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ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to assess knowledge, views, and behaviour
of psychiatrists on authorship, to determine the authorship problems experienced,
and to evaluate their views on which contributions to research merit authorships
and their perceptions about gift authorship and strategies for preventing it.
Methods: A total of 87 academic psychiatrists and psychiatry specialists in Turkey
participated in this study. A questionnaire form consisting of 36 questions, 
developed by the researchers and based on previous studies, was sent to all 
participants via e-mail. The returned forms have been evaluated for this study.
Results: Gift authorship was considered unethical by all participants, and 42
(48%) of participants experienced authorship problems. Conceiving the 
research idea, designing the study, collecting data, providing statistical 
analysis, interpretation of statistical data, drafting the article or revising it 
critically were assumed to be enough to merit authorship. 81 (93.1%) of 
participants perceived gift authorship as a common problem promoted by 
pressure to publish and enhancing the chances of publication. The 
respondents suggested that requiring researchers to sign a statement 
justifying authorship and to specify the actual contribution of each author 
were effective strategies for reducing/preventing gift authorship.    
Conclusion: Authorship problems are common and gift authorship was perceived
as unethical by academic psychiatrists and psychiatry specialists. There is 
a need for tight control as well as more comprehensive research studies and 
extensive education on authorship ethics. (Archives of Neuropsychiatry 2010; 47:
344-7)
Key words: Authorship, psychiatrists, gift authorship

ÖZET 
Amaç: Bu çal›flmada psikiyatristlerin yay›n yazarl›¤› konusundaki bilgi, görüfl ve
uygulamalar›n›n de¤erlendirilmesi, yaflad›klar› sorunlar›n saptanmas›, hangi
katk›lar›n yay›n yazarl›¤›n› hak etmede yeterli oldu¤u konusundaki 
görüflleri, hediye yazarl›k ve önleme stratejileri konusundaki düflüncelerinin 
de¤erlendirilmesi amaçland›.
Yöntemler: Bu çal›flmaya Türkiye’deki 87 akademisyen ya da uzman psikiyatrist
kat›ld›. Araflt›rmac›lar taraf›ndan daha önce yap›lm›fl araflt›rmalardan gelifltirilmifl
36 soruluk anket formu e-posta ile kat›l›mc›lara gönderildi, geri gönderilen 
formlar de¤erlendirmeye al›nd›. 
Bulgular: Kat›l›mc›lar›n tamam› hak etmeyen kiflilerin yazar olarak eklenmesini
etik bir sorun olarak gördü¤ünü, 42’si (%48.3’ü) yazar isimleri belirlenirken sorun
yaflad›¤›n› belirtti. Kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤u araflt›rma düflüncesini ortaya koyma,
çal›flmay› planlama, veri toplama, istatistiksek analiz yapma, verileri ve istatistik-
sel sonuçlar› yorumlama, araflt›rmay› yazma, makaleyi elefltirel biçimde okuma ve
düzeltmeyi bilimsel bir çal›flmada yazar olmay› hak etmek için tek bafl›na yeterli
buldu¤unu belirtti. Kat›l›mc›lar›n 81’i (%93.1) hediye yazarl›¤›n yayg›n oldu¤unu ve
bunun yay›n›n kabul edilme flans›n› art›rd›¤›n› belirtti. Hak edilmemifl yazarl›¤› 
önlemede/azaltmada yazar olman›n nesnel kriterlerinin belirlenmesi ve yay›nlarda
her ismin katk›s›n›n belirtilmesi en çok önerilen yöntemlerdir.  
Sonuç: Yay›n yazarl›¤› konusunda psikiyatristler s›kl›kla sorun yaflamakta ve 
hediye yazarl›k etik bir sorun olarak görülmektedir. Yay›n eti¤i konusunda daha
fazla kat›l›ml› araflt›rmalara, kapsaml› e¤itim ve denetim mekanizmalar›na 
ihtiyaç vard›r. (Nöropsikiyatri Arflivi 2010; 47: 344-7)
Anahtar kelimeler: Yay›n yazarl›¤›, psikiyatrist, hediye yazarl›k
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Girifl

Bilimsel makale, özgün araflt›rma sonuçlar›n› tan›mlayan,
yaz›lm›fl ve bas›lm›fl rapordur (1). Bilimsel bir makalede yazar
olman›n verilen eme¤in karfl›l›¤›n› görmek,  motivasyon ve itibar
kazanmak aç›s›ndan araflt›r›c›lar için önemi büyüktür Ayr›ca

akademik yükseltilme kriterlerinin karfl›lanmas›nda bu yaz›lara
gereksinim vard›r. Buna karfl›n makalelerde yazar isimlerinin ve
s›ralamas›n›n belirlenmesinde dünyada ve ülkemizde ciddi 
güçlükler yaflanmaktad›r. Son y›llarda makalelerdeki ortalama
yazar say›s› da gittikçe artmaktad›r. Yüzy›l önce The New 
England Journal of Medicine’daki makalelerin %98’i tek 



yazarl›yken, günümüzde tek yazarl› yay›nlar›n say›s› oldukça
azalm›flt›r.  Bu e¤ilim k›smen çal›flmalar›n iflbirli¤i ve farkl› 
disiplinler aras›nda yap›l›yor olmas›ndan kaynaklanmakla 
birlikte ço¤unlukla yeterince katk›s› olmayan insanlar›n
isimlerinin çal›flmalarda yer ald›¤› görülmektedir (2).  

Yay›m yazarl›¤› konusunda dünyada henüz üzerinde kesin
olarak anlaflmaya var›lm›fl ya da genel kabul gören hiçbir 
kural yoktur. Bir makalenin yazar listesi, verilen araflt›rma 
sonuçlar›nda entelektüel sorumlulu¤u olan, çal›flman›n tasar›m
ve gerçeklefltirilmesinde aktif olarak kat›lan kiflileri içermelidir.
Ancak bir makaledeki entelektüel girdi ve katk›y› incelemek, 
de¤erlendirmek genellikle güçtür (1,3). Uluslararas› T›bbi Dergi
Editörleri Kurulu (ICMJE=International Committee of Medical 
Journal Editors) 1985 y›l›nda bilimsel bir makalede yazar 
olabilmek için afla¤›daki üç koflulun tümünün karfl›lanmas› 
gerekti¤ini belirtmifltir.

1. Çal›flman›n planlanmas› ve tasar›m› veya verilerin analizi
ve yorumlanmas›na katk›da bulunmak,

2. Yay›n› haz›rlamak veya içeri¤in elefltirel olarak gözden
geçirilmesine önemli entelektüel katk› yapmak

3. Yay›nlanacak son biçime onay vermek (4)
Bilimsel bir makalenin yazar› olmak (hak edilmifl/hak 

edilmemifl) para, akademik kariyer ve flöhret getirmekle 
beraber iyi bilim adamlar›n›n; ne ufac›k katk›lar› için 
baflka insanlar›n isimlerini ekleyerek kendi çal›flmalar›n›n 
suland›r›lmas›na izin vermeyeceklerinden, ne de kendi isimlerinin
bir sürü yetersiz insan›n isimleriyle lekelenmesini istemeyecek-

lerinden kuflku yoktur (1). Hak edilip al›namam›fl buna karfl›n
gerçekte hak etmeyen kiflilere verilmifl yazarl›k (hediye 
yazarl›k=yazarl›k ikram›) önemli bir sorun olarak karfl›m›zdad›r. 

ICMJE’nin 1985’de yazarl›k kriterlerini yay›nlay›p çok say›da
t›bbi dergide uygulanmas›n›n teflvik edilmesiyle birlikte pek çok
araflt›rmac› yay›nlanan makalelerde yazarl›k kriterlerinin ne 
ölçüde karfl›land›¤›n› araflt›rd›. Goodman (5) 12 makaleyi 
analiz etti¤i bir çal›flmada 84 yazar›n üçte birinin yazarl›k 
kriterlerini karfl›lamad›¤›n› saptad›.  10 t›bbi dergide çok yazarl›
184 araflt›rma makalesinin incelendi¤i bir çal›flmada 1014 
yazar›n 268’inin (%26) yazarl›k hak etmek için yeterli katk›y› 
yapmad›¤› saptanm›flt›r (2). Dutch Journal of Medicine’nin bir
y›ll›k yay›mlar›n›n araflt›r›ld›¤› bir çal›flmada 352 yazar›n 128’inin
(%36) ICMJE’in yazarl›k kriterlerini karfl›lamad›¤› bulunmuflt›r (6).
Yank ve Rennie (7) Lancet’in alt› ayl›k yay›mlar›n› inceledikleri
çal›flmalar›nda 785 yazar›n 346’s›n›n (%44) ICMJE yazarl›k 
kriterlerini karfl›lamad›¤›n› saptad›lar. Radiology dergisinde
1998-2000 y›llar› aras›nda yay›nlanm›fl çal›flmalarda ismi 
geçen 6686 araflt›rmac›n›n ICMJE’nin belirledi¤i kriterleri 
karfl›lamad›¤› bulundu. Üstelik Radiology dergisinin yay›n 
politikas›nda ICMJE’in belirledi¤i üç kriterin tümüne yeterince
katk› yapmayanlar›n  isimlerinin teflekkürler k›sm›nda yer 
almas› gereklili¤i belirtilmifltir (8,9). Ülkemizde bu konuda 
yap›lm›fl az say›da çal›flma vard›r. Yay›n yazarl›¤› konusunda
dünyada farkl› t›p branfllar›nda yap›lm›fl çal›flmalar olmas›na
ra¤men insan psikolojisiyle u¤raflan psikiyatristlerin yay›n 
yazarl›¤› konusundaki görüfllerini ortaya koyan yay›na 
rastlanmam›flt›r. 

Tablo 1. Kat›l›mc›lar›n yay›n yazarl›¤› ile ilgili deneyimleri

Yay›n yazarl›¤› ile ilgili yaflanan deneyimler Evet Hay›r
n (%) n (%)

Yay›nlarda yazar isimleri belirlenirken sorun yaflama 42 (48.3) 45 (51.7)
Bugüne kadar makalelerde yeterince katk›s› olmayan kiflilerin isimlerinin yaz›lmas› 39 (44.8) 48 (55.2)
Çal›flmalarda isim s›ras› belirlenirken haks›zl›¤a u¤rama 36 (41.4) 51 (58.6)
Bugüne kadar bir yay›nda isminin yaz›ld›¤›n› sonradan ö¤renme 15 (17.2) 72 (82.8)
Bilimsel makalelere hak etmeyen kiflilerin yazar olarak eklenmesini  etik bir sorun olarak görme 87 (100) 0 

Tablo 2. Araflt›rmaya kat›lanlar›n hangi katk›lar›n bilimsel bir çal›flmada yazar olmay› hak etmek için tek bafl›na yeterli olabilece¤i konusundaki düflünceleri

KATKILAR Evet Hay›r Fikrim yok
n (%) n (%) n (%)

Araflt›rma düflüncesini ortaya koyma 63 (72.4) 21 (24.1) 3 (3.4)
Çal›flman›n planlanmas› 72 (82.8) 15 (17.2) 0 
Araflt›rmaya ödenek bulmak 12 (13.8) 69 (79.3) 6 (6.9)
Literatür taramak 24 (27.6) 54 (62.1) 9 (10.3)
Veri toplama 63 (72.4) 21 (24.1) 3 (3.4)
Kat›l›mc›lara ulaflmak 24 (27.6) 57 (65.5) 6 (6.9)
Verilerin bilgisayar ortam›na aktar›lmas› 15 (17.2) 69 (79.3) 3 (3.4)
‹statistiksel analizi yapmak 45 (51.7) 39 (44.8) 3 (3.4)
Verileri ve istatistiksel sonuçlar› yorumlamak 81 (93.1) 6 (6.9) 0
Araflt›rmay› yazmak 84 (96.5) 3 (3.4) 0
Multidisipliner çal›flmalarda di¤er dallardaki uzmanlara ulafl›labilirli¤i sa¤lamak 6 (6.9) 78 (89.7) 3 (3.4)
Araflt›rman›n yap›ld›¤› anabilim dal›nda baflkan olmak 3 (3.4) 81 (93.1) 3 (3.4)
Makaleyi elefltirel biçimde okumak ve düzeltmek 54 (62.1) 21 (24.1) 12 (13.8)
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Bu çal›flmada, Psikiyatri Ö¤retim Üyelerinin (Uzman, 
Yard›mc› doçent, Doçent ve Profesör) bilimsel yay›nlarda yazar
isimlerinin belirlenmesiyle ilgili yaflad›klar› sorunlar, 
hangi katk›lar›n bir makalenin yazar› olmak konusunda yeterli
olabilece¤i konusundaki görüfller, uluslar aras› t›p dergisi 
editörler kurulunun belirledi¤i kriterler hakk›ndaki görüfller 
saptanmaya çal›fl›ld›. Bu çal›flmada ayr›ca hediye yazarl›k, 
yayg›nl›¤› ve bunu önleme konusundaki önerileri de¤erlendirildi.

Yöntemler

Bu araflt›rma 15 Haziran-15 A¤ustos 2008 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirildi. Türkiye Psikiyatri Derne¤ine baflvurularak 2008
y›l›na ait Türkiye’deki psikiyatri ö¤retim üyelerinin ve uzmanla-
r›n›n listesi istenerek bu kiflilere e-mail ile anket ve çal›flman›n
amac› hakk›nda bilgi verilen bir ön yaz› gönderildi. Bir ayl›k bir
süre içerisinde cevaplamalar› istendi. 

Kat›l›mc›lara daha önce yurtd›fl›nda ve ülkemizde yap›lan
çal›flma sorular› de¤erlendirilerek yazarlar taraf›ndan 
oluflturulan 36 soruluk anket formu gönderildi. Veriler bilgisayar
ortam›nda SPSS 15.0 program› kullan›larak de¤erlendirildi. 
Veriler s›kl›k ve yüzde oran› olarak belirtildi. Kategorik 
de¤iflkenler aras›ndaki iliflki ki-kare testiyle de¤erlendirildi.
<0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Sonuçlar

Çal›flmaya 17 üniversiteden 27’si uzman, 15’i yard›mc› doçent,
18’i doçent ve 27’si  profesör olmak üzere 87 kifli kat›ld›. Türkiye
Psikiyatri derne¤inin verilerine göre halen mevcut 239 ö¤retim
üyesinden 60’› (%25.3) bu çal›flmaya kat›ld›. Kat›l›mc›lar›n tamam›
hak etmeyen kiflilerin yazar olarak eklenmesini etik bir sorun 
olarak gördü¤ünü, 42’si (%48.3’ü) yazar isimleri belirlenirken 
sorun yaflad›¤›n›, 39’u (%44.8)’i yeterince katk›s› olmayan kiflilerin
isimlerini yazd›¤›n›, 36’s› (%41.4) isim s›ras› belirlenirken haks›zl›¤a
u¤rad›¤›n› belirtti. 15 kifli ise yay›nda isminin yaz›ld›¤›n› sonradan
ö¤rendi¤ini belirtti (Tablo 1). Profesörlerin 21’i (% 77.8), doçentlerin
9’u (%50), yard›mc› doçentlerin 3’ü (%20) akademik yaflam› 
boyunca yay›n yazarl›¤› konusunda sorun yaflad›¤›n› belirtmifl
olup bu fark istatistiksel olarak anlaml› düzeydedir ( χ2=16.650,

p=0.001). Di¤er tüm parametrelerde akademik kariyerler 
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark saptanmad›. 
Kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤u araflt›rma düflüncesini ortaya koyma,
çal›flmay› planlama, veri toplama, istatistiksek analiz yapma, 
verileri ve istatistiksel sonuçlar› yorumlama, araflt›rmay› yazma,
makaleyi elefltirel biçimde okuma ve düzeltmeyi bilimsel bir 
çal›flmada yazar olmay› hak etmek için tek bafl›na yeterli buldu¤u-
nu belirtti (Tablo 2). Kat›l›mc›lar Uluslararas› t›p dergisi editörler
kurulunun belirledi¤i kriterlere kat›l›rken her üç kriterin 
karfl›lanmas› gerekti¤ini belirtenler 48 (%55.2) kifliydi.

Kat›l›mc›lar›n 81’i (%93.1) hediye yazarl›¤›n yayg›n oldu¤unu,
60’› (%69.0) hem yurtiçi hem de yurt d›fl› yay›nlarda fazla 
oldu¤unu, 21’i (%24.1) özellikle yurtiçi yay›nlarda fazla oldu¤unu
belirtti. Kat›l›mc›lar›n 42’si (%48) yeterince katk›s› olmayan baz›
kiflilerin ismini yazman›n yay›na kabul edilme flans›n› art›rd›¤›n›,
81’i (%93.1) akademik beklentiyle iliflkili oldu¤unu, 24’ü (%27.6)
ise katk›s› olmayan kiflilerin ad›n› yazmaman›n arkadafll›k 
iliflkilerini olumsuz etkileyebilece¤ini belirtti. Hak edilmemifl 
yazarl›¤› önlemede/azaltmada yazar olman›n nesnel kriterlerinin
belirlenmesi ve yay›nlarda her ismin katk›s›n›n belirtilmesi en
çok önerilen yöntemlerdir. Üç kifli ise yay›n yazarl›¤›n›n bireysel
etik bir konu oldu¤unu ve bunu önlemenin mümkün olmad›¤›n›
belirtti (Tablo 3).

Tart›flma

Bu çal›flmada psikiyatri ö¤retim üyelerinin bilimsel yay›nlarda
yazar isimlerinin belirlenmesiyle ilgili yaflad›klar› sorunlar› ve 
bu konudaki düflüncelerini saptamay› amaçlad›k. Çal›flmaya
Türkiye’deki psikiyatri ö¤retim üyelerinin %25.3’ü kat›ld›. Dokuz
Eylül Üniversitesi ö¤retim üyelerinde anket da¤›tma ve iki ay
sonra toplamayla yap›lan çal›flmaya ö¤retim üyelerinin %35’i
kat›lm›flt›r. 2002 y›l›nda Uluda¤ Üniversitesinde tüm branfllarda
ve yüz yüze görüflme tekni¤i ile yap›lan bir çal›flmada ö¤retim
üyelerinin %71’i çal›flmaya kat›lm›flt›r (10,11). Az say›daki 
kat›l›m: e-mail ile kat›l›m›n yayg›n olmad›¤›, ifl yo¤unlu¤u 
nedeniyle vakit ayr›lamamas› akla getirmektedir. Araflt›r›lan 
konuya ilgi de az say›da kat›l›mda etkili olabilir. Çal›flmada 
hedeflenen kat›l›m oran›na ulafl›lamamas›na ra¤men 
Türkiye’nin farkl› bölgelerinde 17 üniversitede görev yapan 
her akademik seviyeden psikiyatristin kat›l›m› nedeniyle 
yay›n yazarl›¤› konusunda psikiyatristlerin genel  düflüncelerini
yans›tabilece¤i düflünüldü. 

Bu çal›flmada kat›l›mc›lar›n %48.3’ü yazar isimleri 
belirlenirken sorun yaflad›¤›n›, %93.1’i ise hediye yazarl›¤›n 
yayg›n oldu¤unu belirtti. Uluda¤ Üniversitesinde tüm branfllarda
yap›lan çal›flmada ö¤retim üyelerinin %82’si yay›nlar›nda 
yazar ismi belirlenirken sorun yaflad›¤›n› bildirmifltir. Uluda¤
Üniversitesindeki çal›flmada kat›l›mc›lar›n %87’si, ‹ngiltere’de
yap›lan bir çal›flmada ise %66’s› taraf›ndan hediye yazarl›¤›n
yayg›n oldu¤u düflünülmektedir (10,12). Psikiyatristlerin yay›n
yazarl›¤› konusunda daha az sorun yaflad›¤› söylenebilir. 
Akademik ünvanlara göre de¤erlendirildi¤inde profesörler 
en yüksek, uzman ve yard›mc› doçentler en az oranda sorun
yaflad›klar›n› belirtmifllerdir. Akademik yaflam süresindeki art›flla

Tablo 3. Kat›l›mc›lar›n hediye yazarl›¤› azaltma konusundaki önerileri

Öneriler n (%)
Yazar olman›n nesnel kriterlerinin belirlenmesi 66 (75.9)
Yay›nlarda her ismin katk›s›n›n belirtilmesi 57 (65.5)
Akademik de¤erlendirmede yay›n say›s›n›n 36 (41.4)
etkinli¤inin s›n›rland›r›lmas›
Yay›nlar›n de¤erlendirilmesinde isim 27 (31.0)
s›ras›n›n önem kazanmas›
Yay›nlar›n say›s›ndan çok niteli¤ine önem verilmesi 3 (3.4)
Yay›nlarda isim s›ras› ve say›s›na göre para deste¤i 3 (3.4)
(ödüllendirme) uygulamas›
Editörlerin etik kurallar› uygulamas› 3 (3.4)
Önlenemez 3 (3.4)
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orant›l› olarak sorun yaflama oran›nda da art›fl görülmektedir. 
Çal›flmam›zda kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤u taraf›ndan araflt›rma

düflüncesini ortaya koyma, çal›flmay› planlama, veri toplama,
istatistiksek analiz yapma, verileri ve istatistiksel sonuçlar› 
yorumlama, araflt›rmay› yazma, makaleyi elefltirel biçimde 
okuma ve düzeltme bilimsel bir çal›flmada yazar olmay› hak 
etmek için tek bafl›na yeterli bulundu. Uluda¤ Üniversitesinde
yap›lan çal›flmada araflt›rma düflüncesini ortaya koyma, 
çal›flmay› planlama, veri toplama, sonuçlar› yorumlama ve
araflt›rmay› yazma yazar olmay› hak etmek için tek bafl›na 
yeterli bulunurken, ‹ngiltere’de yap›lan çal›flmada araflt›rmay›
düzenlemek, araflt›rma fikrini ortaya koymak ve araflt›rma 
boyunca istatistik destek sa¤lamak tek bafl›na yeterli kabul
edilmifltir (10,12). Psikiyatristlerin Uluslararas› T›p Dergisi 
Editörler Kurulunun belirledi¤i yay›n yazarl›¤› kriterlerinin
d›fl›ndaki di¤er katk›lar›n ço¤unlu¤unu da tek bafl›na yazarl›k
için yeterli buldu¤u söylenebilir. Hak edilmemifl yazarl›¤› 
önlemede yazar olman›n nesnel kriterlerinin belirlenmesi, 
yay›nlarda her ismin katk›s›n›n belirtilmesi en çok önerilen 
yöntemlerdir. Bu bulgular Uluda¤ Üniversitesinde ve 
‹ngiltere’de yap›lan çal›flma bulgular›yla uyumludur.

Bu çal›flmada kat›l›mc›lar›n tamam› hediye yazarl›¤›n etik bir
sorun oldu¤unu düflünmektedirler. Ancak hediye yazarl›¤›n etik
d›fl› oldu¤unu kabul etmek uygulanmas›n› engelleyememifltir. 39
Frans›z araflt›rmac›yla yap›lan bir çal›flmada kat›l›mc›lar›n yar›s›
yazarl›k kriterlerinin fark›nda olduklar›n› ve ICMJE kriterlerini 
bildiklerini ancak uygulanmas›n›n zor ve kurallar›n kat› oldu¤u
gerekçesiyle uygulamak zorunda olmad›klar›n› belirtmifllerdir.
Yazarlar Fransa’da yazarl›k kriterlerinin daha az oranda uygulan-
mas›n›n bu ülkedeki üniversitelerdeki hiyerarflik yap›n›n 
daha yayg›n olmas›ndan kaynakland›¤›n› ileri sürmüfllerdir (13).
Sonuç olarak yay›n yazarl›¤› konusunda psikiyatristler s›kl›kla 
sorun yaflamakta ve hediye yazarl›k etik bir sorun olarak 
görülmektedir. Yay›n eti¤i konusunda daha fazla kat›l›ml› 
araflt›rmalara, kapsaml› e¤itim ve denetim mekanizmalar›na 

ihtiyaç vard›r. Yay›n zorunlulu¤unun azalt›lmas›, akademik 
ortamda hiyerarflik yap›n›n azalmas› da sorunun azalt›lmas›na
katk› sa¤layabilir. 
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