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Telif Hakkı Devri ve Çıkar Çatışması Beyan Formu 

Makale Başlığı:….........…………………………………………………………………………………. 

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

Sorumlu Yazar:…………………………………………………………………………………………. 

Kurum Adı:…...………………………………………………………………………………………… 

E-posta: ……………….………………………………………………………………………………… 

Telefon:…………….……………………………………………………………………………………. 

Telif Hakkı ve Yazarlık 

Yukarıda başlığına yer verilen makalemizin aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarları, 

 Tüm yazarların çalışmaya ismi eklenecek düzeyde bireysel katkı yaptıklarını,

 Makalenin özgün olduğunu, başka herhangi bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmediğini

ve Bilgi Dünyası Dergisi değerlendirme süreci tamamlanmadan gönderilmeyeceğini, daha

önce yayımlanmadığını veya yayına kabul edilmediğini,

 Makalenin içeriği, sunduğu sonuç, bilgi, bulgu ve yorumları konusunda Üniversite ve

Araştırma Kütüphanecileri Derneği Bilgi Dünyası Dergisi Sahibi, Baş Editör ve Editör

Kurulu’nun hiçbir sorumluluk taşımadığını,

 Çalışma ve yayın etiğine tam olarak uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 Sorumlu yazar olarak, yukarıda başlığını belirtmiş olduğum makalenin, 5846 sayılı Fikir ve

Sanat Eserleri Yasasının 22. maddesi gereğince çoğaltma, 23. maddesi gereğince yayma ve

25. maddesi gereğince her türlü taşıyıcı materyal üzerinde veya elektronik ortamda kamuya

iletim haklarını Bilgi Dünyası Dergisi Yayın Kurulu’na karşılıksız, koşulsuz ve süresiz olarak

devrettiğimi; makalemle ilgili devrettiğim hakları dilediği zaman, mekân ve koşullarda

kullanmaya Bilgi Dünyası Dergisinin sahibi olarak Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri

Derneği’ni yetkili kıldığımı kabul ve taahhüt ederim.
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Çıkar Çatışması Beyanı 
 

Yazarlar, makaleleriyle ilgili çıkar çatışmalarını (varsa) bildirmelidirler. Eğer makalede dolaylı veya 

dolaysız ticari bağlantı (varsa istihdam edilme, doğrudan ödemeler, hisse senedine sahip olma, firma 

danışmanlığı, patent lisans ayarlamaları veya hizmet bedeli vb. gibi) veya çalışma için maddi destek 

veren kurum mevcut ise yazarlar, kullanılan ticari ürün, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını 

ve/veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu bildirmelidir. 

 

Bilgi Dünyası Dergisi, yazarların tüm olası çıkar çatışmalarını açıklamasını istemektedir. 

 

 

Yazar Adı-Soyadı           Çıkar Çatışması      Detaylar (Varsa) 

 

1. ……………………………………   Var / Yok  ………………………  

2. ……………………………………  Var / Yok  ………………………  

3. ……………………………………   Var / Yok  ………………………  

4. ……………………………………   Var / Yok  ………………………  

5. ……………………………………   Var / Yok  ………………………  

 

 

 

Bu “Telif Hakkı Devri ve Çıkar Çatışması Beyan Formu”, yazıda listelenen tüm yazarlar 

tarafından imzalanmıştır. Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve yazının son halinin çalışmanın 

aşağıda listelenen bütün yazarları tarafından okunduğunu ve onaylandığını taahhüt ederiz. 

 
 

 

Yazar Adı-Soyadı        İmza          Tarih  

1. .…………………………………........….…. …………………………………….........….. ............ 

2. .…………………………………........….…. …………………………………….........….. ............ 

3. .…………………………………........….…. …………………………………….........….. ............ 

4. .…………………………………........….…. …………………………………….........….. ............ 

5. .…………………… ……………........….…. …………………………………….........….. ............ 

 

Not: Bu form bütün yazarlar tarafından imzalanmalıdır. 
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