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COPE toplant›s›ndan vaka bildirimleri
Cases presented at COPE meeting
06- 29 Dublikasyon yay›n (SG)
Vaka hakk›nda bilgiler
Ayn› tarihte, ayn› anda bir makale hem bizim dergimize, hem
COPE üyesi olan bir baﬂka dergiye sunulmuﬂtur. Her iki dergi,
“makale baﬂka dergilere gönderilmemiﬂtir” içerikli mektuplar›
alm›ﬂt›r. Yazarlar, di¤er dergiden olumlu cevap ald›ktan sonra ve
makale yay›nland›¤›nda, bize, makalelerini geri çekmek istediklerini bildirmiﬂler. Yazarlar, bu durumun aralar›ndaki yanl›ﬂ anlaﬂ›lma ve zay›f iletiﬂim sonucu ortaya ç›kt›¤›n› iddia etmektedirler.
Bunun çok kötü bir mazeret oldu¤una inan›yorum ve ben yazarlara kesin olarak inand›¤›m› sanm›yorum. Komiteye göre uygun tepki nas›l olmal›d›r?

Tart›ﬂma ve tavsiye
Komitenin tavsiyesi, yazarlar›n çal›ﬂt›klar› kuruma davran›ﬂlar› hakk›nda bilgilendirme yaz›s› göndermek olmuﬂtur. Komite,
makalenin baﬂka dergilere sunulmad›¤›n› aç›klayan iki mektubu
ayn› tarihte imzalad›klar›na göre, yazarlar›n muhtemelen editörleri bu durumda yan›ltt›klar› konusunda editör ile hemfikir.

06-28 Muhtemel duplikasyon yay›n›

rilmiﬂ hali ile bir Amerikan dergisinde yay›nland›¤› konusunda
merakl› okurumuz taraf›ndan uyar›lm›ﬂt›k. Ben ﬂahsen Amerikan
dergisi ile iletiﬂime geçtim ve makale ﬂimdi resmi olarak dergiden geri çekilecektir.
Bu durumun k›smi aç›klamas› yazarlar aras›nda zay›f bir iletiﬂim olabilir ama ben bunun tamam›n›n gerçek oldu¤undan
emin de¤ilim.
Yazarlardan ikisi suçlar›n› kabul ettiler ama ﬂimdi di¤erlerinin “cezaland›r›lmamalar›n›” talep ediyorlar.
Bu durumlarda nas›l bir tepki verilece¤i hakk›nda deneyimli
olmad›¤›m için, konuda komitenin tavsiyesine uyar›m. “Onaylanm›ﬂ karﬂ›l›k verme/cezaland›rma yolu” nedir?

Tart›ﬂma ve tavsiye
Komite, editörler ile yazarlar taraf›ndan bir yanl›ﬂ anlaﬂ›lma
veya mazur görülür bir hatan›n ihtimal dahilinde olmad›¤› konusunda hemfikir. Muhtemelen, her iki makale de ayn› tarihte yay›n
için gönderilmiﬂtir.
Yazar›n bölüm baﬂkan› ile irtibata geçip, durum hakk›nda bilgi vermek ve vakay› incelemesini talep etmek editöre tavsiye
edilmiﬂtir. Di¤er bir tavsiye ise Amerikan dergisi ile ba¤lant›
kurup, bu yazarlar›n mektuplar›nda “makale baﬂka dergide daha
önce yay›nlanmam›ﬂt›” konusunu aç›klad›lar m›, sormakt›r.

Vaka hakk›nda bilgiler
Kas›m 2005’te bizim dergimizde bir uzak do¤u grubunun makalesi yay›nlanm›ﬂt›r. Daha sonra, ayn› makalenin biraz de¤iﬂti-
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