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Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörlüğüne, 

Makale Başlığı: 

 

 

 

Makale Türü: Telif    O      /       Çeviri   O       /      Kitap Tanıtımı  O     /       Diğer  O  

Yazar/lar Unvan Adı-Soyadı:  

Eserden sorumlu yazarın bilgileri 

Adı Soyadı – TC:  

Adresi:  

e-posta:  

Telefon/Faks:  

Bu makalenin yazarları olarak, aşağıda yer alan açıklama ve koşulları kabul ediyoruz. 

1. Makalenin orijinal bir çalışma olduğunu, 

2. Daha önce yurtiçinde/yurtdışında, Türkçe/yabancı dilde başka bir yerde herhangi bir başka dergide 

yayımlanmak üzere verilmediğini, yayınlanmadığını, eğer tümüyle ya da bir bölümü yayınlandı ise yukarda adı 

geçen dergide yayınlanabilmesi için gerekli her türlü iznin alındığını, belirtilen sunum(lar) dışında başka bir 

yerde sunulmadığını beyan ederim. 

3. Tüm yazarların makaleyi gördüğünü ve sunulması için kabul ettiğini,  

4. Çalışma sırasında etik açıdan toplumu, kurumu veya kişileri rencide edici herhangi bir olay olmadığını, 

makalenin tüm etik kurallara uyduğunu, makalenin; içeriği, sunduğu sonuçları ve yorumları konusunda, BOZOK 

ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ’nin hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul ederiz. 

5. Aşağıdaki maddelerde belirtilen haklarımız saklı kalmak kaydı ile makalenin her türlü yayım, basım, sunum, 

dağıtım ve elektronik ortamda sunulmasından doğan telif hakkını BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ DERGİSİ’nin hiçbir kısıtlama olmadan kullanabilmesine izin verdiğimizi kabul ve garanti ederiz. 

Yukarıda bahsedilen maddelerin dışında yazarların aşağıda verilen hakları saklıdır. 

1- Telif hakkı dışında kalan patent hakları, 

2- Yazarların ders, sunum ve kitap gibi çalışmalarında makaleyi ücret ödemeksizin kullanabilme hakkı, 

3- Satmamak üzere kendi amaçları için makaleyi çoğaltma. 

Makalenin telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek sorumluluğu üstlenir ve imza ederiz. 

Bu vesileyle makalenin telif hakkı BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Yönetim 

Kurulunadevredilmiş ve yayımlanabilmesi konusunda yetkili kılınmıştır. 

 Telif Hakkı devir sözleşmesini okuyunuz. Bu formu doldurunuz ve imzaladıktan sonra derginin editörüne 

gönderiniz. 

Yazar/lar Adı ve Soyadı Tarih İmza 

   

   

Satır sayısı yazar sayısına göre artırılabilir/azaltılabilir. Makalenin Yayın Kurulunca yayına kabul edilmemesi durumunda bu belge 
geçersizdir. 
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