SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVACILIK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, aşağıda bilgileri verilen yazar(lar)ın aşağıda belirtilen yazılarının
Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmak üzere kabul edildiğini
gösterir. Sözleşme Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi (bundan sonra dergi olarak
anılacaktır)’ni yayımlayan Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Derneği (bundan sonra
yayımcı olarak anılacaktır) ile yazarlar arasında yapılır. Birden fazla yazarı olan yazılarda
sorumlu yazar tarafından imzalanan bu sözleşme, yazının tüm yazarları açısından
bağlayıcıdır.

Yazının Başlığı

:

Yazar(lar)

:

Sorumlu Yazarın
Adı Soyadı

:

Kurumu

:

Posta Adresi

:

E-Posta Adresi

:

1. Yazar(lar), yukarıda bilgileri verilen yazının özgün olduğunu garanti eder. Makalenin
yayın hakkı daha önceden herhangi bir şekilde devredilmemiştir ya da devredilmiş ise
izin alınmış ve bu izin belgesi dergi veya yayımcıya sunulmuştur. Etik açıdan
doğabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk yazara aittir.
2. Yazar, yazının nihai halinin tüm yazarlar tarafından görüldüğünü ve bu sözleşmeyi
diğer yazarların bilgisi dahilinde imzaladığını garanti eder.
3. Bu sözleşmeyle yazar(lar), yayımcıyı yazının tüm biçimlerde (basılı, elektronik
(çevrimiçi/çevrimdışı)) çoğaltılması, basımı, dağıtımı, paylaşımı, diğer dillere tercüme
edilmesi, umumi olarak gösterimi, arşivlenmesi, depolanması, kopyalanması, veri
tabanlarında kullanımı, reklam ve tanıtım amaçlı kullanımı, herhangi bir dilde bir
bölümünün veya tamamının kullanımına izin verilmesi için dünya genelinde tek ve
kalıcı hak sahibi olarak belirler.
4. Yayımcı isteği doğrultusunda yazıyı yazıyla ilgili materyalleri sosyal medya aracı,
video veya ses kaydı olarak kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca yayımcı, bu yazıyı hak
sahibi olduğu başka herhangi bir yazıyla birleştirme veya beraber kullanma hakkına da
sahiptir.
5. Yukarıda bilgileri verilen yazının tüm telif hakları bu sözleşmeyle yayımcıya devrolur.
Yazar(lar), bu yazıyla ilgili olarak yalnızca fikir sahibi (üreticisi) olduğu ve
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yayımlanacak nüshalarında yazarı olarak belirtilmesi konularında hak iddia edebilir.
Yayımcı, gerek gördüğü hallerde diğer üçüncü şahıslar tarafından yapılacak olan
ihlallere karşı hem kendi haklarını hem de yazar(lar)ın bu sözleşmede kendisine
tanınan haklarını korumak amacıyla önlem alabilir, yaptırım uygulayabilir.
6. Yazar(lar)ın bir kamu kurum veya kuruluşu ya da bir özel kurum veya kuruluşu
çalışanı olması durumunda, yazar(lar) yazıda geçen ibarelerin çalışanı olduğu kurum
veya kuruluş bakımından bağlayıcılığı olmadığını ve tüm sorumluluğun kendisinde
olduğunu bu sözleşmeyle beyan etmiş sayılır.
7. Yazıya ilişkin telif hakları dışında kalan patent hakları yazar(lar)a aittir.
8. Yazar(lar), sahip olduğu hukuki haklara ilaveten yukarıda bilgileri verilen yazının
içeriği hakkında bilgi paylaşımı yapma, basılı nüshasını akademik camia ile paylaşma,
ticari olmayan amaçlarla veya eğitim-öğretim maksadıyla sunum, gösterim gibi
etkinliklerde kullanma haklarına sahiptir. Yazar(lar) bu haklarından herhangi birini
kullanırken yazının kaynağını standartlara uygun bir biçimde belirterek atıflamalıdır.
9. Sözleşmenin tek taraflı fesih hakkı yalnızca yayımcıya aittir.
10. Sözleşme hükümlerinde tarafların anlaşmazlığa düşmesi ya da yukarıda belirtilen
hakların ihlali halinde, Eskişehir Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Yukarıda başlığı belirtilen yazının sorumlu yazarı olarak kendim ve diğer yazarlar adına bu
sözleşmede belirtilen hükümleri okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.

Sorumlu Yazarın Adı Soyadı

:

Tarih

:

İmza

:
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