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Bilimsel dergide değerlendirme sürecindeki bir yazının yazarları tarafından geri çekilmesi yayın etiğinde yer alan ve belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken bir kavramdır. Geri çekme, yazı
içeriğinde sonradan saptanan ciddi veri eksiklikleri
veya hatalarını (örneğin: belirgin bilimsel veya istatistik metodoloji hatası) düzeltmeye yönelik olarak
uygulamaya konulmuştur. Ancak uluslararası belirlenmiş yayın etiği kurallarına uygun olarak yapılmadığında yazarlar açısından sıkıntılı durumların
oluşmasına neden olacaktır. Bu nedenle, geri çekme
işlemi ile ilgili kuralların, özellikle genç bilim insanlarınca, detaylı bir şekilde bilinmesi önemlidir.

ORCID ID of the author:
C.B. 0000-0003-0853-1095.
Cite this article as: Bilgen C. We Would
Like to Withdraw Our Manuscript! Turk Arch
Otorhinolaryngol 2018; 56(2): 63.
Corresponding Author/Sorumlu Yazar:
Cem Bilgen
E-mail: cembilgen@gmail.com
© Copyright 2018 by Official Journal of the Turkish
Society of Otorhinolaryngology and Head and
Neck Surgery Available online at
www.turkarchotorhinolaryngol.org
© Telif Hakkı 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş
Boyun Cerrahisi Derneği Makale metnine
www.turkarchotorhinolaryngol.org web
sayfasından ulaşılabilir.
DOI: 10.5152/tao.2018.98989

Geri çekme işlemi için en önemli nokta geri çekme
amacıdır. Bir bilimsel yazı; ancak güvenilirliğini ve
değerini etkileyecek derecede önemli hatalar içermesi durumunda, bu hataların düzeltilmesi amacıyla
geri çekilebilir. İlgili yazının yayınevi ekibince gerekli
işlemlerinin yürütülmesi ve daha da önemlisi editör
ve hakemler tarafından değerlendirilmesi sürecinde
harcanan zaman ve emek göz önüne alındığında, geri
çekme talebinin dayandığı gerekçelerin bu anlamda
sağlam olması gerekir. Aksi takdirde, geri çekme talebinin editör tarafından kabulü oldukça güçtür. Diğer
yandan, ortaya konan gerekçenin yukarıda tanımlanan duruma uygun olmaması ilgili yazarlar hakkında
olumsuz kanaatin doğmasına de neden olabilir (1-4).
Değerlendirme aşamasındaki bir yazının geri çekilme talebi söz konusu olduğunda, tüm yazarlar
tarafından imzalanmış ve geri çekme talebinin gerekçeleriyle ortaya konulduğu bir mektubun dergi editörüne yazılması gereklidir. Editör, bu istek
mektubunu değerlendirir ve istekle ilgili değerlendirmesini yazılı olarak yazarlara bildirir. Editör tarafından yollanan bu belge, yazarların eline geçmesinden sonra, yazarlar geri çekme işleminin geçerli
olduğunu kabul etmelidir. Aksi takdirde, editörün
değerlendirmesi ulaşmadan yapılacak her türlü giri-

şim (örneğin yazının bir başka dergiye gönderilmesi
gibi) ciddi etik soruna ve yaptırımlara yol açar (4).
Geri çekme talebi, yazarlar tarafından yazının değerlendirme sürecinin herhangi bir basamağında yapılabilir. Yazının editör tarafından değerlendirilmesi,
hakem değerlendirmeleri, hatta kabul sonrasında
bile yazarlar yazılarını geri çekme talebinde bulunabilirler. Editör ve hakemlerin harcadıkları zaman
ve emek göz önüne alındığında, geri çekme talebinin zamanlaması ne kadar erken olursa, kabulü de
nispeten daha kolay olacaktır. Hatta bazı dergilerde,
ileri aşamalardaki geri çekme talebinin kabulü durumunda bile bazı yaptırımlar söz konusudur. Örneğin;
dergiye belli bir miktar para ödenmesi (bu durum ve
ödenecek miktar genellikle derginin yazım kuralları
bölümünde belirtilir), belli bir süre boyunca yazarlardan gelen yazılara blokaj konması, v.b. (1-3, 5).
Sonuç olarak, yazarlar değerlendirilmesi amacıyla
bir dergiye gönderdikleri yazıyı geri çekme hakkına
sahiptir. Ancak bu hak çok gerekli durumlarda, yazının bilimsel içeriğinin güvenilirliği ile ilgili önemli sorun olduğunda kullanılmalıdır. Aksi durumlarda ciddi etik sorunlar doğacaktır. Söz konusu etik
ihlaller durumunda editörün yaptırım uygulama
hakkı ve sorumluluğu söz konusudur.
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