
Yayın Etiği ve Yanlış Uygulama Bildirgesi 

1. Yayın ve Yazarlık: 

Referans listesi: Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi’ne gönderilen bütün makalelerin uygun 

bir referans listesine sahip olması gerekmektedir. Yazarlar, yazarların çalışmasını etkilemiş olan 

çalışmaları onaylamalı ve atıfta bulunmalıdırlar. Eğer yazar, özel olarak toplanmış olan bilgileri 

kullanıyor ise, bu tip bilgileri sadece elde edildikleri kaynaktan uygun izni alındıktan sonra 

kullanabilirler. 

Finansal destek: Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek 

veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin 

olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum 

sayfasında bildirmek zorundadır. 

İntihal ve sahte/hileli veri kullanımı yapılmamalıdır. Bütün Türkiye Klinikleri Biyoistatistik 

Dergisi makaleleri orjinal olmalıdır. Eğer yazar, başka bir kaynaktan uzun bir metin kullanıyorsa, 

alıntı olarak belirtilmeli ve referans olarak uygun biçimde verilmelidir. Herhangi bir formda 

intihal, kabul edilemez. 

Birden fazla dergide aynı araştırma: Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka 

bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Türkiye 

Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, başka bir dergiyle tam olarak aynı materyallere sahip makaleleri 

yayınlamayacaktır.   

      2.  Yazarın Sorumlulukları: 

Bilimsel değerlendirme sürecine katılım: Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi’nin bütün 

yazarları, bilimsel değerlendirme sürecine katılmayı kabul etmelidir. Türkiye Klinikleri 

Biyoistatistik Dergisi’nin hakem ve editörleri tarafından önerilen makul revizyonları yapmayı 

kabul etmelidirler. Eğer yazar, kabul edilebilir nedenler olmadan revizyonları yapmayı 

reddederse, gönderilmiş olan makale reddedilecektir. 

Bütün yazarların, gönderilen makaledeki her hatayı düzeltmeleri ve doğru olmayan bilgileri geri 

çekmeleri gerekir. 

Birden fazla yazarlı çalışmalarda yazarlık: Makaleye anlamlı bir katkısı olan tüm yazarlar, 

çalışmaya ortak yazar olarak dahil edilmelidir. Katkısı olmayan kişilerin ortak yazar listesine 

dahil edilmesi uygun değildir ve bu duruma müsamaha edilmeyecektir. Bütün yazarlar yayın 

hakları devir formunu imzalamalı ve makaleyi sunarken formu göndermelidirler. 

Makaledeki bütün veriler gerçek ve özgün olmalıdır. Sahte/hileli verilere dayanan çalışmalar 

kabul edilemez. Yazarlar, verilerin doğruluğunu ve özgünlüğünü garanti etmelidir. Eğer çalışma 

insan öğesini içinde bulunduruyorsa, uygun kurumsal otoritelerden onay alınmalı ve çalışmaya 

katılmış insanların izni alınmalıdır. 



3. Hakemler için Bilimsel Değerlendirme Sorumlulukları: 

Tüm çalışmalar çift körlü olarak bilimsel değerlendirme sürecine girmelidir. Yazarlar gibi tüm 

hakemlerin de isimleri körlenecektir. Tüm hakemler makaleyi değerlendirmek için akademik 

yeterliliğe sahip olmalı, bozuk bir dil kullanmamalı ve makaleye ait değerlendirmelerini 

zamanında göndermelidir.  

Hakem, gönderilen çalışmayı değerlendirirken adil, tarafsız ve yapıcı olmaya çalışmalıdır.  

Hakem, gönderilen makalenin yazarları ve finansal destek sağlayan yetkilileri ile çıkar çatışması 

içerisinde bulunmamalıdır. Çıkar çatışması olması durumunda hakem, editörü bilgilendirmeli ve 

kendisini çalışmanın değerlendirme sürecinden geri çekmelidir. Editör, makaleyi değerlendirmek 

için ihtiyaç duyulan hakem(ler)i atayarak çalışma sürecini yönetmelidir.  

Her hangi bir durumda hakem çalışmayla ilgili bilgileri diğer taraflara ifşa etmekten kaçınmalıdır. 

4. Editöryel Sorumluklar: 

Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi’nin baş editörü ve editörü entellektüel standartlardan 

ödün verilerek yapılan işlere engel olmalıdır.  

Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi’nin baş editörü ve editörü yayımladıkları materyalin 

kalitesini garanti etmelidir.  

Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi’nin baş editörü hakemlerin ve editörün incelemelerine 

ait yorumlarına dayanarak, gönderilmiş makale üzerinde son kararı verme yetkisine sahiptir.  

Baş editör çalışmaya ait gönderilen değerlendirmeleri okumalı ve adil ve tarafsız olarak uygun bir 

şekilde editör kurulu üyelerine danıştıktan sonra bu kararı vermelidir.  

Makaleler için baş editörün ve editörün kabul ya da ret kararı sadece çalışmanın önemi, 

orijinalliği, anlaşılırlığı, ve çalışmayla ilgili olarak derginin alanına uygunluğu temel alınarak 

verilmelidir.  

Baş editör, adil olmalı ve bilimsel inceleme süreci boyunca yazara karşı her hangi bir önyargı ya 

da yanlılık kullanmamalıdır.  

Baş editör ya da editör kurulunun herhangi bir üyesi inceleme altındaki makale ile ilgili herhangi 

bir çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.  

İnceleme süreci boyunca yazarın olduğu kadar hakemlerinde gizliliği devam ettirilmelidir.  

Makalede hata bulunduğunda baş editör düzeltilmesi için yazarlara uyarıda bulunmalı ya da 

yayını ret etmelidir. 

      



  5.  Yayımlama Etik Konuları: 

Yayımlama etiğinin izlenmesi/güvence altına alınması Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi 

ve editör kurulu tarafından sağlanacaktır. Bir makalenin geri çekilmesinde yukarıda belirtilen 

prensiplere uyulmalıdır. 

Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, editör kurulu ile birlikte, iş ihtiyaçlarına müdahalesi 

olmadan entelektüel ve etik standartlarını yüksek düzeyde tutmalıdır. 

Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, editör kurulu ile birlikte, yukarıda belirtildiği gibi 

intihal ve sahte/hileli veri kullanımına izin verilmemesini sağlamalıdır. 

Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, gerekli olduğunda, düzeltmeleri, açığa kavuşturmaları, 

geri çekmeleri ve özürleri yayınlamak için istekli olmalıdır. 

 


