
TELİF HAKLARININ DEVRİ VE KORUNMASINA DAİR ŞARTLAR VE ETİK İLKELER 
 

Yazının Adı: 
Atıf Bilgileri:  
Sorumlu Yazarın Adı ve Adresi: 
E-mail adresi: 
 
 
Feminist Tahayyül: Akademik Araştırmalar Dergisi’nde yayınlanmak üzere sunulan yazıların 
bilimsel, etik ve hukuki tüm sorumluluğu yazarlara aittir. 
 
Yazar(lar):     
 

a) Dergiye sundukları çalışmanın özgün olduğunu, başka bir yerde yayınlanmadığını, aynı 
anda başka bir yere daha yayınlanmak üzere sunulmadığını, daha önce başka bir dilde 
yayınlanmadığını; 

b) Sunulan çalışma tek yazarlı ise yayının kendilerine ait olduğunu, herhangi bir şekilde yazar 
düzeyinde katkı sunmuş olan başka birinin katkısı olmadığını ve yazının tüm 
sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; 

c) Şayet birden fazla yazarlı bir çalışma sunulmuş ise, yazarların isim sırasının katkı düzeyini 
yansıttığını ve çalışmanın tüm sorumluluğunu tüm yazarların birlikte aldıklarını; 

d) Şayet birden fazla yazarlı bir çalışma sunulmuş ise ve yazarlar makalenin sadece belirli bir 
kısmı için sorumluluk aldıysa, bunun yazıda belirtilmiş olduğuna; 

e) Yazar(lar)ın gönderilen ve yayınlanan makalenin son halini gördüklerini ve 
onayladıklarını; 

f) Yazarlar etik kurulun onay izni gerektiren bir çalışmayı sundukları takdirde (Anket, 
mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak yapılmış 
çalışmalar), gerekli izinleri aldıklarını ve bu izni gerektiği takdirde sunabileceklerini; 

g) Veri toplama süreci (ampirik çalışmalar için) ve analizinde herhangi bir tahrifat 
yapılmadığını; 

h) Yazı içerisinde atıf yapılan diğer kişilerin çalışmalarının doğru aktarıldığını; 
i) Yazıda herhangi bir grubu, kişiyi, kişilik özelliğini aşağılayacak ve ötekileştirecek bir 

ifadeye yer verilmediğini; 
j) Sunulan yazının oluşmasına katkıda bulunmuş doğrudan ve dolaylı finansal desteklerin 

ifade edildiğini; 
k) Çalışmalardaki her türlü etik ihlal yazarların sorumluluğunda olduğunu, etik ihlal tespit 

edildiğinde makalenin yayınlanmış olsa bile yetkili kişiler bilgilendirilerek yayından 
kaldırılacağını; 

l) Sunulan yazıdaki metnin, görsel ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını 
ihlal etmediğini; 



m) Yazar(lar)ın, Feminist Tahayyül’de yayınlanan eser(ler)i üzerinde telif hakkına sahip 
olduğunu ancak yazının ilk kez yayınlanma hakkının Feminist Tahayyül’e ait olduğunu; 
yazının yazar ve Feminist Tahayyül dergisine atıf yapılarak kaynak gösterilerek 
paylaşılabileceğini; 

n) Telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda 
Feminist Tahayyül: Akademik Araştırmalar Dergisi ile dergi editörlerinin hiçbir 
sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğunu;  

o) Feminist Tahayyül’de yayınlanan yazılarının herhangi bir bölümünün başka bir yayında 
ancak Feminist Tahayyül’e atıfta bulunulması şartıyla izin verildiğini kabul ederler.   
 

Bu bildiri yazı Feminist Tahayyül: Akademik Araştırmalar Dergisi’ne gönderilmeden önce tüm 
yazarlar tarafından okunmalı ve yazının yayınlanması durumunda tüm yazarlar tarafından 
imzalanmalıdır.  

 

 
Yazar Adı ve Soyadı 

 
 

Yazarın İletişim Bilgileri: 
 


