
Dergi Adı : JARSS Anestezi Dergisi (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi)
Tarih  :

Makale Başlığı :

Sorumlu Yazarın
Adı Soyadı  :

Adresi  :

TC Kimlik No  :

Cep telefonu  :

E-posta :

Diğer Yazarların

Adı Soyadı  :

Sorumlu yazar olarak tüm yazarlar adına;

a. Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu;

b. Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu 
aldıklarını;

c. Sunulan makalenin tüm yazarlarından makaleyle ilgili tüm mali hakları JARSS’ne devretme ve formda 
yer alan taahhütlerde bulunma hususunda yetki aldığımı, bu nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm 
uyuşmazlıklardan sorumlu olacağımı;

d. Tüm yazarların sunulan makalenin son hâlini gördüklerini ve onayladıklarını;

e. Tüm yazarlarla ilgili e-posta ve posta adreslerinin Çevrimiçi Makale Gönderme ve Değerlendirme 
Sistemine doğru girildiğini;

f. Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;

g. Editörden onay alınmadıkça herhangi bir geri çekme talep edemeyeceğimi;

h. Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal 
etmediğini;

i. Atıf gösterme şartı ile tüm tarafların bu dergide yayınlanan makalenin herhangi bir formattaki kopyalarını 
paylaşabileceğini beyan ve kabul ediyorum.

Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına yayımcı kuruluşun belirtilmesi ve 
dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir.

Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali gerekçesiyle üçüncü şahıslarca oluşabilecek hak isteminde yayıncı 
kurumun ve dergi editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, hukuki ve cezai olarak her ne ad altında 
olursa olsun, bana ait olduğunu taahhüt ederim. Ayrıca makaleyle ilgili çalışmalar yapılırken kanuna aykırı 
herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığımı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve etik kurallara 
uygun hareket ettiğimi taahhüt ederim.

Adı - Soyadı

İmza

TELİF HAKKI DEVİR FORMU

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Yayın Organı / Official Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists’ Society
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Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi 
Yazar Katkı Beyanı  

Tarih:

Makale Başlığı:

Ulusal ve uluslararası indeksleme düzenlemeleri ile ilgili olarak “JARSS” dergisi, 2022 yılından itibaren “Yazar 
Katkı Beyanı” içeren makaleleri yayınlayacaktır.

Lütfen talimatları izleyiniz ve “Yazar Katkı Beyanı”nı doldurunuz.

Yazarlık kriterlerine ilişkin ICMJE yönergelerine (http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-
and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html) dayalı olarak ve Yayın Etiği Komitesi 
[COPE, (https://publicationethics.org/)], tarafından tavsiye edildiği gibi yapmanız gereken her bir yazarın 
makaleye nasıl katkıda bulunduğunu netleştirmektir.

Bir yazarın adı birden çok kez görünebilir ve her yazar adı en az bir kez görünmelidir.  

Tek yazarlar için aşağıdaki ifadeyi kullanınız: 

Yazar, aşağıdakilerin sorumluluğunu kabul eder: çalışma fikri ve tasarımı, veri toplama, sonuçların analizi 
ve yorumlanması ve makale hazırlama. Aşağıdaki rollere veya görevlere karşı bir kişinin adını atayan bir liste 
oluşturmanız gerekir:

• Çalışma fikri veya tasarımı

• Veri toplama

• Veri analizi ve yorumlama

• Makalenin taslağının hazırlanması

• Makalenin kritik revizyonu

• Diğer (çalışma denetimi, fonlar, materyal, vb...)

• Yayınlanacak versiyonun son onayı

Son aşama olarak tüm ortak yazarların adlarının yazılması gerektiğini unutmayınız. Katkı beyanını hazırladıktan 
sonra, dergiye göndermeden önce tüm ortak yazarlar tarafından imzalandığından emin olunuz.

Örnek:

Yazarlar makaleye katkıyı aşağıdaki şekilde onaylarlar: 

Çalışma fikri veya tasarımı: X. Yazar, Y. Yazar

Veri toplama: Y. Yazar

Sonuçların analizi ve yorumlanması: X. Yazar, Y. Yazar. Z. Yazar

Taslak çalışmayı hazırlama: Y. Yazar. Z. Yazar. 

Tüm yazarlar (X, Y, Z) sonuçları gözden geçirdi ve makalenin son hâlini onayladı.
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Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi 
Yazar Katkı Beyanı   

Yazar Katkı Beyanı   

Rol                                  Yazar (lar)     

Çalışmanın fikri veya tasarımı     ----------------------------------------------

Veri toplama       ---------------------------------------------- 

Veri analizi ve yorumlama     ----------------------------------------------

Makalenin taslağının hazırlanması     ----------------------------------------------

Makalenin kritik revizyonu     ----------------------------------------------

Diğer (çalışma denetimi, fonlar, materyal, vb...)  ----------------------------------------------

Tüm yazarlar sonuçları gözden geçirmiş ve makalenin son hâlini onaylamıştır.

Bu yazar katkı beyan formu, tüm yazarlar adına makalenin sorumlu yazarı tarafından imzalanmıştır.

Ad                                   İmza                                  Tarih

-------------------------          -----------------------                  -----------------

  




