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Yayıncı - Yazar Sözleşmesi

Tarih:
Yazar:
Eserin adı:
Paket:

ek

1. Taraflar
İşbu sözleşme, metnin sonunda bilgileri yer alan yazar (“YAZAR”) ve merkezi Babı-ali Caddesi No. 14,
Cağaoğlu - İstanbul adresinde bulunan ve Sosyal Yayınlar - Zeynep Gülbay tarafından işletilen Cinius
Yayınları (“YAYINCI”) arasındadır ve telif hakkı yazara ait olan çalışmayı (“ESER”) ilgilendirmektedir.
ESER ile hem yayınlanmamış dosya, hem de daha sonra kitap haline getirilmiş ürün kastedilmektedir.
2. Yayınlama Hakkı
YAZAR bundan böyle YAYINCI’ya, yazmış, derlemiş ya da çevirmiş olduğu ESER’i basma, yayınlama
ve anlaşmanın içeriğinde olması durumunda dağıtma hakkını vermiş bulunuyor. YAZAR aynı zamanda
YAYINCI’ya eserden, tanıtım amaçlı kısa alıntılar yapmayı ve kendi web sitesinde ya da anlaşmalı web
sitelerinde kitabı uygun gördüğü şekilde tanıtma yetkisini de vermiş bulunuyor. Söz konusu tanıtım,
sadece kitabın satılması için YAZAR ve YAYINCI arasında anlaşma yapıldığı takdirde geçerlidir.
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3. Saklama ve Sunucu Bilgisayarlarda Tutma
YAZAR, YAYINCI’ya kitap satışta olduğu sürece, dağıtım ve tanıtım işlevini gerçekleştirebilmesi için
ESER’i sunucu bilgisayarlarda saklama hakkını vermiş bulunuyor. ESER’in yayınlanması için verilen
hiçbir doküman, görsel, basılı ve/ya da dijital kopya YAZAR tarafından geri talep edilemez, ancak YAYINCI tarafından hiçbir durumda YAZAR’ın onayı olmaksızın çoğaltılamaz, üçüncü taraflara verilemez.
4. Diğer Haklar
YAYINCI’ya açıkça belirtilmemiş tüm diğer haklar YAZAR’a saklıdır.

5. Süre
YAYINCI’nın bu sözleşmede bulunan hakları sözleşmenin onaylanmasının ardından iki yıl (2) geçerli
olacaktır. Sözleşmenin iptali için en az otuz (30) gün önceden yazılı başvuruda bulunulmadığı takdirde,
sözleşme süresine kendiliğinden bir (1) yıl eklenecektir.
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6. Yazarın İptal Hakkı
YAZAR bu sözleşmeyi iptal etmek için en az otuz (30) gün önceden YAYINCI’ya yazılı olarak
başvurmalıdır. Sözleşmenin iptalinin ardından YAZAR’a ait ESER’le ilgili tüm elektronik ortamda
bulunan dosyalar silinecek, satış amaçlı YAYINCI’da bulunan basılı kopyalar YAZAR’a, kargo ücreti
YAZAR’a ait olmak üzere iade edilecektir.
7. Komisyon
ESER’in YAYINCI tarafından satılması durumunda YAZAR’a ESER’in KDV’siz fiyatının yüzde kırkı
(%40) ödenir.
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8. Komisyon Ödemeleriz
YAYINCI eser yayınladıktan sonraki altıncı (6) ayın sonunda satılan kitap adedini KDV’siz fiyatından
%60 iskonto yaptıktan sonra en fazla beş (5) ay vadeli bir çekle geri ödemekle yükümlüdür. Satışın
devam etmesi durumunda ikinci altı (6) ayın sonunda tekrar en fazla (5) ay vadeli bir çekle geri ödeme
yapılır.
9. Yayınlama
YAYINCI, başvurunun yapılması ve ESER’le ilgili tüm gerekli belgelerin ulaşmasının ardından yüz
yirmi (120) gün içerisinde eseri yayınlamayı amaçlamaktadır. Gerekli belgelerin ve görsellerin eksiksiz
olarak YAYINCI’ya teslim edilmesi ve ödemenin yapılmasının ardından, hiçbir durumda yayınlanma
süresi iki yüz on(210) günü aşmayacaktır. Dışsal nedenler dışında, YAYINCI, bu süre içerisinde ESER’i
yayınlamazsa, YAZAR YAYINCI’dan otuz (30) gün daha ek süre verebilir; YAYINCI’nın bu süreyi de
aşması durumunda YAZAR tarafından yapılmış olan ödeme eksiksiz olarak iade edilir.
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10. Kitap Formatı
ESER, kitap şeklinde, kitap kağıdına basılacaktır ve tutkallanmış karton kapaklı olarak YAZAR’a teslim
edilecek ve/ya da satışa çıkarılacaktır. YAZAR, ek ücretle sunulan kalın cilt ve şömiz seçeneklerini tercih
etmişse, YAYINCI ESER’i kalın kapaklı ve şömizli olarak teslim edecek ve/ya da satışa çıkaracaktır.
YAYINCI, ESER’in iç sayfa ve kapak tasarımında, Cinius Yayınları’nın kurumsal kimliğini yansıtma
konusunda söz sahibi olmakla birlikte, YAZAR’ın önerilerine göre hareket edecektir. YAYINCI tüm
tasarım sürecinden ve uygulamalarından sorumludur. Bunun dışında görünüş, yapım ve üretim gibi
yayıncılığın diğer ayrıntılarını YAYINCI belirleyecektir. Cinius Yayınları’nca yayınlanan kitapların
boyutları standart olarak 12,5x19,5 cm’dir. Kitabın daha büyük boyutlarda istenmesi durumunda www.
ciniusyayinlari.com adresinde gösterilen fiyatlar geçersiz sayılır ve üretim maliyeti baştan hesaplanır.

11. Editöryel Çalışma ve Satış Koşulları
Editöryel Gözden Geçirme, ESER’in dizilmeden önce imla hataları, cümle düşüklükleri, gereksiz tekrarlar vb. teknik hatalardan mümkün olduğunca arındırılması için, bir yayın editörü tarafından gözden
geçirilmesidir. Editör tarafından gözden geçirilen ESER onay için YAZAR’a gönderilir. YAZAR, ESER
bir kitap ölçülerinde dizilmeden önce metinde yapmak istediği son değişiklikleri gönderilen bu doküman üzerinde yapmalıdır. Editöryel Gözden Geçirme dosyasının YAZAR tarafından onaylanmasının
ardından YAZAR’ın metin üzerinde herhangi bir müdahelede bulunma hakkı yoktur. (Bkz. Madde
12) ESER ancak Editöryel Gözden Geçirme sürecine dahil edildiyse YAYINCI tarafından satışa
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çıkarılacaktır. YAYINCI’nın belirlediği editörlerce gözden geçirilmeyen ESER satılmayabilir, sadece
üretilir ve YAZAR’a teslim edilir. YAYINCI, her durumda, başka bir nedenden ötürü ESER’i satışa
uygun görmeyebilir. Bu durum, YAZAR’a, herhangi bir tahsilat yapılmadan önce bildirilir ve YAZAR’ın
istemesi durumunda, tüm işlem iptal edilebilir.
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12. Taslak Ürün
YAYINCI, ESER üretim için matbaaya gönderilmeden önce YAZAR’a ESER’in son şeklinin sunulduğu
bir ozalit baskı, kağıt çıkışı ya da .PDF formatında elektronik bir örnek sunacaktır. YAZAR’ın bu taslağı
onaylamasıyla birlikte ESER üretilecektir. YAZAR bu taslak üzerinde dizgiyle ilgili hatalar olması durumunda, değişiklik talep edebilir, YAYINCI da bu değişiklikleri gerçekleştirmekle yükümlüdür. Ancak
YAZAR bu aşamada editöryel ve/ya da metnin içeriğiyle ilgili değişiklik talep edemez. (Bkz. 11. Madde)
Bu aşamada her şeye rağmen, editöryel/metnin içeriğiyle ilgili değişiklik talep etmesi durumunda ve bu
nedenle dizginin yeni baştan yapılması gerekiyorsa YAZAR dizgi ücretini yeniden öder. (16 sayfası 15
YTL’den hesaplanır.) Font değişikliği, punto değişikliği, cümle, görsel ve/ya da paragraf eklenmesi ve/ya
da çıkarılması dizginin yeni baştan yapılmasını gerektirecektir ve ekstra ücrete tâbi olacaktır. Bu durumun oluşması durumunda yeniden yapılan dizgi bir kez daha onay için YAZAR’a gönderilir. Yazardan
alınan son onaylı taslak ürün üretim için referans kabul edilecektir ve herhangi bir nedenden ötürü
YAZAR’ın gözünden kaçan hatalar ya da yanlışlıklar için YAYINCI sorumlu tutulmayacaktır. YAZAR
taslağı gözden geçirmekle yükümlüdür ve herhangi bir nedenden ötürü taslak, üzerinden geçilmiş bir
şekilde YAYINCI’ya teslim edilmezse YAYINCI yayınlanma sürecini iptal etme hakkına sahiptir. Bu
durumda, ön-hazırlık giderleri tahsil edilecektir, ancak henüz ESER basılmadığından, tüm matbaa ve
baskı giderleri YAZAR’a geri ödenecektir, ve o ana kadar yapılmış tüm kapak, sayfa düzeni çalışmaları
CD şeklinde yazara iade edilecektir.
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13. Dağıtım ve Satış
Kitabın satış fiyatı YAZAR tarafından belirlenecektir. YAYINCI, YAZAR’dan YAZAR’ın muvafakatı ile
satış amaçlı olarak piyasadan talep edilen kadar kitap isteyebilir. YAYINCI bu kopyaları Cinius Yayınları
Web Sitesinde belirtilen dağıtımcı ve kitabevlerine ulaştırmaya çalışır, ancak dağıtımcının ya da kitabevinin ESER’i iade etmesi durumunda YAYINCI herhangi bir yükümlülük üstlenmez. Bu sözleşmenin 8.
maddesinde “Komisyon Ödemeleri” altında bulunan açıklamalar doğrultusunda, tüm iadeler ve ödemeler, bu maddede belirtilen şekilde yapılır. Satış amaçlı YAZAR’dan istenilen kitap adedinin tüketilememesi durumunda ödemeyle birlikte satılmayan kitaplar da YAZAR’a iade edilir. Kitabevi ya da
dağıtımcıda hasar görmüş ürünler için YAYINCI herhangi bir sorumluluk taşımaz.
14. Telif hakları, ISBN ve Barkod
YAYINCI, YAZAR’ın istekleri doğrultusunda ESER’in istenilen yerlerine Copyright ve tescil ibareleri
koymakla yükümlüdür. YAZAR’ın herhangi bir istekte bulunmaması halinde YAYINCI, her durumda,
kitabın ikinci (2.) sayfasında “© Yazar Adı, baskı tarihi” şeklinde bir ibare koyacaktır. YAYINCI, telifin
korumasını sağlamak amacıyla @ CİNİUS YAYINLARI ibaresini de koyar. Ancak eserin tüm hakları
yazara aittir. YAYINCI aynı zamanda yayınladığı her kitap için eşsiz bir ISBN başvurusunda bulunmakla yükümlüdür ve bu ISBN’den üretilecek barkodu kitapların arka kapağına basmakla ve ayrıca bandrol
satın almakla yükümlüdür.
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15. Yayıncının Kapanması ya da İflası
YAYINCI herhangi bir nedenden ötürü faaliyet vermeye son verecek olursa, yapılan tüm çalışmalar
hiç vakit kaybedilmeksizin YAZAR’a iade edilecektir. Yapılmış bir ödeme varsa ve kitap basılmamışsa,
yapılan ödeme de eksiksiz olarak YAZAR’a iade edilecektir.
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16. Yayıncının Süreci Durdurması
YAYINCI herhangi bir neden belirtmeksizin, otuz (30) gün önceden yazara, yazılı olarak bildirirek,
yayınlanma sürecini iptal edebilir. Bu zamana kadar, YAZAR tarafından herhangi bir ödeme yapılmışsa
ve sürecin durdurulması talebi YAYINCI tarafından istenmişse, yapılmış olan ödeme eksiksiz olarak
iade edilir. ESER’in YAYINCI’yı yasal sorunlarla karşı karşıya getireceği anlaşılırsa da bu madde geçerli
olacaktır. ESER üretildikten sonra YAZAR herhangi bir nedenle YAYINCI’yla ilişkisini bitirmeye karar
verirse, satış amaçlı stoklanan tüm kitaplar, kargo ücreti YAZAR’a ait olmak üzere, YAZAR’ın belirttiği
adrese iade edilecektir ve elektronik ortamda bulunan tüm bilgiler YAZAR’a aktarıldıktan sonra
YAYINCI’nın bilgisayarlarından silinecektir.
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17. Yazar Garantileri
YAZAR aşağıdaki hususları YAYINCI’ya garantilemektedir: (i) YAZAR ESER’in gerçek yazarı ya da
yasal hak sahibidir. (ii) YAZAR, ESER’de bulunan tüm ilüstrasyon, grafik ve her tür görselin yasal
hak sahibidir ve söz konusu çalışmaların kendine ait olmaması durumunda hak sahiplerinin yazılı
izniyle kullanmaktadır. YAZAR bu yazılı izinleri, belge transferleri sırasında YAYINCI’ya aktarmakla
yükümlüdür. (iii) ESER hiçbir şekilde kamu malı değildir ve baştan sona özgün bir çalışmadır. Metin
yazara ait değilse, telif süresi dolmuş bir çeviri ya da derlemedir. Çeviri ya da derleme çalışması YAZAR
tarafından yapılmıştır. (iv) ESER’in yayınlanması hiçbir şekilde YAYINCI’yı yasal sıkıntılara maruz
bırakmayacaktır, ESER tüm uluslararası ve ulusal telif kanunlarına uyumludur ve hiçbir tüzel ya da
gerçek kişiyi zan altında bırakmayacaktır. (v) ESER hiçbir dini, mezhebi ya da tanrı-tanımaz anlayışı
rencide etmeyecektir. (vi) ESER hiçbir ticari kurum reklamı barındırmayacaktır. (vii) Başvuru belgesi
eksiksiz olarak YAYINCI’ya teslim edilmiştir.
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18. Tazminat
YAZAR, bu sözleşmede belirtilen hususların tümüne bağlıdır ve YAYINCI’nın sorumluluğunda olan
üretim aşaması dışında doğacak herhangi aksaklık durumunda YAYINCI’dan ya da anlaşmalı olduğu
kişi ya da kurumlardan tazminat talep etmeyecektir. ESER’den kâr edilmemesi, ESER’in herhangi bir
nedenden ötürü dağıtılamaması/satılamaması nedeniyle YAZAR YAYINCI’dan herhangi bir tazminat
talep edemeyecektir. ESER’le ilgili doğacak her tür yasal sıkıntıda avukat tutma yükümlülüğü ve mahkemece gerekli görülmesi durumunda üçüncü bir tarafa tazminat ödenmesi talep edilirse, bu masraf sadece
YAZAR’a aittir. YAYINCI mahkemenin talep edeceği tüm belgeleri mahkemeye sunmakla yükümlüdür.

19. Başvurular
Tüm başvurular yazılı olarak, Web sitesinde başvurunun yapıldığı tarihte belirtilen adres ve numaralara, faks şeklinde ya da kargo/kurye/APS/iadeli taahütlü posta yoluyla YAYINCI’ya ulaştırılmalıdır. Bu
şekilde gönderilen tüm yazılı başvurlar en geç iki iş günü içerisinde işleme sokulacaktır. ESER’in üzerinde yapılan çalışmalarda e-posta ve elektronik transfer kabul edilmektedir.
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20. Ek Bilgiler
ESER’le ilgili, yazar yaşamöyküsü, kapak yazısı vb. başvuru formlarında istenilen tüm bilgiler, kitabın
yayınlanması için YAYINCI tarafından talep edilebilir. Bu bilgilerin verilmemesi, ESER’in yayınlanmaması
için gerekçe sayılabilir.
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21. Yasal Yükümlülükler
ESER’in, yayınlandıktan sonra, telif hakkının üçüncü bir tarafa ait olduğunun anlaşılması durumunda, YAYINCI satışı durdurmaya yetkilidir. YAYINCI’dan bu nedenle mahkemece herhangi bir tazminat talep edilirse,
bu tazminat ücreti YAZAR’dan talep edilir. Suçlu ya da ihmalkar tarafın belirsiz olması durumunda tazminat
ücreti eşit olarak YAZAR’la YAYINCI arasında paylaştırılır. ESER’in herhangi bir nedenden ötürü yasal mercilerce toplatılmasına karar verilirse, ESER’in üretim maaliyeti yine de YAYINCI tarafından talep edilir.
22. İade ve Gönderim
YAYINCI’nın dağıtım garantisi verdiği sayının dışında basılan kitaplar ESER basıldıktan sonra doğrudan
YAZAR’ın bu sözleşmede belirtilen adresine, alıcı ödemeli olmak üzere, kargoyla gönderilir. YAZAR’ın
yerinde bulunamaması ya da herhangi başka bir nedenle kargo şirketiyle gönderilen kitapları kabul etmemesi
halinde, kitaplar gerisin geri YAYINCI’ca gönderilse bile, tüm kargo masrafları (iade ve tekrar gönderim dahil)
YAZAR’a yansıtılır. Aynı durum kitapların dağıtımını üstlenen şirketin kitapların bir kısmını iade etmesi halinde ele geçecek kitaplar için de geçerlidir. YAZAR aşağıdaki alanları doldurarak 19. maddede yer alan bilgiler
doğrultusunda, bir kopyasını YAYINCI’ya iletebilir ve YAYINCI’dan da yazılı bir belge talep edebilir.
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Kitabın adı:

Yazarın adı:

Kitabın forma/sayfa sayısı:
Üretilecek adet:

Kitabın ebadı:
Toplam eder:
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Ödeme şekli:

Satış için belirlenmiş kitabın birim fiyatı:
Tasarımda kullanılacak font ve punto:
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Yazarın imzası – postayla gönderilmesi durumunda zorunludur

İmza tarihi
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Yazarın gerçek adı

Yazarın adresi

Yazarın telefon numaraları

Yazarın faks numarası

Kitabın başlığı

Yayıncının adı ve soyadı

Yayıncının şirket ünvanı

Yayıncının imzası ve mühürü
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Yazarın e-posta adresi

