynak olarak gösterilmelidir. Bu çal›flmalar›n kopyalar› da, editörün konuyu nas›l ele
alaca¤›na karar vermesine yard›mc› olmas›
için, makale ile birlikte gönderilmelidir.
• E¤er makalenin içinde veya yazarlar›n gönderdi¤i formda konu edilmiyorsa, ç›kar çat›flmas›na yol açabilecek finansal veya di¤er
iliflkilerin beyan›
• E¤er baflka bir formda verilmemifl ise (afla¤›ya bak›n›z), makalenin bütün yazarlarca
okundu¤unun ve onayland›¤›n›n, daha önce
vurgulanan yazarl›k koflullar›n›n yerine getirildi¤inin, her yazar›n bu makalenin dürüst
bir çal›flma oldu¤una inand›¤›n›n beyan›
• E¤er makalenin içinde belirtilmemiflse, düzeltmeler konusunda di¤er yazarlarla iletiflimden ve deneme bask›s›n›n onaylanmas›ndan sorumlu olan iletiflimi yürüten yazar›n
ad›, adresi ve telefon numaras›

IV. A. 14. K›saltmalar ve Semboller
Standart olmayan k›saltmalar›n kullan›m› okuyucular için oldukça kafa kar›flt›r›c› oldu¤undan, sadece standart k›saltmalar› kullan›n. Bafll›kta k›saltma kullanmaktan kaç›n›n. E¤er k›saltma, standart bir ölçü birimi de¤ilse, k›saltman›n tam aç›klamas›, metindeki ilk kullan›m›nda verilmelidir.
IV. B. Makalenin Dergiye Gönderilmesi
Giderek artan say›da dergi; diskette, elektronik
posta eklentisi olarak veya derginin web sitesine
do¤rudan indirilerek gönderilen elektronik sunumlar› kabul etmektedir. Elektronik sunum,
posta ücretinin yan› s›ra zaman tasarrufu sa¤lar
ve yay›n iflleminde elektronik ortamda çal›fl›lmas›na (örne¤in, de¤erlendirme için gönderildi¤inde) izin verir. Makale elektronik ortamda
gönderildi¤inde yazarlar, yay›nlar› için seçtikleri derginin 'Yazarlar için Bilgiler' bölümüne
baflvurmal›d›r.

Mektup, makalenin tipi veya format› gibi editöre yard›mc› olabilecek ek bilgileri sa¤lamal›d›r.
E¤er makale önceden baflka bir dergiye gönderilmiflse, önceki editör ve hakemlerin makale
hakk›ndaki yorumlar› ile birlikte yazarlar›n bu
yorumlara karfl› yan›tlar›n› göndermek veya bildirmek yard›mc› olacakt›r. Editörler, yazarlar›
bu tipteki önceki yaz›flmalar› sunmak için özendirir ve bu durum de¤erlendirme ifllemini çabuklaflt›r›r.

Makalenin bas›l› bir sürümü sunulacak ise, istenen say›da makale kopyas›n› ve flekilleri gönderiniz; bunlar›n hepsi hakem ve yay›n de¤erlendirilmesi için gereklidir ve yay›n de¤erlendirmesinde çal›flanlar›n bunlar› ço¤altmas› beklenme-

Art›k birçok dergi, sunumun tüm içeri¤inin bulundu¤unu garantileyen sunum öncesi kontrol
listesi vermektedir. Baz› dergiler, yazarlardan
belirli çal›flma tiplerinde kullan›lan kontrol listelerini (örne¤in, randomize kontrollü deneyleri
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için CONSORT kontrol listesi) doldurmalar›n›
istemektedir. Yazarlar, derginin bu tip kontrol
listesi kullan›p kullanmad›¤›n› araflt›rmal› ve
e¤er isteniyorsa makale ile birlikte göndermelidir.

commended formats for bibliographic citation.
Bethesda (MD): The Library; 1991.

Yay›mlanm›fl bir materyalin reprodüksiyonu,
kimlikleri aç›¤a ç›kacak olan insanlarla ilgili resim veya bilgileri kullanmak ve kat›l›mc›lar›n
ismini yay›nda kullanmak için al›nan izinlerin
kopyalar› makale ile birlikte gönderilmelidir.

World Association of Medical Editors (WAME)
www.WAME.org

V. Kaynaklar

European Association of Science Editors (EASE) www.ease.org.uk

B. Biyomedikal Dergilerle ‹liflkili Di¤er Bilgi
Kaynaklar›

Council of Science Editors (CSE) www.councilscienceeditors.org

A. Bu Belgede Kullan›lan Kaynaklar
Cochrane Collaboration www.cochrane.org
1. Davidoff F for the CSE Task Force on Authorship. Who's the Author? Problems with Biomedical Authorship, and Some Possible Solutions. Science Editor. July-August 2000: Volume 23 - Number 4: 111-119.
2. Yank V, Rennie D. Disclosure of researcher
contributions: a study of original research articles in The Lancet. Ann Intern Med. 1999 Apr
20;130(8):661-70.
3. Flanagin A, Fontanarosa PB, DeAngelis CD.
Authorship for research groups. JAMA.
2002;288:3166-68.
4. Peer Review in Health Sciences. F Godlee, T
Jefferson. London: BMJ Books, 1999.
5. World Medical Association Declaration of
Helsinki: ethical principles for medical research
involving human subjects. JAMA. 2000 Dec
20;284(23):3043-5.
6. Pitkin RM, Branagan MA, Burmeister LF.
Accuracy of data in abstracts of published research articles. JAMA. 1999 Mar 2431;281(12):1110-1.
7. Patrias K. National Library of Medicine re-

The Mulford Library, Medical College of Ohio
www.mco.edu/lib/instr/libinsta.html
VI. Uluslararas› T›p Dergileri Editörleri Kurulu Hakk›nda
Uluslararas› T›p Dergileri Editörleri Kurulu
(ICMJE), kat›l›mc›lar› y›ll›k olarak toplanan ve
“Standartlar” üzerinde yo¤unlaflan genel t›p dergileri editörlerinin oluflturdu¤u bir gruptur.
ICMJE, bu belge ile ilgili yorumlar› ve gündem
maddesi önerilerini beklemektedir.
VII. “Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerin Uymas› Gereken Standartlar”›n
Yazarlar›
Temmuz 2005'te yeniden düzenlenen Standartlar'› onaylayan kat›l›mc› dergi ve kurulufllar›n ve
bunlar›n temsilcilerinin oluflturdu¤u kurul (
ICMJE), Annals of Internal Medicine, British
Medical Journal, Canadian Medical Association Journal, Croatian Medical Journal, Journal
of the American Medical Association,The Dutch
Medical Journal (Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde), New England Journal of Medicine, New Zealand Medical Journal, The Lancet,
The Medical Journal of Australia,Tidsskrift for
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Den Norske Laegeforening, Journal of the Danish Medical Association (Ugeskrift for Laeger)
ve the U.S. National Library of Medicine'dan
oluflmaktad›r.
VIII. Standartlar'›n Kullan›m›, Da¤›t›m› ve
Çevirisi
Kullan›c›lar bu belgeyi kâr amac› gütmeden e¤itim amaçl› olarak basabilir, kopyalayabilir ve
da¤›tabilir. ICMJE, bu belgenin kopyalar›n› saklamamaktad›r.
ICMJE ilgili kurumlar›n resmi ‹ngilizce olarak
yaz›lm›fl belgeye www.ICMJE.org adresinden
ulaflmalar›n› tercih eder. Belgenin bu adresin d›fl›ndaki web sitelerine gönderilmesini onaylamaz.
ICMJE, belgeyi ‹ngilizceden farkl› dillere kar
amac› tafl›madan çeviren ve bu dillerde basan
kurulufllar› memnuniyetle onaylar. Buna karfl›l›k ICMJE'nin çeviri yapma veya belgenin t›pk›bas›mlar›n› veya çevrilmifl sürümlerini onaylama imkân› yoktur. Bu yüzden tüm çeviriler flu
ifadeyi aç›kça belirtmelidir: “Bu, ICMJE'nin yay›mlad›¤› 'Biyomedikal Dergilere Gönderilen
Makalelerin Uymas› Gereken Standartlar'›n
(kullan›lan dili yaz›n) t›pk›-bas›m›d›r/çevirisidir. (Kuruluflun ismini yaz›n) bu t›pk›-bas›m›/çeviriyi (destekleyen kayna¤›n ismini yaz›n) deste-
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¤i ile haz›rlam›flt›r. ICMJE, bu t›pk›-bas›m›n/çevirinin içeri¤ini ne desteklemekte ne de onaylamaktad›r. ICMJE periyodik olarak Standartlar'›
güncelledi¤i için, (tarih yaz›n›z) tarihinde haz›rlanan bu t›pk›-bas›m/çeviri www.ICMJE.org adresinde yay›mlanan flu anki resmi sürümü gerçek anlamda temsil etmeyebilir. 'Biyomedikal
Dergilere Gönderilen Makalelerin Uymas› Gereken Standartlar'›n resmi sürümü www.ICMJE.org adresindedir.”
'Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerin
Uymas› Gereken Standartlar'›n t›pk›-bas›m› veya çevirisini yapan kiflilerin veya kurumlar›n
ICMJE'den resmi yaz›l› izin almas›n› talep etmiyoruz. Buna karfl›l›k, ICMJE, belgenin sürümlerinin kayd›n› tutabilmek amac›yla bu kifli veya
kurulufllar›n söz konusu t›pk›-bas›m› veya çeviriyi ICMJE sekreterli¤ine göndermelerini rica
eder.
IX. Sorular ‹çin
Standartlar hakk›ndaki sorular flu adrese gönderilmelidir: Christine Laine, MD, MPH at the
ICMJE Secretariat office, American College of
Physicians, 190 N. Independence Mall West,
Philadelphia, PA 19106-1572, USA. fax 215351-2644; e-mail claine@acponline.org. Lütfen
dergi tarzlar› ve politikalar› hakk›nda ICMJE
sekreterli¤ine soru göndermeyiniz.

