
 

 

                    
 
 

 
 

ULUSLARARASI SANAT TASARIM VE EĞİTİM DERGİSİ  
Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi 

 
Tarih :………………......... 
 
Makale Adı :……………………………………………………………………………………………. 
 
Yazar (Sorumlu) :       :imza (ıslak) 
 
Yazar :         :imza (ıslak) 
 
Yazar :         :imza (ıslak) 
 
Yazar :         :imza (ıslak) 

 
Yazar(lar) bu sözleşmeyi imzalayarak;  

1. Dergiyegönderilenmakaleninyazar(lar)ınözgünçalışmasıolduğunu,  
2. İlgili yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış̧̧ olduklarını ve bu çalışma için her türlü 

sorumluluğu aldıklarını,  
3. Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,  
4. Makalenin başka birerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını,  
5. Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını 

ihlal etmediğini,  
6. Sunulan makale üzerinde editör incelemesi ardından başlayan hakem sureci devam ederken, 

sureci aksatmaya dayalı ve keyfi olarak makaleyi geri çekemeyeceğini,  
7. Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi’nin açık (Open Access) olması nedeni  

İle, birçok üniversitenin kütüphanelerinde yer almasına izin verdiğini,  
8. Sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle isleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, 

dağıtım ve internet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü̈ umuma iletim haklarını 
Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler.  
 
Önemli!  

  Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi’nde yayımlanan tüm çalışmalar 
Creative Commons 4.0 CC-BY lisansı ile lisanslanmıştır.   
 

Bunları yapmakta Özgürsünüz:  
• Patent: Makalenizi istenilen zamanda patent savunmasında kullanabilirsiniz. 	
• Atıf: Tüm araştırma ve çalışmalarınızda, dergiye atıf yapılarak makalenizi veya dergide 

yayınlanmış̧ herhangi bir makaleyi kullanabilirsiniz. 	
• Dağıtım: Makalenizi Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi’nin sayfa dizgisi ve 

tasarımıyla birlikte çoğaltabilir, dağıtabilir, platformlarda paylaşabilirsiniz. 	
• Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak 

davalarda Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi’nin hiçbir sorumluluğunun 
olmadığını, tüm sorumluluğun yazar(lar)a ait olduğunu taahhüt eder. Ayrıca Yazar(lar) 
makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken 
kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını ve etik kurallara uygun 
hareket edildiğini taahhüt eder. 	
	
Not: İş bu sözleşme tüm yazarlarca imzalanıp, sisteme yüklenmelidir. Yayına uygun görülmeyen 
makalelerin sözleşmesi geçersiz sayılacaktır.  


