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BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

YAYIN SÖZLEŞMESİ 

(ÜRETİM, YAYIM, DAĞITIM VE TELİF HAKLARI) 

Bir taraftan  

a. Adı Soyadı: 

b. T.C. Kimlik No: 

c. Elektronik Posta Adresi: 

d. Adresi: 

 adresinde mukim (bundan böyle “ESER SAHİBİ” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Bursa Uludağ 

Üniversitesi Rektörlüğü Görükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA mukim (bundan böyle “YAYINCI” 

olarak anılacaktır); 

ESER SAHİBİ’ne ait…………………………………………………………eserin yayına hazırlanması konusunda(bundan 

böyle “ESER” olarak anılacaktır) üretim, yayım, dağıtım ve telif haklarının YAYINCI’ya devrine ilişkin 

olarak aşağıdaki koşullarda tam bir mutabakata varmışlardır. 

KAPSAM: 

a) ESER SAHİBİ; ……………………………………..adlı ESER’inin derleme, işleme, yayım, dağıtım ve her 

türlü satışı dahil telif haklarını YAYINCI’ya devretmiştir. 

b) YAYINCI; ESER’i kendi uygun göreceği biçimde (e-yayın, basılı vb.) yayımlayıp, satışa sunma 

konusunda ve bu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarının tamamını ya da bir bölümünü 

dilediği üçüncü kişi ya da kuruluşlara tek yanlı olarak devir ve temlik etmek hususunda ESER 

SAHİBİ’nce yetkili kılınmıştır. 

c) ESER SAHİBİ; YAYINCI’ya devir ve teslim ettiği ESER üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluşun 

herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, işbu sözleşme ile YAYINCI’ya devrettiği ESER’in 

sahibinin kendisinin olduğunu; üçüncü kişi ya da kuruluşların ESER’in tümü ya da bir bölümü 

üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal 

sorumlulukların kendisine ait olacağını; YAYINCI’nın bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı 

da derhal ve nakden tazmin edeceğini ve YAYINCI’nın bu nedenle işbu sözleşmeyi tek yanlı 

olarak feshetme yetkisinin de bulunduğunu kabul ve beyan eder. 

d) YAYINCI, ESER’i Bursa Uludağ Üniversitesi Yayın Yönergesi esaslarına uygun ortamda üreterek 

yayınlar, telif ücreti ödenecek ise adı geçen yönerge esaslarına göre belirleyerek hesaplar ve 

öder. 

FESİH VE YAPTIRIMLAR: 

a) Eserin bilimsel niteliği, dili, hukuka uygunluğu ve benzeri konulardaki sorumluluk, yazara 

aittir. 

b) İşbu sözleşme yürürlükte olduğu sürece, ESER’in her türlü tasarruf hakları YAYINCI’ya ait 

olduğundan YAYINCI’dan yazılı izin alınmaksızın hiçbir şekilde; 

i. Fotokopi, teksir, film, elektronik ortam veya bir başka teknikle çoğaltılamaz ve 

dağıtılamaz, 

ii. Tiyatro ve sinemaya uyarlanamaz, 

iii. Video filmi yapılamaz, televizyonda yayınlanamaz, 

iv. Herhangi bir suretle reklam ve tanıtım aracı olarak kullanılamaz, 

v. Kartpostal, poster, afiş, afişet vb. haline getirilemez, 
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vi. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. 

vii. ESER’in Türkçe dışındaki bir dilde yayınlanması veya Türkçe olarak yabancı bir 

ülkede çoğaltılması YAYINCI’nın yazılı onayı alınmadan yapılamaz. 

viii. ESER’in Türkiye dışındaki dağıtım ve pazarlaması da YAYINCI’nın yazılı iznini 

gerektirir. 

 

 

YASAL İKAMETGÂHLAR: 

Taraflar, yukarıda ad ve unvanları yanında belirtilen adreslerini yasal ikametgâhları olarak 

belirlemişlerdir. Adres değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde, eski adrese 

yapılacak tebligatın geçerli olacağını taraflar kabul ederler. 

DELİL SÖZLEŞMESİ VE UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MERCİLER: 

İşbu sözleşmenin uygulamasında doğabilecek uyuşmazlıklarda YAYINCI’nın defter, kayıt ve 

belgeleri, bilgisayar kayıtları, mikrofilm ve mikrofişleri kesin ve münhasır delil olacaktır. 

Uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

İki (2) sayfadan ibaret, ……………. nüsha olarak düzenlenmiş ve ..................................... tarihinde 

taraflarca, tüm hükümleri okunmak suretiyle karşılıklı olarak imzalanmıştır. 

 

ESER SAHİBİ                                                                                                                            YAYINCI 


