
Günün Tarihi  

Madde1- 

İşbu Belge, Yazar adresi yazılacak (T.C. Kimlik Numaralı / T.C. kimlik numarası yazılacak) 
adresinde mukim Yazar adı soyadı yazılacak (ESER SAHİBİ olarak anılacaktır) ile Ticarethane 
Sokak Tevfik Kuşoğlu Hanı 41/14 Sultanahmet- Fatih İstanbul adresinde mukim Uyanış Yayı-
nevi Ajans Organizasyon Ahmet Bilgehan Arıkan (YAYINEVİ olarak anılacaktır) arasında aşa-
ğıda belirtilen hüküm ve şartları belirler. 

 

Madde2-  

ESER SAHİBİ’nin “Kitap adı yazılacak” isimli eseri üzerinde sahip olduğu mali haklardan belir-
tilmiş olanları, işbu belgenin imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve belirtilen koşul-
larla YAYINEVİ’ne devretmesi olup buna ilişkin olarak verilen veya kısıtlanan hakları belirle-
mektedir. 

 

Madde3-  

D&R, Kitap Yurdu, Pandora Kitap ve diğer internet sitelerinde satışa açılacaktır. Kitapevleri 
stoklarında kitabı bulundurmamaktadır. Sipariş ile kitabevlerine ulaşmaktadır. Dağıtım nokta-
larına kitabın satış fiyatı üzerinden %60 indirimli olarak verilmektedir. %10 YAYINEVİ komis-
yon almaktadır. Ücretsiz ve tanıtım amaçlı kullanılan kitaplar dışında satılan kitapların ücreti 
belirtilen komisyonlar düşülerek (satılan her kitabın satış fiyatı üzerinden %30’u ESER SAHİ-
Bİ’ne verilmektedir) 8 ay sonra ESER SAHİBİ’nin belirlediği hesap numarasına yatırılacaktır.  

 

Madde4-  

ESER SAHİBİ 100 adet kitabı kargo ücreti ESER SAHİBİ tarafından karşılanmak üzere YAYINE-
Vİ’ne gönderecektir. 20 tanesi tanıtım amaçlı ücretsiz olarak YAYINEVİ’ne verilecektir. YAYI-
NEVİ 20 kitabı tanıtım amaçlı kitap dostlarına göndermektedir. Kitap dostları da sosyal med-
ya hesaplarında alıntılar ve yorumlar paylaşmaktadır. Geriye kalan satışa açılacaktır. 100 adet 
kitap YAYINEVİ bünyesinde bitmesine yakın YAYINEVİ, ESER SAHİBİNE bildirecek, ESER SAHİBİ 
YAYINEVİNE 100 adet daha gönderecektir. Kitap satışa açıldığı andan itibaren 8 ay sonra 
ödemeler yapılmaktadır.  

 

Madde5-  

ESER SAHİBİ’nin hesap bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

Banka Adı:  

Hesap Sahibi:  

Şube:  

Şube Kodu:  

Hesap No:  

IBAN: 

 

Madde6-  

ESER SAHİBİ ve YAYINEVİ kitap satışa çıkınca tanıtımından sorumludurlar. 

 

 

 



Madde7-  

Yayınevimiz fuarlara katılmaktadır. Katıldığımız fuarlarda mevcut yazarlarımıza imza günleri 
yapmaktadır. Fuar katılımı olduğu zaman imza günleri için bilgilendirme yapılmaktadır. Fuar 
katılımında tüm masraflar yazarlara aittir. 

 

Madde8-  

Satış fiyatı ESER SAHİBİ ve YAYINEVİ tarafından belirlenecektir.  

 

Madde9-  

Depo ücreti aylık 50 TL’dir.  

 

Madde10- 

Bu sözleşmenin geçerlilik süresi 2 yıldır. (İKİ YIL)  

 

Madde11-  

Bu sözleşme 11 madde olarak hazırlanmıştır. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek 
her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 

ESER SAHİBİ         YAYINEVİ SAHİBİ 

 


