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Makalem, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamıştır,
yayıma kabul edilmemiş ve değerlendirilmek üzere başka
bir dergiye gönderilmemiştir.
Çalışmamın yayıma kabul edilmesi durumunda esere
ilişkin 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
(FSEK’in) 21. maddesinde düzenlenen “İşleme Hakkı”nı,
22. maddesinde düzenlenen “Çoğaltma Hakkı”nı, 23.
maddesinde düzenlenen “Yayma Hakkı”nı, 24.
maddesinde düzenlenen “Temsil Hakkı”nı ve 25.
maddesinde düzenlenen dijital iletim de dâhil olmak üzere
“İ̇şaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla
Umuma Yayın”, yeniden iletim, umuma iletim, temsil
yetkisi ve üçüncü kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere
erişimi sağlamak suretiyle umuma iletim hakkını ve işbu
sözleşmede belirlenen diğer hakları; yer, sayı ve muhteva
itibariyle gayrimahdut, süre itibariyle ise işbu
sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan
kanunun öngördüğü koruma süresince münhasıran
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları
Dergisi’ne devrettiğimi kabul ederim.

On behalf of all authors, as the corresponding author of
the manuscript, I warrant that the manuscript submitted
is my/our own original work; all authors participated in
the work in a substantive way and are prepared to take
public responsibility for the work; I was authorised by all
authors to transfer all royalties related with the manuscript
and to enter into a binding contract with International
Journal of Islamic Economics and Finance as detailed in
this Copyright Release Form, and I will be responsible in
the event of all disputes that have occurred and that may
occur, all authors have seen and approved the manuscript
as submitted; all the information asked from the author/s
has been given correctly, the manuscript has not been
published and is not being submitted or considered for
publication elsewhere; the text, illustrations, and any
other materials included in the manuscript do not infringe
upon any existing copyright or other rights of anyone.

Yayıncı, eserin aslını ya da kopyalarını herhangi bir
şekilde veya yöntemle tamamen veya kısmen çoğaltıp
yayımlayabilir. Yetkilendirilmiş yazar, eserin radyo-TV,
uydu ve kablo gibi telli ya da telsiz araçlarla yayın ve
yeniden yayın hakkı, umuma iletim, yeniden iletim,
temsil yetkisi ile dijital iletim de dâhil olmak üzere
üçüncü kişilerin seçtikleri yerde ve zamanda esere erişimi
sağlamak suretiyle umuma iletim, yeniden iletim ve
temsil yetkisi hakkını yayıncıya devir ve temlik etmiştir.
Çalışmanın bütün yazarları adına yetkilendirilmiş yazarı
olarak, devir ve temlik ettiğim haklar bakımından devre
ehil olduğumu, eser üzerinde üçüncü kişilerin herhangi
bir hakkının bulunmadığını, işbu sözleşme ile yayıncıya
devrettiğim hakların kendime ait olduğunu ve daha önce
hiç kimseye bu hakları devretmediğimi; üçüncü kişilerin
eserin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak
iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve
diğer yasal sorumlulukların kendime ait olacağını;
yayıncının bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da
derhal ve nakden tazmin edeceğimi ve yayıncının bu
nedenle işbu sözleşmeyi feshetme yetkisinin de
bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
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