
  

 

 

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ (İzBÜHFD) TELİF 

HAKKI FORMU 

 

Bu telif hakkında geçen çalışma ibaresi İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne sunulan 

başta makale olmak üzere karar incelemesi, çeviri gibi yazar veya yazarları tarafından hazırlanan orijinal 

eserleri belirtmek için kullanılmıştır. Bu eserler belirtilen makale, karar incelemesi ve çeviri olabileceği 

gibi başka türleri de kapsayabilecektir. Yazar veya yazarların sunduğu eserler bundan sonra aksi 

belirtilmedikçe formda kısaca çalışma terimi ile anılacaktır. Bunun dışında, formun bundan sonraki 

bölümlerinde aksi belirtilmedikçe dergi ibaresinden İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi anlaşılacaktır. 

 

1- Yazar ve/veya yazarlar; 

- Dergiye sunulan eserin kendilerine ait orijinal çalışma niteliğinde olduğunu ve hiçbir biçimde 

intihal yapmadıklarını; 

- Eğer tek yazarlıysa yazarın bu çalışmayı bireysel olarak gerçekleştirmiş olduğunu, eğer birden 

fazla yazarlıysa her bir yazarın çalışmaya bireysel olarak katıldıklarını veya katkı sunduklarını 

ve gerek tek yazarlı gerek birden fazla yazarlı olsun çalışmayla ilgili her türlü sorumluluğu 

üzerlerine aldıklarını; 

- Yazar veya yazarların çalışmanın son hâlini gördüklerini ve bunu onayladıklarını; 

- Çalışmanın daha önce bir başka yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını; 

- Çalışma metninin ve metin içerisinde kullanılan şema, harita, şekil ve sair unsurların diğer 

şahısların telif hakkını/haklarını ihlâl etmediğini; 

- Çalışma sırasında ve çalışmanın kendisiyle etik açıdan toplumu, kurumu ve kişileri rencide edici 

herhangi bir olay veya duruma sebebiyet vermediklerini ve çalışmada tüm etik kurallara uymuş 

olduklarını 

Beyan ve taahhüt ederler. 

 

2- Aşağıda genel olarak yazar veya yazarlara verileceği belirtilen haklar (3 üncü madde) dışında, 

çalışmanın yazarı veya yazarları, çalışmanın her türlü yayın, yayım, basım, sunum, dağıtım ve elektronik 

ortama aktarım ve o ortamda sunumuna dair doğacak her türlü telif hakkından İzmir Bakırçay 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı lehine feragat eder ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dekanlığı’nın bu minvalde hiçbir kısıtlama olmaksızın sayılan tüm haklardan yararlanmasına 

izin verirler. 

 

3- Yazar veya yazarların; 

- Teklif hakkı dışındaki patent hakları; 

- Yazar veya yazarların verdikleri veya verecekleri derslerde, yaptıkları veya yapacakları 

sunumlarda ve yazdıkları veya yazacakları kitaplarda çalışmanın tümünü veya bir kısmını 

herhangi bir ücret vermeksizin kullanma hakları; 

- Çalışmayı satmamak veya herhangi başka türlü ticarî bir gelir elde etmemek koşullarıyla, kendi 

amaçları için çoğaltma, öğrencilere dağıtma gibi fikrî mülkiyet haklarından doğan tüm hakları; 



  

Saklıdır. 

 

4- Yazar veya yazarlar, çalışmanın herhangi bir bölümünün bir başka çalışmada kullanılması durumunda 

İzBÜHFD’ne atıf yapılmasını kabûl ederler. 

 

5- Yazar veya yazarlar, çalışmaya ilişkin başta telif hakkı olmak üzere gerçekleştirilen her türlü ihlâle 

ilişkin üçüncü kişilerce talep edilecek hak iddialarında veya açılabilecek dâvalarda İzmir Bakırçay 

Üniversitesi’nin, İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın veya Dergi 

editörü/editörlerinin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve bulunmayacağını taahhüt ederler. 

 

6- Yazar veya yazarlar, çalışmada hiçbir suç unsurunun bulunmadığını, kanuna aykırı hiçbir ifadeye yer 

verilmediğini, çalışmaya ilişkin araştırma yapılırken veya veri toplanırken kanuna aykırı hiçbir durumun 

yaratılmadığını, bu yönlü malzeme ve veri kullanılmadığını, çalışma ile ilgili tüm yasal izinlerin alındığı 

ve tüm etik kurallarına uyulduğunu beyan ve taahhüt ederler. 
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