
Telif Hakları Devir Formu

Yayıncı (“Dergi”): Avrasya Ekonomileri Dergisi

Makalenin başlığı (“Makale”):

Makalenin yazarları (“Yazarlar”):
Ad

Soyad

E-posta
adresi

Telefon
no

İmza

Her Yazar, Makale üzerindeki telif haklarını, özellikle  yayın, çoğaltma, basım, dağıtım ve internet 
yoluyla da dahil olmak üzere her türlü ortama iletim haklarını Avrasya Ekonomileri Dergisine 
devretmeyi kabul ve taahhüt eder.
Ayrıca, her Yazar, ayrı ayrı:

• Makalenin tüm Yazarların özgün çalışması olduğunu, 
• Makaleye tüm Yazarların katkı sağladıklarını,
• Makaledeki bütün analiz ve fikirler için tüm Yazarların bütün sorumluluğu üstlendiklerini,
• Makalede hiçbir suç unsuru ve/veya kanuna aykırı bir ifade olmadığını,
• Makalede intihal ve/veya diğer etik ihlalleri yapılmadığını,
• Makalenin araştırma aşamasında kanuna aykırı herhangi bir yöntem kullanılmadığını ve 

gerekli bütün etik kurulu izinlerinin alındığını,
• Makalede yer alan şekil, grafik ve/veya tabloların başka şahısların ve/veya kurumların telif 

haklarını ihlal etmediğini,
• Makalenin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında başka bir yayın kuruluşunda veya 

elektronik web ortamında yayınlanmadığını, ve basılmak amacıyla gönderilmediğini,
bildirir ve taahhüt eder.
Tüm Yazarlar, yukarıda özetlenen söz konusu taahhütlerin yerine getirilmemeleri halinde, üçüncü 
taraflarca açılabilecek bütün telif hakkı, intihal ve benzeri davalarda, Avrasya Ekonomileri 
Dergisinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını da kabul ederler.

Tarih:



Author’s Agreement Form for Transfering Copyrights

Publisher (“Journal”): Journal of Eurasian Economies

Title of the article (“Article”):

Author(s) of the article (“Author(s)”):
First
Name

Last
Name

E-mail
address

Phone
no

Signa-
ture

Each Author agrees and commits to transfer his/her copyrights of the Article to the Journal of 
Eurasian Economies, especially on publication, reproduction, printing, distribution, transmission on 
every kind of platform including via the internet.
In addition, each Author, separately accepts and commits to the following:

• The Article is an original work of all of the Authors. 
• All of the Authors contributed to the Article.
• All of the Authors take all the responsibility for the analyses and ideas in the Article.
• The Article contains no criminal elements and/or no expressions against the law.
• The Authors did not plagiarize and/or violate other ethic codes.
• For the research process of the Article no unlawful or illegal approach was utilized, and all 

of the necessary permissions of the relevant ethics committee were obtained.
• All of the figures, graphs and/or tables in the Article do not violate the copyrights of other 

people and/or entities. 
• The Article is not already published nor sent for publication by any other publisher as well 

as electronically on the web, neither within Turkey nor abroad.
All of the Authors accept that in any legal action taken by third parties with respect to copyrights, 
plagiarism, etc., the Journal of Eurasian Economies bears no responsibility in the case of 
nonfulfillment of any of the obligations/commitments summarized above.

Date:


