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Ç›kar Çak›ﬂmas› (Conflicts of Interest) Beyan Formu
Ç›kar Çak›ﬂmas›
Hakem de¤erlendirmesi iﬂlemine duyulan kamu güveni ve yay›mlanan makalelerin güvenilirli¤i, yazma, hakemlik ve editörün karar
verme aﬂamalar›nda ç›kar çak›ﬂmalar›n›n ne kadar iyi ele al›nd›¤›na ba¤l›d›r. Ç›kar çak›ﬂmas›, bir yazar (veya yazar›n kurumu), hakem
veya editörün hareketlerini önyarg›l› bir ﬂekilde etkileyebilecek finansal veya kiﬂisel ba¤lant›s› (bu ba¤lant›lar ayr›ca iki yönlü sorumluluk, çak›ﬂan/iki yönlü ç›kar iliﬂkisi veya ç›kar çak›ﬂmas› olarak da bilinir) bulundu¤unda ortaya ç›kar. Bu iliﬂkiler, kararlar› göz ard›
edilebilecek derecede az etkileyebilecek olandan, daha çok etkileyebilme potansiyeline sahip olana kadar de¤iﬂkenlik gösterebilir;
bütün iliﬂkilerin hepsi gerçek bir ç›kar çak›ﬂmas›na yol açmaz. Kiﬂi ba¤lant›s›n›n, bilimsel karar› üzerindeki etkisini kabul etsin etmesin,
ç›kar çak›ﬂmas› e¤ilimi ortaya ç›kabilir. Finansal iliﬂkiler (ücretli çal›ﬂan olma, dan›ﬂmanl›k, hissedarl›k, onursal ba¤lant›, 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
çak›ﬂmalar›n› oluﬂturmaktad›r. Buna karﬂ›l›k, kiﬂisel iliﬂkiler, akademik rekabet veya entellektüel tutkular gibi baﬂka nedenlerle de
çak›ﬂmalar ortaya ç›kabilir.
Hakemlik ve yay›n iﬂlevlerinde görev alan kat›l›mc›lar, potansiyel bir ç›kar çak›ﬂmas›n› temsil etti¤i düﬂünülebilecek olan tüm
iliﬂkilerini aç›klamak zorundad›rlar. Bu iliﬂkilerin aç›klanmas›, ayr›ca Editöre Mektup ve Derleme yaz›lar aç›s›ndan da önemlidir; çünkü
bu tip yay›nlarda önyarg›n›n saptanmas› orijinal araﬂt›rma yaz›lar›na göre daha zor olabilir. Editörler, ç›kar çak›ﬂmas› beyan›ndaki bilgileri yay›n kararlar›na dayanak olarak kullanabilirler. Ve e¤er makalenin de¤erlendirilmesinde önemli oldu¤una inan›yorlarsa bu bilgileri yay›mlayabilirler.

Yazarlar›n Bireysel ‹liﬂkileri (sadakat/ba¤l›l›k) ile ‹liﬂkili Potansiyel Ç›kar Çak›ﬂmalar›
Yazarlar bir yaz› gönderdiklerinde çal›ﬂmalar› hakk›nda önyarg› oluﬂturabilecek tüm finansal ve kiﬂisel iliﬂkileri aç›klamakla yükümlüdürler. Belirsizli¤i önlemek için, yazarlar ç›kar çak›ﬂmas› potansiyeli bulunup bulunmad›¤›n› aç›kça belirtmelidir. Yazarlar bunu,
konuyla ilgili ek detaylar› verdikleri Ç›kar Çak›ﬂmas› Beyan›nda ve gerekirse bilimsel yaz›yla birlikte gönderilen üst yaz›da (cover letter) da yerine getirmelidirler.
Yazarlar, çal›ﬂman›n yaz›ya dökülmesinde yard›mc› olan kiﬂileri belirtmeli ve bu asistans için kullan›lan maddi kayna¤› aç›klamal›d›r. Araﬂt›rmac›lar, çal›ﬂman›n kat›l›mc›lar›na olas› çak›ﬂmalar› aç›klamal› ve bunu yaz› metninde belirtmelidir.

Proje Deste¤i ile ‹liﬂkili Potansiyel Ç›kar Çak›ﬂmalar›
Çal›ﬂmalar, giderek artan bir ﬂekilde ticari firmalardan, özel vak›flardan ve devletten kaynak 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. Ayr›ca, kiﬂiler yapt›klar› iﬂten
do¤rudan sorumlu olduklar›ndan araﬂt›rmac›lar, verilere ulaﬂmalar›n› ve ba¤›ms›z olarak de¤erlendirme yapmalar›n›, bilimsel yaz›
haz›rlamalar›n› ve bunlar› yay›mlamalar›n› engelleyen anlaﬂmalara girmemelidir. Yazarlar, e¤er varsa çal›ﬂman›n sponsorlar›n›n (verilerin toplanmas›, de¤erlendirilmesi ve yorumlanmas›nda, yaz›m›nda ve yay›n için sunulmas› karar›ndaki) rollerini anlatmal›d›r.
Sponsorlar›n araﬂt›rmaya do¤rudan kat›lmas› ile potansiyel olarak ortaya ç›kan önyarg›lar, di¤er yöntemsel önyarg›larla benzerlik gösterir.
Editörler, sonuç olarak marka tan›tma veya kâr amac› güden acentelerce desteklenen bir çal›ﬂman›n yazarlar›ndan, "Bu çal›ﬂmada
tüm verilere tam olarak ulaﬂt›m; verilerin bütünleﬂtirilmesinin ve analizindeki do¤rulu¤un tüm sorumlulu¤unu üstleniyorum" ﬂeklinde
bir beyan› imzalamalar›n› isteyebilir. E¤er sponsor, yazar›n yay›n hakk› üzerinde hak iddia ediyorsa, editörler makaleyi dikkate almamay› düﬂünebilir.
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Bu formun her bir yazar taraf›ndan ayr› ayr› doldurulup imzalanmas› gerekmektedir.

Aﬂa¤›daki form finansal ba¤lant›lar, kiﬂisel iliﬂkiler, dan›ﬂmanl›klar, kurul üyelikleri, patent sahipli¤i ve benzeri iliﬂkilerden do¤abilecek, çal›ﬂman›n
konusu ile ilgili tüm ba¤lant›lar›n aç›kland›¤›, Editör’e sunulmak üzere haz›rlanm›ﬂ bir beyanname niteli¤i taﬂ›maktad›r. Editörler kurulu, sunulan bu
aç›klaman›n içeri¤inin, makalenin bir parças› olarak yay›nlanmas›na karar verme hakk›na sahiptir. Lütfen aﬂa¤›daki maddelerde yer alan uygun boﬂluklar› doldurunuz:

> Finansal: Bu çal›ﬂman›n konusu ile ilgili olabilecek herhangi bir anlaml› finansal ﬂirket ba¤lant›s› (ortakl›k ya da hissedarl›k). Var ise lütfen aç›klama
yap›n›z.
o
o

Yok
Aﬂa¤›da tan›mland›¤› gibi bir finansal ba¤lant› söz konusudur.

> Yönetim/Dan›ﬂmanl›k ‹liﬂkileri: Son üç y›l içinde, bu çal›ﬂman›n konusu ile ba¤lant›s› olabilecek, ücretli çal›ﬂan veya yönetim kurulu ya da dan›ﬂma
kurulu üyesi olarak yer alma durumu. Var ise lütfen aç›klama yap›n›z.
o
o

Yok
Aﬂa¤›da tan›mland›¤› gibi bir yönetsel/dan›ﬂmanl›k ba¤lant›s› söz konusudur.

> Ücretli Dan›ﬂmanl›k: Son üç y›l içinde, bu çal›ﬂman›n bulgular› ve kullan›lan gereçle finansal ba¤lant›s› olan, elde edilmiﬂ dan›ﬂmanl›k ücreti, onursall›k, konuﬂma telifi ya da ücretli uzman tan›kl›¤›. Var ise lütfen belirtiniz.
o
o

Yok
Aﬂa¤›da tan›mland›¤› gibi bir ücretli dan›ﬂmanl›k ba¤lant›s› söz konusudur.

> Patentler: Siz ya da ba¤l› oldu¤unuz kurum taraf›ndan planlanm›ﬂ, baﬂvurusu yap›lm›ﬂ ya da al›nm›ﬂ patent varl›¤›. Var ise lütfen aç›klama yap›n›z.
o
o

Yok
Ben ya da ba¤l› oldu¤um kurumla ilgili olarak, bu çal›ﬂmayla ba¤lant›s› olan ve aﬂa¤›da tan›mlanan bir patent sahipli¤i söz konusudur.

Cerrahpaﬂa T›p Dergisi Ç›kar Çak›ﬂmas› Politikas›’n› okudum ve burada sözü edilen bütün olas› ba¤lant›larla ilgili aç›klamalar› yukar›da yer alan
ilgili maddelerde do¤ru olarak sundu¤umu beyan ederim.
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Tarih
Bu form gerekti¤inde fotokopi ile ço¤alt›labilir.

