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TELİF HAKKI SÖZLEŞMESİ VE YAZARLIK BİLGİLENDİRMESİ 

 
 

Makalenin başlığı: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Aşağıda imzası bulunan yazarlar, Van Tıp Dergisi ve 
Yayıncı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yayınlanması 
amacıyla gönderdikleri makale içeriği ile ilgili tüm sorumluluğunun 
kendileri ait olduğunu kabul ederler. 
 
Makalenin Orijinalliği 
• Gönderilen yazı (metin, tablolar, şekiller, grafikler, resimler ve 
diğer ilgili içerikler) orijinaldir ve yayımlanmak üzere başka bir 
dergiye gönderilmemiş, daha önce kısmen veya tamamen başka 
bir dergide yayınlanmamıştır, 
• Yazının tamamı veya bir kısmı yayınlanmışsa, Van Tıp Dergisi'nde 
yayınlanması için tüm izinler verilmiş olup, orijinal telif hakkı 
formu ve gerekli diğer belgeler Van Tıp Dergisi'ne iletilecektir, 
 
Üçüncü Taraf Materyallerin Kullanımı 
• Yazarlar, makalede başkalarının kişisel veya mülkiyet haklarını 
ihlal etmediğini garanti eder ve bu makalenin içeriğinin 
sorumluluğunu ve makale ile ilgili diğer tüm yasal sorumlulukları 
kabul eder, 
 
Telif Hakkı, Lisans ve Haklar 
• Yazarlar bu formu imzalamaları, üçüncü tarafların orijinal 
çalışmaya uygun atıf yaparak içeriği ticari olmayan amaçlarla 
paylaşmasına ve uyarlamasına izin veren Creative Commons 
GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) ile lisanslandığı 
anlamına gelir. 
• Herhangi bir makalenin telif hakkı yazar(lar)a aittir. Telif hakkı 
sözleşmesi ile; 
1. Yazarlar, bu sözleşme ile Van Tıp Dergisi’ne, makaleyi 
yayınlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için 
yetki verir. 
2. Yazarlar, orijinal yazarları ve alıntı ayrıntıları tanımlandığı 
sürece, herhangi bir üçüncü kişiye makaleyi özgürce kullanma 
hakkı verir. 
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3. Bu lisanstaki hiçbir şey, bir yazarın çalışmalarının bütünlüğünü 
ve sahipliğini koruma hakkını bozmaz veya kısıtlamaz. 
4. Makale ilgili tüm ticari haklar, yazarlara aittir.  
5. Makalenin yayınlanmak üzere kabul edilmemesi durumunda 
sözleşme sona erecek ve hem dergi hem de yayıncı, içerik üzerinde 
herhangi bir hakka sahip olmayacaktır. 

Yazarlık 

Yazarlık için ICMJE önerileri aşağıdaki şekildedir Van Tıp Dergisi bu 
önerilere uyar. 
     1. İşin konseptine veya tasarımına önemli katkıda bulunur; veya 
çalışma için verilerin elde edilmesi, analizi veya yorumlanmasını 
sağlar; VE 
     2. Çalışmanın taslağını hazırlar veya önemli entelektüel içerik 
için eleştirel olarak gözden geçirir; VE 
     3. Yayınlanacak versiyonun nihai onayını verir; VE 
     4. İşin herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile 
ilgili soruların uygun şekilde soruşturulmasını ve çözülmesini 
sağlamak için işin tüm yönlerinden sorumlu olduğunu kabul eder. 
Yazar olarak eklenenenlerin tümü bu maddelerin hepsini 
karşılamalıdır, bu maddelerden biri veya birkaçını karşılamayanlar 
yazar olarak eklenmemeli, teşekkür bölümünde bahsedilmelidir.  
 
Aşağıda imzası bulunan yazarlar, yukarıda belirtilen hüküm ve 
koşullara göre yazarlığa uygun olduklarını kabul ederler. 
 
Katkı Türleri: Aşağıdaki tabloya “Katkı Türünü” doldururken ilgili 
numarayı kullanınız. 
   
Aşağıdaki tablonun “Katkı Türü” bölümü. 
1. Konsept, 2. Tasarım, 3. Denetim 4. Finansman, 5. 
Materyaller, 6. Veri Toplama ve/veya İşleme,  7. Analiz 
ve/veya Yorumlama,  8. Literatür Taraması,  9. Yazma - Orijinal 
Taslak, 10. Yazma – İnceleme ve Revizyon, 11. Kritik İnceleme, 12. 
Yazılım ve Görselleştirme Desteği 

 
 
 
 

                İmza                          Tarih 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf

