TELİF HAKKI VE YAZAR SÖZLEŞMESİ

Makale Adı

:

Yazar(lar)

:

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, bilimsel yayın etiğini yüksek standartlarda uygulamayı ve Committee on
Publication Ethics (COPE) tarafından geliştirilen öneriler ışığında hazırlanan aşağıdaki ilkelere uymayı kabul
eder ve yazarların yayın etiğine ilişkin yüksek standartları gözlemesini bekler.
• Senex’e gönderilen yazıların daha önce yayımlanmamış, yayın programına alınmamış ya da başka bir dergide
yayımlanmak üzere paylaşılmamış olması gerekir.
• Senex, yayın etiğini uygulamada COPE tarafından belirlenen standartları benimser. Bu çerçevede kötüye kullanım
veya yayın etiğinin ihlali durumlarında COPE önerdiği aşamaları izler.
• Senex, benimsemiş olduğu çift taraflı kör hakem süreci gereği, sunulan yazıların hakem değerlendirmesine
gönderilme sürecinde, yazarların ve hakemlerin anonimliğini garanti altına alır.
• Senex, ırk, cinsiyet ve yaşa dayalı her türlü ayrımcı içeriği nefret söylemi kapsamında değerlendirir. Bu içerikteki
yazılar değerlendirme sürecine alınmaz.

Bu kapsamda aşağıdaki uygulamalar kesinlikle kabul edilemez:
- Verilerin tahrif edilmesi veya sahte veri üretilmesi,
- Yazarın kendi yayınları da dâhil, uygun atıf yapılmayarak eserin tamamına ya da bir bölümüne ilişkin intihal.

Açık erişimi benimseyen Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi bir yıl boyunca elektronik ortamda (online olarak)
yayınlanan bir dergidir. Bağımsız kör değerlendirme süreci tamamlanan yazılar web sitesinde yayınlanır. Dergide
yayınlanan çalışmaların sorumluluğu ve içeriği yazarlara ait olup doğrudan ya da dolaylı olarak Senex: Yaşlılık
Çalışmaları Dergisi’nin görüşü niteliği taşımaz.
Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi içinde yayımlanan tüm yazılar kamu kullanımına açıktır; serbestçe, ücretsiz
biçimde, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın okunabilir, kaynak gösterilmesi şartıyla indirilebilir,
dağıtılabilir ve kullanılabilir.
Bununla birlikte;
a. Yazar(lar), kendi eseri üzerinde telif hakkına sahiptir. Yazının ilk kez yayınlanma hakkı Senex’e aittir;
Creative Commons Attribution ilkeleri gereğince, yazarın ilgili çalışması kaynak gösterilmek şartıyla
paylaşılabilir.
b. Yazar(lar), Senex’e yazı başvurusu yaparken, COPE tarafından belirlenen standartları kabul etmiş sayılır.

Telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Senex: Yaşlılık
Çalışmaları Dergisi’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazar(lar)a ait olduğunu; makalede
hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken etik kurallara uygun hareket
edildiğini taahhüt ederim/ederiz.
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