WEB SİTESİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Sayın Kullanıcı,
"www.ekitaprojesi.com"

Web Sitesine hoş geldiniz,

Aşağıdaki "Gizlilik Sözleşmesi", "www.ekitaprojesi.com" un, siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve
hizmetlerin sunumuna ilişkin hükümleri düzenlemektedir.
"www.ekitaprojesi.com" Web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı "Gizlilik
Sözleşmesi" ve "Kullanım Şartları"nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
1. "www.ekitaprojesi.com", Web Sitesini ziyaret eden kayıtlı ve misafir kullanıcılardan topladığı bilgileri
her türlü analiz yapmak amacıyla kullanabilir. www.ekitaprojesi.com" bu bilgileri iş ortakları ile
paylaşabilir. Ancak e-posta ve diğer kişisel bilgiler, hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da başka bir kuruluşla
kullanıcının izni olmaksızın paylaşılmayacaktır.
2. "www.ekitaprojesi.com" kayıtlı ve misafir kullanıcılarına ait e-posta, adı, soyadı, telefon numarası ve
kayıt sırasında girilen hiçbir bilgiyi Web Sitesinde yayınlamaz, kullanıcı aksini belirtmediyse hiçbir iş
ortağı, şirket, kurum ya da diğer kuruluşla paylaşamaz.
3. "www.ekitaprojesi.com", isteyerek vermediğiniz takdirde, hakkınızda kişiyi tanımlayan bilgiler
toplamayacaktır (örneğin isim, adres, telefon numarası, yada e-posta adresi) ("kişisel bilgi"). Eğer
"www.ekitaprojesi.com" a kişisel bilgilerinizi verirseniz, "www.ekitaprojesi.com" bu bilgileri, gelecekte,
pazarlama, pazar araştırması, satış bilgilerinin takibi ve size ulaşmak gibi amaçlarla kullanmak üzere
saklayacaktır. Sizden talep edilmeyen kişisel bilgileri bize verdiğiniz takdirde, bu bilgileri bu sitede
belirtilen şekilde kullanmamızı onaylamış olmaktasınız.
4. "www.ekitaprojesi.com" kişisel bilgilerinizi sadece aşağıda belirtilen yasal durumlarda ve yasal
prosedürler çerçevesinde 3. şahıslara açar.
a.) Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde
b.) "www.ekitaprojesi.com" un mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla
c.) Kullanım şartlarında kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde
5. "www.ekitaprojesi.com" da kayıtlı kişisel bilgileriniz sadece sizin tarafınızdan görüntülenebilir. Bu
bilgiler hiçbir şekilde satılmaz, kiralanmaz ya da başka bir kurum ya da kuruluş ile karşılıklı değiştirilmez.
Bu "Gizlilik Sözleşmesi" metninde yer alan maddeler haricinde hiçbir şekilde 3. şahıslarla paylaşılmaz.

"www.ekitaprojesi.com" bu sözleşmede taahhüt ettiği şartları yerine getirmek için mümkün olan tüm
önlemleri alır.
6. "www.ekitaprojesi.com" tarafından toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir
ortamda saklanır. "www.ekitaprojesi.com", ortamdaki bilgileri korumak için her türlü endüstri
standardını kullanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir.
7. Kayıt sırasında girdiğiniz kişisel bilgilerinizi istediğiniz her zaman güncelleme ve değiştirme hakkınız
bulunmaktadır. "www.ekitaprojesi.com" bu "Gizlilik Sözleşmesi" ve "Site Kullanım Şartları"na uymadığınız
takdirde üyeliğinizi silmeye ya da askıya almaya yetkilidir.
8. İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve
yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar
"www.ekitaprojesi.com" un sorumluluğunda değildir.
9. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız
internet browser'ın türü, işletim sisteminiz, site mize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi
verilebilir.
10. Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci ("cookie") formatında
ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Örneğin, cookie'ler,
siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen
hemen tüm internet browser'larda, cookie'leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da
kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen
browser'ınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.
11. IP adresiniz Web Sitesinin ve serverlarımızın sürekli çalışır halde bulundurulması, yönetilmesi ve
sorunların çözülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Size ait IP adresi sizin tanımlanmanızda kullanılmaktadır.
12. Bu Web Sitesi diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Güvencesi sadece bu Web Sitesi içerisinde
geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Bu web sitesinden link ile gidilecek diğer web
sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait Gizlilik Güvencesi ve Kullanım Şartları geçerlidir. Bu Web
Sitesinden linkle gittiğiniz diğer web sitelerinde o sitelere ait Gizlilik Güvencesi ve Kullanım Şartları
metinlerini bularak okumanız önerilir.
13. "www.ekitaprojesi.com" bu metin içindeki her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Bu siteyi
kullanarak bu "Gizlilik Güvencesi"nde yapılacak her türlü düzenleme ve değişikliği kabul etmiş
sayılıyorsunuz. Bu metinde yer alan yasal sorumlulukları kabul etmediğinizi belirtiyorsanız, bu Web
Sitesini kullanmayın..

YAYINCILIK SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI

1. Yazar, "www.ekitaprojesi.com"a yayınlanmak üzere gönderdiği Eser'ini bu sözleşmedeki
koşullarla Yayıncıya (Talep edilen dağıtım miktarı) adedince çoğaltma ve yayma hakkını
devretmeyi kabul eder. Yazar, söz konusu Eser'de yer alan bölümleri başka başlık altında veya
ayrı kitaplar halinde yayınlatmayacaktır.
2. Yayıncı, sözleşme konusu Eser'i kendisine tesliminden itibaren 3 ay içinde yayınlamayı taahhüt
eder. Aksi takdirde telif ücretinin tamamını 30 gün içinde Yazar'a ödemekle yükümlüdür.
3. Eser'in kapağında yazarın ismi ve eserin ismi açıkça belirtilir. Yayımcı, eserin, içeriğinde Yazar’ın
izni olmadan hiçbir değişiklik yapamaz. Yazarın uygun görmesi durumunda gerekli değişiklikleri
yapabilir.
4. Eser, yayıncı kuruluş tarafından (Talep edilen dağıtım miktarı) adedince tekrarlı olarak
basılacaktır. Yayıncı kuruluş olan (www.lulu.com) bu konuda eserin yayın, dağıtım ve telif
haklarının korunması durumunda tam olarak yetkilidir.
5. Yayıncı, bu sözleşmeden doğan haklarını yazarın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıs
ve kuruluşlara devredemez.
6. Yayıncı, Yazar'a sözleşme konusu eser için telif hakkı olarak: Kitabın satışa sunulduğu tarihteki
kapak fiyatı (KDV ve vergiler düşüldükten sonra) X Baskı adedi =Satış fiyatı x % 60-80 oranında
ödemede bulunur. Yayıncı, bu ücretin tamamından elde edilecek tüm karı yazara devretmekle
yükümlüdür.
7. Yayıncı, telif alacağı kalmışsa, kalan kısım için Eser'in basım tarihinden itibaren ilk altı ay içinde
yapılacak zamlardan doğan telif farkını Yazar'a ödemekle yükümlüdür.
8. Yazar, eserin basılmasından itibaren geçen 3 aylık sürelerde Eser'in stok durumu hakkında
yayıncıdan bilgi isteyebilir.
9. Basılı mevcudunun tükenmesi halinde Yayıncı, Eser'in yeni basımını kendiliğinden gerçekleştirir.
Eser'in her yeni basımı için Yazar'ın telif ücreti alması zorunludur.
10. Eser'in basılı mevcudunun tükenmesinden itibaren 10 gün içinde Yayıncı, Yazar'a bildirimde
bulunmalıdır. Bu bildirimin yapılmaması halinde Yazar, Yayıncıyı yazılı olarak uyarır. Uyarıya 7 gün
içinde cevap verilemezse, sözleşme kendiliğinden fesholur ve telif hakkından doğan alacağın
tamamı muaccel hale gelir.
11. Her türlü ödeme, yürürlükteki vergi mevzuatının öngördüğü yükümlülüklere uygun olarak ve
elektronik veya matbu makbuz karşılığında yapılır.
12. Yayıncı, sözleşmeye konu Eser'in her basımında Yazardan ekstra ücret talep edemez ve tüm geliri
yazara devreder. Yayıncı yazara 1 adet telifli ve basılı haldeki materyalin kopyasını teslim etmek
zorundadır. Yazarın ikinci ve daha sonraki yayınlayacağı eserlerde yayıncı %50 indirim yapmak
zorundadır.

13. Yukarıdaki adresler, değiştirildikleri yazılı olarak bildirilmediği sürece tarafların tebligat
adresleridir.
14. Bu sözleşme Eser'in Türkçe / Tüm yayın hakları için geçerlidir. Yazar-yayıncı uzlaşmazlıklarında
ulusal ve uluslar arası mahkemeler yetkilidir. Sözleşme süresi imza tarihinden itibaren (Bir) yıldır.
15. Yazar ve Yayıncı’nın bu sözleşmede belirtilmemiş tüm yasal hakları saklıdır.
16. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Yazarlar Sendikası'nın saptayacağı bir
üyesi, Türkiye Yayıncılar Birliği'nin saptayacağı bir üyesi ve tarafların saptayacağı bir hukukçudan
oluşan bir hakem kuruluna başvurulur. Hakem Kurulu'nun çözümü yürürlüğe konulmazsa
Mahkemeye başvurulur. Yazar'ın ikametgahının bulunduğu yerin Mahkeme ve İcra Daireleri
yetkilidir.

