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: Edebi Eser
:
:

SÖZLEŞMENİN KONUSU
Yazarın kendisine ait olduğunu yukarıda beyan ettiği eserinin Yayıncıdan başkasına yayımlatmama yükümlülüğüdür.
Yazar söz konusu eserin özgün olduğunu, herhangi bir başka dergi, kitap vb. gibi yayın organına yayımlanmak üzere gönderilmediğini,
daha önce yayımlanmadığını; eğer, tümü ya da bir bölümü yayımlandı ise yukarıda adı geçen kitapta yayımlanabilmesi için gerekli her
türlü iznin alındığını, bu orijinal Telif Hakkı Devir Formu ile birlikte Kuzey Işıkları Basım Ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited
Şirketi’ne gönderildiğini beyan ve garanti eder.
Yayınevi kitabın ilk baskısını 500 adet olarak gerçekleştirir. Basımın ardından ilk 15 (on beş) gün içerisinde Yazar kitabın etiket fiyatı
üzerinden %35 indirimli olarak doğrudan yayınevinden kitabından 100 (yüz) adet satın alacağını taahhüt eder. Yazarın onayı alındıktan
sonra 501 ile 5000 adet arasındaki ikinci baskıya geçilir. Basılan ilk yüz (100) kitap Türkiye ve dünyanın önde gelen dağıtımcılarına
(Emek Kitap, Kida Dağıtım, Kidega, Babil, Kitapseç, D&R, İdefix, Prefix, Pegem, Kitap ambarı, Kitapburada, Ekin Yayınevi, BKM Kitap,
Hepsiburada, Garanti Kitap, Amazon Amerika, Amazon Türkiye, İlknokta, Derya Yayınevi, Kitapsihirbazı, Perpa Kitap, Kitapzen,
Okuyanboğa, Kitapkoala, Sözcü Kitabevi, Kitabınabak, Kırmızı Kedi, Kitapambarı, Kitapburada, Kitapsahaf, Palme, n11 vb.) gönderilir
ve yayınevinin çalıştığı kitabevlerinde satışa sunulur.
Tüm vergi masrafları ve örnek kitapların masraflarını yayınevi üstlenir.
SÜRE
Yazar üst kısımda adı geçen Eser’ini bu sözleşmedeki şartlar çerçevesinde Yayıncıya beş (5) yıl çoğaltma ve yayma hakkını devreder.
TELİF ÜCRETİ, ÖDEME ŞARTLARI, ÖDEME ZAMANI
Sözleşmeye konu edilen eserin yayınlanması ve satış haklarının devralınmasına karşılık, Yayıncı her türlü masrafları kendine ait olmak
üzere basımını yapacağı bu kitabın teliflerini Yazar’a aşağıdaki şartlarda ve sürelerde ödeyecektir:
İlk beş yüz (500) adet kitap için Yazar’a herhangi bir ödeme yapmaz.
Beş yüz (500) adedin satışının gerçekleştirilip, kitabın yeniden basımlarının satılması halinde; sözleşme konusu kitabın satış tutarının
yüzde on (%10) telif bedeli Yazar’a ödenecektir.
Basılı mevcudunun tükenmesi halinde Yayıncı, Eser’in yeni basımını kendiliğinden gerçekleştirir. Eser’in her yeni basımı için Yazar’ın
onayının alınması mecburi değildir.
Yayıncı, sözleşmeye konu Eser’in ikinci baskısından itibaren her basımında baskı sayısının yüzde bir (%1)’i kadar kitabı Yazar’a
bedelsiz olarak verir. Fazla kitap isteği halinde Yazar’a kitabın etiket fiyatından %35 indirim yapmayı taahhüt eder.
Yazar, eserin basılmasından itibaren geçen 6 aylık sürenin sonunda eserin stok durumu hakkında yayıncıdan bilgi isteyebilir.
Telif hakkı bedellerinin ödenmemesi durumunda sözleşme feshedilmiş sayılır.
YAYINLAMA ZAMANI
Yayıncı, sözleşme konusu Eser’in yazar tarafından basımına onay vermesinden itibaren 2 ay içinde yayımlamayı taahhüt eder. Aksi
takdirde toplam ilk baskıya ait telif ücretinin tamamını 30 gün içinde Yazar’a ödemekle mükelleftir.
YAYINLAMA HAKKI
Eserin kapağında yazar ismi ve eserin ismi açıkça belirtilir. Yayıncı, eserin içeriğinde Yazar’ın izni olmadan hiçbir değişiklik yapamaz.
Eserin içeriğinden yazar sorumludur.
a) Yazar, yayınevince hakları satın alınan eseri üzerinde üçüncü şahıslara ait bir telif hakkı bulunmadığını, eserin kendisine ait
olduğunu ve üçüncü şahıslarca aksi bir talep durumunda kendisinin hukuken sorumlu olduğunu, beyan ve kabul eder.
b) Üçüncü bir şahıs, yazarın sahibi olduğunu iddia ettiği eserin kendisine ait olduğunu veya kendi eserinden esinlendiğini iddia
ederek yayınevine karşı dava açarsa, bu davaların hukuki ve cezai sorumluluğu yazara ait olacaktır.
c) Yazar eserin mali haklarını başka şahıslara önceden devretmediğini ve bundan sonra da devretmeyeceğini ve yine bu eseri
aynen veya değişik adla veya kısmi değişiklikler yaparak başkalarına kısmen de olsa devredemeyeceğini beyan ve kabul
eder.
EDİTÖRYEL, GRAFİK, TASARIM, REKLAM, DAĞITIM ÇALIŞMALARI
Dizgi, grafik, editörlük, reklam, dağıtım hizmetleri yayınevimiz tarafından yapılmaktadır. Tüm basım, yayım ve dağıtım masrafları
yayınevine aittir.
TARAFLARIN TEBLİGAT ADRESLERİ
Taraflar tebligata esas adreslerinin yukarıda gösterdiği şekilde olduğunu, adres değişikliklerinin diğer tarafa değişikliğin vukuundan 7
gün önce bildirilmesi gerektiğini kabul ederler. Bu süre içinde adres değişikliği bildirilmediği takdirde, işbu sözleşmedeki adresler geçerli
tebligat adresi olarak kabul edilir.
KANUNİ HAKLAR
Yazar ve Yayıncının bu sözleşmede beyan ettikleri haklarının dışındaki bütün kanuni hakları saklıdır.
İHTİLAFLARIN HALLİ
Bu sözleşmeden doğabilecek herhangi bir ihtilaf vukuunda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Yayınevi

Yazar

