
Form TÇB 1.0 

Dergi – Telif Transfer ve Çıkar Çatışması Bildirim Formu  

Lütfen Bölüm A ve B tamamlayın ve bu formu (TÇB 1.0) info@jeads.org adresine gönderin. 

Dokumanı imzalayın (ama elektronik olarak değil) ve tarayıcından geçirdikten sonra gönderin. Bu formu 

doldurup, imzalayıp ve geri gönderdikten sonra tüm sözleşme koşullarına uymayı kabul etmiş 

bulunmaktasınız.  

Acil Yardım Afet Bilimi  

Bölüm A. Telif Transfer Formu 

Acil Yardım ve Afet Bilimi’nde 

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

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

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

başlıklı el yazmasının yayınlanması amacı ile değerlendirilmek üzere gönderiyor ve aşağıdaki şartları 

kabul ediyoru(m)uz. 

 El yazmasının her türlü yayın hakkı, Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi’ne aittir. 

 El yazmasının bilimsel, etik ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. 

 El yazması orijinaldir. Daha önce yurtiçinde/yurtdışında, Türkçe/yabancı dilde 

yayınlanmamıştır veya yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında değildir. 

 El yazması değerlendirilmek üzere dergiye gönderildikten sonra, hiçbir aşamada, yayın hakları 

devir formunda belirtilen yazar isimleri ve sıralaması dışında, makaleye yazar ismi eklenemez, 

silinemez ve sıralamada değişiklik yapılamaz.  

 El yazması derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır. 

 Gerek gördüğü takdirde editör, makale içinde değişiklik yapılmasını yazarlardan talep 

edebilir. 
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Form TÇB 1.0 

Bölüm B. Çıkar Çatışması Bildirimi 

1. Bu çalışma yapılır iken, yapılan araştırma konusu ile ilgili direkt bağlantısı bulunan herhangi bir 

ilaç firmasından, tibbi alet, gereç ve malzeme sağlayan ve /veya üreten bir firma veya herhangi bir 

ticari firmadan, çalışmanın değerlendirme sürecinde, çalışma ile ilgili verilecek kararı olumsuz 

etkileyebilecek maddi ve/veya manevi herhangi bir destek alınıp/alınmadığı,  

2. Ayrıca, bu çalışma ile ilgili olarak herhangi bir aile bireyinin veya yazarların çıkar çatışması 

potansiyeli olabilecek, bilimsel ve tıbbi komite üyeliği veya üyeleri ile ilişkisi, danışmanlık, 

bilirkişilik, herhangi bir firmada çalışma durumu, hissedarlık ve buna benzer durumlarının 

olup/olmadığı,  

3. Ayrıca, makale hazırlanırken; veri toplanmasında, sonuçların yorumlanmasında, makalenin 

yazılmasında herhangi bir çakışma alanı bulunup/ bulunmadığı açık bir şekilde belirtilerek tüm 

yazarlar tarafından imzalanarak onaylanmıştır. 

□ El yazmasının tarafsızlığı ile ilgili bilinmesi gereken herhangi bir mali katkı veya diğer çıkar çatışma 

olasılığı YOKTUR. 

□ El yazmasının tarafsızlığı ile ilgili bilinmesi gereken herhangi bir mali katkı veya diğer çıkar çatışma 

olasılığı VARDIR (Ne tip bir irtibat olduğu, yapılan mali antlaşma şekli, kişi ve/veya iş ilişkisi veya 

amacı aşağıda verilmiştir).  

……………..…………………………………………………………………………………………….. 

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

……………………....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

              Ad, Soyadı                                      Tarih                                   İmza 

1-…………………………………… …………………… ………………………….. 

2-…………………………………… …………………… ………………………….. 

3-…………………………………… …………………… ………………………….. 

4-…………………………………… …………………… ………………………….. 

5-…………………………………… …………………… ………………………….. 

6-…………………………………… …………………… ………………………….. 

7-…………………………………… …………………… ………………………….. 

8-…………………………………… …………………… ………………………….. 

9-…………………………………… …………………… ………………………….. 

10-…………………………………… ………………….. …………………………..  

 


