
 2.SÖZLEŞMENİN KONUSU
Yazarın sahibi olduğu ………………….. adlı eserin 
5846 sayılı FSEK, genel hükümler ve bu sözleşme 
şartları çerçevesinde sözleşme tarihinden itibaren ya-
yımlama ve mali haklarını ve bu haklara ilişkin kul-
lanma ruhsatını 5 (beş) yıl süreyle yayınevine devret-
mesi bu sözleşmenin konusudur.

3.SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
İşbu sözleşme ile mali hakları ve kullanma ruhsatını 
5 (beş) yıl süreyle yazardan devralan yayınevi, bu ve 
aşağıda sayılan mali hakları sözleşmenin 6.maddesin-
de belirtilen telif ücretini ödemek kaydıyla yurtiçi ve 
yurtdışında Türkçe ve tüm dünya dillerinde, her türlü 
ortam ve her türlü materyal ile kullanabilecektir:

3.1 Çoğaltma

3.2 Yayma

3.3 Bilgi ve metinlerin tamamı ya da bir kısmını kop-
ya etme, fotografik, mekanik yollarla çoğaltma 
ya da bilgisayar teknolojisi kullanılarak disket, 

compact disk, internet ya da başka araçlara yük-
leyebilme veya diğer yollarla (işaret ses ve /veya 
görüntü nakline yarayan araçlarla, görsel ve sanal 
ortamda) çoğaltma ve yayma, elektronik ortama 
uyarlama, e-kitap olarak yayma ve pazarlama, ti-
yatro oyunu ve senaryo, dizi veya film yapma…

3.4 Temsil

4.YAZARIN SORUMLULUKLARI
4.1 Yazar bu sözleşme süresince yayınevine devret-

tiği yayınlama ve mali hakları karşılığında, işbu 
sözleşmenin 6.maddesinde tanımlanan şekilde 
hesaplanan telif ücretini almayı kabul ettiğini,

4.2 İşbu sözleşmenin 6.maddesinde belirtilen esaslar 
doğrultusunda kendisine tahakkuk edecek olan 
telif ücreti dışında başka her ne nam altında 
olursa olsun yayınevinden herhangi bir talepte 
bulunmayacağını,

4.3 Eserin basımı sırasında yayınevince istenen deği-
şiklikler ile gerekli hallerde devletin diğer resmi 
makamları tarafından talep edilebilecek tasnif ve 
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düzeltmelere (kısaltma, genişletme, çıkarma)ve 
yayınevince yapılabilecek değişikliklere tasnif ve 
düzenlemelere (kısaltma, genişletme, çıkarma) 
kendisine bilgi verilmek suretiyle izin verdiğini,

4.4 Yazar bu eserlerin kendisine ait olduğunu, 3.şa-
hısların ve kurumların bu eserler üzerinde her-
hangi bir hakları bulunmadığını ve 3.şahıslar ve 
kurumlarca aksi bir talepte bulunulması halinde 
kendisinin hukuken sorumlu olduğunu, eserlerin 
içinde ve kapağında kullanılacak resimlerin bu 
kapsam içinde değerlendirileceğini ve fotoğraf-
çılara ya da çizerlere karşı kendisinin sorumlu 
olduğunu bilmekte, kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5 Bu eserlerin yayımlama ve mali haklarını başka 
şahıs ve kurumlara daha önceden devretmediği-
ni ve bu hakların sözleşme süresi ile sınırlı olmak 
üzere yayınevinde bulunduğu sürece de devrede-
meyeceğini ve yine bu eserleri aynen veya değişik 
adla veya kısmi değişiklikler yaparak kısmen de 
olsa başkalarına devredemeyeceğini beyan ve ka-
bul eder.

4.6 Yazar, yayınevi tarafından yapılacak basımlarda 
tanıtım ve promasyon amaçlı olarak kullanılmak 
üzere sözleşmede belirtilen baskı adedinden yüz 
adet fazla basılmasına izin verdiğini ve bu faz-
la basım miktarı için yayınevinden herhangi bir 
telif ücreti talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt 
etmiştir.

4.7 İlk ret hakkı: Yazar bu eserin yayınlanmasını mü-
teakiben yazacağı yeni eserlerin yayımlanması 
konusunda, bu sözleşmede tanımlanan hakları 
korunmak şartıyla ilk ret hakkını KAPİTAL 
LTD ŞTİ’e kullandıracağını, KAPİTAL LTD 
ŞTİ’in yeni eseri 3 (üç) ay içerisinde inceleyip 
reddetmesi halinde reddedilen eserle sınırlı ol-
mak üzere dilediği yayınevi ile çalışmak konu-
sunda serbest kalacağını beyan ve kabul eder.

5.YAYINEVİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI
5.1 Yayınevi aldığı mali hakların kullanma selahiye-

tini de almıştır.

5.2 Eserin umuma arzının şeklini, zamanını, fiyatını 
ve tarzını yayınevinin belirlemesi hususunda ya-
zar yayınevine izin vermiştir.

5.3 Eserin piyasaya tanıtımı yayınevi tarafından ya-
pılacaktır.

5.4 Yayınevi sözleşmeyle aldığı bu hakları tamamen 
ya da kısım kısım 3.şahıslara devredemez.

5.5 Yayınevi yazarın adını eserin ön kapağı üzerine 
koyacaktır.

5.6 Yayınevi 20 (yirmi) adet basılı eseri birinci baskı-
da yazara ücretsiz olarak verecektir.

5.7 Yayınevi eser içerisinde dilediği güzel sanat eser-
lerini kullanabilir, dilediği ressamla çalışabilir. 
Bunlara ilişkin mali haklar yayınevine aittir. 
Bunlar eser içinde ve kapağında kullanılmakla 
yazar açısından bir hak doğurmaz.

6.TELİF VE ÖDEME ŞEKİLLERİ
6.1 Sözleşmeye konu olan eserin satışı 500 (beş yüz) 

adede ulaşana kadar yazara herhangi bir telif 
ödemesi yapılmaz. Yayınevi bu 500 (beş yüz) 
adedi tek bir seferde veya birden fazla seferde 
basma hakkını elinde saklı tutar. Madde 5.6’da 
belirtilen adet kadar kitap ilk baskıda yazara ta-
nıtım ve reklam amacıyla verilir. Bu kitapların 
yazarın belirttiği adrese gönderim ücretini yazar 
karşılamakla mükelleftir. Satış rakamları ilk ba-
sım tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde 500 
adede ulaştığında yayınevi kendisinin belirledi-
ği bir zaman diliminde müteakip baskıyı yapar. 
Müteakip baskılar 1000 (bin) adedden az olma-



mak kaydıyla yayınevi tarafından serbestçe tayin 
edilir. Yayınevi, eserin ilk 500 (beş yüz) adedi-
nin satışı sonrası yapılan müteakip baskılarında 
eser sahibine eserin baskılarında mali haklarının 
kendisine devrine ilişkin olarak satış fiyatından 
KDV (Katma Değer Vergisi) düşüldükten sonra 
elde edilecek net birim fiyatının kitabın net satış 
adedi ile çarpılması sonucu bulunacak olan satış 
hasılatı üzerinden %7 oranında brüt telif ücreti 
ödeyecektir. Kesilmesi yasa gereği zorunlu olan 
gelir vergisi stopajı bu tutardan düşüldükten 
sonra ortaya çıkan rakam yazara ödenecek net 
telif bedelidir.

6.2 Yayınevi, eserin yayınlanmasını takiben 180’inci 
günde yazara sunacağı net basım raporu üzerin-
den hesaplanacak olan net telif bedelini yazarın 
banka hesabına yatıracaktır.

6.3 Eserlerin yayınlanmasından sonra maliyetlere 
yansıyan kur farkı dolayısıyla yayıncının yapmak 
zorunda kalacağı fiyat artışları nedeniyle oluşan 
farklar için eser sahibi ek telif ücreti talep ede-
mez.

6.4 Yapılacak olan yeni basımlarda telif ücretine baz 
teşkil edecek perakende satış fiyatı yeni baskının 
piyasaya çıktığı gün yayınevi tarafından piyasa-
lara deklare edilen fiyat olacaktır.

7.SÜRE VE SINIR
7.1 Sözleşmede belirtilen yayımlama ve mali hakları 

yayınevi 5846 sayılı yasanın 48. Maddesinde be-
lirtildiği üzere 5 (beş) yıl süreyle ve baskı sayısı 
sınırsız almıştır. Yazar sözleşme süresince yapıla-
cak tüm yeni baskılar için izin vermiştir.

7.2 Sözleşmenin süresi bittiği anda tarafların sözleş-
menin süresini uzatmamaları halinde hali ha-
zırda yayınevinin stoğunda kalan ve adedi bir 

tutanakla tespit edilip yazara bildirilen eserin 
satışı stok tamamen tükeninceye kadar devam 
edebilir. Yazar ya da varsa yeni yayıncısı isterlerse 
söz konusu stok miktarını yayınevinin toptan sa-
tış koşulları çerçevesinde yayıncıdan satın alma 
hakkına sahiptir.

8.SÖZLEŞMENİN YORUMU
Bu sözleşme ile taraflar arasında hiçbir şekilde bir 
hizmet ilişkisi doğmamış olup, işbu sözleşme hiçbir 
şekilde bir hizmet akdi olarak yorumlanamaz.

9.DİĞER HÜKÜMLER
9.1 İşbu sözleşmede değişiklik yapılabilmesi tarafla-

rın karşılıklı rızası ile ve ancak yazılı şekilde ol-
ması halinde mümkündür.

9.2 Bu sözleşmenin herhangi bir maddesi veya bölü-
münün uygulanması herhangi bir sebeple gayri 
mümkün olur ise bu sözleşmenin geri kalan kıs-
mının uygulanmasına engel teşkil etmez.

9.3 Taraflar arasında, eserin yayım ve mali haklarının 
devrine ilişkin olarak yapılmış olan tek sözleş-
me işbu sözleşmedir. Bu sözleşme, var ise kendi-
sinden önce taraflar arasında yapılmış her türlü 
anlaşmayı bertaraf eder. Bundan doğacak uyuş-
mazlıklardan yazar sorumludur.

10.CEZAİ ŞART ve TAZMİNAT
Yazar ya da yayınevi işbu sözleşme ile üstlendiği 
edimleri yerine getirmezler ise karşı tarafın lehine 
5000 (beş bin) TL karşılığı cezai şart ödemeyi kabul 
ve taahhüt eder. İşbu cezanın ödenmesi dahi mağdur 
tarafın tazminat haklarını ortadan kaldırmaz.



11.TARAFLARIN TEBLİGAT ADRESLERİ
Taraflar, tebligata esas adreslerinin yukarıda göste-
rildiği şekilde olduğunu, adres değişikliklerinin diğer 
tarafa değişikliğin vukuundan 7 gün önce bildirilmesi 
gerektiğini kabul ederler. Bu süre içinde adres değişik-
liği bildirilmediği takdirde, işbu sözleşmedeki adresler 
geçerli tebligat adresi olarak kabul edilir.

12.İHTİLAFLARIN HALLİ
İhtilaf vukuunda yetkili mahkemeler Ankara mahke-
meleri ve icra daireleridir. Tarafların serbest iradeleri-
ni havi işbu sözleşme __/___/____tarihinde iki nüsha 
imzalanmıştır.

        YAYINEVİ  YAZAR   


