
           

 

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU 
 
Biz aşağıda imzaları bulunan yazarlar olarak, başlığını aşağıda beyan ettiğimiz yazıyla ilgili tüm içeriklerin dergiye 
ulaşıncaya kadar Turkish Journal of Urology ve Türk Üroloji Derneği’nin hiç bir sorumluluk taşımadığını kabul ederiz.  
 
Yazı başlığı: ......................................................................................................................................................................... 

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

 
Sunduğumuz bu yazının (metinler, tablolar, şekiller, grafikler, resimler diğer tüm içerikler dahil olmak üzere) özgün 
olduğunu, herhangi bir başka dergiye halen yayınlanmak üzere gönderilmediğini, daha önce kısmen de olsa 
yayınlanmadığını, eğer tümüyle ya da bir bölümü yayınlandı ise Turkish Journal of Urology’de yayınlanabilmesi için 
gerekli her türlü izinlerin alındığını ve bu izinlerle ilgili gerekli belgelerin Turkish Journal of Urology ve Türk Üroloji 
Derneği'ne gönderileceğini garanti ederiz. 
 
Yazının ve tüm içeriklerin yerel ve uluslararası tüm telif haklarından feragat etmeyi kabul ederek sorumluluğu üstlenir 
ve imza ederiz. Bu vesileyle yazının yerel ve uluslararası tüm telif hakları, yazı Baş Editör tarafından iade ya da ret 
edilinceye kadar geçen sürede ve kabul edildikten sonra da Turkish Journal of Urology’e devredilmiştir. Bununla 
birlikte biz yazarların aşağıdaki hakları saklıdır (Aşağıdaki bütün durumlarda yazının Turkish Journal of Urology 
tarafından yayınlandığına dair tam olarak referans verilmelidir). 
 

1. Telif hakkı dışında kalan patent ve benzeri tüm tescil edilmiş olan haklar. 
2. Yazarların bilimsel dergiler ve kitaplardaki yayınları dışında kalan eğitim faaliyetlerinde yazının tümü ya da bir 

bölümünü ücret ödemeksizin kullanmak hakkı. 
3. Yazıyı satmamak koşulu ile kendi amaçları için bir takvim yılı içinde en fazla 50 adet çoğaltma hakkı. 
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Bu form tüm yazarlar tarafından imzalandıktan sonra Online Makale Sistemi'ne yüklenmeli ve aşağıdaki adrese 
gönderilmelidir. Tüm yazarların imzaları aynı sayfada olabileceği gibi her yazar ayrı ayrı imzalayarak da 
gönderebilir. 
 
AVES Yayıncılık Ltd. Şti 
Adres : Büyükdere Cad. 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul  
E-mail : info@avesyayincilik.com  
Faks : +90 212 217 22 92 

 


