
 

YAZAR KATKI FORMU 
 

MAKALE  NO. :    RCR - __ __ __ __ __ 

MAKALE BAŞLIĞI :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 

SORUMLU YAZAR :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 

1. Yazarlık hakkı aşağıdaki tabloda sunulan kriterlerden en az 3 tanesinde katkıda bulunmuş olmayı gerektirir. 

2. Tüm yazarların makale taslağını hazırlamaları veya içerik açısından önemli entelektüel ve eleştirel inceleme yapmaları 
zorunludur. 

3. Makalenin baskıdan önceki son versiyonunun onaylanması tüm yazarların sorumluluğundadır. 

4. Tüm yazarların ilk 3 maddede belirtilen koşulları karşılamaları zorunludur. 

5. Belirtilen katkı sayısı ve koşulları karşılamayan kişiler makalenin son bölümünde “Teşekkür” başlığı altında  belirtilmelidir. 

6. Bu kurallar Council of Science Editors (CSE) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) kılavuzları 
çerçevesinde oluşturulmuştur. Ayrıntılı bigi için: http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3376 
www.icmje.org/ethical_1author.html 

 
 

KATKI TÜRÜ AÇIKLAMA KATKIDA  BULUNANLAR  
(İsmin ilk harfi. Soyisim şeklinde: Örn: M. Yılmaz) 

FİKİR Araştırma ve/veya makale için fikir ya da hipotezin 

oluşturulması 

 

TASARIM VE DİZAYN  
Sonuçları ulaşmak için yöntemlerin planlanması 

 

DENETLEME Proje ve makalenin organizasyonu ve seyrinin 

gözetimi ve sorumluluğu 

 

KAYNAKLAR  
Proje için hayati önem taşıyan personel, mekân, 

finansal kaynak, araç ve gereç sağlanması 

 

MALZEMELER Biyolojik malzemeler, reaktifler ve sevk edilen 

hastalar 

 

VERİ 

TOPLAMA 

VE/VEYA 

İŞLEME 

Deneylerin yapılması, hastaların takibi, verilerin 

düzenlenmesi ve bildirilmesi için sorumluluk almak 

 

ANALİZ VE/VEYA YORUM Bulguların mantıklı açıklaması ve sunumu için 

sorumluluk almak 

 

LİTERATÜR  TARAMASI Gerekli olan bu fonksiyon için sorumluluk almak  

YAZI YAZAN Makalenin tümü veya asıl bölümün yaratılması için 

sorumluluk almak 

 

ELEŞTİREL  İNCELEME Makaleyi teslim etmeden önce sadece imla ve dil bilgisi 

açısından değil, aynı zamanda entelektüel içerik açısından 

yeniden çalışma yapmak. 

 

 

SORUMLU YAZAR :   …………………………………………………………………………….. 

İMZA :   …………………………………………………………………………….. 

TARİH :   …………………………………………………………………………….. 

http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3376
http://www.icmje.org/ethical_1author.html


 
 

 

ARAŞTIRMALARDA İNSAN DENEKLER VE HAYVANLARIN KORUNMASI HAKKINDA BİLDİRİM 
 
 
Çalışmamı(zı)n insan denekleri açısından, 2000 yılında revize edilmiş ve ilgili kurumsal Etik Komitesi tarafından onaylanmış olan 1975 
Helsinky beyanına uygun olduğunu onaylarım. 

 

Ayrıca, hastalardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır. 

 

 
 Sorumlu Yazar (tüm yazarlar adına)                           Tarih        İmza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çalışmam(ız)da laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımı için kurumsal ve ulusal kılavuzu izlediğimi(zi) onaylarım. 

 

 
 Sorumlu Yazar (tüm yazarlar adına)     Tarih        İmza 

 


