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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİKLERİ 

“TÜRKİYE GEÇİLMEZ” TEMALI 
 

BİLİMSEL MAKALE YARIŞMASI 
 

BAŞVURU FORMU VE TELİF HAKKI DEVRİ FORMU 

Son Gönderim Tarihi: 2 Temmuz 2021 

Yarışma Sonucunun Açıklanması: 11 Temmuz 2021 

Makalenin Başlığı  
Makalenin 
Yazarı/Yazarları  

 

 
 

Yazar(lar) kabul ve taahhüt eder(ler): 

a. Sunulan makalenin, yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu, 
b. Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu 

aldıklarını, 
c. Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını, 
d. Sunulan makalenin bir kısmı ya da tamamının başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başka 

bir yere sunulmamış olduğunu, eşzamanlı olarak başka bir yerde değerlendirme aşamasında bulunmuyor 
olduğunu, 

e. Makalede bulunan metin, şekil, tablo ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini, 
f. Makalenin içinde yer alan bilgilerin sorumluluğunun yazar(lar)ına ait olduğunu, 
g. Derginin “Makale Yayım İlkeleri ve Yazım Kuralları”na (dergipark.org.tr/tr/pub/deusosbil/writing-rules) 

uymayı kabul ettiklerini, 
h. Sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve 

internet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını sınırsız olarak kullanılmak üzere 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ettiklerini, 

i. Yazar sıralamasının başvuru sırasında verilen sırada olduğunun ve derginin kabul ettiği etik ilkeleri gereğince 
yazar ekleme çıkarma ve yazar sıralaması değişikliğinin talep edilemeyeceğini, 

j. Yazarlar, makalenin yasal ve etik kurallara uygun olarak hazırlandığını, aksi biçimde ifade, malzeme ya da 
yöntem kullanılmadığını. 

 
 
Yukarıda bilgileri verilen makale, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yükseköğretim kurumlarında kayıtlı yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
Anma Etkinlikleri kapsamında “Türkiye Geçilmez” temalı Bilimsel Makale Yarışması için değerlendirilmek üzere 
sunulmaktadır. Dereceye giren makalelerle birlikte, seçici kurul tarafından yarışmaya katılması uygun görülen 
makaleler Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde hakem değerlendirmesinden geçirilmek 
suretiyle yayımlanabilir. Makalenin yayına kabul edilmesi halinde makalenin telif hakkı Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne devredilmiş olup Dergi Yayın Kurulu makalenin yayınlanabilmesi 
konusunda yetkili kılınmıştır.  

 

 

Makaleyi Teslim Eden Yazar  
Adı Soyadı    
Posta Adresi   
E-posta   
Telefon No   
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Yukarıdaki konular dışında yazar(lar)ın aşağıdaki hakları ayrıca saklıdır: 

• Telif hakkı dışındaki patent vb. bütün tescil edilmiş hakları, 
• Makalenin bir kısmını ya da tümünü derslerinde, sözlü sunumlarında ve konferanslarda kullanma hakkı, 
• Makalenin bir kısmını ya da tümünü satış amaçlı olmamak koşulu ile akademik faaliyetleri için çoğaltma 

gibi fikri mülkiyet hakkı, 

Yukarıdaki haklar dışında makalenin çoğaltılması, postalanması ve diğer yollardan dağıtılması, ancak Dokuz 
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin izni ile yapılabilir. Makalenin tümü ya da bir kısmından 
atıf yapılarak yararlanılabilir. 

 
Sıralama 
No 

Yazar Adı Soyadı 
Author(s) Name Surname 

Tarih 
Date 

İmza 
Signature 

1.    

2.    

3.    

 
*Bu belge tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Yazarlar farklı yerlerde/kurumlarda bulunuyorsa, imzalar ayrı 
formlarda gönderilebilir. Belgenin ıslak imzalı hali tarayıcıda taranmalı ve yarışma başvurusu sırasında makale 
dosyası ile birlikte gönderilmelidir.  
*Yazarlar, e-Devlet Kapısı üzerinden alacakları öğrenci belgelerini başvuru sırasında e-posta ekinde diğer başvuru 
evrakları ile birlikte göndermelidir.  
*Makalenin yarışma için kabul edilmemesi veya dergide yayınlanmak üzere yapılan hakem değerlendirmesi 
aşamasında yayına kabul edilmemesi durumunda bu belge geçersizdir. 


