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İZYAKO 
SINIRLI SORUMLU İZMİR YAZARLAR İŞLETME KOOPERATİFİ 

Mimar Kemalettin Caddesi 1335. Sokak No:13/304 Serbölük Mehmet İşhanı 

Konak / İZMİR 

 

TELİF SÖZLEŞMESİ 
 

 

ESERİN ADI:………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

KAÇINCI BASKI OLDUĞU: ………………………………..……………………………………………..…….………… 

BASKI ADEDİ: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ESER SAHİBİNİN ADI :……………………………………………………………………………………………………….. 

VARSA MÜSTEAR (TAKMA) ADI:…………………………………………………………………………………... 

ADRESİ VE TEL NO:………………………………………………………………………………………………...………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..….……… 

 

TEL NO …………………………………………………  e posta………………………………………………………………..…. 

ESER SAHİBİNİN İBAN NO :……………………………………………………………………………………………. 

TELİF SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ:…………………………………………………..………..…………………..…… 

İZYAKO YAYINCI SERTİFİKA NO:  46591 

 
 1. TARAFLAR 

1.1 Bu sözleşme; eserin üreticisi konumundaki ESER SAHİBİ ile Mimar Kemalettin Caddesi 

1335. Sokak No:13/304 Serbölük Mehmet İşhanı, Konak / İZMİR adresinde faaliyet gösteren; 

yayıncı/yayınevi olan İZYAKO / Sınırlı Sorumlu İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi arasında 

yapılmıştır. 

1.2 Bu sözleşme; telif hakkı yazarın kendisinde ait olan ESER’in; yayın esaslarını belirlemek 

üzere hazırlanmıştır. “Eser” ile daha önce yayınlanmış olan ve/veya daha sonra yayın haline getirilecek 

olan özgün çalışma; “yayıncı/yayınevi” olarak da “İZYAKO / Sınırlı Sorumlu İzmir Yazarlar İşletme 

Kooperatifi” kastedilmektedir. 

1.3 Eser sahibi, bu “Telif Sözleşmesi” hükümleri ile birlikte; ortağı olduğu İZYAKO / SINIRLI 

SORUMLU İZMİR YAZARLAR İŞLETME KOOPERATİFİ Ana Sözleşmesi’ndeki genel hükümlere 

bağlı/sadık kalacaktır. 

 

2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

2.1 İZYAKO / Sınırlı Sorumlu İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi ile ortağı olan eser sahibi 

arasında yapılan/imzalanan bu sözleşme; BİR YIL süre ile sınırlıdır. 
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3. YAYINLAMA HAKKI 

3.1 Bu sözleşme ile eser sahibi; yazdığı, düzenlediği ve/veya çevirisini yaptığı eser’in dağıtım, 

satış ve tanıtım haklarını İZYAKO / SS İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi’ne vermiş/devir etmiş 

olmaktadır. 

3.2 Eser sahibi, söz konusu eserde yer alan bölümleri; Kooperatifin izin ya da bilgisi dışında 

başka başlık altında veya ayrı kitaplar halinde başka bir yayın evinde veya kendi adına yayınlatamaz. 

3.3 İZYAKO / SS İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi eser sahibinin eserinden kısa alıntılar 

yapma, kendi internet sitesinde ve/veya anlaşmalı olduğu internet siteleri ile gazete, dergi, TV gibi 

iletişim kanallarında tanıtma yetki ve hakkı bulunmaktadır. 

Ancak yayıncı, eserin içeriğinde yazarın izni olmadan hiçbir değişiklik yapamaz. Eser sahibinin 

uygun görmesi ve yazılı bildirimde bulunması durumunda değişiklik yapabilir.  

3.4 İZYAKO / SS İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi; yayınladığı eserin 1. Baskısı 

tükendiğinde, eserin 2. Baskı’sını eser sahibine bilgi vererek bastırabilir. Bu madde, eserin en az 1.000 

(Bin) adet basıldığı durumlarda geçerlidir.  

3.5 Eserin yayınlanmasının Kooperatif Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde; 

dizgi öncesi düzelti, dizgi, redaksiyon, baskıya hazır hale getirilmesi ile kapak tasarımı gibi teknik 

çalışma ve hazırlıkların yapılması ve / veya yaptırılması eser sahibine aittir. 

3.6 Kapak tasarımında kooperatifin belirlediği düzenlemeye sadık kalınması ve uygun yerlerde 

kooperatif logosu ile arka kapakta ve/veya kapak içlerinde ya da bölüm araları ile eserin sonunda; 

kooperatif yönetiminin uygun göreceği/bulacağı “reklam metinlerine”  yer verilmesini eser sahibi kabul 

etmiş sayılır. 

3.7 Eser sahibi, baskı aşamasına geçildiği sırada değişiklik isteğinde bulunabilir. Ancak bu istek; 

baskı işlemlerinin durumu dikkate alınarak; baskının başlamış olması halinde, matbaanın çıkaracağı 

fatura miktarının eser sahibi tarafından karşılanması halinde mümkün olacaktır. Baskının tamamlanma 

aşamasına gelmiş olması durumunda ise eser sahibinin isteği dikkate alınmayacaktır.  

3.8 Esere ait İSBN numarası ile bandrol, barkot alınmasına ilişkin iş ve işlemler; İZYAKO / SS 

İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi’nin görev, yetki ve sorumluluğundadır. 

3.9 Eser, “İZYAKO / SS İZMİR YAZARLAR İŞLETME KOOPERATİFİ YAYINI” olarak 

bastırılarak, dağıtım ve satışa sunulacaktır. 

3.10 Eserin yayınlanması, dağıtım ve satışa hazır hale getirilmesi ile ilgili süreçlerdeki tüm yetki 

ve sorumluluk, İZYAKO / SS İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi’ne aittir. 

 

4. YAYINLAMA SÜRESİ 

4.1 Kooperatif; eser sahibinin eserle ilgili hazırlık çalışmalarını tamamlayıp; kooperatife 

teslimini izleyen 75 (yetmiş beş) gün içinde, eserin basım işini tamamlayarak, dağıtım ve pazarlama 

çalışmalarına başlamak durumundadır. 

4.2 Eserin bastırılmasına ilişkin süreç, İZYAKO / SS İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi’ne 

aittir. 

 

5. YAYININ/ESERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

51. Eser; 

5.1.1 Roman, şiir, öykü, çeviri, senaryo gibi eserler;135x210 mm ölçülerinde, kitap şeklinde, 

kitap kâğıdına basılacak ve 300 gr/m2 kuşe veya karton kapak, 4 (dört) renk baskılı ve selefon kaplı, 

5.1.2 Eserin kapağı; KESİNLİKLE Kooperatif’in belirlediği standart teknik ve tasarıma uygun 

olacaktır. Eser sahibi, sadece kapakta kullanılacak görsel seçiminde söz sahibi olur/olabilir.   

5.1.3 Karikatür, fotoğraf, resim albümü ve/veya diğer (çocuk öyküsü, şiir gibi) yazın türleri ile 

birlikte yer alıyorsa; 200x200 mm veya 240x240 mm ölçülerinde, 1. hamur veya kuşe kâğıda basılacak 

olup; kapak 300 gr/m2 kapak kuşe veya karton 4 (dört) renk baskılı, selefon ve benzeri kaplı olacaktır. 
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5.1.4.Yukarıdaki ölçülere uymayan ve özel ölçekli basım gerektiren (albüm, atlas vb) yayınlar 

için ülke ve dünya standartlarına uygun ölçülerde basılabilir/basılır. 

 

6. DAĞITIM VE SATIŞ 

6.1 Eserin pazarlama, dağıtım ve satışla ilgili tüm düzenleme, anlaşma ve organizasyon yetki ve 

hakkı İZYAKO / SS İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi’ne aittir. 

6.2 İZYAKO / SS İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi; katıldığı fuar ve benzeri organizasyonlar 

için eser sahibinden; eser sahibi de Kooperatif’ten her hangi bir ücret talep etmeyeceklerdir. 

6.3 Eser sahipleri; katıldıkları fuar ve benzeri organizasyonlardaki kitap satışlarından ücret veya 

başka bir ad altında bir şey talep edemezler.  

6.4 Eser sahibinin, kişisel girişim, çaba ve ilişkileri sonucu katılacağı dinleti, söyleşi ve sohbet 

toplantılarında satılacak olan kitapların; kooperatif adına “indirimsiz” satışı yapılarak, elde edilecek 

gelirler 3 (üç) gün içinde eser sahibi t arafından kooperatif hesaplarına yatırılacaktır. 

6.5 Eser sahibine; en fazla 25 adet kitap/yayın/eser verecektir. Eser sahibinin daha sonra talep 

edeceği her kitap/yayın/eser; satış bedeli üzerinden, eser kooperatif olanakları ile basılmış ise baskı 

bedeli ve kooperatif payı, eser sahibinden tahsil edilir ve/veya eser sahibine borç kaydedilmek koşuluyla 

verilir.  

6.6 6.Madde’nin 1,2,3,4 ve 5. fıkralarında belirtilen konuların işletilmesi ve uygulamaya 

konulmasında yetki ve karar; Kooperatif Yönetim Kurulu’na ait olup, gerekli gördüğü durumlarda 

görevlendirme, yetkilendirme, yetkiyi devretme ve/veya konu ile ilgili antlaşmalar yapabilir.  

 

7. TELİF HAKLARI İLE ÖDEMELER VE ÖDEME ŞEKLİ 

7.1 İZYAKO / SS İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi; yayının üzerine Kooperatifin logosunu 

koyar ve kitabın telif hakları; aşağıdaki hükümlerde gösterildiği şekilde Kooperatife geçmiş sayılır. 

7.2 Eserin film, tiyatro, TV dizisi yapılmasına ilişkin telif hak ve ücretleri, eser sahibine aittir. 

Eser sahibi isterse, bu haklarının takibi ve korunması konusunda, Kooperatife ayrı bir sözleşme ile yetki 

verebilir. 

7.3 Kitap satışlarından elde edilecek gelirlerden öncelikle; 

7.3.1 Matbaadan gelen baskı, bandrol, kargo/nakliye vb giderler karşılandıktan sonra; elde 

edilecek gelirlerden, 

7.3.2 Varsa satılan eserlerin kargo bedelleri “Kargo Bizden” anlayışı ile satılacağından, kitabın 

satış bedelinden düşülür. 

7.3.3 Yayın satış bedellerine bağlı olarak YÜZDE ON oranındaki miktar, “kooperatif payı” 

olarak; Dağıtım Şirketleri aracılığıyla satışlarda, “Dağıtış Şirket Payı” düşüldükten sonra geriye kalan 

miktardan varsa yasal kesintilerin düşülmesinin ardından, geriye kalan miktar; her ayın ilk 10 günü 

içerisinde eser sahibinin hesabına aktarılır. 

7.3.4 Eserin tanıtımı ile ilgili basın kuruluşlarına dağıtım ve tanıtım faaliyetleri, Kooperatif 

Yönetimi tarafından ve/veya Kooperatif Yönetimi bilgisi dahilinde yapılacaktır. 

  

ESERİN BASTIRILMASI 

8. Eserin basımı; KOOPERATİF / ESER SAHİBİ tarafından karşılanacaktır. 

 

 9. YAYINCIN YAYINI DURDURMA HAKKI 

 8.1 İZYAKO / SS İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi; hukuki, ahlaki, dini, toplumsal sorun 

yaratacağını belirlediği eserleri basmama, yayını durdurma hakkına sahiptir. 
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 10. ESER SAHİBİNİN TAAHHÜTLERİ 

 10.1 Eser sahibi, İZYAKO / SS İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi’ne eserin kendisine ait 

olduğunu ve 3. kişilerin eser üzerinde herhangi bir haklarının olmadığını garanti etmektedir. 

 10.2 Eser sahibi, İZYAKO / SS İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi’ne eser içerisinde yer alan 

her türlü grafik ve görsel çalışmanın kendisine ait olduğunu garanti etmektedir. 

 10.3 Eser sahibi, İZYAKO / SS İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi’ne eserin içerisinde 3. 

kişilere yönelik sakıncalı ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan ifadelerin bulunmadığını garanti 

eder. Aksine durumun ortaya çıkması halinde, sorumluluk eser sahibine ait olacaktır. 

 10.4 Eseri elinde bulunduran kişi; eserin kendisine ait olmaması halinde, eserin yayın/telif 

haklarını devraldığını belgeleyen yazılı izni, İZYAKO / SS İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi’ne 

vermek zorundadır. 

  

11. TAZMİNAT HALİ 

 11.1 Eser sahibi, sözleşmede belirtilen hususlara bütünüyle bağlıdır. 

 11.2 İZYAKO / SS İzmir Yazarlar İşletme Kooperatifi’nin sorumluluğunda olan üretim aşaması 

haricindeki olası aksaklıklar nedeniyle eser sahibi; yayıncıya ve/veya yayıncının antlaşmalı olduğu kişi 

ya da kuruluşlardan hiçbir şekilde tazminat isteme hakkına sahip değildir. 

 11.3 Satış yapılamaması halinde, bu durumdan yayıncı kooperatif sorumlu tutulamaz. Yayıncı, 

basılan bütün kitapların ”işleyiş gereği” satışını garanti edemez. 

11.4 Yayıncının bir eserinin dağıtımını yapması, eserin tüm kitapevlerinde satılacağı anlamına 

gelmez. Kooperatif, basımını gerçekleştirdiği eserin tüm kitapçılara gönderileceği sözünü vermez, bu 

nedenden dolayı da sorumlu tutulamaz. 

11.5 Eserle ilgili hukuki sorunların yaşanması halinde 3. Kişilerin tazminat talebi ve bu süreçteki 

danışmanlık ve avukatlık giderleri eser sahibi tarafından ödenir. 

 

12. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Anlaşmazlık durumunda, İzmir Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir. 

 

13. GENEL YASAL HAKLAR 

İZYAKO/SS İZMİR YAZARLAR İŞLETME KOPERATİFİ ile eser sahibinin; bu sözleşmede 

belirtilmemiş tüm yasal hakları saklıdır. 

 

14. BU SÖZLEŞME, İZYAKO / SS İZMİR YAZARLAR İŞLET KOOPERATİFİ YÖNETİM 

KURULU’NUN …….. / …….. / ………. VE ……….. SAYILI KARARI DOĞRULTUSUNDA, 

TARAFLARIN SERBEST İRADELERİ İLE  …….. / ……. /………. TARİHİNDE 3 (ÜÇ) NÜSHA 

OLARAK İMZALANMIŞTIR. 

 

     

                İZYAKO YÖNETİM KURULU A.         ESER SAHİBİ 

 

 

Ercan DOĞU           Ş. Turgut ÜZÜM 

Yönetim Kurulu Başkanı  Muhasip Üye 


