
 

 

TELİF SÖZLEŞMESİ VE YAZAR KATKILARI FORMU 

 
Makale Başlığı: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Aşağıda imzaları bulunan yazarlar, yukarıda başlığı beyan edilen 

yazının içeriğiyle ilgili Research in Sports Science veİstanbul 

Üniversitesi Cerrahpaşa’nin hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul 

ederler. 

 

Telif 

Aşağıda imzası bulunan yazarlar;  

 Gönderilen makalenin (metin, tablolar, figürler, grafikler, 

görseller ve ilgili diğer içeriğin) özgün olduğunu, 

yayınlanmak için başka bir dergiye gönderilmediğini, 

daha önce kısmen ya da tümüyle başka bir yerde 

yayınlanmadığını, 

 Eğer makale kısmen ya da tümüyle yayınlandıysa, 

Research in Sports Science’de yayınlanmak için gerekli 

tüm izinlerin alındığını ve orijinal telif hakkı formu ile 

diğer gerekli belgelerin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’a 

ve ilgili kişilere gönderileceğini, 

 Makalenin başkalarının kişisel ya da mülkiyet haklarını 

ihlal etmediğini garanti eder ve yazının içeriği ile yazıyla 

ilgili tüm diler yasal sorumlulukları kabul ederler. 

 Yazarlar bu formu imzalayarak, makalenin Research in 

Sports Science’da yayına kabul edilmesi durumunda 

Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası 

lisansı (CC BY-NC 4.0) yayınlanacağını ve bu lisansın, atıf 

vermek koşuluyla makalenin üçüncü taraflar tarafından 

ticari kullanım dışında paylaşılabileceğini ve adapte 

edilebileceğini kabul ederler. CC BY-NC 4.0 lisansıyla ilgili 

detaylı bilgi için 

https://creativecommons.org/licenses/by-

nc/4.0/deed.tr  

 Makaleyle ilgili, telif hakkı dahil patent ve diğer mülki 

haklar yazarlarda saklıdır. 

 

 

 

Yazarlık 

Research in Sports Science yazarlık konusunda ICMJE önerilerini 

benimsemektedir. Yazar olarak listelenen herkesin aşağıda 

belirtilen 4 ICMJE kriterini karşılaması gerekmektedir: 

1. Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için 

verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve 

yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak; VE 

2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin 

eleştirel incelemelerini yapmış olmak; VE 

3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve 

onaylamış olmak; VE 

4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve 

doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde 

soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini 

vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu 

olmayı kabul etmek. 

 

Yazar olarak belirtilen her kişi yazarlığın dört kriterini karşılamalıdır 

ve bu dört kriteri karşılayan her kişi yazar olarak tanımlanmalıdır. 

Dört kriterin hepsini karşılamayan kişilere başlık sayfasında 

“Teşekkür” bölümünde belirtilmelidir. 

 

Aşağıda imzası bulunan yazarlar, yukarıda belirtilen koşullara göre 

yazarlık kriterlerini karşıladıklarını beyan ederler. 

 

Katkı Türü: Aşağıdaki bölümü doldururken “Katkı Türü” kısmına 

lütfen ilgili numarayı yazınız. 

 

1. Fikir - 2. Tasarım - 3. Denetleme - 4. Kaynaklar - 5. 

Malzemeler - 6. Veri Toplama ve/veya İşleme - 7. 

Analiz ve/veya Yorum - 8. Literatür Taraması- 9. 

Makale Yazımı - 10. Eleştirel İnceleme 

 

Bu form tüm yazarlar tarafından imzalanarak makale 

gönderimi sırasında diğer dosyalarla birlikte online makale 

sistemine yüklenmelidir. Yazarlar aynı formu imzalayabilir 

ya da ayrı ayrı imzalanmış formları da gönderebilirler. 

 

 
               Yazar                             Katkı Türü           İmza                      İmza Tarihi 
 
1. ………………………………….  ……………………………………….  …………………………..  …………………………… 
 
2. ………………………………….  ……………………………………….  …………………………..  …………………………… 
 
3. ………………………………….  ……………………………………….  …………………………..  …………………………… 
 
4. ………………………………….  ……………………………………….  …………………………..  …………………………… 
 
5. ………………………………….  ……………………………………….  …………………………..  …………………………… 
 
6. ………………………………….  ……………………………………….  …………………………..  …………………………… 
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7. ………………………………….  ……………………………………….  …………………………..  …………………………… 
 
8. ………………………………….  ……………………………………….  …………………………..  …………………………… 
 
9. ………………………………….  ……………………………………….  …………………………..  …………………………… 


