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Bu form İAÜ’nün yayınladığı bütün akademik dergiler için, dergilerde makaleleri yayınlanacak olan tüm yazarlar tarafından
imzalanmış olarak makale ile birlikte “İAÜ Akademik Çalışmalar Koordinasyon Ofisi”ne gönderilmelidir. Formda yazışma
yazarının/yayın editörünün imzasının bulunması zorunludur. Bir makalenin birden fazla yazarı olduğu durumlarda ve o makale
için diğer yazar(lar)a ulaşılamaması sebebiyle imzalarının alınamaması durumunda Sorumlu Yazar/Yazışma Yazarı/Editör ilgili
yazar(lar)ın sorumluluğunu kabul eder ve diğer yazar(lar) adına telif hakkı devir formunu imzalar.
This form must be duly signed by the author(s) and sent to the IAU Academic Studies Coordination Office together with
the articles to be published in the academic journals of IAU. It is mandatory that the Responsible Author/Editor signs this
form. Where an article submitted for publication has been co-written by several authors and it has not been possible to
obtain the signatures of an author/authors, responsible author/editor accepts responsibility and signs this form on behalf
of them).
İstanbul Aydın Üniversitesi, yayınlanmak üzere dergimize sunduğunuz makalenizi yayınlamak için kabul ettiğini bildirmekten
memnuniyet duyar /Istanbul Aydın University is pleased to accept your contribution for publication in:
Dergi/Journal: ……...............................
Makale Başlığı/Article Titled: ……...............................
ONAY ve KABUL: Makalenizin dergimizde basım/yayınlanması İstanbul Aydın Üniversitesi’ne telif hakları dahil, çalışma
üzerindeki tüm hakları devrettiğinizi kabul ve taahhüt ettiğinizi belirten bu formu imzalamanız koşuluna bağlıdır.
Yayımlanan veya Yayıma kabul edilmeyen makalelerle ilgili dokümanlar (fotoğraf, orijinal şekil vb.) karar tarihinden başlamak
üzere bir yıl süreyle İstanbul Aydın Üniversitesi’nce saklanacak ve bu sürenin sonunda imha edilecektir.
Buna göre, aşağıdaki şartları kabul ve taahhüdünüz için imzaya sunuyoruz: /
APPROVAL and ACCEPTANCE: As a condition of publication we ask that you grant us all rights, including the
copyright, for the Work.
All documents (photographs, original images etc) relating to the articles published or rejected for publication will be
retained for a period of one year starting from the date of the decision by Istanbul Aydın University and disposed of at the
end of the one year period.
Accordingly, the following terms of publication are submitted for your agreement and signature upon acceptance:
TELİF HAKKI DEVRİ / COPYRIGHT ASSIGNMENT:
Yazar(lar) olarak telif haklarıyla ilgili olarak aşağıdaki şartları kabul ve taahhüt ediyoruz: /In particular we hereby
acknowledge, confirm and declare our acceptance of the conditions stated below:
1.

Yayınlanması dileğiyle İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ)’ne gönderilen ve basım/yayına kabul edilen makalenin
Yazar(lar)ı olarak makale ile ilgili her türlü yayın hakkının, “telif hakkı devir” yasaları uyarınca İstanbul Aydın
Üniversitesi’ne ve üniversiteden devralan, üniversitenin bağlı ve/veya üye ortak kurum ve kuruluşlarına ve bölümlerine
ait ve asıl telif hakkı sahibinin İstanbul Aydın Üniversitesi (Yayıncı) olduğunu, sunulan makale üzerindeki mali hakları,
özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve İnternet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü
umuma iletim hak(lar)ını İAÜ yetkili makamlarınca sınırsız olarak kullanmak üzere İAÜ’ye devretmeyi herhangi bir
ücret veya karşılık talep etmeksizin kabul, taahhüt ve beyan ederiz. / I/We hereby affirm and warranty as the
author(s) of this manuscript/article submitted to Istanbul Aydın University (IAU) for publication and accepted for
publication that as the author(s) I/We grant and assign all rights for the work including the entire publishing
rights and copyright to Istanbul Aydın University, and its assigns, subsidiaries, affiliations, and divisions
(Publisher) who shall be the exclusive holder of the copyright at no cost or fee.

YAZAR(LAR)IN TAAHÜTLERİ/WARRANTIES GIVEN BY THE AUTHOR(S):
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Derginizde yayımlanmak üzere sunulan makalenin Yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu; yazar(lar)ın bu çalışmaya
bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü bilimsel, etik ve hukuki sorumluluğunun yazar(lar)a ait
olduğunu; / The article submitted for Publication is/are the author’s/authors’ original work, that the author(s)
have participated materially in the work and assumes/assume all responsibility including all scientific, ethical and
legal aspects relating to the work;
Yazar(lar)ın sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını (Diğer yazarlara ulaşılamaması halinde;
yazarların çalışmanın tüm aşamalarından haberdar olduklarını ve diğer yazarların sorumluluklarını, makalenin yazışma
yazarı kabul eder); / That the author(s) has/have seen and authorised the final version of the article for publication
(Whereas it has not been possible to contact the other authors, the responsible author for the article assumes other
authors’ responsbilities and accepts that all authors have knowledge of all stages of the work);
Makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun olarak hazırlandığını; / The work submitted is prepared
in accordance with the prescribed spelling rules and publication principles of the Journal;
Tüm yazarlarla ilgili e-mail ve posta adreslerinin İAÜ Akademik Çalışmalar Makale Gönderme ve Değerlendirme
Sistemi’ne girilebilmesi için doğru olarak gönderildiğini; / Email and correspondence addresses for all the authors
sent to IAU Academic Studies Coordination Office to be used by the Article Receiving and Review System are
correct;
Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Kişilik ve Telif Haklarına aykırı kanun dışı
maddeler içermediğini; / All text, images and documents in the Article does not contain any unlawful statements or
any materials which may infringe any personal or proprietary rights including copyrights and/or any other legal
rights of Third parties;
Yazar(lar) olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda “İstanbul
Aydın Üniversitesi ve Dergi Editörlerinin” hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğunu
taahhüt ederim/ederiz. / The author(s) acknowledge and undertake that Istanbul Aydın University or any of its
editors are not accountable and do not assume any liability in any legal or other proceedings for any copyright
infringement claims by third parties. Any legal liability which may arise out of such third party copyright
infringements or proceedings lie with the author(s).

MAKALENİN DAHA ÖNCE YAYINI, YENİDEN YAYIN İÇİN İZİN ve YAZAR(LAR)IN FİKRİ MÜLKİYET
HAKLARI KONULARI: / PREVIOUS PUBLICATION, PERMISSION FOR REQUESTS TO REPRINT AND
AUTHOR’S/AUTHORS’ INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS:
8.

9.

Yazar(lar) olarak, makalenin daha önce yurtiçinde/yurtdışında, Türkçe/yabancı dilde basılmadığını/yayınlanmadığını
veya makalenin derginizde yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde başka bir yayın organına yayımlanmak basılmak
için sunulmadığını ve sunulmayacağını; / The work has not appeared previously in a refereed or copyrighted
publication in Turkey or abroad in Turkish or any other languages and it is not currently under review for
publication with any other journal and it will not be submitted for such review while under the evaluation of this
Journal;
Buna karşın İstanbul Aydın Üniversitesi yazar(lar)ın

a) patent hak(lar)ının;
b) gelecekte kendi kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü veya herhangi bir bölümünü ücret ödemeksizin
kullanma hak(lar)ının (Makalenin tamamı ya da bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına İstanbul Aydın
Üniversitesi’nin Yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi
Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir);
c) makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hak(lar)ının ve benzeri
fikri mülkiyet hak(lar)ının saklı kalacağını kabul ve taahhüt eder. /
Notwithstanding and without prejudice to the foregoing clauses, Istanbul Aydın University acknowledges and accepts
that the following intellectual property rights of the author’s/authors’ are reserved:
a) patent rights;
b) rights of republication using the article in part or in full in future (after it has appeared in this Journal) in any
book of which s/he is the author or editor without the obligation to pay any royalties. This is subject to the

c)

condition that appropriate and proper credit is given in the book or other publications to Istanbul Aydın
University as the original Publisher and the Journal as the original Publication by citing the name of the Journal,
name of the Article, Author’s/Authors’ Names and Surnames, Volume no, Issue no and Year;
right to reproduce the article for his or her own personal use, and disseminate it via post or electronically subject
only to the condition of no sale.
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E-posta/e-mail: …………………………………………..
İmza/Signature: ……………………………… Tarih/Date: ……..........................................
TC Kimlik No/National ID Nu: …………………………………………………
Telefon/Telephone: ……………………………
Cep/Mobile: …………………………………
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