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Yeni Fikir Dergisi Telif Hakkı Anlaşması Formu
Sorumlu Yazar
Çalıştığı kurum
Posta adresi
E-posta
Telefon Numarası
Makalenin Başlığı
Çalışma Gönderim Tarihi
Yazar(lar) aşağıdaki hususları kabul etmiş sayılır:
Sorumlu yazar olarak tüm yazarlar adına:
•
Sunulan makalenin yazar(lar)ın kendilerine ait bir çalışma olduğunu;
•
Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;
•
Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini;
•
Tüm yazarlarla ilgili e-mail ve posta adreslerinin Yenifikir Dergisi’nin Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi’ne doğru girildiğini;
•
Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;
•
Sunulan makalenin tüm yazarlarından makaleyle ilgili tüm mali haklarını Yenifikir Dergisi’ne devretme ve formda yer alan taahhütlerde
bulunma hususunda yetki aldığımı, bu nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olacağımı;
•
Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;
•
Sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve İnternet yoluyla iletim de dahil
olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını Yenifikir Dergisi’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederim.
Çalışmanın değerlendirme süreci sonucunda kabul alması durumunda, metnin sonuna aşağıdaki ifadeler eklenecektir:
Beyan ve Açıklamalar
1. Bu çalışmanın yazarları, araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyduklarını kabul etmektedirler.
2. Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması beyan edilmemiştir.
3. Bu çalışma, intihal tarama programı kullanılarak intihal taramasından geçirilmiştir.
Bununla beraber yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün
başka bir yayında kullanılmasına Yenifikir Dergisi’nin yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir.
Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir. Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali
nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda “Yenifikir Dergisi ve Dergi Editörlerinin” hiçbir sorumluluğunun
olmadığını, tüm sorumluluğun Sorumlu yazar olarak bana ait olduğunu taahhüt ederim. Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı
ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığımı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri
aldığımı ve etik kurallara uygun hareket ettiğimi taahhüt ederim.

Yazarlar Listesi
Tüm yazarlar ıslak imza kullanmalıdır. Yazarların birlikte imzalamaları mümkün değilse, form ayrı ayrı yüklenebilir.
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