
Bu form makaleleri yayınlanacak olan tüm yazarlar tarafından imzalanmış olarak dergi editörlüğüne gönderilmelidir. 

Formda yazışma yazarının 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 ilgili 

yazar(lar)ın sorumluluğunu kabul eder ve diğer yazar(lar) adına telif hakkı devir formunu imzalar.  

 

İstanbul Aydın Üniversitesi, yayınlanmak üzere dergimize sunduğunuz makalenizi yayınlamak için kabul ettiğini 

bildirmekten memnuniyet duyar 

Dergi  : AYDINGASTRONOMY 

Makale Başlığı :  ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

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:  

“Yayınlanması dileğiyle İstanbul Aydın Üniversitesi’ne gönderilen ve basım/yayına kabul edilen makalenin Yazar(lar)ı 

olarak; 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; yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;  

Makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun olarak hazırlandığını;  Makalede bulunan metnin, 

şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Kişilik ve Telif Haklarına aykırı kanun dışı maddeler içermediğini; 

Yazar(lar) olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda “İstanbul 

Aydın Üniversitesi ve Dergi Editörünün” hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğunu; 

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; makale ile ilgili her türlü yayın hakkını İstanbul Aydın Üniversitesine devretmeyi 

herhangi bir ücret veya karşılık talep etmeksizin kabul, taahhüt ve beyan ederiz” 

 

Yazışma Yapılacak Sorumlu Yazarın Adı, Soyadı ve Adresi 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tarih : …….............................................. 

 

İmza : …………………………………. 

 

Telefon : ……….…………………………    

 

E-posta : ………………………………….. 

 

 

  

AYDIN GASTRONOMY  

TELİF HAKKI DEVİR FORMU  

İstanbul Aydın Üniversitesi, Beşyol Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 38, Sefaköy, 

Küçükçekmece/İstanbul 

Tel:4441428, Faks: 02124255797,http://aydingastronomy.aydin.edu.tr: aydingastronomy@aydin.edu.tr 

http://aydingastronomy.aydin.edu.tr/


Diğer Yazarların  

Adı, Soyadı ve Adresi 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tarih : …….............................................. 

 

İmza : …………………………………. 

 

Telefon : ……….…………………………    

 

E-posta : ………………………………….. 

 

 

 

Adı, Soyadı ve Adresi 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tarih : …….............................................. 

 

İmza : …………………………………. 

 

Telefon : ……….…………………………    

 

E-posta : ………………………………….. 

 

 

 

Adı, Soyadı ve Adresi 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tarih : …….............................................. 

 

İmza : …………………………………. 

 

Telefon : ……….…………………………    

 

E-posta : ………………………………….. 

 

 


