İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
2020 YILI 11. “PROF. DR. M. ORHAN DİKMEN”
ARAŞTIRMA YARIŞMASI YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1: Özgün, bağımsız araştırmaya dayalı, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin
bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşma, işlenen
konu itibariyle kamuoyunda ilgi uyandırma özelliği taşıyan, iktisat ve iktisat hukuku
alanlarında bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi
yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmiş ve yayınlanmamış
eser/çalışmanın İktisadi Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve ilan
edilmiş jüri tarafından değerlendirilerek, ödüllendirilmesi ve ödül kazanan eserin/çalışmanın
basılı hale getirilerek iş dünyasına ulaştırılmasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2: Bu yönerge, Sosyal Bilimler (iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, dış ticaret, kamu
yönetimi, siyasal vb.) ile İstatistik, Ekonometri gibi bilim dallarında en az lisans derecesine
sahip araştırmacılar tarafından İktisadi Araştırmalar Vakfı’nca (Vakıf) ilan edilen
konu/konulardan sadece birinde yarışmanın ilan edildiği yıl veya en fazla bir yıl öncesine
kadar hazırlanmış bilimsel yazı ve araştırmaların kabulü, değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi
ve basımına ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve
esasları düzenler.
Dayanak
Madde 3: Bu yönerge 24.12.1962 tarihinde Medeni Kanununun (73) ve müteakip
maddelerinde gösterilen hususları ihtiva ettiği görülerek “tesis” olarak tescil edilen;
13.07.1967’de kabul edilen 24.07.1967 tarihinde yayınlanan ve 903 Sayılı Medeni Kanun’un
3. Maddesine göre “Vakıf” olarak değiştirilen İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın kuruluş
senedine dayanılarak hazırlanmıştır.
Konu
Madde 4: Her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, ekonomik, sosyo-ekonomik veya
uluslararası ekonomik ilişkiler alanlarından gündemde olan bir veya birkaç konunun
belirlenerek küresel ve Türkiye ekonomisine etkilerinin, literatür taraması ve modern analiz
yöntemleri kullanılarak ve bu yönergede belirtilen yazım kurallarına uygun olarak
hazırlanmasını öngörür.

2020 Yılı konusu
 “Blokzincir Teknolojisinin Finans ve Bankacılık Sektörüne Olası Etkileri”
Yarışma Komisyonu, Jürisi ve Yürütücü Sekreterlik
Madde 5: Yarışma jürisi, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenecek yarışma
konusu ile ilgili alanlarda araştırma ve akademik çalışmaları bulunan üç öğretim üyesinden
oluşur.
Yarışma komisyonu, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Jüri Üyeleri ve Genel Sekreterinden
oluşur. Yürütücü sekreterlik görevini Vakıf yerine getirir.
Ödül Miktarı
Madde 6: Yarışmanın ödül miktarı birinci, ikinci ve üçüncü için Vakıf Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Jüri yaptığı değerlendirmede ödüle layık bir çalışma belirlemediği
durumda bütünüyle ve veya derece itibariyle ödül verilmemesine karar verebilir.
Madde 7:

“M.Orhan Dikmen Araştırma Yarışması” için seçilen eserlerin sahiplerine;
Birincilik Ödülü: 12.500 TL (brüt)
İkincilik Ödülü: 5.000 TL (brüt)
Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL (brüt) olarak verilecektir.

Yarışma jürisi, gelen eserlerin değerlendirilme ve derecelendirme hakkını saklı tutar.
Madde 8:
Ödül tutarı, eser sahibinin kendisine ödenir. Birden fazla kişinin ortak
çalışması ile gerçekleştirilen eser ödüle uygun görülmüş ise, ödül tutarı kişi sayısına eşit
miktarlarda bölünerek ödenir.
Ödüle hak kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül tutarı yasal mirasçılarına
verilir.
Ödüle Başvuru
Madde 9: Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yarışma konusu/konuları, ödül
miktarı, yarışma jürisi ve başvuru koşulları” Vakıf web sayfası başta olmak üzere, mevcut
olanaklar kullanılarak araştırmacılara duyurulur. Başvurular, Vakıf tarafından ilan edilmiş
kurallara uygun olarak yapılır.

Başvuru Şartları, Kısıtları, Uyulması Zorunlu Kurallar ve İstenen Belgeler
Madde 10: Bilimsel ve akademik yöntemler kullanılarak, ilan edilmiş konuya özgü
hazırlanmış eser/çalışma, “Başvuru Şartları” na uygun olarak Vakıf Yürütücü Sekreterliğine
teslim edilir.
Başvuru Şartları:
 Eser/çalışma Türkçe olarak hazırlanacaktır.
 Ödül için gönderilen eser/çalışma, Yüksek Lisans, Doktora tezi ve yayınlanmış ders
kitabı olmayacaktır ve eser/çalışma Vakıf dışında başka bir kuruma yarışma vb amaçlı
gönderilmemiş olacaktır.
 Birden fazla kişinin ortak çalışması ile gerçekleştirilen eser için yarışmaya eser
sahiplerinin tamamının katılım dilekçesini imzalaması gerekmektedir (Ek 1).
 Vakfa gönderilecek eserlerin iade edilmeyeceğinin kabul edildiğine dair imzalı yazı
gerekmektedir. Eser sahibi/sahipleri çalışmanın iade edilmesini istiyor ise, ödemeli
olarak gönderilir (Ek 2).
 Eserin ödül kazanması halinde, telif haklarını üç yıl süre ile vakfa devrettiğine dair
Noter tasdikli beyanı kazandığının tebliğinden itibaren onbeş (15) gün içinde Vakfa
ulaştırılacaktır (Ek 4).
 Yarışma için gönderilen eser/çalışma “Değerlendirme Kriterleri” dikkate alınarak
hazırlanmasının zorunlu olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir (Ek 2).
Başvuru Şartı Kısıtları:
 Her aday veya grup olarak katılım sağlanıyor ise sadece bir eser/çalışma ile
başvurulabilir.
 Her eser/çalışma en çok üç kişi tarafından hazırlanır.
 Üç kişiden oluşan grup konulardan biri için müracaat etmiş ise grup üyeleri ayrıca
kişisel olarak diğer konu için müracaat edemezler.
 Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu üyeleri ile eş ve çocukları,Vakıf
çalışanları ve 1.derece alt ve üst soy ile yan soy akrabaları yarışmaya müracaat
edemezler.
 Yarışmacının Lisan veya Lisansüstü veya Doktora Diploma fotokopisinin tezin kabul
edildiği üniversite tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanması,
 Bunun mümkün olmadığı durumda, e-devlet üzerinden “Yükseköğretim Mezun
Belgesi Sorgulama” ekranından Lisans, Yüksek Lisans mezunu iseniz, buna ilişkin
veya Doktora mezunu iseniz ilgili butona tıklayarak ilgili belgenize ulaşınız. Sağ üst
köşede “Dosyayı İndiriniz” butonuna tıklayarak belgenizi indiriniz ve yazdırıp teslim
etmeniz gerekmektedir.

Çalışma hazırlanırken Uyulması Zorunlu kurallar:
 Eser/çalışmanın dış kapak-iç kapak-öz (en fazla 100 sözcük)-anahtar kelimeler (en
fazla 5 sözcük) – içindekiler – tablo, şekil vb listesi- kaynakça, varsa ekleri olmalıdır.
 Eser/çalışmanın; giriş, kavramsal çerçevesi, araştırma, sonuç ve değerlendirme gibi
bölümleri içeren en az 3 en fazla 5 bölüm olmalıdır.
 Eser/çalışmanın bir (1) adet A4 (21 x 29,7 cm) ölçülerinde basılı, Times New Roman
karakteri kullanılarak 12 punto ile yazılmış ve ciltlenmiş (spiral/dikişli/yapıştırma)
olarak hazırlanması,
 Sayfa düzeninin üst 3,0 / sol 4 / alt 2,5 / sağ 2,5 cm olarak düzenlenmesi,
 Eser/çalışma hazırlanırken kaynak gösterme yöntemlerinden (Dipnot veya APA)
hangisi tercih edilmişse çalışmanın tamamında uygulanması gerekmektedir.
 Eser/çalışma yazım kurallarına uyularak hazırlanması, kontrol edilerek gönderilmesi
gerekmektedir. Prova baskı sonrası yazar tarafından yapılacak cümle/kelime/tablo,
şekil, grafik adı/no.su değişiklikleri kabul edilmeyecektir.
 Eser/çalışmanın özeti ve içindekiler mutlaka yazar tarafından hazırlanmış olmalıdır.
Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:
 Yarışmaya katılım yazısının eseri/çalışmayı hazırlayan/hazırlayanlar tarafından
imzalanması (Ek 1),
 Katılımcının özgeçmişini ekteki formata uygun olarak hazırlaması (Ek 3),
 Eser/çalışmanın en fazla 1000 sözcüğü geçmeyecek şekilde özetinin hazırlanması ve
beş kopya olarak çoğaltılması ve bu özetin Word ve PDF formatında 5 adet CD’ye
kopyalanması,
 1000 sözcükten oluşan özette, eser/çalışmanın amacı, problem alanı, hipotezleri,
uygulanan yöntem, bulgular, sonuç, öneriler, çalışmanın öneminin belirtilmesi,
 Basılı olarak hazırlanan eser/çalışmanın tıpkısının Word ve PDF formatında, 1000
sözcükten oluşan özetin de yer aldığı 5 adet CD’ye kopyalanması gerekmektedir.
(Basılı olan ile CD’de yer alan çalışma arasında farklılık tespit edilirse yarışmadan
çıkarılacaktır).
 Çalışmanın başka bir yerde yayınlanmadığına ve başka bir kuruma yarışma amaçlı
gönderilmediğine dair yazının imzalanması (Ek 2),
 Hazırlanan eser için, Turnitin & iThenticate İntihal Programı raporunun herhangi
bir üniversite’den imzalı, kaşeli olarak alınması ve ödüle müracaat sırasında
gönderilmesi,
 Katılımcının 4,5 x 6,0 cm ölçülerinde bir adet fotoğrafının eklenmesi gerekmektedir.
Eser/çalışmanın Vakfa Gönderimi:
 Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması ve bir zarf içinde Vakıf
adresi yazılarak elden, posta, kargo veya kurye ile başvuru son tarihinde saat 17.00 de
Vakıfta olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 Eksik belge ile yapılan ve/veya şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
 Son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 saat 17.00’dir.
Değerlendirme Kriterleri
Madde 11: Eser/çalışmalar aşağıda belirtilen kriterleri asgari ölçüde taşıyacak şekilde
hazırlanmalıdır.







A. Sunum
Jüri; çalışmayı hiçbir güçlükle karşılaşmadan okuyabilmelidir.
Metin, açık ve anlaşılabilir olmalıdır.
Metin içinde atıf yapılan tablo, resim ve grafikleri kolaylıkla bulabilmelidir.
Metin, kelime açısından ekonomik olarak tasarlanmalıdır. Gereksiz tekrarlardan
kaçınılmalıdır.
Kaynaklar dizini eksiksiz ve doğru olmalıdır. Yeni yayınlardan kaynak olarak
yararlanılmalıdır.

B. Bütünlük
 Çalışmanın bütünlük göstermesi çok önemlidir. Bu yüzden, çalışmanın bölümleri
birbirlerine belirli bir mantıksal ve analitik bütünlük ve akış içinde bağlanmalıdır.
C. Özgünlük ve Yaratıcılık
 Çalışma literatüre yenilik getirme özelliği taşımalıdır.
 Çalışmanın esasını oluşturan araştırma ve bu araştırmanın metin haline getirilmesi
aday tarafından yapılmalıdır.
D. Araştırmaya Neden Olan Problem
 Yarışmada ilan edilmiş konu kapsamında eser/çalışmanın merkezinde yer alan çözüm
aranan problem ‘Giriş’ bölümünde kısa ve açık olarak tanımlanmalıdır. Bu sırada bu
problemin çözümüne yönelik olarak test edilecek hipotezler ve/veya cevaplanması
düşünülen sorular belirtilmelidir.





E. İlgili Literatürün Özetlenmesi
Daha önceden var olan literatür bilgileri, yapılan çalışma bağlamında gözden geçirilir.
Bu bölüm literatür bilgilerini gösteren bir katolog tarzında olmamalıdır.
Mevcut bilgiler analitik ve eleştirel bir yaklaşımla incelenir. Konu ile ilgili sorunlar
saptanır, çözüm önerileri ‘GİRİŞ’ bölümünde belirtilen çalışmanın amacı, hipotezleri
ve kapsamı doğrultusunda değerlendirilir.
Literatür bilgileri derlenerek, amaçlar ve kullanılacak yöntemler arasında sebep-sonuç
ilişkisi kurulur.
İyi bir genel bilgiler bölümü, kısa ve özlü olmalı, bunun yanısıra okuyucuda ilgi
uyandırmalıdır. Bu yüzden, eser konusu ile doğrudan ilgili çalışmalara mutlaka yer
verilmeli, konu için çok önemli olmayan veya konu dışı çalışmalardan kaçınılmalıdır.
Kullanılacak bilgi orijinal kaynağından edinilmeli, bu amaçla sekonder kaynaklar
kullanılmamalıdır.








F. Yöntem
Yarışma için hazırlanan eserde kullanılan ampirik çalışma ve yöntem açıkça
belirtilmelidir. Araştırmanın amacına ulaşmasını sağlayacak veri tipinin ne olduğu ve
bu verinin hangi yöntemlerle toplandığı bir plan dahilinde ve ayrıntılı olarak
verilmelidir.
En uygun yöntemlerin kullanımı her zaman mümkün olmadığı için seçilen
yöntemlerin, üstünlükleri ve yetersizlikleri belirtilmeli ve seçilme gerekçesi
tartışılmalıdır.
Verilerin değerlendirilmesi: Yapılan analizler, araştırmaya neden olan problemin
çözümü ile ilgili olarak ileri sürülen hipotezlerin test edilmesine ve/veya soruların
cevaplanmasına yönelik olmalıdır.
Verilerin değerlendirilmesinde kullanılan analitik yöntemlerin seçilme gerekçeleri ve
yeterlilikleri (varılması istenen amaç açısından) tartışılmalıdır.
Değerlendirmeler sırasında ortaya çıkan problemler belirtilmeli ve onların hangi
yaklaşım(lar)la çözüldüğü açıklanmalıdır.

G.Bulgular
 Yazar, çalışmasında elde ettiği bulguları belli bir önem hiyerarşisi içinde vermeli ve
analitik bir bütünlük içinde sunmalıdır.
 İstatistik yöntemler ve verilerin sunuş biçimi uluslararası yayın standartlarına uygun
olmalıdır.
 Tablo, şekil ve diğer görsel malzemeler amacına uygun şekilde ve sayıda
hazırlanmalıdır.
H.Sonuç
 Çalışmanın, literatüre yaptığı katkılar değerlendirilmelidir. Ana bulgular, kuramsal ve
uygun olduğu durumlarda uygulama açısından tartışılmalıdır. Tartışma bölümünde
araştırma sürecinin bütününe ait düşünceler de yer almalıdır.
Projelerin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması
Madde 12: Başvuru Şartları, Kısıtları ve İstenen Belgeler (Madde 10) eksiksiz olarak
tamamlanarak ve 11. Madde’de yer verilen değerlendirme kriterleri karşılanarak hazırlanan
eserlerin başvuru süresine uygun olarak teslim edilmesi halinde Vakıf tarafından önce 10. ve
11. Madde’ye göre uygunluğu kontrol edilir. Bu kontrolün sonunda eserler her yıl ilan
edilen değerlendirme takvimine uygun olarak, Eser Değerlendirme Jüri Üyelerine gönderilir.
Jüri üyelerinden gelen raporlar Komisyon tarafından değerlendirilerek kesinleşir ve
uygulamaya konur. Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.
Yarışmanın Takvimi
Madde 13: Yarışmanın başvuru ve eserleri değerlendirme süresi Vakıf web sitesinde ilan
edilir.

Sonuçların İlan Edilmesi
Madde 14: Ödüle hak kazanan eserlerin kamuoyu ile paylaşılması, Vakıf tarafından uygun
görülecek bir organizasyonla yapılır. Söz konusu organizasyonun niteliği ve tarihi
kazananlara yazılı olarak bildirilir.
Eserlerin Basılması ve Dağıtımı
Madde 15: Ödüle hak kazanan eserler Vakıf tarafından belirlenen sayıda basılır ve ilgili
kurum ve kuruluşlar ile, üniversiteler ve kütüphanelere gönderilir. Eser sahibine 25 adet
basılmış kitap verilir.
Yarışmanın Yapılma Koşulu
Madde 16: Yarışma yeterli sayıda başvuru olmaması halinde iptal edilir.
Madde 17: Yarışmanın iptal edilmesi halinde Vakıf’a gönderilen eserler, eser sahiplerine iade
edilir.
Ek 1:
Ek 2:
Ek 3:
Ek 4:
Ek 5:

Vakıfa hitaben yazılmış katılım dilekçesi
Taahhütname
Özgeçmiş formu
Beyanname
Mali hakların kullanımına ilişkin izin belgesi

İşbu Yönerge 23.06.2020 tarihinde güncellenmiştir.

EK: 1

Tarih…………………….

İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanlığı’na,

Prof. Dr. M. Orhan Dikmen Araştırma Yarışması Yönergesine uygun olarak hazırlamış
olduğum/olduğumuz, …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………konulu
araştırmamla/araştırmamızla katılmak istiyorum/istiyoruz.

Saygılarımızla,

Adı/Soyadı

İmza

Adı/Soyadı

İmza

Adı/Soyadı

İmza

Ek: 2

Tarih…………………….
İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanlığı’na,

TAAHHÜTNAME
Prof. Dr. M. Orhan Dikmen Araştırma Yarışması Yönergesine uygun olarak hazırlamış
olduğum,………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………konulu;
 Eser/çalışmamın ödül kazanamaması durumunda İktisadi Araştırmalar Vakfı’na teslim
ettiğim araştırma, belge vb evrakın, kargo ücreti tarafımca ödenerek iade edileceğini
kabul ediyorum.
 Çalışmamın

tarafımca

hazırlandığını

ve

eser/çalışmanın

başka

bir

yerde

yayınlanmadığını ve başka bir kuruma yarışma amaçlı gönderilmediğini beyan ederim.
 Göndermiş olduğum eser/çalışmanın tüm yazım kontrollerinin yapıldığını ve
yönergede yer alan yazım kurallarına uygun olduğunu ve ödüle uygun görüldükten
sonra prova baskı sonrası cümle, kelime ve yazım kuralları ve tablo, şekil, grafik
değişikliği yapmayacağımı kabul ediyorum.
 Eser/çalışma ödüle hak kazandığında, tarafıma yazılı/e-posta ile haber verilmesini
izleyen onbeş (15) gün içinde telif haklarımı üç yıl süre ile İktisadi Araştırmalar
Vakfı’na devredeceğime dair noter tasdikli beyanda bulunacağımı kabul ve taahhüt
ediyorum.

Saygılarımla
Adı/Soyadı
İmza
Önemli Not: Eser/çalışma birden fazla kişi tarafından hazırlanmış ise her bir kişi
tarafından ayrı ayrı düzenlenecek olup T.C. kimlik no.su yer alan T.C. Kimlik belgesi
eklenecektir.

Ek:3

ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
Adres
Telefon
Mail
2. Doğum Tarihi
3. Unvanı
4. Öğrenim Durumu
Derece

Üniversite

Alan

Yıl

Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
8.Projeler
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati
Teorik

Uygulama

Öğrenci
Sayısı

EK:4 Yarışmanın kazanılması halinde bu beyanname NOTER’de düzenlenecektir.
Ortak yazılmış eserlerde yarışmanın kazanılması halinde her bir yazarın NOTER’de
işbu taahhütnameyi ayrı ayrı düzenlemesi zorunludur.

Tarih:…………………………
BEYANNAME
İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanlığı'na,

Yönerge hükümlerine uygun olarak tek başıma veya ..................................................isimli
kişilerle hazırladığım ……………………………………………………………………konulu
eserin tüm telif hakları tarafıma veya ortaklaşa tarafımıza aittir.
Yarışmada dereceye girmem/girmemiz halinde kazanım durumunun e-posta ile bildirilmesini
takip eden onbeş (15) gün içinde eserimin veya ortaklaşa eserimizin tüm telif haklarını 3 yıl
süre ile İktisadi Araştırmalar Vakfı'na devredeceğimi veya devredeceğimizi,

göndermiş

olduğum / olduğumuz eser/çalışmanın tüm yazım kontrollerinin yapıldığını ve yönergede yer
alan yazım kurallarına uygun olduğunu ve ödüle uygun görüldükten sonra prova baskı sonrası
cümle, kelime ve yazım kuralları ve tablo, şekil, grafik değişikliği yapılmayacağını beyan
ederim/ederiz.

Adı Soyadı
İmza

Ek:5 Ödül yarışmasının kazanılması halinde düzenlenecektir. Ödül kazanan eser birden
fazla kişiye ait ise her bir kişi tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.

MALİ HAKLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN İZİN BELGESİ
Madde1İşbu Belge, …………………………………………………………………………………………… adresinde mukim
…………………………………………………………………………………..………….…(ESER SAHİBİ olarak
anılacaktır) ile …………………………………………………………………………………………..………………………..…
adresinde mukim ……………………………………………………………………………………………..……………………
(YAYINEVİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartları belirler.
Madde2- Konusu
ESER SAHİBİ’nin ………………………….……………………………………………………………………………………….…
isimli eseri üzerinde sahip olduğu mali haklardan belirtilmiş olanları, işbu belgenin imza
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve belirtilen koşullarla YAYINEVİ’ne devretmesi olup
buna ilişkin olarak verilen veya kısıtlanan hakları belirlemektedir.
Çoğaltma Hakkı
Adet sınırlamasının olması halinde;
- Çoğaltım Adeti : 300

Süresi: 3 Yıl

Süresiz : X

-Yayma Adeti : 300

Süresi: 3 Yıl

Süresiz : X

İşleme Hakkı

Süresi: 3 Yıl

Süresiz : X

Temsil Hakkı

Süresi: 3 Yıl

Süresiz : X

İşaret, Ses, ve/veya Görüntü Nakline
Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı

Süresi: 3 Yıl

Süresiz : X

Yayma Hakkı
Adet sınırlamasının olması halinde;

Mali hakların devrine ilişkin olarak getirilen diğer sınırlamalar ve ek hükümler:

Eser Sahibi / Eser Sahipleri :
Tarih

:

T.C. Kimlik No

:

İmza

:

