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COPE toplant›s›ndan vaka bildirimleri
Cases presented at COPE meeting
07-37 ﬁüpheli intihal
Vaka hakk›nda bilgiler
Dergimizin bir hakemi olas› bir intihal vakas›n› dikkatimize
sunmuﬂtur.
Hakemimiz, dergimize gönderilen ve belli bir patolojisi olan
kohort hastalar›nda yap›lan retrospektif bir çal›ﬂmay› sunan makalenin baﬂka bir dergide 2003 y›l›nda yay›nlanan makalenin
kopyas› oldu¤unu düﬂünmektedir
Bize gönderilen makalede birçok tam paragraf, daha önce
yay›nlanan makalede yer alan paragraflardan farks›z oldu¤u
gözlenmiﬂtir
Ayn› zamanda, makalenin sahtekarl›¤› içerdi¤inden ﬂüphelenmekteyiz. Örnek olarak, bize gönderilen makalede 28 hastan›n (%71 erkek ve %28 kad›n) verileri sunulmuﬂtur; 1. klinik belirti - hastalar›n %68. de; 2. belirti – hastalar›n %26.da; 3. belirti –
hastalar›n %9.da ve 1 hasta asemptomatik idi. Ad› geçen yöntem
hastalar›n %45’inde diyagnostik idi. Birinci makalede, 47 çocuk
incelenmiﬂtir ve yukarda sunulan yüzde oranlar› belirtilen parametreleri de özdeﬂti!
COPE’un bu konuda görüﬂünü ve en iyi tavr›n›n nas›l olaca¤›n› bildirmelerinden memnun oluruz.
Baﬂ Editör aﬂa¤›daki yapt›r›mlar› düﬂünmektedir:
(a) ‹ntihal ve sahtekarl›k konusunda spesifik editöryel makalenin yaz›lmas›
(b) Bize gönderilen makalenin özeti, özdeﬂ metinleri iﬂaretleyerek, yay›nlanm›ﬂ çal›ﬂman›n özeti (Editör izni ile) ile beraber
dergide bas›lmas›
(c) Niyetlerimiz hakk›nda yazarlar› bilgilendirmek ve herhangi bir yorum yapmak istiyorlar m›, sormak
(d) Niyetlerimiz hakk›nda yay›nc›m›z› bilgilendirmek
(e) Bu tür faaliyetler Forum ac›s›ndan uygun mudur?

Tart›ﬂma ve tavsiye
Bu vakan›n bariz bir intihal örne¤i oldu¤u ve ayni zamanda
farkl› altgrup verilerin yüzde de¤erleri özdeﬂ olmas› aç›s›ndan
sahtekârl›¤›n olas›l›¤› hakk›nda Forum üyeleri hemfikir idi. Bu,
araﬂt›rma gerçekten yap›lm›ﬂ m›? sorusunu ortaya getirmektedir.

Forum’un tavsiyesi, bu makalede neden metin ve yüzde de¤erleri önceki makale ile ayn› oldu¤u hakk›nda yazarlardan aç›klama istenmesi yönünde idi.
Herhangi bir suçlamada bulunmadan cevap için belli bir son
tarih belirlenmesi gerekir.
E¤er hiç cevap al›nmaz veya tatmin edici olmayan bir cevap
ç›karsa, COPE’ un tavsiyesi bu konuyu yazarlar›n çal›ﬂt›¤› üniversitenin Rektör Yard›mc›s›na bildirmek ve soruﬂturma açmas›n›
önermek yönündedir. Konuyu Sa¤l›k Bakan›na kadar götürülmesi tavsiye edilmiﬂtir.
E¤er üniversite uygun cevap vermedi ise, soruﬂturman›n sonuçlar› hakk›nda üç ay ara ile nazik bir hat›rlatma yap›lmal›d›r.
E¤er editör, intihal/sahtekarl›k konulu editoryel yaz› yay›nlama yönünde karar verir ise, Forum un tavsiyesi, Editör, yetkililer
sonuça henüz varmad›kça, makale baﬂl›¤› ve yazarlar hakk›nda
bilgi vermemeliler.

07-38 ﬁüpheli intihal
Vaka hakk›nda bilgiler
Dergimizin bir hakemi olas› bir intihal vakas›n› dikkatimize
sunmuﬂtur.
Hakem dergimize sunulan makalenin baﬂka bir dergide yay›nlanan makalenin kopyas› oldu¤unu düﬂünmektedir. Yazarlar
bir uzak-do¤u ülkesinin enstitüsündendi.
COPE un bu konuda görüﬂünü alarak en iyi tav›r hakk›nda
tavsiyede bulunmas›ndan mutlu oluruz.

Tart›ﬂma ve tavsiye
Forum’a ulaﬂt›r›lan bilgide, bu makalede giriﬂin 1 paragraf› ve
bir di¤er cümlenin baﬂka bir (at›f edilen) makaleden “kesme/yap›ﬂt›rma” olay›n›n aﬂikar oldu¤u, ama çal›ﬂman›n kendisinin dublikasyon olmad›¤› belirlenmiﬂtir.
Forum’un önerisi yazarlara e¤itici bir mektup yaz›lmas› idi.
Mektubun amac›; yazarlara e¤er baﬂka bir makaleden al›nt› yap›yorlarsa, al›nt› yap›lan cümlelerin ya t›rnak içine al›nmas› ve
makaleyi kimin yazd›¤›n›n belirtilmesi ya da oldu¤u gibi al›p yazar› referans olarak göstermeleridir. Forum daha ileriye gidilmesinin gerekli olmad›¤›n› uygun görmüﬂtür.
Committee for Publication Ethics (COPE)
izni ile bas›lm›ﬂt›r

