
Günün Tarihi  

Madde1- 

İşbu Belge, Adres Yazılacak (T.C. Kimlik Numaralı / T.C. Kimlik No Yazılacak) adresinde mu-
kim Ad Soyad Yazılacak (ESER SAHİBİ olarak anılacaktır) ile Ticarethane Sokak Tevfik Kuşoğlu 
Hanı 41/14 Sultanahmet- Fatih İstanbul adresinde mukim Uyanış Yayınevi Ajans Organizas-
yon Ahmet Bilgehan Arıkan (YAYINEVİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda 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-  

Kültür Bakanlığı eserin yayınlanması için ESER SAHİBİ’nin çoğaltma hakkını, yayma hakkını, 
işleme hakkını, temsil hakkını, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma 
iletim hakkını YAYINEVİ’ne belirli bir süre veya sınırsız olarak devretmesini istemektedir. (Ba-
kınız: www.yayfed.org / bandrol forumları Ek: 3 Form: 3) ESER SAHİBİ bu haklarını YAYINE-
Vİ’ne süreli veya süresiz olarak devretmek zorundadır. 

 

Madde4-  

ESER SAHİBİ “Kitap Adı Yazılacak” kitabını eksiksiz olarak YAYINEVİ’ne teslim etmek zorun-
dadır.  Sayfa düzeni ve kapak tasarımı YAYINEVİ tarafından yapılacaktır. Yazarın onayı olma-
dan baskıya geçilmeyecektir.  

 

Madde5-  

Sözleşme imzalandıktan sonra, yazarın eseriyle ilgili tüm belgeleri yayınevine ulaştırmasının 
ardından en geç 3 (üç) ay içerisinde yayıncı, eseri yayınlamak zorundadır. Yayıncı mücbir se-
bepler ve yazardan kaynaklanan gecikmeler dışında, keyfi olarak eseri yayınlamazsa yazar 90 
günlük sürenin bitiminin ardından yazılı ihtar (e-posta yoluyla) yapar ve bu ihtarın ardından 
onbeş gün (15) süreyle eser hala yayınlanmamışsa sözleşmeyi iptal edip tüm ödemelerini 
eksiksiz biçimde geri alır. Yayınevi uymadığı takdirde yazardan aldığı tüm paraları iade etmek-
le birlikte 1000 TL ceza ödemeyi taahhüt eder. Yine yazardan kaynaklı mağduriyet durumun-
da yazar 1000 TL ceza ödemeyi taahhüt eder. 
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http://www.yayfed.org/


Madde6-  

Sözleşmenin imzalandığı günden başlayarak ilk 1 (bir) ay içerisinde yazar, sözleşmenin iptali 
için yayıncı kuruluşa yazılı (e-posta yoluyla) başvuruda bulunmalıdır. Bu süre içinde yapılan 
hizmetlerin bedeli yazar tarafından yayıncıya ödendikten sonra karşılıklı feshedilecektir. Yine 
aynı sürede yayıncı da yazara yazılı olarak bildirmek koşulu ile sözleşmeyi fesh etme hakkına 
sahiptir. 

 

Madde7-  

İlk baskı için toplam maliyet ESER SAHİBİ tarafından karşılanacaktır. D&R, Kitap Yurdu, Pan-
dora Kitap ve diğer internet sitelerinde satışa açılacaktır. Kitapevleri stoklarında kitabı bulun-
durmamaktadır. Sipariş ile kitabevlerine ulaşmaktadır. Dağıtım noktalarına kitabın satış fiyatı 
üzerinden %60 indirimli olarak verilmektedir. %10 YAYINEVİ komisyon almaktadır. Ücretsiz 
ve tanıtım amaçlı kullanılan kitaplar dışında satılan kitapların ücreti belirtilen komisyonlar 
düşülerek (satılan her kitabın satış fiyatı üzerinden %30’u ESER SAHİBİ’ne verilmektedir) 8 ay 
sonra ESER SAHİBİ’nin belirlediği hesap numarasına yatırılacaktır. Talep olursa ikinci ve son-
raki baskılar için ESER SAHİBİ herhangi bir ücret vermeyecektir, 8 ay sonra kitabın satış fiyatı 
üzerinden %10 telif alacaktır. Yeni yapılan baskılarda ESER SAHİBİ’ne ücretsiz kitap verilme-
mektedir. ESER SAHİBİ kitap almak isterse, dağıtım iskontosu ile alabilir. Dağıtım iskontosu 
%60’tır. 

 

Madde8-  

ESER SAHİBİ’nin hesap bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

Banka Adı:  

Hesap Sahibi:  

Şube:  

Şube Kodu:  

Hesap No:  

IBAN: 

 

Madde9-  

Kitap matbaadan alındıktan sonra basılan miktarın 200 tanesi tanıtım amaçlı ücretsiz olarak 
YAYINEVİ’ne verilecektir. Basılan miktarın 200 tanesi tanıtım amaçlı ücretsiz olarak ESER SA-
HİBİ’ne verilecektir. Geriye kalan satışa açılacaktır. ESER SAHİBİ isterse ücretsiz 200 adet dü-
şüldükten sonra geriye kalan kitapları kendisi alabilir. ESER SAHİBİ geriye kalan kitapların ta-
mamını aldığı takdirde mevcut kitapları bitirdiği zaman 2. ve sonraki baskıları YAYINEVİ ücret-
siz olarak yapmamaktadır. ESER SAHİBİ ücreti mukabilinde yeni baskıları yaptırabilir. ESER 
SAHİBİ elindeki 200 adet kitap bittiği zaman yeniden kitap almak ister ise dağıtım iskontosu 
ile alabilir. Dağıtım iskontosu %60’tır. 
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Madde10-  

ESER SAHİBİ ve YAYINEVİ kitap satışa çıkınca tanıtımından sorumludurlar. 

 

Madde11-  

İstanbul Cnr Kitap Fuarı’na yayınevimiz katılmaktadır. Diğer fuarlara katılmamaktayız. Prog-
ram dışı başka bir fuara katılım olursa yazara bilgilendirme yapılacaktır. Yazara İstanbul Cnr 
Kitap Fuarı’nda imza günü yapılmaktadır. Fuar katılımında tüm masraflar yazarlara aittir. 

 

Madde12-  

Satış fiyatı ESER SAHİBİ ve YAYINEVİ tarafından belirlenecektir.  

 

Madde13-  

Eser özellikleri, maliyet bilgileri ve ödeme şekli aşağıdadır. 

Ebat:       Sayfa Sayısı: 

Adet:       Ek Özellikler: Kabartma ve Lak 

Maliyet:      Ödeme şekli: Yarısı peşin yarısı onayda. 

 

Madde14-  

Depo ücreti aylık 50 TL’dir. Satışlardan düşülecektir.   

 

Madde15-  

Bu sözleşmenin geçerlilik süresi 2 yıldır. (İKİ YIL)  

 

Madde16-  

Bu sözleşme 16 madde olarak hazırlanmıştır. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek 
her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 
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