TAAHHÜTNAME*
MAKALE YAZARI/YAZARLARI:
MAKALE BAŞLIĞI:
Lütfen yanıtlarınızı Evet / Hayır sütununda (X) işareti ile belirtiniz

E

H

Çalışmanızı sisteme yüklemeden önce aşağıdaki 1.-7. Maddelerde yer alan ifadeleri teyit ediniz ve gerekli belgeleri aday makaleniz ile
birlikte sisteme yükleyiniz:
1.Aday makalem, gerekli ise ETİK ONAY belgesine sahiptir ve bu belge sisteme yüklenmiştir.
2.Aday makalem ETİK ONAY alınmasını gerektirmemektedir.
3.Aday makalem, bir kurumdan (MEB, üniversite, hastane vb) veri toplanması gerekiyorsa; ilgili kurumdan veri toplamak için
KURUM İZNİ alınmıştır ve bu belge sisteme yüklenmiştir.
4.Aday makalem, kurum iznini gerektiren çalışma değildir.
5.Aday makalem, gerekli ise ÖLÇEK KULLANIM İZNİ alınmış ve belgesi sisteme yüklenmiştir.
6.Aday makalemde, bir başkasının geliştirdiği veya uyarladığı veri toplama aracı kullanılmamıştır.
7. Aday makalem İNTİHAL PROGRAMINDAN teyit edilmiş ve belgesi sisteme yüklenmiştir.
Aday makalem, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve/ya yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınmamış özgün bir makaledir.
Aday makalem; değerlendirilmek üzere dergiye gönderildikten sonra, hiçbir aşamada, belirtilen yazar isimleri ve sıralaması dışında,
makaleye yazar ismi ekleme/çıkarma/sıralamada değişiklik yapma talebinde bulunmayacağımı taahhüt ediyorum.
Aday makalemi dergiye gönderdikten sonra; her ne sebeple ve hangi aşamada olursa olsun, geri çekme talebinde bulunmayacağımı
taahhüt ediyorum.
Aday makalem, ilk editör incelemesinden geçip yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde makalemin telif haklarının Aile Psikolojik
Danışmanlığı Dergisi’ne devredileceğini kabul ediyorum.
Aday makalem, lisansüstü tezimden üretilmiş ise, bu durum makalemin açılış sayfasında, başlıkta dipnot olarak belirtilmiştir.
Aday makalem, Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi internet sitesi “Makale Yazımı” sayfasında öngörülen yazım kurallarına ve “Yazara
Notlar” sayfasında belirtilen “Makale Şablonu”na göre düzenlenmiştir.
Aday makalem, dergide yayınlanacağı şekliyle açılış sayfasında ismim/kurumum yazılı olarak ve hakemlere gönderileceği şekliyle
ismim/kurumum yazılı olmadan iki nüsha halinde gönderilmiştir.
Hakemlere gönderilecek nüshanın metin ve notlar bölümünde veya belgenin “Belge Özellikleri” penceresinde, kimliğimi belirten
herhangi bir bilgi mevcut değildir.
Bir sayı için dergiye öngörülenden fazla sayıda makale başvurusu yapıldığı veya editör tarafından o sayıya özel bir tematik düzenleme
planlandığı takdirde, yayınlanmaya hak kazanan makaleler arasından belli sayıda makalenin bir sonraki sayıya aktarılacağı bilgisine
sahibim.
Taahhütnamede verdiğim/verdiğimiz beyanların doğruluğunu KABUL EDİYORUM/EDİYORUZ.

Yazar(lar) Adı-Soyadı ve ORCİD
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Tarih ve İmza
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*Bu belgeyi yazar/yazarlar ıslak imza ile imzalayınız ve taratıp sisteme yükleyiniz.
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