
YAYIN SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU

Yayıncı  : LİMAN YAYINEVİ-HAZAL KARA
Ankara  : Fidanlık Mah. Sağlık 1. Sk. 24/10  Çankaya/Ankara
Yazar(lar) : 
Adres  :
Yazar Tel  : 

 Yukarıda isim ve açık adresleri verilen ve sözleşme boyunca kısaca "yayıncı" ve "yazar" olarak anılacak olan 
taraflar; 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"nda "fikri eser" olarak tanımlanan "....................................." 
adlı yayının basımının (....... ADET), basılı olarak ve internet vb. dijital ortamlarda yayın ve satış haklarının devri 
konusunda anlaşmışlardır.

2. HAK VE SORUMLULUKLAR
Yazar; meydana getirdiği yayının orijinal olduğunu, eş zamanlı olarak herhangi bir başka yayın sözleşmesi 
kapsamında olmadığını, "intihal"e vücut verecek alıntılar bulunmadığını, yayıncının yazılı izni olmaksızın ve 
sözleşme süresi dolmaksızın adı geçen yayının, yayın haklarının tamamını ya da bir bölümünü üçüncü bir kişiye 
devretmeyeceğini ve söz konusu yayının T.C. yasaları gereği "suç" oluşturacak herhangi bir nitelik taşımadığını 
yayıncıya taahhüt eder.

2.1. Yayıncı; adı geçen yayını yazarın kendisine teslim ettiği şekilde matbaada basıp, çoğaltıp yayın ve 
dağıtımını yapacağını ve internet vb. dijital platformlarda elektronik kitap şeklinde satışa sunacağını, 
yazar(lar)ın yazılı izni olmaksızın içeriğinde değişiklik yapmayacağını, basılı örneklerin tanıtım amacıyla ilgililere 
ulaştırılacağını taahhüt eder.

2.2. Yayıncı, yazar(lar)ın basım işlemi için onay verdiği yayının dizgi ve içerik hatalarından sorumlu değildir. 
Yazar(lar), yayının bütün içeriğinden sorumludur.

2.3. Yayıncı, yayından yazar(lar)a telif karşılığı bedelsiz olarak toplam her bir kitaptan 15 adet verecektir. 
Kitabın 2. Baskısının yapılması halinde yayıncı kitabın satışından yazara %....... telif ödemesi yapacaktır. Telif 
ödemesi kitabın etiket fiyatının %50’si üzerinden hesaplanır.

2.4. Yazar, Yayımlanan eserinden satın almak istediğinde liste fiyatından %50 iskonto ile temin edebilir.

2.5.  Yayıncı iş bu iş karşılığında yazardan ........... TL ücret alacak ve başka ücret talep etmeyecektir.

2.6.  Yayıncı dizgi,  grafik ve kapak tasarımını yapacaktır.

2.7.  Yayınevi fuarlarda veya özel alanlarda imza günleri düzenleyebilecektir. 

3. SÖZLEŞMENİN FESHİ, TAZMİNAT VE UYUŞMAZLIK

3.1. Bu sözleşme kapsamında taraflardan biri, taahhüt ettiği edimleri yerine getirmezse, diğer taraf noter 
kanalıyla yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

3.2. Sözleşmede boşluk bulunan hâllerde, 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" hükümleri uygulanır.

3.3. İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

3.4. Sözleşme 3 maddeden ibaret olup ...../....../2021 tarihinde 3 nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca 
imzalanmıştır. Sözleşmenin birer nüshası taraflara verilmiştir.
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