
YAZAR KATKI VE TELİF HAKKI DEVİR  FORMU

Yazar 1

Yazar 8

1.YAZAR SORUMLULUĞU, KRİTERLER VE KATKILAR

a.Aşağıdaki uygun kutular, tüm yazarlar adına sorumlu yazar tarafından işaretlenmelidir;

Makale veya bölümleri başka bir dergi veya elektronik yayın tarafından 
değerlendirilmemiştir ve kongre bildirisi dışında daha önce yayınlanmamıştır.

Makale Başlığı

Yayınlanmak üzere gönderilen bilgi ve materyallere önemli ölçüde katkı sağladım.

Yazar 2

Yazar 3 Yazar 4

Yazar 5 Yazar 6

Yazar 7

Makale geçerli ve özgün eseri temsil etmektedir.

Eğer istenirse,  editörlerin ve hakemlerin incelenmesi için makalelerin verilerini 
sağlayacağım.

Sorumlu yazar olduğum takdirde özellikle ticari kaynaklar, çalışmanın inceleme 
kurulu onayı, referansların doğruluğu ve editörlerin kopya üzerinde yaptıkları 
değişiklikler de dahil olmak üzere, çalışmadaki tüm ifadeler tarafından sağlanan, 
kurum dışı fon kaynağının belirtilmesinden sorumlu olmayı kabul ediyorum ve 
eğer sorumlu yazar değilsem, yukarıda belirtilen sorumlulukları sorumlu yazara 
atamayı kabul ediyorum.

Makalenin son halini okudum ve onayladım.
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Yazar 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Konsept ve dizayn

Veri toplama

Veri analizi ve yorumlama

Makalenin yazılması

Makalenin içeriğinin gözden geçirilmesi

İstatistiksel analiz

Denetleme

Diğer (Lütfen belirtiniz)

3.ÇIKAR ÇATIŞMASI

Yazarların olası çıkar çatışmalarını belirtmeleri veya makalelerin çıkar çatışması 
bölümünde  çıkar çatışması olmadığını belirtmeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili özel finansal çıkarlar, fikirler ve bağlılıklar veya makalede ele alınan materyaller 
de dahil olmak üzere tüm çıkar çatışmalarını (örneğin; istihdam, bağlı kuruluşlar, ödenekler 
veya fonlar, danışmanlıklar, hisse sahipliği veya uzman tanıklığı, dosyalanan ve ele alınan 
haklar, kişisel ilişkiler) ilgili yazarın adıyla listeleyin;

Katkıda bulunan yazarların hiçbiri (finansal çıkar veya ilişkiler, makalenin konusu veya 
materyallari ilgili bağlantılar dahil) çıkar çatışmasına sahip değildir.

4.TELİF HAKKI TRANSFERİ

Endoüroloji Bülteni' nde yayınlanma şartı olarak tüm yazarlar; Endoüroloji Derneği' ne yapılan katkı 
veya harhangi bir materyalin bir kısmının telif hakkını vermelidir. 
a. Endoüroloji Bülteni, yazının üzerindeki telif hakkını kalıcı olarak eliinde bulundurur ve yazarlar 
burada yer alan katkılarından veya materyallerden sorumludur.  
b. Yazarlar, yazarın diğer makalelerinde, ders kitaplarında veya ders notlarında yer alan katkıları 
ya da materyalleri yayınlama hakkını saklı tutar.  
c. Yazarlar, içerikteki katkılarının veya herhangi bir materyalin daha önce yayınlanmadığını ve 
başka bir yerde yayınlanmayacağını garanti eder. 
d. Sorumlu yaarın sorumluluğu; kendisinin onayladığı ve içerdiği katkı veya malzemelerden 
sorumlu olduğunu garanti eder.  
e. Yazarlar, bu çalışmaya katkıda bulunduklarını ve çıkar çatışmasını formunu okuduklarını/
imzaladıklarını onaylarlar. 

b. Yazarlığa hak kazanmak için; bütün yazarların yazının içeriğine en az bir kutu işaretlenerek 
katkıda bulunduğu belirtilmelidir.
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5.ETİK ONAY

Resmi bir etik kurul yerine Helsinki Deklarasyonu ilekeleri takip edilmiştir.

   C. 

   B. Etik inceleme kurulu onaylanmış protokol numarası: 

Hayvan deneyleri etik kurulu onaylanmış protokol numarası: 

6. ONAY BEYANI

Yazıların gönderimi ve Katkı Formuna ilişkin sorularınızı Endoüroloji Bülteni' ne gönderebilirisiniz.

Editör Ofisi;
Adres: Prof.Nurettin Öktel Sk. Lale Palas Apt 10-2 Şişli İstanbul

web: www.endouroloji.org.tr T:+90 533 726 72 55 e-mail: dergi@endouroloji.org.tr

İsim

Tarih

Soyisim

İmza

Tüm insan denekler gizlilik garantisi ile onay vermiştir.

Bu imzalarken sorumlu yazar, yukarıdaki 1-6 bölümlerde verilen tüm bilgileri doğrular.

Bu makalede yazarlar dışında başka hiçbir kimsenin maddi bir katkı sağlamadığını 
onaylıyorum. 

Onayda adı geçen tüm yazarların bana makale için izin verdiklerini onaylıyorum.

Sorumlu yazar olarak aşağıdaki kutuları işaretleyiniz;

Kurumsal hayvan deneyleri ve kullanım komitesi onayı vardır.
Kurumsal inceleme kurulu, etik kurul veya etik inceleme kurulu çalışma onayı vardır.

İlgili yazar, uygun kutuları işaretleyerek makale belgelerine uygun ifadeyi onaylamalıdır.   A. 

Aşağıdaki iki bölüm için sadece sorumlu yazarın imzası gereklidir;


YAZAR KATKI VE TELİF HAKKI DEVİR  FORMU
6.4.0.20180228.1.932123
Yazar 1
Yazar 8
1.YAZAR SORUMLULUĞU, KRİTERLER VE KATKILAR
a.Aşağıdaki uygun kutular, tüm yazarlar adına sorumlu yazar tarafından işaretlenmelidir;
Makale veya bölümleri başka bir dergi veya elektronik yayın tarafından değerlendirilmemiştir ve kongre bildirisi dışında daha önce yayınlanmamıştır.
Yayınlanmak üzere gönderilen bilgi ve materyallere önemli ölçüde katkı sağladım.
Yazar 2
Yazar 3
Yazar 4
Yazar 5
Yazar 6
Yazar 7
Makale geçerli ve özgün eseri temsil etmektedir.
Eğer istenirse,  editörlerin ve hakemlerin incelenmesi için makalelerin verilerini
sağlayacağım.
Sorumlu yazar olduğum takdirde özellikle ticari kaynaklar, çalışmanın inceleme kurulu onayı, referansların doğruluğu ve editörlerin kopya üzerinde yaptıkları değişiklikler de dahil olmak üzere, çalışmadaki tüm ifadeler tarafından sağlanan, kurum dışı fon kaynağının belirtilmesinden sorumlu olmayı kabul ediyorum ve eğer sorumlu yazar değilsem, yukarıda belirtilen sorumlulukları sorumlu yazara atamayı kabul ediyorum.
Makalenin son halini okudum ve onayladım.
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1
2
3
4
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6
7
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9
Konsept ve dizayn
Veri toplama
Veri analizi ve yorumlama
Makalenin yazılması
Makalenin içeriğinin gözden geçirilmesi
İstatistiksel analiz
Denetleme
3.ÇIKAR ÇATIŞMASI
Yazarların olası çıkar çatışmalarını belirtmeleri veya makalelerin çıkar çatışması bölümünde  çıkar çatışması olmadığını belirtmeleri gerekmektedir.
Konu ile ilgili özel finansal çıkarlar, fikirler ve bağlılıklar veya makalede ele alınan materyaller de dahil olmak üzere tüm çıkar çatışmalarını (örneğin; istihdam, bağlı kuruluşlar, ödenekler veya fonlar, danışmanlıklar, hisse sahipliği veya uzman tanıklığı, dosyalanan ve ele alınan haklar, kişisel ilişkiler) ilgili yazarın adıyla listeleyin;
Katkıda bulunan yazarların hiçbiri (finansal çıkar veya ilişkiler, makalenin konusu veya materyallari ilgili bağlantılar dahil) çıkar çatışmasına sahip değildir.
4.TELİF HAKKI TRANSFERİ
Endoüroloji Bülteni' nde yayınlanma şartı olarak tüm yazarlar; Endoüroloji Derneği' ne yapılan katkı veya harhangi bir materyalin bir kısmının telif hakkını vermelidir.
a. Endoüroloji Bülteni, yazının üzerindeki telif hakkını kalıcı olarak eliinde bulundurur ve yazarlar burada yer alan katkılarından veya materyallerden sorumludur. 
b. Yazarlar, yazarın diğer makalelerinde, ders kitaplarında veya ders notlarında yer alan katkıları ya da materyalleri yayınlama hakkını saklı tutar. 
c. Yazarlar, içerikteki katkılarının veya herhangi bir materyalin daha önce yayınlanmadığını ve başka bir yerde yayınlanmayacağını garanti eder.
d. Sorumlu yaarın sorumluluğu; kendisinin onayladığı ve içerdiği katkı veya malzemelerden sorumlu olduğunu garanti eder. 
e. Yazarlar, bu çalışmaya katkıda bulunduklarını ve çıkar çatışmasını formunu okuduklarını/imzaladıklarını onaylarlar. 
b. Yazarlığa hak kazanmak için; bütün yazarların yazının içeriğine en az bir kutu işaretlenerek katkıda bulunduğu belirtilmelidir.
5.ETİK ONAY
Resmi bir etik kurul yerine Helsinki Deklarasyonu ilekeleri takip edilmiştir.
   C. 
   B. 
Etik inceleme kurulu onaylanmış protokol numarası: 
Hayvan deneyleri etik kurulu onaylanmış protokol numarası: 
6. ONAY BEYANI
Yazıların gönderimi ve Katkı Formuna ilişkin sorularınızı Endoüroloji Bülteni' ne gönderebilirisiniz.
Editör Ofisi;
Adres: Prof.Nurettin Öktel Sk. Lale Palas Apt 10-2 Şişli İstanbul
web: www.endouroloji.org.tr         T:+90 533 726 72 55         e-mail: dergi@endouroloji.org.tr
Tüm insan denekler gizlilik garantisi ile onay vermiştir.
Bu imzalarken sorumlu yazar, yukarıdaki 1-6 bölümlerde verilen tüm bilgileri doğrular.
Bu makalede yazarlar dışında başka hiçbir kimsenin maddi bir katkı sağlamadığını onaylıyorum. 
Onayda adı geçen tüm yazarların bana makale için izin verdiklerini onaylıyorum.
Sorumlu yazar olarak aşağıdaki kutuları işaretleyiniz;
Kurumsal hayvan deneyleri ve kullanım komitesi onayı vardır.
Kurumsal inceleme kurulu, etik kurul veya etik inceleme kurulu çalışma onayı vardır.
İlgili yazar, uygun kutuları işaretleyerek makale belgelerine uygun ifadeyi onaylamalıdır.
   A. 
Aşağıdaki iki bölüm için sadece sorumlu yazarın imzası gereklidir;
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