
TÜRK UYKU TIBBI DERGİSİ   
Yazarlık, Yayın Hakkı Devri, Maddi Yardım ve Teşekkur̈-Kabul İzni 

 
TEŞEKKÜR VE KABUL BEYANI BÖLÜMÜ, SORUMLU YAZAR TARAFINDAN İMZALANMALI. SON BÖLÜM İSE MAKALEDE İSMİ GEÇEN BÜTÜN  

YAZARLAR TARAFINDAN İMZALANMALIDIR.  
MAKALE BAŞVURUSUNDA FORM DOLDURULARAK ONLİNE SİSTEME YÜKLENMELİDİR.  

BU FORM GEREKİRSE, İMZA İÇİN HER BİR YAZAR TARAFINDAN DOLDURULMAK ÜZERE FOTOKOPİ İLE ÇOĞALTILABİLİR.  

 
Adı Soyadı : ........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
Makale Numarası : ............................................................................................................................. ............................................................................................................. 
 
Makalenin İsmi : ................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
Sorumlu Yazar :  ................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 

YAZARLIK KRİTERLERİ  
Bu makalenin yazarı olarak, aşağıda yer 

alan koşulları kabul ediyorum:  
• Çalışmanın içeriğine yönelik sorumluluk aldım.  
• İçeriğinin oluşturulmasına, verilerin 

toplanmasına veya analizine katkım oldu.  
• Makalenin taslağına veya içeriğindeki 

eleştirel duzeltmelerdë katkım oldu. 
• Makalenin son şeklini okudum ve onayladım. 

 
Telif HAKKI 

 
Telif hakkı oluşturulmuş olup toplum tarafından 

kullanıma açıktır. Orijinal olduğunu, daha önce 

yayınlanmadığını ve yayınlanmak uzerë değerlendirme 

aşamasında olmadığını beyan ederim. 

 
YAYIN HAKKI ŞARTNAMESİ 

 
Bu başvuru ile makalemizin değerlendirme ve 

duzeltilmesinin,̈ Türk Uyku Tıbbı Dergisi tarafından 

yapılma haklarını; imza yetkisi, kopyalama ve başka 

şekillerde çoğaltılmasını da içeren yayın haklarını ve 

basım haklarını Galenos Yayınevi’ne veriyorum. 
 

Bu çalışmanın daha önce yayınlanmadığını, yayınlanması 

için değerlendirilmek uzerë gönderilmediğini ve 

değerlendirme aşamasında olmadığını, belirtilen sunum(lar) 

dışında başka bir yerde yayınlanmadığını onaylıyorum. 

 

AÇIKLAMA  
DOĞRUDAN DESTEK KAYNAKLARI  
 Bu çalışmaya destek veren kaynak(lar) yoktur.  

 Bu çalışma için maddi ve materyal destek kaynakları 

makalede tanımlanmış ve aşağıda sıralanmıştır. 

 
 
 
ÇIKAR ÇATIŞMASININ BELİRTİLMESİ 
 
 Ben ve arkadaş(lar)ımın birbiriyle çelişen maddi veya kişisel ilişkimiz olmamıştır. 
 

 Bu makale için ben ve arkadaş(lar)ımın doğrudan veya dolaylı 

ilişkileri veya Maddi ilgileri aşağıda belirtilmiştir: 
 
Maddi veya diğer ilişki Organizasyon (lar) adı  

İşveren .......................................................    
Konsultan̈...................................................  

  

    
   

Ödul/Maddï yardım .................................   
 
Honoraryum..............................................  
Konuşmacı veya danışmanlık...............  
Vakıf veya Dernek....................................  
Diğer maddi veya materyal yardım..... 

 
TEŞEKKÜR VE KABUL BEYANI  
Sorumlu yazar olarak, aşağıdaki maddeleri onaylıyorum:  
• Bu makalede yer alan ancak; yazarlık kriterlerini tam karşılamayan kişilerin tumü̈ 

(teknik yardım, yazma ve duzeltmë yardımı, veri toplama, analiz) belirtilmiştir. 

(1) isimleri Teşekkur̈bölumündë yer almaktadır.  
(2) Teşekkur̈bölumündë profesyonel veya maddi ilişkiler açıklanmıştır. 
• Teşekkur̈bölumundë̈ isimleri bulunan kişilerin tumu,̈̈bu bölumdë yer 
alacaklarına ilişkin yazılı onay vermiştir.  
İmza Tarih 

 
 
 

Yazarın Adı, Soyadı Çalışmaya katkısı Tarih İmza 

1...............................................  .................................................................. ....................... ....................... 

2............................................... .................................................................. ....................... ....................... 

3...............................................  .................................................................. ....................... ....................... 

4...............................................  .................................................................. ....................... ....................... 

5............................................... .................................................................. ....................... ....................... 

6...............................................  .................................................................. ....................... ....................... 

7...............................................  .................................................................. ....................... ....................... 
 
 

www.tutd.org.tr adresinden temin edilebilir. 


