
YAZAR KATKI FORMU

Yazı başlığı; 

Yazarlık hakkı aşağıda belirtilen kriterleri içerir. Yayında adı geçen tüm yazarların aşağıda belirtilen kriterleri mutlaka sağlıyor 
olmaları gerekir.

1.  Çalışma fikrinin oluşmasına, tasarımına, veri toplama ve işlenmesine, analiz veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunmak,
2.  Yayına hazır hâle getirilmiş çalışmaya yayımlanabilir onayı verebilmek,
3.  Yapılan çalışmanın bilimsel ve etik kurallara uygun olarak araştırıldığı, tartışıldığı ve sonuçlandırıldığını, böylece çalışmanın 

tamamından sorumlu olduğunu kabul etmek.

• Yukarıda belirtilen kriterleri taşıyan yazarların isimleri çalışmada sırayla bildirilmelidir.  Yukarıdaki koşulların tümünü 
karşılamayan yazarlar, yazının son bölümünde “Teşekkür” başlığı altında belirtilebilir.

• Sorumlu yazar, çalışmanın yayımlanmasından sonra, gerektiğinde veri ve ek bilgi sağlamalıdır.

Bu formda belirtilen koşullar, Bilim Editörleri Konseyi [Council of Science Editors (CSE)] ve Uluslararası Tıp Dergi Editörleri Komitesi 
[International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)] kılavuzlarına göre hazırlanmıştır (www.cse.org, www.icmje.org).

KATKI TÜRÜ AÇIKLAMA KATKIDA BULUNAN YAZARLAR

FİKİR/KAVRAM Araştırma ve/veya makalenin hipotezini veya 
fikrini oluşturmak

TASARIM Sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak yöntemi
tasarlamak, planlamak

DENETLEME Çalışmanın yürütülmesini organize etmek, 
ilerlemesini gözetmek ve sorumluluğunu almak

KAYNAK VE  
FON SAĞLAMA

Çalışma için gerekli personel, mekân, finansal
kaynak ve araç-gereçleri sağlamak

MALZEMELER Biyolojik materyaller ve sevk edilen hastalarla
ilgili sorumluluk almak

VERİ TOPLAMA  
VE/VEYA İŞLEME

Hastaların takibi, ilgili biyolojik materyallerin 
toplanması, verilerin düzenlenmesi ve
raporlanması, deneylerin yapılması vb. konularda 
sorumluluk almak

ANALİZ - YORUM Bulguların değerlendirilmesi ve 
sonuçlandırılmasında sorumluluk almak

LİTERATÜR  
TARAMASI

Literatür taranmasında sorumluluk almak 

MAKALE YAZIMI Çalışmanın tamamının ya da önemli bölümlerinin 
yazılmasında sorumluluk almak

ELEŞTİREL  
İNCELEME

Çalışmanın teslim edilmesinden önce, dil ve 
yazınsal düzeltmelerden bağımsız olarak, bilimsel 
anlamda çalışmayı yeniden değerlendirmek

Sorumlu Yazar İmza Tarih

Bu form, SORUMLU YAZAR tarafından imzalandıktan sonra  
Online Makale Sistemine yüklenmeli ve   
info@bayt.com.tr adresine de gönderilmelidir.  

BAYT
Ziya Gökalp Cad. 30/31, 06420 Kızılay, Ankara
E-mail: info@bayt.com.tr
Faks: +90 312 431 3602
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