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YAYIN HAKKI DEVİR FORMU
Uluslararası hakemli hemşirelik araştırmaları dergisine göndermiş olduğum(uz) Makale Adı:
………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
başlıklı makalenin intihal, aşırma ve diğer yasa dışı kullanımlardan bertaraf edilerek her türlü bu
yöndeki sorumluluğu yazar(lar) olarak tek taraflı kabul ediyoruz. Makalemiz orijinal olup, aynı anda
farklı bir yayın organına değerlendirmek amacıyla gönderilmemiştir. Makale üzerindeki her türlü
hakkımızı koşulsuz olarak maddi ve manevi anlamda hiçbir beklenti olmaksızın dergiye devir
ettiğimi(zi) beyan ediyoruz. Makalemi(zin) derginizde yayınlanması durumunda makale üzerindeki
bilimsel ve literatür bilgilerinin alana fayda sağlaması adına atıf yapılarak kullanılmasında bir sorun
görmüyoruz. Bir hak talebinde bulunmuyoruz. Bu durum için kullanıcılardan sözlü ya da yazılı izin
belgesi talep etmiyoruz. Makalemi(zin) “kitap, broşür” gibi farklı bir yayın organında kısmen ya da
tamamen kullanılması durumunda ise makaledeki sorumlu yazardan yazılı izin alınmasını talep
ediyoruz. Makalenin dergi yönetiminin onayı ve izni olmadan farklı (Internet ve diğer on-line araçlar
dahil) dağıtımının ve dağılımının yapılması durumunda dergiyi ve yönetimini sorumlu
tutmayacağımızı beyan ediyoruz. Dergi açık online bir dergi olması nedeniyle makalenin izin almaya
gerek kalmaksızın sistemden indirilerek kullanılmasına ve yayınlanmasına izin veriyoruz. Dergiye
göndermiş olduğumuz aşağıda bilgileri bulunan makalenin dergi yönetiminin kabul ettiği ve edeceği
şekilde düzeltmeleri, red ve diğer işleyişini kabul ediyoruz. Oluşabilecek olumsuzluklarda derginin
yayın kabul ve yazarlara bilgi kısmında yer alan şartları peşinen kabul ediyoruz. Yazar(lar) arasında
oluşan ve oluşabilecek her türlü sorundan aşağıda imzası bulunan kişilerin sorumluğu olduğunu beyan
ediyoruz. Makalenin yayınlanmasında oluşan gecikme ve diğer aksaklıklar durumunda bir talebimizin
olmayacağını peşinen beyan ederiz. Her türlü hukuki sorunda derginin bağlı olduğu Basın Yayın
Savcılığı’na bağlı mahkemelerin sorumlu olduğunu kabul ederiz. Makale sisteme yüklendikten sonra
yayını hiçbir koşulda geri çekmeyeceğimizi, sonuç ile editör kararına göre hareket edeceğimizi kabul
ederiz.
Bu belge ile adı belirtilen metin ve ekindeki tablo, resim ve diğer bilgilerin bulunduğu ilişikteki
“makalenin/eserin” (şu anda bilinen ve daha sonra geliştirilecek olan) bütün formlarda ve medyada,
dünyanın her yerinde, bütün dillerde, genişletme ve yenileme dahil devir hakkının tüm koşullarında
makale/eser yayınlandığında veya yayına kabul edilirse telif hakkını Uluslararası Hakemli Hemşirelik
Araştırmaları Dergisi’ne devrediyorum. Bu devir makine tarafından okunabilir formlar ve elektronik
erişim sistemlerine katılım dahil bilgisayar programları ve sistemleri ile birlikte kullanım açısından
makalenin sunumunu uyarlama hakkını da kapsar.
SORUMLU YAZAR
Adı ve Soyadı:
Unvan ve Kurum:
Adres:
Eposta:
Tarih:
İmza:
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Yazar/Yazarlar* Adı Soyadı

Kurum

Tarih

İmza

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*Yazar isimleri, makalede yer alması gereken isim sırasına göre yazılmalıdır.

İş bu belge toplam iki sayfadan oluşmakta olup ilgili yazar(lar) tarafından onaylanmıştır. Bu belge
dergi yönetiminin uygun görmesi ve gerekli durumlar için istenmiş olup, beş yıl boyunca dergi
yönetiminde “editörlerinde” saklı tutulacaktır. Dergi yönetimi yazarlara herhangi bir belge sunmak ve
imza etmek zorunda değildir. Yazar(lar), hakemler ve editörler üzerinde bir hak iddiasında
bulunamaz. Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun
ve Hükümleri’ne tabi hareket eder. Yazar(lar) da bunu kabul ve imza eder.

NOT: Tamamlanmış ve imzalanmış “Yayın Hakları Devir Formu” makalenin yüklendiği sırada, dergi sisteminde
yer alan ilgili bölüme .pdf formatında yüklenmelidir.

