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Önsöz
Avrupa Matematik Derne§i Etik Komisyonu, Avrupa Matematik Derne§i Yürütme Kurulu tarafndan 2010 baharnda kurulmu³tur. Komisyon'un yetkileri
ve kurucu üyelerinin listesi bu yaznn en sonunda verilmi³tir.

Etik Komisyonu'nun ilk görevi meslek ilkelerini içeren bu yazy hazrlamak olmu³tur. Meslek ilkelerini içeren bu belge, Avrupa Matematik Derne§i

Konseyi'nin tavsiyesiyle, 29 Ekim 2012 tarihinde Avrupa Matematik Derne§i
Yürütme Kurulu tarafndan onaylanm³ ve 1 Kasm 2012 tarihinde yürürlü§e
girmi³tir.

Avrupa Matematik Derne§i, özellikle Avrupa'dakiler ba³ta olmak üzere,
bütün matematikçilerin, editörlerin ve matematik yaynclarnn bu meslek
ilkelerine sadk kalmasn fakat daha genel olarak matematik ara³trmalarnn
de§erlendirilmesi, yaynlanmas ve da§tm ile ilgili tüm ki³ilerce bu ilkelere
sadk kalnmasn tavsiye eder.
Meslek ilkelerinin ihlalleri çal³anlar tarafndan gündeme getirildi§i zaman; Avrupal matematikçileri çal³tran üniversitelere ve di§er kurumlarn
yöneticilerine buradaki meslek ilkelerini dikkate almalar tavsiye edilir.
Bu meslek ilkeleri matemati§in yaynlanmas, da§tlmas ve de§erlendirilmesindeki etik yönleri vurgular. Avrupa Matematik Derne§i matematik
ara³trmalarnn ³eaf ve açk bir ³ekilde yaynlanmasnn ve da§tmnn
mesle§imizin gelece§i açsndan en önemli konu oldu§unu dü³ünür. Yaynclkta ve da§tmdaki etik d³ davran³lar matemati§in geni³lemesini ve bütünlü§ünü lekeler ve tehlikeye atar. Ayrca, bu tür davran³lar bireyler için
ciddi sonuçlar do§urabilir.
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Bu meslek ilkeleri, alnan ele³tirilerin de§erlendirilmesinden sonra ve kar³la³lan olaylarn yaratt§ deneyimler ³§nda, üç yl içerisinde gözden geçirilecektir.

Etik Komisyonu matematik yaynlarndaki etik d³ davran³lar içeren
durumlar ele alma iste§indedir. Komisyon'un takip etmeye niyetlendi§i çal³ma usülleri a³a§da 'Süreçler' bölümünde anlatlm³tr.

Meslek lkeleri
Bu bölümde matematik ara³trmalarnn yaynlanmas, da§tm ve de§erlendirilmesindeki do§ru uygulamalarn ve do§ru etik davran³larn ilkelerini
olu³turaca§z ve hangi davran³lar etik d³ davran³ ve suistimal olarak gördü§ümüzü belirleyece§iz.

Yazarlarn Sorumluluklar
1. Ara³trmac ki³iler ve yazarlar, özellikle kendi ara³trmalarnn yayn
ve da§tmna ili³kin, etik davran³larn yüksek standartlarn iyi anlamal ve savunmaldr. Etik davran³n bir örne§i, kaynakçada verilmi³
uygun kaynaklar ile, ba³kalarnn çal³malarna hak etti§i krediyi ve
atf vermektir.
Atf verilmemesi veya atardaki yanl³lklar farkedildi§inde veya gösterildi§inde yanl³lklar ksa bir zaman içerisinde uygun bir ³ekilde düzeltildi§i, ve yazarlar bulduklar sonuçlarn yeni olup olmad§n belirlemek için dikkatli bir gayret içerisinde oldu§u sürece, atf verilmemesi
veya atardaki yanl³lklarn etik olmayan bir durum olmad§n farketmek önemlidir.
Yazarn, örne§in yaynlanm³ eserler, dersler, konu³ma veya basl olmayan eserler yoluyla, ba³kalarndan ö§rendi§i matematiksel sonuçlar
kendi matematiksel sonuçlar gibi yaynlamas intihale yol açar: bu bir
çe³it hrszlktr, etik de§ildir ve ciddi suistimal olu³turur.
2. Her ortak yazarn yaynlanm³ bir çal³mada rapor edilmi³ ara³trmaya
önemli katkda bulunmu³ olmas gerekir ve söz konusu ara³trmaya
önemli katkda bulunmu³ her ki³inin de ortak yazar olarak adlandrlmas gerekir. Ayrca, ad geçen bütün yazarlar incelemeye sunulmu³
bir eser veya onun yaynlanm³ hali için ortak sorumluluk üstlenmelidir. Bir yazarn ortak bir ara³trmay ortak yazarlarn izinleri olmadan
incelemeye sunmas ve yaynlamas suistimaldir.
3. Matemati§in büyük bir bölümü kitap yazmakla, konferans bildirileriyle (sadece internet ortamnda görünenler de dahil olmak üzere) veya
taslaklarn dergilere gönderilmesiyle yaynlanr. Yol gösterici ilkemiz;
editörlere veya yaynclara bir çal³masn sunan yazar veya yazarlarn,
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sunulmu³ olan matemati§in do§rulu§undan ve ba³kalarnn çal³malarna uygun ³ekilde atf verildi§inden emin olacak ³ekilde dikkatli davranmalar ve yazdklarnn do§rulu§unun sorumlulu§unu almalardr.
4. Matematikte ayn ara³trmay tanmlayan bir tasla§n birlikte veya e³zamanl olarak birden fazla yayn için sunulmas suistimaldir. Benzer
³ekilde ayn ara³trmann, uygun bir bilgilendirme ve atf olmakszn,
birden fazla dergide veya ortamda yaynlanmas suistimaldir.
5. Yaynlanm³ veya yaynlanmam³ çal³malarn çevirileri çal³mann kayna§n mutlaka eksiksiz olarak belirtmelidir.
6. Matematikçiler, ksa bir zaman içerisinde bütün detaylarn açklayamayacaklar sürece, potansiyel yeni teoremleri veya özel bir problemin
çözümünü aleni bir ³ekilde beyan etmemelidir.

Editörlerin ve Yaynclarn Sorumluluklar
1. Matematik yaynlayan dergilerin yaynclktaki etik davran³lar için
kendi standartlarn olu³turmalar ve göze çarpacak ³ekilde duyurmalar, ve suistimal suçlamalar veya ³üphelerine tavr almalar, incelemede atlacak admlar ve kendi sorumluluklarn tanmlamalar önerilir. Dergiler, yazarlarn ³ikayetlerine saygl olmal ve uygun süreci
i³letmelidir.
2. Editörler, yayn hakknda dengeli ve objektif bir karara ula³rken, bütün yazarlarn etik yakla³mnn yüksek standartlarna ba§l kalmaldr. Bir editör, ki³isel, ticari veya profesyonel anlamda çkar çat³mas
içeren bütün editoryal görevlerinden çekilmelidir. Bir editör, editoryal
görevlerinin bir parças olarak edindi§i bilgileri veya ayrcalkl pozisyonunu meslekta³larn, ö§rencilerini veya ki³isel e³ dostunu veya onlarn makalelerinin de§erlendirilmesini etkilemek için kullanmaktan da
kaçnmaldr. üphesiz, güven sonucu edinilmi³ bilgiler editörün kendi
çal³masnda asla kullanlmamaldr.
3. Matematik yaynlayan dergilerin sunulan taslaklar de§erlendirme esaslarn ve politikalarn açk açk anlatmalar önerilir. Özel olarak, editör veya yaync gönderilen bir tasla§n alnd§n bildirmelidir. Yaync,
gönderilmi³ bir tasla§n de§erlendirilmesinin ilerlemesini takip edilebilmesini garanti altna almal ve makalenin hakem de§erlendirmesinde
veya karar sürecinde a³r geçikmelerden kaçnmak için özen göstermelidir. Yaync makaleyi basmak için bütün yazarlardan veya bütün
yazarlar adna tek bir yazardan onay almaldr.
Bir tasla§n sunulma tarihinin ve taslak üzerinde yaplan herhangi bir
önemli de§i³ikli§in tarihinin yaynlanmas gerekir. Bu, özellikle öncelik
anla³mazlklar durumunda önemlidir.
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4. Yaynclarn matematiksel makaleleri ve kitaplar açk ve anla³lr formatta sunma yükümlülükleri vardr ve yaynlanm³ çal³malarda kullanlm³ matematiksel semboller, kelimeler ve cümlelerin yeterince açk
ve anla³lr oldu§undan emin olmaldrlar. Kötü yazlm³ veya sunulmu³
taslaklar geli³tirmeye çal³makszn oldu§u gibi yaynlanmas yaynclar açsndan görevi suistimaldir.
5. Editörler ve yaynclarn sunulmu³ taslaklar dikkatli bir ³ekilde de§erlendirmeleri ve kabul ederlerken objektif kararlar vermeleri gerekir.
Normal olarak bu i³lem uygun hakemler tarafndan olu³turulmu³ raporlar esas alnarak gerçekle³ir, fakat Etik Komisyonu, sunulan tasla§n derginin standartlarnn oldukça altnda oldu§u veya dergiye uygun
bir alanda olmad§ editörler açsndan açk oldu§u durumlarn ve bu
taslaklarn hakemlere gönderilmeksizin red edilebilece§inin de bilincindedir. Bu durumda yazarlar, red nedenleri konusunda nazik bir ³ekilde
gecikmeden bilgilendirilmelidir.
6. Editörlerin, hakemler tarafndan sa§lanan bilgileri ve yapc ele³tirileri
mutlaka içerecek ³ekilde, alnm³ kararlar gecikmeden ve nazikçe potansiyel yazarlara bildirmeleri gerekir. Editörler hakemler tarafndan
yaplan baz yorumlarn Dergi Yayn Kurulu ile snrl olup gizli tutulmas gerekti§ine ve yazarlara kelimesi kelimesine aktarlmamasnn
uygun oldu§una karar verebilirler.
7. Bir yazar, yaynlanm³ makalesindeki bir matematiksel ifadenin veya
bir atfn yanl³ oldu§u bilgisini editörlere iletebilir. Bu bilginin önemli
olmas durumunda, editörün veya tercihen yazarn yazd§ bir düzeltme
yazs veya makaleyi geri çekme yazs yaynlanmas önerilir.
8. Baz durumlarda, bir makaledeki belirli ifadelerin veya atarn do§ru
olmad§ bir ba³ka ki³i tarafndan editörlerin dikkatine sunulabilir. Bu
gibi durumlarda, editörlerin yorumlar dikkatli bir ³ekilde de§erlendirmesi ve orantl bir ³ekilde tepki göstermesi gerekir; yaplan yorumlar
do§ru ise, editörlerin yazarlar tarafndan bir düzeltme veya makaleyi
geri çekme yazs yazlmas konusunda srarl olmalar gerekir.
9. Ender durumlarda, editörler yaynladklar bir çal³mann baz parçalarnn ba³ka bir kaynaktan çalnm³ oldu§una ikna olabilirler. Bu gibi
durumlarda, editörlerin yazarlardan söz konusu çal³mann tamamen
geri çekildi§i yazsn göndermelerini istemesi gerekir; e§er bu yaz gelmiyorsa, editörlerin kendilerinin söz konusu intihalin ayrntlarn veren
bir yaz yaynlamalar gerekir.
10. Ço§u makale ilk önce derginin internet sayfasnda yaynlanr. Bu durum yaynlanm³ makalenin içerdi§i matematiksel hatalarn ve yanl³
atarn veya makalenin ksmen veya bütün olarak çalnt oldu§unun
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ortaya çkmasna olanak sa§layabilir. Yaynclarn tarihsel kayt için
orijinal makaleyi alkoymalar fakat daha ileri bir tarihteki düzeltmeleri, sanki bir basl makaleymi³ gibi, ilave etmeleri önerilir. Ola§and³
durumlarda, yaynclarn söz konusu makalenin yazarlarn iste§i üzerine mi veya yayncnn karar üzerine mi geri çekildi§ini belirtmeleri
gerekir; bu durumda makalenin bir sonraki basl halinin bu karar yanstmas gerekir.
11. Bir dergi veya kitap yayncs, ilgili ki³iye tam olarak bildirmeksizin ve
onun yazl onayn almakszn, bir ki³iyi yaynlarnda editör, editoryal
dan³man veya benzeri bir sfatla ilan etmemelidir. Böyle bir pozisyondan istifa eden bir ki³inin ismi ilan edilmi³ listeden bir an önce
çkarlmaldr.
12. Editör veya editoryal dan³man olarak ilan edilmi³ ki³ilerin derginin
yayn politikalarnn, editoryal süreçlerinin ve standardlarnn farknda
olmalar, ve benimsemeleri, ve yaynclarn bu yazdaki meslek ilkelerine
uymadklarn fark ettikleri ola§anüstü durumlarda harekete geçmeye
istekli olmalar gerekir.

Hakemlerin Sorumluluklar
1. Hakemler de§erlendirdikleri çal³malarn yaynlanmas hakknda dengeli ve ob jektif kararlara ula³mada bütün yazarlarn etik davran³larnn yüksek standartlarna ba§l kalmalar gerekir. Hakemler de§erlendirdikleri bir tasla§n anla³lr olmasna, yenilik içermesine, önemine
ve do§rulu§una bakmal ve ondan sonra bulgularn dikkatli ve yapc
bir ³ekilde editöre rapor etmelidir. Bütün bunlara ra§men, yaynlanm³
çal³mann esas sorumlulu§u yazarlara aittir.
2. Bir makalenin hakemli§ini yapmas istenen ki³i, örne§in eski bir meslekta³nn, çal³ma arkada³nn veya ö§rencisinin çal³masnn hakemli§ini
yapmas istendi§inde, ki³isel veya profesyonel anlamda çkar çat³mas
potansiyeli oldu§unu hissedebilir. Böyle durumlarda, hakem adaynn
editörle çkar çat³mas olasl§n konu³mas ve ancak editörün onay
durumunda hakemli§ine devam etmesi gerekir.
3. Bir makale tasla§nn hakemli§ini kabul ettiklerinde, hakemlerin editörlerin isteklerini ve tasla§n uzunlu§unu dikkate alarak raporlarn
makul bir sürede hazrlamalar gerekir.
4. Hakemlerin incelemekte oldu§u taslaktan edindi§i ayrcalkl bilgileri
kulanmaktan kaçnmas gerekir.
5. ncelemekte oldu§u bir makale tasla§nda intihal veya ba³ka bir etik
d³ davran³n herhangi bir unsurundan ³üphe duyan hakemin, bu kaygsn olabildi§ince çabuk bir biçimde editöre rapor etmesi gerekir.
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Bibliyometrik Bilgileri Kullananlarn Sorumluluklar
1. Matematiksel ara³trmann yetkili otoriteler ve özellikle de matematik
ara³trmalarna fon sa§layanlar tarafndan de§erlendirildi§i ve de§erlendirebilece§i Etik Komisyon tarafndan da kabul edilmekle birlikte,
Komisyon matematiksel ara³trmann iddia edilen kalitesini ve bireylerin veya küçük gruplarn verimlili§ini de§erlendirmek için bibliyometrik
ve di§er ilgili ölçülerin günlük kullanmnda ciddi tehlike görmektedir.
2. Ki³ilerin olas ter i³lemleri için veya bir ödül veya ni³an verilmesi için
yaplan de§erlendirmelerde, kararlarn bibliyometrik verilerin otomatik
sorgulanmasna dayandrlmas kurumlar veya komisyonlar için sorumsuzluktur.
3. Edinilmi³ atf saylarn, etki faktörlerini ve bibliyometrik verileri suni
olarak etkileme amacyla, makaleler yaynlamak veya bir makalenin
içindeki kaynaklar de§i³tirmek etik de§ildir.
4. Yazarlarn bir ba§lants oldu§u dergilerdeki makalelere, özel meslekta³larnn çal³malarna veya kendi çal³malarna uygun olmayan atar
vermesi etik de§ildir.
5. Yaynclarn güvenli olmayan veya ksmi veya tara bibliyometrik bilgiyi kullanarak kendi dergilerinin reklamn yapmalar mesle§i suistimaldir.

Etik Komisyon Çal³ma Esaslar
A³ad§aki çal³ma esaslar Etik Komisyon'un dikkatine sunulan tekil durumlarda Komisyon'a rehberlik edecektir.
P1 Etik Komisyon, sadece etik d³ davran³ iddialaryla ili³kili ki³i veya
kurumlar tarafndan resmi olarak sunulan vakalar dikkate alacaktr.
Komisyon bir ihtilafta taraf olmayanlarca dikkatine sunulan vakalar
dikkate almayacak ve Komisyon'un kendisi etik d³ davran³ örnekleri
arama gayretine giri³meyecektir.
Komisyon kendisinin dikkatine sunulmu³ herhangi bir vakay de§erlendirme önerisini geri çevirebilir. Komisyon, farkl bir karara yol açabilecek önemli yeni bir bilgi olmad§ sürece, karar verdi§i bir vakay
yeniden de§erlendirmeyecektir.
P2 De§erlendirilmesi istenen durumlarn Komisyon Ba³kan'na iletilmesi
gerekir. Resmi bir ³ikayet olmadan Etik Komisyon harekete geçmeyecek
olmasna ra§men, daha önceki resmi olmayan soru³turmalar Komisyon
Ba³kanna ula³trlabilir.
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P3 Komisyon ³ikayet sahibinin, ³ikayetini sunmadan önce, ³ikayet konularn tanmlam³ olmasn ve e§er ³ikayet basl çal³malar hakknda ise,
yaynclar tarafndan olu³turulmu³ etik konularla ilgili süreçleri kullanm³ olmasn bekler.
P4 Komisyon, kanuni soru³turma ba³latlm³ herhangi bir vakay de§erlendirmeye almayacaktr ve bu ³ekilde kanuni soru³turmalar ba³latlm³
bir vakann de§erlendirmesini de durdurabilir. Komisyon bir matematikçi ve onu çal³tran kurum arasnda do§rudan bir çat³ma konusu
olan durumlar de§erlendirmeye almayacaktr.
P5 Resmi bir ³ikayet alnd§nda Etik Komisyon'un izleyece§i do§al süreç
a³a§daki gibi olacaktr:
lk olarak, Komisyon ilk bak³ta ortada bir vaka olup olmad§n ve ³ikayeti de§erlendirmeye almann uygun olup olmad§n belirleyecektir.
E§er vaka de§erlendirmeye alnrsa, o zaman Etik Komisyonu vakann
altnda yatan gerçekleri sorgulamaya ba³layacaktr. Bu sürecin bir parças olarak, Komisyon Ba³kan suçlanan ki³i veya kurumlara özel bir
mektup yazacak ve onlarn ya suçlamalar kabul ederek hemen harekete geçmelerini ve uygun düzenlemeleri yapmalarn veya bu ³ekilde
davranmalarna neden gerek olmad§n Komisyona açklamalarn isteyecektir.
kinci durumda, yani suçlanan ki³i veya kurumlar suçlamalar reddetti§inde veya mektuba hiç cevap vermedi§inde, özellikle intihal suçlamalarnda, Komisyon herhangi bir taraa ba§lants olmayan uzmanlardan söz konusu suçlamalar incelemelerini ve suçlamalarn do§ru olup
olmad§na dair Komisyon'a görü³ belirtmelerini ister. Bu görü³ alnd§nda, Komisyon gerekçeli kararn olu³turur ve ardndan bulgularn
tüm taraara özel olarak iletir.
Komisyon etik d³ davranm³ olarak de§erlendirilen tarafn gecikmeden
ve uygun bir ³ekilde özür dilemesini bekler.
P6 Etik d³ davranmakla suçlanm³ tarafn suçlamalar kabul etmemekte
inat etti§i ve Komisyon'un etik d³ davran³n varoldu§una ikna oldu§u
durumda, Komisyon Avrupa Matematik Derne§i Ba³kan'na Komisyon
Ba³kan tarafndan gönderilecek bir sonuç raporu hazrlar.

Dernek Ba³kan, Yürütme Kurulu'na dan³tktan sonra, örne§in etik
d³ davranmakla suçlanm³ taraf çal³tran Enstitü'nün Ba³kann, söz
konusu ki³ilerin Bölüm Ba³kanlarn, konu ile ilgili editörleri ve yaynclar bilgilendirerek bulgular iletebilir.

Avrupa Matematik Derne§i özel bir vaka için Etik Komisyon'un bulgularn ilan edebilir.
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P7 Komisyon, özel vakalarda ismi geçen ki³ilerin veya kurumlarn ismini
açklamakszn, Avrupa Matematik Derne§i Haber Bülteni'nde faaliyetlerini düzenli olarak rapor edecek ve bulgularn özetleyecektir.
Etik Komisyon üyeleri a³a§daki ilkelere ba§l kalacaktr.

•

Komisyonun her üyesi Komisyon'a sunulmu³ herhangi bir vakada
çkar çat³mas ya³amas durumunda (veya çkar çat³mas görüntüsü verecek herhangi bir durumda), vaka ile ilgili karar alnan
toplantlara ve tart³malara girmeyecek ve an isteyecektir. Bu
durumdaki bir Komisyon üyesinin, Komisyon Ba³kan'n önceden
bilgilendirmesi ve böylece konu ile ilgili hiç bir bilgi veya belgenin
eline geçmemesi gerekir.

•

Komisyon'un tüm üyeleri, bir karar ilan edilinceye kadar, bütün
vakalar gizli tutacaktr; bütün iç tart³malar ve ki³iler hakknda
edinilmi³ bilgiler gizli kalacaktr.

Etik Komisyon'un Görevleri
Avrupa Matematik Derne§i Etik Komisyon'un görev alan, Avrupa Matematik
Derne§i Yürütme Kurulu tarafndan 2010 Baharnda a³a§daki gibi belirlenmi³tir: Etik Komisyon matematiksel yaynlardaki etik d³ davran³lara odak-

lanacaktr. Etik d³ davran³lar, örne§in, intihali, kopya yayn, uygunsuz
atar, abartl kendi kendine atar, dürüst olmayan hakemli§i, ve meslek
ilkelerinin di§er ihlallerini içerir. Komisyon a³a§daki 3 görevden sorumlu
olacaktr:

1. Meslek ilkelerini içeren bu belgeyi hazrlayarak söz konusu soruna farkndal§ arttrmak.
2. Etik d³ davran³ iddialarn dikkatli bir ³ekilde yantlamalar için dergileri ve yaynclar cesaretlendirmek.
3. Ara³trmaclarn etik d³ davran³ iddialarnn pe³inden ko³masna yardmc olmas için Komisyon'a ba³vurmalarna olanak veren bir mekanizma sa§lamak.

Komisyon etikle ilgili di§er uygun sorunlar da çal³ma alanna dahil edebilir.

Etik Komisyon
Avrupa Matematik Derne§i Etik Komisyonu'nun ilk üyeleri a³a§daki gibidir.
Bütün üyeler, 2010 ortasndan 2013 ortasna kadar olmak üzere, üç yll§na
atanm³tr. Üyeler Komisyon'da, ülkelerinin, ba§l bulunduklar matematik
derne§inin veya kurumun temsilcileri olarak de§il tamamen bireysel olarak
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görev yaparlar.
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Üyeler:
Jean-Paul Allouche (Centre National de la Recherche Scientique ve Universite Pierre et Marie Curie, Paris, Fransa)
Graziano Gentili (Universita di Firenze, talya)
Radu Gologan (Academia Romana de Stiinte, Bükre³, Romanya)
Christine Jacob (Institut National de la Recherche Agronomique, Jouy-enJosas, Fransa)
Adolfo Quiros (Universidad Autonoma de Madrid, spanya)
Tomaz Pisanki (Univerza v Ljubljani, Slovenya)
Tatiana Shaposhnikova (Linköpings Universitet, sveç)
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