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                 SÜRELİ TELİF SÖZLEŞMESİ   

1.Telif Haklarını Devreden; 

Adı ve Soyadı:  
TC Kimlik No: 
Kurum Sicil No: 
Görevi: 
İş Adresi:  
Sürekli Adresi:  
 

Yukarıda açık kimliği yazılı kişi olarak ben, Üniversite’nin Uzaktan Eğitim Sistemine aktarılmış olan gerek görüntülü anlatım, gerek sesli 
anlatım ve gerekse hem görüntülü hem sesli anlatımlarımı içeren ……… Adet videoyla ilgili olarak ;  
 
Söz konusu tüm videolardaki görüntülerimi, seslerimi Üniversite’nin Uzaktan Eğitim Sistemine aktarmak amacıyla ve kendi rızamla 
kaydettiğimi, Üniversite’nin Teşvik Yönergesi’nin 6. Maddesi gereğince Üniversite’nin  Yayın Kurulu’nun belirlediği teşvik (telif)  ücreti 
olan………………………-TL(……………Türk Lirası)’nın ödemesinin tarafıma yapıldığını, telif ücreti olarak tarafıma ödenen ücret dışında hiçbir 
bedel ya da hak talep edemeyeceğimi, işbu sözleşme ile Üniversite’ye devrettiğim hakların şahsıma ait olduğunu, bunlarda 3.kişilerin 
herhangi bir hakkının mevcut olmadığını,  3. kişilerin videoların tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda 
bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların şahsıma ait olacağını, söz konusu telif ücreti ödemesi karşılığında bu 
videoların ve videoların içeriğindeki  anlatımların/materyallerin/sunumların/görsellerin ve videoların tüm içeriklerinin tüm telif haklarını 
en geniş manada Üniversite’ye kayıtsız şartsız devrettiğimi, bundan böyle bunlar üzerinde hiçbir hak iddia edemeyeceğim gibi bunları artık 
bir başkasına da devir edemeyeceğimi, bir başkasına  da lisans veremeyeceğimi, bunların kendim tarafından da kullanılamayacağını, bir 
başkasına da kullandıramayacağımı, ders içeriğinin bilim ve dil sorumluluğunun tamamen tarafıma ait olduğunu,  
 
Bundan böyle Üniversite’nin; söz konusu videoları ve videoların içeriğindeki anlatımları/materyalleri/sunumları/görselleri ve videoların 
tüm içeriklerini, İŞ BU TELİF SÖZLEŞMESİNİN TANZİM VE İMZA TARİHİNDEN İTİBAREN………..(….YIL) SÜREYLE, ismimi belirtmesine 
gerek olmaksızın, “lms.gelişim.edu.tr” isimli web sitesinde ve/veya bakaca web sitelerinde yayınlayabileceğini, internet ve benzeri tüm dijital 
ortamlar da dâhil olmak üzere bilgisayar, radyo-TV, uydu, kablo TV, cep telefonu, CD, DVD gibi işaret, ses ve/veya görüntü nakline ve 
tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride geliştirilecek olan telli ve/veya telsiz araçlarda ve ortamlarda geçici ya da sürekli olarak çoğaltıp 
yayınlayabileceğini, yeniden yayınlayabileceğini, dilediği başkaca diğer tüm mecralarda/platformlarda yurt içinde ve yurtdışında 
yayınlayabileceğini, umuma iletebileceğini, dilediği şekilde ve zamanda umuma arz edebileceğini, temsil suretiyle faydalanabileceğini, söz 
konusu videoları ve videoların içeriğindeki anlatımları/materyalleri/sunumları/görselleri ve videoların tüm içeriğini dilediği şekilde ve 
sayıda çoğaltabileceğini, işleyebileceğini, yayabileceğini, dağıtabileceğini, dilediği şekilde değiştirerek yayınlayabileceğini, dilediği şekilde 
dilediği  3. kişilerle ortaklaşa kullanabileceğini, dilediği 3.kişilere ödünç verebileceğini, dilediği 3.kişilere kiralayabileceğini veya bedelsiz 
kullandırabileceğini, satışa arz edebileceğini, diğer yollarla dağıtabileceğini, dilediği şekilde ticarileştirebileceğini  (merchandising), her dil 
ve lehçeye tercüme edebileceğini, başkaca eserlere dönüştürebileceğini,  dilediği amaçla ve dilediği şekilde kullanabileceğini, dilediği 
3.kişilere tüm telif haklarıyla birlikte dilediği şekilde kısmen ya da tamamen devredebileceğini,  
 
gayrı kabili rücu kabul beyan ve taahhüt ederim. 

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında; verileriniz İstanbul Gelişim Üniversitesi koruması 
altındadır. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin internet sitesindeki http://hukuk.gelisim.edu.tr/Sayfa/kisisel-verilerin-korunmasi-
kanunu-kvkk-hakkinda-genel-bilgilendirme  adresinde yayımlanan  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na 
ilişkin "Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Rıza Metinleri"nin tamamını okudum, anladım. 
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda 
bilgilendirildim.   

 

 

 

 

http://hukuk.gelisim.edu.tr/Sayfa/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-kvkk-hakkinda-genel-bilgilendirme
http://hukuk.gelisim.edu.tr/Sayfa/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-kvkk-hakkinda-genel-bilgilendirme
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İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin öğrencilere vermiş olduğu uzaktan eğitim hizmeti kapsamında hazırlanmış olan 
videoların ve videoların içeriğindeki anlatımların/materyallerin/sunumların/görsellerin ve videoların tüm içeriklerinin, 
“lms.gelişim.edu.tr” isimli web sitesinde ve/veya bakaca web sitelerinde paylaşılmasına, internet ve benzeri tüm dijital 
ortamlar da dâhil olmak üzere bilgisayar, radyo-TV, uydu, kablo TV, cep telefonu, CD, DVD gibi işaret, ses ve/veya 
görüntü nakline ve tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride geliştirilecek olan telli ve/veya telsiz araçlarda ve ortamlarda 
paylaşılmasına rızam ve muvafakatim vardır. 

  
 

Öğretim Elemanı 
 
Unvanı, Adı ve Soyadı:  

 
Tarih:  
 

 
İmza:  
 
 
 

2.Telif Haklarını Devralan İstanbul Gelişim Üniversitesi; 

İş bu sözleşme kapsamında telif haklarını devralmayı kabul ediyoruz. 

Unvanı, Adı:                                                     Tarih:  

 Kaşe/İmza 
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     İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM BİRİMİ İÇERİK SUNUŞ BELGESİ 

A. Bu bölüm Öğretim elemanları tarafından doldurulacaktır.  

Yayının başlığı:  

Yayın Sınıfı   5. GRUP YAYIN 
Eğitim İçerik Tipi  Stüdyo Çekimi Kabin Ders 

Kaydı 
Doküman/ 

Slaytlar 
 Sınav Hazırlık /Sınav 

Soruları 

Dersin Dili  Türkçe 

 

İngilizce 

Hangi düzeydeki öğrenciler 
için hazırlandığı 

 Önlisans
  

 Lisans   Lisansüstü   Diğer (Açıklayınız) 

Kullanılacağı ders(ler)in 
kodu ve adı :   

 

Öğretim Elemanı 

Unvanı, Adı ve Soyadı:  

Üniversite / Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:  

Tarih:  

İGUZEB Danışma Kurulu Onayı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doküman No: UZ.FR.01 / Yayın Tarihi: 09.08.2018 / Revizyon Tarihi:- / Revizyon No:00                             4/4 

 

 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM BİRİMİ İÇERİK ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU 

Ders Adı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kullanıldığı Dersler  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ders hangi düzeydeki öğrencilere 
yöneliktir? 

 Önlisans  Lisans  Lisansüstü
  

Diğer 
…………….. 

Ders içeriğinde dil ve yazım kurallarına uygun mudur?  Evet  Hayır 

Kullanılan dil ve üslup anlaşılabilir düzeyde midir?  Evet  Hayır 
Yayında verilen resim, levha, şekil, grafik ve tablo / çizelge gibi görsel unsurlar 
nitelik ve nicelik yönünden yeterli midir? 

 Evet  Hayır 

Ders içeriğinde verilen yerli ve yabancı kaynaklar yeterli ve güncel midir?  Evet   Hayır 

Ders içeriğinde kısaltılması, eklenmesi gereken veya içeriği uygun olmadığından 
tümüyle çıkarılması gereken bölümler, paragraflar vb. var mıdır? 

 Evet   Hayır 

Önceden yayımlanmış başka yayınlardan telif haklarına girebilecek düzeyde 
alıntılar var mıdır?  

 Evet   Hayır 

Yayın etiğine aykırı bir durum söz konusu mudur?  Evet   Hayır 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğrenim Yönetim Sistemine(LMS) uygun mudur?  Evet   Hayır 

(*) Değerlendirme: 

 Yayınlanabilir  Düzeltilerek yayınlanabilir  Yayınlanamaz 

Düzeltmeler yapıldıktan sonra incelenmesi / değerlendirilmesi  Gerekir  Gerekmez 

Değerlendirmeyi Yapan Danışma Kurulu Üyeleri 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih : . . . . . . . . . . . . . . .    

 

 


