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TELİF HAKKI VE YAYINCILIK POLİTİKASI ONAY FORMU 

Makale Başlığı (TR)  

 

Makale Başlığı (İNG)  

 

 

Sorumlu Yazarın Bilgileri 

Ad Soyad  

TC Kimlik No  

Sabit Telefon  

Cep Telefon  

İş Adresi  

 

Bu formda imzası bulunan yazarlar, yukarıda başlığı belirtilen çalışmayla ilgili olarak hiçbir konuda Dil Konuşma ve Yutma 

Araştırmaları dergisinin sorumlu olmadığını kabul ederler.   

Makalenin yazar(lar)ı, 

a) Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu; 

b) Gönderilen yazıların, daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş veya yayım için kabul 

edilmemiş olduğunu (herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve 

tarihi dipnot olarak belirtilmelidir); 

c) Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini; 

d) Gerekli değerlendirme süreçleri sonucunda basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim dahil olmak üzere her türlü 

kamuyla paylaşma haklarının Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi’ne ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

Buna rağmen yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin 

a) Patent hakları; 

b) Telif hakkı dahil bütün tescil edilmemiş hakları; 

c) Yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı; 

d) Çalışma künyesini belirtmek (dergide yayınlanan eserin bağlantısını da sağlayarak) koşuluyla kişisel internet sitelerinde veya 

üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı. Yazarlar çalışmalarının yayınlanması üzerine çevrimiçi ortamlarda ve/veya 

sosyal ağlarda (kişisel internet sayfalarında, ders içeriği internet siteleri, Researchgate, Academia, vb.) yayınlayabilir. 

e) Makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır. 

Ancak yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahip olmakla birlikte, makalenin herhangi 

bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi 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.  

Yazar(lar), makalede yer alan telife konu tüm unsurların telif temizliğinden sorumludur. Bu kapsamda makalede yer alan her türlü 

içeriğin ve telif unsurlarının özgünlüğü, yazarın üçüncü kişilerle yaşayabileceği telif sorunları tamamen Dil Konuşma ve Yutma 

Araştırmaları Dergisi’nin dışındaki konular olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
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Yazarlar telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca yapılacak hak talebi veya açılacak davalarda Dil Konuşma ve Yutma 

Araştırmaları Dergisi Editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğunu taahhüt eder. 

Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir 

malzeme ve yöntem kullanmadıklarını, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldıklarını ve etik kurallara uygun hareket ettiklerini 

garanti eder.    

Yazar(lar), bu sözleşme kapsamında, Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi’nin ülkemizdeki akademik yayıncılığa katkı 

babında dergi yayıncılığı yaptığını; ticari bir iş ve işlem içinde olmadığını; içeriğe müdahil olmadığını; içeriğe ilişkin sorumluluğun 

tamamen kendilerinde olduğunu beyan eder. 

Bütün yazarlar, çalışmada belirtilen sıraya göre aşağıdaki formu doldurup imzalamalıdır. Diğer yazar/yazarlara ulaşılamaması 

sebebiyle imzalarının alınamaması durumunda yazışma yazarı, ilgili yazar/yazarların çalışmanın tüm aşamalarından haberdar 

olduklarını ve diğer yazarların sorumluluklarını kabul eder. 

 

No. Unvan Ad-Soyad ORCID ID Kurum ve 

Departman Bilgisi 

e-posta Telefon İmza 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 

 

 

 

 

 

 

 


