
TELİF HAKKI DEVRİ FORMU 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 

Ihlamur Sokak No:10 Kızılay ÇANKAYA ANKARA 
 
Bildirinin Başlığı: 

 

Yazar Ad(lar)ı (Bildirideki sırayla):  

 

Yazışma yapılacak yazarın Adı ve Adresi:  

 

TC Kimlik No:                                                                                         Telefon: 

E-Posta:                                                                                                    Cep Telefonu: 

 

Tanımlar; 

• TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni , 

• EMO  : Elektrik Mühendisleri Odası’nı ,  

• Yazar(lar) : Bildiriyi  meydana getiren kişi ya da kişileri ,  

• FSEK  : 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ,  

ifade eder. 

Yazar(lar) bu Telif Hakkı Devri Formu‘nu imzalamakla  

a) Sunulan bildirinin yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu; 

b) Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü 
sorumluluğu aldıklarını; 

c) Yazarlardan, daha önce bildirisi yayınlanmamış ya da sunulmamış olanların katkısının %50’yi 
aşkın olduğunu; 

d) Tüm yazarların sunulan bildirinin son halini gördüklerini ve onayladıklarını; 

e) Bildirinin daha önce başka bir yerde basılmadığını ya da  sunulmadığını; 

f) Bildiride bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan fikri mülkiyet 
haklarını(FSEK ve sair kanun hükümleri) ihlal etmediğini; telif hakkı ihlali gerekçesiyle üçüncü 
şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda EMO ve Sempozyum yetkililerinin hiçbir 
sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğunu; 

g) Çalışma ile ilgili gerekli tüm yasal izinleri aldığını ve etik kurallara uygun hareket ettiğini; 

h) Bildiride hiçbir suç unsuru ya da yasalara aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken 
kanuna aykırı herhangi bir malzeme ya da yöntem kullanılmadığını; 

i) Sunulan bildiri üzerindeki işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve İnternet yoluyla 
iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını EMO yetkili makamlarınca kullanılmak 
üzere EMO‘ya devretmeyi ; 

beyan, kabul ve taahhüt eder(ler). 

Buna karşın bu telif hakkı devri yalnızca bu EMO I. ELEKTRİK-ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİNDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU (EEMGG’21) 



çerçevesindeki  yayınlarla sınırlı ve süresiz olup, yazarların ya da varsa işverenlerinin 

a) Telif hakkı dışındaki 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK’in) kapsamında eser 
sahipliğinden doğan bütün tescil edilmiş hakları; 

b) Yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında, sözlü sunumlarında, konferanslarda ve diğer 
çalışmalarında bildirinin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakları; 

c) Bildirinin tamamını ya da bir kısmını ticari hedeflerle hareket etmemek koşuluyla kendi 
amaçları için çoğaltma hakkı  

gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır. 

Bununla beraber yazar(lar) bildiriyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına (FSEK 
md. 22,23) sahiptir. Bildirinin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılması EMO’nun 
yayıncı kuruluş olarak belirtilmesi ve EMO I. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDE 
GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU (EEMGG’21)’na atıfta bulunulması koşuluyla 
serbesttir. 

Bu Telif Hakkı Devri Formu tüm yazarlarca imzalanarak EMO ELEKTRİK-ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİNDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU (EEMGG’21) iletişim 
adresine iletilmelidir. Değişik kuruluşlarda görev yapan yazarlar Telif Hakkı Devri Formu’nda 
Sempozyum Adı, Bildiri Adı ve Yazar Adları bölümlerini doldurmak koşuluyla ayrı ayrı imzalayarak 
sunabilirler. Tüm imzalar orijinal (ıslak) olmalıdır. 
 
1) 
TC Kimlik No  Adı Soyadı (Büyük Harflerle)   İmza   Tarih  
 
2)     
TC Kimlik No  Adı Soyadı (Büyük Harflerle)   İmza   Tarih  
 
3)     
TC Kimlik No  Adı Soyadı (Büyük Harflerle)   İmza   Tarih  
 
4)     
TC Kimlik No  Adı Soyadı (Büyük Harflerle)   İmza   Tarih  
 
5)     
TC Kimlik No  Adı Soyadı (Büyük Harflerle)   İmza   Tarih  
 
6)    
TC Kimlik No  Adı Soyadı (Büyük Harflerle)   İmza   Tarih  
 
 
çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve etik kurallara uygun hareket ettiğimi beyan 
ederim. 


