
Yazar olarak kendi adıma (ya da sorumlu yazar olarak tüm yazarlar adına):
a) yukarıda adı geçen makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu;
b) yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katıldıklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu 
aldıklarını;
c) adı geçen makalenin tüm yazarlarından makaleyle ilgili her türlü hakı sinecine: Sinema Araştır-
maları Dergisi’ne devretme ve formda yer alan taahhütlerde bulunma konusunda yetki aldığımı, bu 
nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olacağımı; 
d) tüm yazarların sunulan makalenin son halini ve bu yetki devir formunu gördüklerini ve onayla-
dıklarını;
e) tüm yazarlara ait belirtilen bilgilerin doğru olduğunu;
f) makalenin daha önce başka bir mecrada (basılı, sesli kitap, İnternet ortamları vb.) yayımlanma-
dığını ve yayımlanmak için sunulmadığını;
g) makalede bulunan metnin, görsellerin (fotoğraf, film karesi vb.), şekillerin ve tabloların herhangi 
bir şahıs ya da kuruma ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini; bunların hepsinin Üniversitelerarası 
Kurul’un Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde belirtilen etik ilkelere (http://www.uak.
gov.tr/yonetmelikler/YayınEtiğiYönergesi_140318.pdf ) uyduğunu;
h) sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, da-
ğıtım ve İnternet yoluyla iletim ve yayım da dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını 
yetkili kurullarınca kullanılmak üzere sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’ne devretmeyi kabul 
ve taahhüt ederim.

Bütün bunlara karşın yazar(lar);
a) gelecekte ticari olmayan çalışmalarında, derslerinde, konferans ve açık oturumlarda makaleyi 
kullanma hakkına;
b) sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nden izin almak ve kaynak belirtmek koşuluyla kendi ki-
taplarında ya da başka yazarlarca yapılacak derlemelerde kullanılması hakkına;
c) İnternet ortamında makalenin sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’ndeki bağlantısı paylaşıla-
rak yayma hakkına; sahiptirler.
d) Makalenin herhangi bir bölümünün ya da tamamının başka bir yayında kullanılmasına sinecine: 
Sinema Araştırmaları Dergisi’nin yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması 
şartıyla izin verilir. 

Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak 
davalarda sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nin ve editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, 
tüm sorumluluğun sorumlu yazar olarak bana ve diğer tüm yazarlara ait olduğunu taahhüt ederim.

Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, içeriğindeki bilimsel bil-
gilerin doğruluğuyla alakalı sorumluluğun yazarlarına ait olduğunu, araştırma yapılırken kanuna aykırı 
herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri alındığını ve etik 
kurallara uygun hareket edildiğini kendim ve diğer tüm yazarlar adına taahhüt ederim.

Sorumlu Yazarın
TC Kimlik No :........................................................................... 
Telefon  :........................................................................... 
E-mail  :........................................................................... 
Cep Telefonu :...........................................................................

Tarih 
...../...../.......

İmza 
..................................................... 

Makalenin Adı: 
Yazar(lar)ın Adı Soyadı (makaledeki sırayla): 

Sinema Araştırmaları Dergisi 
J o u r n a l  o f  F i l m  S t u d i e s

Telif Hakkı Devir Formu
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