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A

kademik araştırmalarda ve yayıncılıkta bilimsel
etik ilkeler son derece önemlidir. Daha önce tanımlanmış tıbbi yayın etiğine ilişkin kavramlara “predator dergiler, predator yayıncılar” gibi yeni kavramlar
eklenmeye başlanmıştır [1,2]. Predatör dergiler ve yayıncılar; kar ve kazanç için okurlara ve yazarlara zarar
verebilirler veya istismar edebilirler [3,4]. “Predator”
genel olarak “‘yırtıcı, avcı, yağmacı, yanıltıcı” anlamında kullanılmaktadır. Bu makalede Türkçe kaynaklarda
geçtiği şekilde [2] “yırtıcı” olarak kullanılacaktır. Yırtıcı dergilerde biyomedikal makaleler önemli bir yer
tutmaya başlamıştır [1,5].
Yırtıcı dergiler ve yayıncıların güncel listesini yayınlayan bir akademik kütüphaneci olan Jeffrey Beall: Açık
erişim ve Yazar öder modelini istismar eden dergilerin
bilimsel yayıncılığa zarar verdiğini ve bilim insanlarını
etik olmayan davranışlara teşvik ettiğini belirtmektedir
[6,7]. “Beall’s List” olarak ünlenen bir listeyle potansiyel, mümkün ya da muhtemel yırtıcı dergileri ve yayıncıları açıklamıştır [8]. Ancak bu listenin kurumsal bir
kimlikle yapılmaması ve yırtıcı dergilerin hızla artması
nedeniyle güncelliğini koruyamaması, güvenilirliğinin
tartışılmasına neden olmuştur. Ayrıca Ocak 2017 tarihinde bir neden belirtilmeden yayımdan kaldırmıştır
[9]. Bu nedenlerle sadece bu ve benzeri listelere bağlı
kalmak da doğru değildir. Yırtıcı yayıncılar, gerçek yayıncılara benzer web siteleri açarlar ve düşük kalitede,
tartışmaya açık yazıları kabul ederler. Yaptıkları tüm
bu işler şeffaflıktan yoksundur, bağımsız danışman ve
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hakem değerlendirmeleri de yoktur. Yazıları genellikle
kabul ettikten sonra, daha önce hiç bahsetmedikleri ya
da herhangi bir yerde bildirmedikleri yüksek miktarlarda para isterler. Birçoğu adres olarak bilimsel gelişmiş ülkeleri belirtse de gerçekte Pakistan, Hindistan ve
Nijerya gibi yerlerden yayımlanmaktadır [2]. Hindistan’da yırtıcı dergilerde yayınlanan makalelerin sayısı
hala endişe verici derecede yüksektir [10].
Dergi isimlerinin “International, European, World,
Global, American” gibi gösterişli eklerle oluşturulması, eskiden var olup şu an kapanmış olan dergilerden
seçilebilmesi ya da çok bilinen bir derginin adına ufak
eklemelerle yapılması başvurdukları diğer aldatmacalardır [7,8]. Aynı şekilde ISSN, e-ISSN veya etki
faktörü gibi bilgiler internet sayfalarında bulunabilir.
Yırtıcı dergilerin editörleri ve yayın kurulları genellikle
konusunda uzman kişiler değildir, konusunda uzman
kişilere benzer isimlerden olabilir ya da ilgili alanda
duyulmuş araştırmacıların ismi ise habersiz olarak eklenmektedir [2]. Dahası söz konusu dergiler önemsiz,
hiç duymadığınız indekslere giriyor olabilir ya da girmediği önemli indekslerin görsellerini internet sayfasında bulundurarak aldatıcı algı oluşturabilmektedir.
Bilimsel dergilerin dizinlendiği indeksler iyi değerlendirilmesi gereken diğer bir noktadır. Bu konuda
Asan’ın [.....] makalelerine göz atmak yararlı olacaktır.
Şahin ve ark. [2] yırtıcı dergiler ve yayıncılarla ilgili
sıkıntı verici bazı durumları şöyle belirtmişlerdir: Birincisi makale yazmaya çalışan genç akademisyenler
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hızlı yükselme heyecanıyla bu hususta etik sorunlar
yaşayabilirler. İkincisi saygın akademik kişiler farkına
varmadan veya haberi olmadan bu dergilerin editörler/
yayın kurulu gibi alanlarında yer almasıdır. Üçüncüsü ise kıdemli akademisyenlerin atamalarla ilgili dosya
değerlendirmesi yaparken başvuranların akademik özgeçmişlerini bu yönden de incelemesi gerekliliğidir.
Ülkemizde konuyla ilgili bir liste ve/veya düzenleme
bildiğimiz kadarıyla bulunmamaktadır. TÜBA,TÜBİTAK ve YÖK gibi konuyla ilgili önemli kurumlarımızca bu konuda kurulacak bir komisyon aracılığıyla
araştırmacıların yırtıcı dergiler hakkındaki farkındalıklarını artıran ve bunları kullanmaktan caydıran düzenlemeler yapılmalıdır. Acta Medica Alanya dergisi,
gerekli yasal ve akademik prosedürleri tamamlayarak
kurulmuş, bağımsız, önyargısız hakemlik sistemi kullanan, ulusal ve uluslararası saygın indekslere girmeyi
hedefleyen bilimsel bir dergidir [13]. Yırtıcı dergiler
ve yayıncılara karşı farkındalığı artırmayı desteklemektedir.
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