(Ek2-b)
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ VE TELİF HAKKI DEVİR FORMU
1- Dergi Adı:
2- Makalenin Başlığı:
3- Yazar/Yazarların Adı-Soyadı (makaledeki sıralama esas alınarak):

4- Sorumlu Yazar (sadece sorumlu yazar doldurmalı):
Adı-Soyadı:

Cep Telefonu:

E-posta:

Adres:

Makale yazarlarından biri olarak beyan ederim ki;
•
•
•

•

•

•

Yukarıda adı geçen makalenin başka bir yerde yayımlanmadığını veya yayımlanmak üzere
sunulmadığını,
Makalede yer alan metin, şekil ve diğer materyallerin, herhangi birinin mevcut telif haklarını veya diğer
haklarını ihlal etmediğini,
Yukarıda isimleri belirtilen yazarlar, sunulan çalışmaya katkıda bulunmuş olup, makalenin MTA
Yerbilimleri ve Madencilik Dergisi’nde yukarıda belirtilen yazar sıralamasıyla yayımlanmasına
oybirliği ile onay verildiğini,
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Redaksiyon
Kurulu mevzuatına göre işleme, çoğaltma, temsil, basım, dağıtım ve çevrimiçi iletim başta olmak üzere
tüm mali haklarını hiçbir sınırlama olmaksızın ücretsiz olarak Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü’ne, gayri kabili rücu olarak, kabul ve beyan ile devrettiğimizi (Kamu Kurum ve
Kurumlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre, bilaücret tüm
telif haklarıyla birlikte),
Katkıda Bulunan(lar) veya varsa, katkıda bulunanın işvereninin, telif hakkı dışındaki tüm mülkiyet
haklarını elinde bulundurur ve bu kapsamda;
a) patent,
b) bu makalenin tüm bölümlerini yazarların gelecekteki çalışmaları için kitaplarda, derslerde, sınıf
öğretiminde veya sözlü sunumlarda ücretsiz olarak kullanma,
c) nüshaları satışa sunulmamak kaydıyla makaleyi kendi amaçları için çoğaltma hakkına sahiptir.
Ancak, makalenin veya burada yer alan herhangi bir materyalin burada izin verilen herhangi bir
ortamda çoğaltılması, postalanması, iletilmesi veya başka bir şekilde dağıtılması veya kullanılması,
Dergiye atıfta bulunulmasını gerektirir.

MTA Genel Müdürlüğü’ne devrettiğimi, gayri kabili rücu olarak, kabul ve beyan ederim.
Yazarın Adı-Soyadı
TC Kimlik numarası*
Tarih
İmza
*Türk yazarlar kimlik numaralarını; yabancı yazarlar pasaport numaralarını (veya yoksa ehliyet numarası, kimlik
kartı numarası vb.) bildirmelidirler. Eser birden fazla yazar tarafından hazırlanmış ise bu form her bir yazar
tarafından ayrı ayrı doldurulmalıdır.

