
 
TELİF HAKKI DEVİR FORMU 

Yazar(lar) çalışmayı çoğaltma, postayla ve/veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Çalışmanın herhangi bir bölümünün başka bir yayında 
kullanılmasına JOBACS’ın yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Yazar(lar), bu forma konu olan 
çalışmalarına atıf yaparken ve kaynak gösterirken; “Dergi Adı, Çalışmanın Adı, Yazar(lar)ın Adı ve Soyadı, Derginin Cilt No, Derginin Sayı No ve 
Yayımlanma Yılı” bilgilerini eksiksiz bir biçimde verilmelidir.  

Yazar(lar) bu formda yazan tüm kuralları kabul etmiş sayılır. 

Çalışmanın Başlığı  
 

So
ru

m
lu

 Y
az

ar
ın

 Adı, Soyadı  
 

Unvanı  
 

Adresi  
 

E-Posta Adresi  
 

Telefon Numarası  
 

• Bu forma konu olan çalışmanın, tarafım(ız)ca hazırlanan, özgün bir çalışma olduğunu taahhüt ederim/ederiz. 

• Bu forma konu olan çalışmaya, bizzat katılmış olduğumu(zu) ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldığımı(zı) 
taahhüt ederim/ederiz. 

• Yazar(lar) olarak JOBACS’a sunduğum(uz) çalışmanın son halini gördüğümü(zü), incelediğimi(zi) ve 
onayladığımı(zı) taahhüt ederim/ederiz. 

• Bu forma konu olan çalışmanın başka bir yerde basılmadığını ve/veya basılmak için sunulmadığını taahhüt 
ederim/ederiz. 

• Bu forma konu olan çalışmada bulunan/kullanılan metnin, şekillerin ve tüm dokümanların diğer şahıslara ait olan 
telif haklarını ihlal etmediğini (intihal yapılmadığını) taahhüt ederim/ederiz. 

• JOBACS’a sunulan çalışma üzerinde, editör kurulu incelemesinin ardından başlayan hakem süreci devam ederken, 
süreci aksatmaya yönelik ve/veya sebepsiz bir biçimde çalışmayı geri çekemeyeceğimi(zi) taahhüt ederim/ederiz. 

• JOBACS’a sunulan çalışma üzerindeki mali haklarımı(zı), özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım 
ve internet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü hakkımı(zı) JOBCAS’a devretmeyi taahhüt ederim/ederiz. 

• Telif hakkı ihlali nedeniyle, yazar(lar) olarak, üçüncü şahıslarca talep edilecek hak talebi veya açılacak davalarda 
JOBACS’ın hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazar(lar)a ait olduğunu taahhüt ederim/ederiz.  

• Ayrıca bu çalışmada hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifadede bulunmadığımı(zı), araştırma yaparken kanuna 
aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığımı(zı) ve etik kurallara uygun hareket ettiğimi(zi) taahhüt 
ederim/ederiz. 

Yazarın Adı Soyadı Yazarın Unvanı Yazarın İmzası Tarih 

    

    

    
• Birden fazla yazar olması durumunda; bu form tüm yazarlarca imzalanmalıdır.  
• Farklı kurumlarda görev yapan yazarlar; üst bölümdeki çalışma başlığı ve alt bölümdeki bilgileri doldurulmak şartıyla ayrı ayrı 

imzalayarak gönderimini sağlayabilirler.  
• Tüm imzalar ıslak imza olmalıdır. 


