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GiRIş

Kitap yayımcılığı, bir yazarın düşüncelerlnl kağıda veya bilgisa
yara yazmasryla başlayıp bir yayımevinineseri yayımlama kararına

bağlı olarak editörlük ışlemlerlne, di:zıg'i, sayfa düzenleme, montaj,
baskı ve ctlt aşemalenru takiben basıh ürün haline qetlrtlmesl lle
devam eden ve bu 'basılı ürünün ıkitapçılararacılığı ile okura ulaştı

rılmasını kapsayan, bir süreçtir. Bu yayımcılık sürectnde, basılı ese
rin çok ya da 'az satrnasr, yayım faallyetlnln başarı veya başanaızlı

ğını; başka bir deyişle yayımevi ve yazar açısındaniyi gelir g'etir
rnest veya getirmemesini ifadaeder. Yayımcııııkta basan veya başa

rısızlık büyük oranda tanıtıma (prornosyona) bağlıdır.

Avrupa ve Amerika'da kitap y,ayımcılığı TÜrlkiye'den çok 'önce
başlandığındaın, Iürklye'ye göreçok daha ticari ve profesyonelbir yapı

kazanmıştır. Ömeöin, Cambridge University Press'in blr yayımevi

olarak kurulması 1534 yılında, Oxford Urrlverslty Press"in ise 158S'da
qerçekleşmlştlr. Ingıiltere'de Hk ticari yaynnevl Ise 1724'de kurulan
Longman olmuşturı(1). Bugün bu üç yayımevi. Britanya'nın en büyük
yayımevlerinden olması yanında, kardeş-şlrketlerl ile de Amerika'da

(0) 'ileıtişim ıSiNmleri Fakültesi Basım ve Yayımcılık 'Bölümü
(1) Lvnette Owen, Selling Rights, (London: Blueprlnt, 1991). s. 1'1,
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yayımcılık faallyetlnde bulunmakta ve hemen hemen dünyanın tüm
ülkelertrıe, ürettikleri kitapları ihraç etmektedirler. Brltanya yayım

cıları, günümüzde en fazla kitap yeyımrru geııç'ekleştirmektedirler

(üretilen kitapların yaklaşık yüzde 30'u ülke dışına satılmaktadır)(2).

Bu arada, Britanya'da 198'8 yılında 525 milyon adetten fazla kitap
satılmrştır k'i, ıkiş'i başına 9 adet kitap düşmektedir. Bu miktar, dün
yadaıki kltep satınalma oranınm kiş'i başına en yüksek deüeriertnden
birini ifade etmektedir ı(3). Bunun yanısıra, 1990 yılında ingiltere'de
63.980 kltap, Amerika'da da 44.218 kltap üretilmiştir ı(4). Böylesine
QO'k sayıda kitap üretilen ülkelerdeki yayımcıların yayımlarını tanıt

mak amacıyla değiş'ik yollar lzlernelerinl g'erekli kılmaktadır. Burada.
'kitap yayımcılığı sürecinde tanıtım işlevi ve bunun hang'i şeklllerde

yapıleblleceğlne llişkln ingiltere ve Amerlka'da yoğun bir şekilde

kullamfen yöntemler üzerinde durulacaktır.

* * *

"Tarutım" (ve reklam), yayımcılık sektöründe, üretilen kitabın sa
tışını arttırmak lçln gerekli işlemleri kapsayan bir 'işl'evi tsmmlamek
tadır. Kitap tanıtımındaıki amaç, yalnızca kitap hakkında okurlerı ha
berdar etmek değ'il, aynı zamanda kltaoçı ları , kitap dağıtıcılarını -top
tancılanru-, küWppihanec1ileri, 'öğretmenleri ve kitap mümeselllerinlfôl
de yaytmlanmış ve yayımlanacak olan kitaplar hakkında bHgHendir
rnektir.

Yayımevlerindeki tanıtım ve reklam birimlerirıln de amacı, kitle
llettşlm araçlanru. kitap sektörünü. yayımevinin blllnçll (süreklt) müş

terllertni, üretilen veya üretilecek kitap hakkında bilqllendirerek, ki·
tap satın alımı için teşvik etmektir. Yurt içi 'Ve yurt dışındaki kitap
alıcılart, tanıtım rnateryallerlnl. sipariş verirken referans olarak kul
larurlar. Yayımcılıkta halkla il'işkiler faaltyetl, ücretsiz tanıtım 'imkanı

yaratması yanında, firmanın 'iyi Imajırun medyaya ve diğer yazartera
duyurulmasını lçermektedlr (6).

(2) Gllea iN. Clark. 'Inslde Book Publlshing, (London: ıBluep~int, 1990), s. 12.
(3) Book Publishing in the U.K., Kay Facts 1989, (London The PlLiblishers Assocıo

Uan, 198'9), s. 3.
(4) The Bookseller, ;21 February 1992, s. 443.
(5)i Kltcpcıloro ve oku iiara yönelik olaraık yeni yayımıonacoık ya da halihazırda

elde mevcut olan kitcplorm tcmummı yapan 'Ve lsteıklıilerin siparişl,eri·ni alan
'kişilerı

(6)GHes, N. Clark. y.g.k., 's. 7:5.
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KiTAP TANıTıM STRATEJiSi

Krtap tanrtırrunda, yayımevleriınlin bellt stratejiler uyqulamast g'e
rekrnektedlr, Yayimevl, kitap tanıtımının hangi yolla/yollarla yapıle

cağına karar verdikten sonra bunu uygul'amayageçirmesi 'için eserin
yazarından da yararlanır. Yazardan ve onun g'örüşlerinden yararlan
ma, kitap tanıtımının daha 'etkHi yepılebilrneelrıe Jrnkan tanıyacaktır.

Bir yazar, eserint tesllrnedip yayım karar: almdrktan sonra, ya
yımevine editör aracılığı He bir anket formu deldurarak vermekte
dir. Bu formda kişisel b'ilıgiler, blyoqrafl, kitaibın arka kapağında kul
larulebilecek özet yazı, kitebın bir özeti, kita\bın belll başh satış nok
talartrunnereler olaibil'eceği ve hedeflenen okur kltles], daha önce
kendist Ile yapılmış radyo-TV veya g:a~et'erıöportajl'arı varsa bunlara
ilişklrt eçtklarnalera yer verilir. Bu form, yayımevinin tanıtım strate
jisinde kullanabileceği materyaller olabileceği giibi, tanıtım bölümü,
bunlardan ayrı olaraık, yani yazıarın bellrttlklerlntn dışında hazırlanan

materyalle ri tanıtım kampanyasmda kıulılanalbHirl(7).

TANıTıM PLANLAMASI VE MALiYıETi

nil" kitabını tanıtım faaloiyetine girışmeden önce, tanıtımı yapıla

cak kitap lçln planlama yapılarak tanıtım rnaltyetintn çıkartılması ge
rekltdlr. Bir eserin yayımımı kar'ar verdiikten sonra, o eserttı yayım

evine maliyetin'in hesaplanması; başka bir deyişle kitabın bütçeslntn
çskartılması, yayımeviniını yapacağıgiderl'eri 'Önceden beHrlıeyerek,

eserin kitap hal'ine dönüştürülüp okura sunulmasındaki süreçte yer
alan harcamalar için kaynakayrılması ve buna bağlı olarak da yayım

evinin giderlerin'i kontrol altında tutabllmesl ,imıkanı sağlamektadır.
Özelllkle orta ve büyük ölçekh yayrmevlerl, her yıl çok mlktarda kitap
yayrmledıklenndandolayr,her kitapiçi!nı bir bütçe yapılması, her ki
tabın yayımevine maliyetinin ne olacağının beltrlenrnesi, gel'ir ve gi
derierin kontrolaltında tutulmasına yardımcıolduğu ,gibi, tanıtım ve
reklam faaliyetlerinin de heır kitabın bütçesine göre düzenlenmesine
imkan vermektedir.

Kltao tanıtım faaliyetin'in ne şekilde yapıl,acağı ve hangi yollar
kullarulacaqırunIyaztlıveya sözlü basma reklam, 'bilgilendirme formu,
poster, satış panolarıgilbi) kltabm bütçesine göre planlanması. 'kitıa-

(7) ıGiles. N. Clark. y.g.k., s. 77
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bın tanıtımının daha slstemli bir şekilde yapılmasını sağ layacakt i r.
Tanıtım faaliyetleri, 'çoğunlıuıklaeser yayıma hazırlanırken; başka bir
deylşleeserln editör!üğü, dizgisi, baskısı yapılırken; kitabın dağıtıma

verllmesi, yani yayımlanma tarihinden birkaç ay önce tanıtım faall
yetlerinin başlarnastve sürdürülrnesl g,erekmektedir.

Bir kitabın tanıtım planlamasında ve bütçesinin hazırlanmasında,

tanıtım materyalinin gönderilmesiınıdeki posta ücretl ve bu tanıtım

materyallerinin basım maliyeti 'iyi hesepedilmeltdlr. Örneğin, bir ya
yımcı,bir kitabın tanıtımı lçln hazırlanan broşürden 10 blnadet bas
ttrarak bunu, kitabın satışını arttıraibilecek ve yeni talepler doğura

bilecek kişllere 'göndermes'i durumunda, broşürün ibaskı ve postala
ma masrafları önceden tam olarak belirlenmemlş Tse, yayımeviniın:

kitap satışından elde edeceöi geliri belli oranda azaltacaktır.

Yayımcı veya editör, kltabın tanıtım masraflarının mümkün ol
duğunca, satış fiyatına eklenmesi ve bu suretle de 'elde edilecek ge
ltrde besaolanmarmş bir düşüş yaratılrnarnaerkonusundaiyi bir ftkre
sahip olmalıdır. ,Aiksi takdirde, kitabın. satışındanelde 'edilecek g'eli
rin bir kısmı, önceden hesaplanmamış olan tanıtım masraftanna gi
decek ve o kitaptan sağl'a1nan kar azalacak veya zarar artacaktır. Ya
yımevleri. her yayımladığı ıkitaptan karelde edemeye!bilir. Bazen de
planlananın dışında, bir kitabın yayımından beklenen satış gerçekleş

mediğinden yayımevi o kitaptan zarar edebilir. Bunun yanında, hiç
beklenmediğihaldebazıkltaplarda kısa sürede "en ıiy~i satan kitaplar"
lletestnde kısa sürede yer alarak yayımevine ıplaınıl'ananın dışında,

sürpriz Ibir karg'etireibHir ve kltebm yeni Ibaskılannın yapılması 'im
kanı doğabilir.

Bir kitabın tanıtımının imkan dahillnde diğ'er bazı ,k!itaplada bir
liıkte yapılması, her kitap ,iıçin tek tek yapılacek tanıtım harcamaları

nın daha düşük oranda olmasıını sağlar. :Bir yazann başka kitapları

ne, yayımlanacak 'kitabın blrltkte tanıtımının yapılması, hem konuyla
llqllenenlertrı değiş'ik yazarlaraalt. aynı dönemde ve aynı 'konudaki
yayımları öğrenebilme imkanı aağlayablltr, hem de bir yazarıın. sürekli
okuyucusunun. o yazarın çıkan/çıkacak son ikitaplarına lllşkln derll
toplu ib'i1g'iedinebilmeimkanı yarateblllr.

Yent yayrmlanacek kltaplarmqazete veya derqllerde blrltkte rek
lamınınyapılması, reklam harcamasının kitaplara ortaklaşa paylaştı

rılmasıını sağlayarak, tanıtım maliyetininazalmasında etken bir fak
tör olacaktır. Avnca bir yayırnevlnln, büyük reklam vererek yayım la-
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nacek tüm ıkitapl'arı, okuyuculara ve diğer HgiH kişilere ('Öğretmen

Iere, kttapçılara vb.) duyurmasının vereceğietki, herkitap lçln veri
lecek i~üçük Hanlardançok daha etkili olacak ve reklam rnallyetlnl
de düşürecektir.

Tanıtım bölümü, mali yıl bltmezden en az bir ayönce finansman
müdürüne. 'gelecek yıl yapılacak tanrtrm harcemalen konusunda :bil'gi
verrrrelidir. Bu, yayımevinin geleoeğe yöneHk yatırımlarında daha bi
l'inçl'i ve programlı davrarulrnasmı sağ layacektı r. Tanıtım bölümünün
finansman müdürüne vereceğl bilgide, örnek olarak 'şu bilgiler bulu
nabilir (8):

• Yayımeviniını yıllık yayım kataloğurıdan ne kadar basılacağı,

kimlere postalanacağını (adresleri He blrliktel:

• Stok sipariş ltstelerl (stock order Hsts), daha önce yayırnlan

mış ve yayımlanacak kitapların satış flyatlanna Hlşkln bllqller.eldekl
mevcut kltapların llstasl:

• 6 aylık periyotlarla, yayımlanacek kltaplerle Hg'ili haeırfanacak

liste ve broşürlerln basımı ve postalenrnasrna ilişkin bllqller yer al
malıdır.

Tanttım harcamalıarını kolayca tzleyebllmek için şöyle bir çizelgeı

tutu I,abi li r:

Konu

Heklamlar
Broşürler

Zarflar

Ay

Haziran
Haziran
Haziran

'Bütçeden
ayrı lan mikta,r

$1000
$3000
$250

Gerçek
harcama

$975
$3100
$300

Faıık

($25)
($100)
($50)

TANıTıM HARCAMASıl

Blr yayımevi tarafından değiş'ik türde ve Tstmde kitapların ya
yımlanması: bu ıkitapların değişik pazarlara ve baskı miktarlıarına sa
hip bulunması; elde edilebilecek gelirde değiş'ik oranlarm hesap edil
mesi: tanıtım Içlnfazla bir harcıama yepılmasrru engel,l'emektedir. Alnı

cak yayımına umut bağlanan ve iyi satacağı beklenen kitaplar hariç...

(8~Book Promotion,Sales and 'Distribution, (London: 'Book House Trainlng Central
Unesco, 1991) ss. 65-'66.
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lanıtım faaltyetleri lçln yayımevlerl, :çoğunlukla yıllık satış gelir
lerinin yüzde 3 ne yüzde 7'sini tanıtım harcemalarma ayırabllrnek

tedirler, !Bu tanıtım bütçesi tüm taruttm materyalleri ve faaliyetlerlni
kapsamaktadır: Kataleqlar. reklamlar. yayıma başlama kokteyllerl
gibi {9).

VAZARA VE KiTABA 'iLiş.KiN BiLGiLER

Yazar, eserinin yayım kararının alınmasını Izleyen zamanda, {ese
rinin editörlük işlemlerinin yapılması sırasında) eserin editörü tara
fından kendtsirıe verilerı bir anket fcrmanudoldurarek editörüne tes
lim eder. 'Editör, doldurulan bu formun bir 'Örneğini tanıtım bölümü
ne göndererek, eserin tanıtımında kullarulabllecek bazı unsurların ya
zar tarafından hazırlaınmasını sağlamış olur. 'Bu anket formunda; ya
zara ifıiş!kin kişisel bllqifer, blyoqrafl, kapakta kullarulacak bir özet
yazı, "bilgilendirme formu "nda ve kataloglarda ikuiianı lacak eserin bir
özeti. kltabm olası belli-başh satış yerlerinin nereler olabileceği (ör
neğin, üni!vers'İt'el'er, okullar, havaalanlerı. teknik bir kitap ise fabri
kalar 'gilbn, varsa daha önceden yaytmlanmış eserlerlrıtn listesi ve
eğ'er kendlsl He daha önce bir yayın veya yayım organı tarafından

röportaj yapılmışsa bunlara 'ilişkin bilgHer veqazete/derqllerde daha
önce kendisi hakkında yazılar yayrrnlanmrşsa buna ilişkin bHgHerl'e,
bunlardan bir'er örn~k,aınıket formu ile birlikte edltöre yazar tarafın

dan verilir.

Yayımevi tanıtım bölümü, bu bil:gileri, yapacağı tamtım faaliyet
lerinde kullanabilecek ve bu ibilg,nerin hazır olıarak bulunması, yayım

evineekstra bir çeba ve zaman hamatmadan tanıtım faaliyetlerini
organize etmesine yardımcı olacaktır.

BiLGILENDiRME FORMU (advance information sheet)

Bllqllendlrrne formu, yayımlanacak bir ıkitap hakkında, kltabın

satışını doğrudan etklleyebllecek kişilere. g'enelBkle kltapçılara gön
derllerek, bu kişilerden stparlş almaamacına yönelik olarak hazırla

nan ve kitap hakkında özet bllqllerin yer 'aldığı,genelli'kl'etek sayfalık

tanıtım rnateryalşdlrvBllqllendlrmeformu, yayım karan alımr-alınmaz

hazırlanmalı vegerekl'i kişHere j1vedil'ikleg1önderilmeHdir. ıBu form,
yayımevinin satış elernarılanna ve ajanslara, yayımevinin süreklt müş-

(9) Book Promotion, Sal es and Distribution, y.g.k., LS. 66.
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terllerine: ömeğin kütüphaneenere, kitap dağıtıcılarına" eğitimcilere,

öğretmenlere, uzmanlara, üniversite öğretim üyelerine gönderilme
lidir.Bu kişilerin lslmlerirıln yeraldığı listeler sürekli eleltında bulun
durularak, her yeni yayım hakkında bunlann bilıgilendirilmesi, satış

açısından büyük önem taştmaktadır.

Bilqilendlrme formunuo, sonradan hazırlanan diğer tamtım ma
teryalleri. ki bunlar: Kataleqler. reklam rnetlnlerl ve kltaplann arka
kapaklarında yeralan özet yazı için kaynak olduğu göz6nüne alınırsa.

bu formun gerç'eğeen uygun şekilde banrlarımasiqerekmektedtr. Bir
bllqllerıdirme formunda şu unsurlar yeralabilir:

BilG,ilENOiRME FORMU

Kitap Adı: .
Yazar : .
Editör : .
\~itap ebadı : Sayfa sayısı : .
lıS!BiN : .
Fotoğraf ve 'grafikler : .
Beklenen flyatı : .
Beklenen yayımgünü : .
Kltabın içeriği hakıkında kısaaçıklama : ..

Yazar hakkında bazı kaydadeğer açıklamalar : .

'Kiitabı satın alebilecek kitle : ..

BiBıiYOGRAFlAR

Birçok 'Ülke, mnl'i ;kütüphaneleri kanalıyla, ülke gıenelinde bir yıl

içinde yayımlanankltaplann listelerini yayımlamaıktadırlar.Bu ıbi bltyo g
rafyalarda yeralabllrnek için herhangi blr ücretqerekmezken, yayımev
lerinin her yayımından ücretsiz nüsha/nüshalarıru milli kütüoharıeye

teslim etmesi gerekmektedir ki, birçok ülkede bu yasal bir zorunlu
luk olarak hükme bağlanmıştır.
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.BiMiyografy,alar, bazı okurlar ve de özellikle araştırmacılar için
bir başvuru kaynağı olduğundanı, bu biibllyografyalarda yayımevlerinin

yayımladıklart kitapların tam I'istesinin bulunması ve bu suretle kitap
larm ücretsiz tanıtımının yaprlmast, satışı artırıcı bir unsur olaraık

görülmektedir.

TANıiTIM MATERYALi OLARAK KıiTAPKAPAGıl

Genel konularta Ilqlll kitap yayımcılığında, kapağın teratım ama
cıyla kullerulrnasr, satışa yardımcı önemli bir öğedir. Kltapçrlar, kita
bın neye benzedtğlnl qörrnek Isterler: ayrıca 'eğitim ve akademik ki
taplarda daaynı sebepten kitap kap.ağı 'örneği faydalıdır. Kltabm ka
pağının, tespit edilerı yayımgününden 4 ay önces'inden hazır olma
lıdır.

Kitap kapağının bir an önce hazır olması, edrtöryel üretım ve
tanıtım bölümlerinin yakın lrtlbat Jçtnde olmaerru qerektlrlr. Bu lrtl
bat, kitabın satışını etkileyecek diğıer faaliyetlerde de gerekNdir. Ya
yımcı veyaedltör, eserin üretim süreci başlar-başlamaz (dizgisi, say
fa düzenlemesi) kapak sayfasına konacek 'Özet yazıyı tedarik ederek
tanıtım bölümüne vermesfqereklldlr i(1 O).

Kitap kapağı veya karton-kaoaklı kitaplarda Ipaperback) kapak
dizaynı, bir kitaibın en iyi reklam unsurudur. Bu sebepten, yayrmcı

veya kitalbın editörü, yayımevindeki sayfa düzenleyleiye veya ser
best calışao düzenleyleiye kitap, yazarı ve kltabın hitap 'edeceği he
def kitle hakkında detaylı bllql vererek, kapak düzenlemesinin bu
bllqiler ışığında, kitap satışınıarttıracak şekilde yapılmasını sağla

malıdır ı(11).

Sayfa düzenleyicininamacı, kitap, kitapçı raflarında satışa su
nulduğundaalibenisini arttırmaktır. Kitaibınalhenisini artırmak içiını

kapaktakullanılan yazt karakteri, puntosu ve kapakteki baskı renkleri
ne fotoğraf veya lllüstraayonların cazip ve iy'i bir şekilde seçilmesi
ve kolayca okunabilir, seçlleblltr olması önem taşımaktadır.

KATALOGLAR ve YEN,i KiTAP LiSTELERi

Kataloglar ve yeni yayımlanacak kitapların listeleri, kltapçılar ve
kütüohanecşler Jçln. yayımları takip etmekte, bukataloq ve listeler
den yararlanarak alparişte bulunmakta önemli tanıtım araçlanndandrr.

('101, BookPromotion, Sa'les and Distribution, y.g.k., ss. 72·73.
(11) Altson 'SalV'erstoc'k, How to Market Boo'ks, (London: Kogan Page. 1990), s. 91.
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Eğ'er bir yayımevinin yayım programında birçok çeşit kitap ya
yımı varsa, yayımevi yılda bir veya iki defa olmak üzere, halihazırda

varolan ve yeni çıkacak olan 'kitapları bu kataloglar vasıtasıyla, kitap
çılara, 'kütüphanedler'e, 'kıitap dağıtıcılarına ve kitap rnürnesstllerlne
g,öndermektedirler.

Birçok yayımeıvi şlrkett, kataloqlardakl renkli kitap kapakları ör
neklerlrrln basım maliyetinin yüksekliğinden dolayı, siyah-beyaz fo
toğraflarla Ibasılan kitap kataloglarını yeğlemektedıirl'er.

RıEKlAM

Ôzelllkle ulusal basında, bir kitabın teklarrum yapmak oldukça
pahalıya malolmektadır.

Yazarlar, yayımcılarınınkendi reklamlarını yapmalarını; başka

bir deyişle lsimlerlnl duyurmalarını isterler. Genelllkle. yazarı mem
nun edebilmek ve diğer yazarlarm dailg1isiniçeikebilmek amacıyla

reklama para harcsnır. Kitap sektöründeki reklamların. zaman zaman
firmanın ismini korumak 'için kullanıldığı da olmaktadır. Beklernlar.
kitabın yayım gününden önce yayımlanmalı ve reklam örnekleri de
kltapçılann satış panolarında veya uygun buldukları yerlerde sergi
lenmelidir Iposterler veya çıkartmalarla... ).

Bazı özel derqllerde kitap reklamı yapmak, gazetelere qöre daha
ucuza rnaloleblltr. Bu özel dergiler, küçüık tirajlı, fakat kitap-alablle
cek okur kltlesl olan ve bu kitabın 'hedef kitlegrubunu oluşturan

okurları olan dergiler olabilir.

Eğ1itiml'eilgili dergilere verilen reklamlarda, öğretmenlerin kitabı

lnceleytp öğrencilerine tavsiye 'etmelerini sağlamek amacıyla ince
leme nüshalarınıngönderilmesini sağlamak lçln bir kuoon da yayım

lanabilir.

Eğ'er reklam ulusal basın orqenlanna verilecekse. reklam için
yayım organmaödenec1ek miktara ilaveten, kitap reklamının daha
ilginç ve çekici olmasını sağl,amaik amacıyla profesyonel reklam dü
zenleyiclsl He anlaşarak bunurılçln fazladan bir ödeme yapılması ge
rekmektedir. Profesyonel düzenleyici, yayrrnevinin yayırnladrğ}, yayım

layacağı kitapların okura çok daha cazip bir şekilde duyurulmasuu
ve okunın bu yeni yayımlardan haberdar edilerek satın almaları yo
lunda qüdüleylcl bir reklam düzenlemesi yapmak zorundadırf tz).

(1'2) ~lison Bcverstock, y.g.k., s. 83.
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MÜTALAA NÜSHALARI

Kitap üretim maliyeti yüks'eldiıl~Qe, 'Ücretsiz dağıtılan mütalaa
nüshalanrun ,kimlere gönderileceğ'inin seçlrrıl daha dikkatli yapılma

lıdır. Çüınikü ücretsiz rıüshaler yayımevine fazladan bir gider qetlr
mektedlr. Yazarın, eserlnl teslimettiğinde dolduracağı arıket formun
da, ücretsiz nüshalardan klrnlere ve hangi qazetecllere gönderıilece

ğine lltşkln tavstyelerl almeblllr. Ücretsiz mütalaa nüshalenrun tanı

tım programındaki harcamalar içinde yeri, {btrtrn maliyeti + paket
leme + postalama r'daını oluşmaktadır. Ancak gazetecilere ve diğer

ilgili kişilere dağıtılan ücretsiz nüshalar, yayımevinin üretilen kitap
lardan, dağıtılan miktar kadermdan gel'ecek satıştan feraqat etmesi
anlamına gelmektedir v,e bu sebepten ücretsiz dağıtılan nüshalann
kimlere qönderlleceğlnin ve 'gıönderilen kişileringerçekten kitap sa
tışını arttırabilecek veya !kitap tanıtımını yapabilecek kişilere g6n
derllrneel konusu ünemli olmaktadır.

Yayrrnevlert, ücretsiz rıüshaların kimlere, nerelere, ne zaman
9'önderildiği ve 'bu qörıderllen kişilerin gaz.ete veya dergilerde kitap
hakkında yazdıkları yazılarıını derlendiği bir liste tutmaktadırlar ve bu
nurıle da tanıtım faaliyetlerini k'Ontroledelhilmektedirler. Ayrıca ya
yımevinin hazırladığı bu listeden bir nüshası da yazara iletilmekte
ve yazar da, gazete veya derqllerdekl kitap eleşttrmenlerinineleştl

rllerirrl derli toplu bir listede görehilm'eimk!anına kavuşabilmekte

dir(13).

Yayımevleri.ücretsiz nüshalarm kimlere dağ ıtı I,acağIınıı çoğunlukla

bil' liste halinde hazırlayarak, yazarın önerileri ve kitabın özellikle
rine göre, bu listeye bazı 'ilaveler veyaçıkartmalar yaparak her yeni
kitap için ya hazır Ilste aynen kullanılmakta ya da kitaba qöre yeni
bir dağıtım llstest haztrlayabllmektedlr. Yalnız gazete, dergi,radyo
ve televizyonlarda. sürekl! olarak kitap tanıtımı veyaeleşttrlleri ya
pan kişilere her yenı yayımdaını bir ücretsiz nüsha gönderilmesi, "ki
tap ıkmıdu" denilebilecek ve sürekli olarek bu eleştirtlerl, program
ları okuyanlar veya dinleyenlere çok daha 'kolaylıkla ve reklama göre
çok daha az bir harcamayla ulaşabllme imkanı verebllmesi açısından

büyük önem taşımaktadır.

Yazılı ve sözlü basında kitap hakkında çıkarı yazı ve eleştlrllerln

derlendiği listenin satış rnümesstllerlne. ajanslara. kitap toptaneıla-

(13) Book Promotlon, Sales and Distribution, y.g.k., s. 74.
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nnaçöndertlmesl de kitap tanıtımının daha Işlevsel yapılabilme'sine

yardımcı olacaktır.

Özelllkle eğltlrn kitapları yayımcılığında, bir kltebıöğrencllerlne

tavsiye 'eden ve bu kitabıalmalarını sağlayan öğr'etmenlere yayımcı

lar, ücretsiz mütalaa rıüshalar i vermektedirler. Okulları dolaşanı kitap
mümessllleri vasıtasıyla ve öğ retrn enin yayımevine müracatı He üc
retsiz nüsha 'kendisine ulaştmlmakta: 'öğretmenin kltebı mceleyip
derslerde kullanablleceğlne ve bunu öğrenCilerine tavsiye edebi le
ceğlne 'karar vermesi ile birlikte, bu ücretsiz mütalaa nüshası öğret

mende kalmakta; akst takdirde, yaınıi bu kitabı tavslyeetmeyecek ise,
ya ücretsiz nüshayı yayımeVine iade etmekte veya kıitabın bedelini
yayımevine ödeyerek klteba sehlp olabilmektedir.

KiTAıP ,FUARLARı VE STANDLARı

Yayrmevt, kitap fuarlarina katılrnek ve bu fuarlarda stand açmak
istiyorsa, bu işi orqanlze edecek kişi veya 'kişileri istfhdametmelldlr.
Kitap fuarlart. kitap tanıtımının blzzat okurla yüzyüze iletişim içinde
yapıldığı ve doğrudan yayımevinden okııra kitap satışının gerçekleş

tiği orgaınizasyonlar olması sebebiyle önernildir. Yayımevinin bu işle

görevl'endireoeği kişi, fuarda yayımevinin reklamını yapmak ve standta
yeni yayımların okura daha cazip olarak tanttılması. duyurulmasıiçin

stand düzenlemesinde büyük hasseslyet jjösterrnelldlr. Yeni yayım

ları okunın çok kolay glÖreib'neceği yerlere yerleştlrrnell, yayımevinin

büyük umut bağladığı kitapları, okura 'en kolay yoldan tenıtabllmentn.

duyurabilmenin ve onları bu kitabı almaları konusunda etklleyebllme
nin çarelerini aramalı ve stand düzenlerneslnl, stand aydınlatmasını

ona göre yapmalıdır.

Eğer bir konferans veya toplantıya yayımevi davetltyse, bu top
lantı ve konferansta da yayımevinin yayımlarını davetlilere tanıtmak

imkanı vardır. Bu 'işle de fuarlar için görevlendirilen kişi, toplantı veya
konferans salonunun 'lly'guın bir yerinde bir stand kurarak, yayımevi

nin ve yayrmladıklan kitapların tanıtımını yapsbthnektedirlerf ta).

SATIŞ PANOLARı (point·of·sale)

Bunlar, dizi kitapları veya özel ikitap I'ar için reklam yaparak satış

yapabilme imkanı sağlayan, dönen veya serbest durumdaki kitap

(14) Book Promotlon, 5ales and Distribution, y.g.k., s. 79.
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standlan. posterler. kitap markörleri gibi yardımcı öğ'elerdir. 18unllıa,rın

üretim mallyetl olduıkça pahalrdır. Kitap standlarının gerektiği gibi
kullarulması, posterlerle de desteklerıerek sağlanmalıdır.

Katlanmalı kitap standları posta ile ,kitapçılara qönderllebllir 'Ve
kltapçılar bu standları açarak kullanabilir; ancak postada meydana
g'elebHecek ezilme, kınlmalar bu standların kurulmasında sorunlar
yaratablltr. Ayrıca. birçok kltaoçı. bu satış panolarını veya standlanru
kuracakları mekan bulamayalbilir ve dolayısıyla da kuiianamayabili r
ler; bu da satış panoları He planlanan satışı arttırıcı tanıtımı engelle
yebllecektlr (15).

YAYıM GÜNÜ KOKTEYLLERI (Iaun.chinıg parties)

,Bir kitabın yayımgünü kokteyli, ideal bir habkla ilişkiler olayıdır:

fekat bu kokteylier, davetll gruibunun kalalbalığı oranında oldukça ma
llyetll olmaktadır. 8ukokteyllere, basın kuruluşlan temsllcllerl ile
kitap eleşttrrrrenlerlnln davet edilmesi, ıkitap tanıtımında çok önem
lidir. Gazeteeller. bu kökteyller vasıtasıyla davetlilerle g'örüşerek ki
tap, yazar ve yayırnevl hak:kındaözel haberler çrkarebllmektedlrler.

Yayım 'günü kokteyllerl. eğer doğru kişiler davet edilmişse, ba
sının ilgisini çekmektedir. !Bu kokteylderı çekllecek fotoğrafların qa
zete ve derqilerde yer alması, radyo ve Tv'de kokteylden bahsedll
mesl okunın dikkatini yeni yayım üzerinde toolayaceknr. Eğ'er kok
teylde qazeteciler fotoğraf çekmemiş veya çekemerrrlşlerse, yayım

evi. ko kteyi süresince fotoğraf çekecek bir kişi He anlaşarak bunun
çektlğl fotoğrafları doğru yayın orqenlartna: başka bir deyişle, kok
teyle katılan, gazete ya da derqllerlnde. kökteylle ve kltapla ilgili
haber ve yazı yazaıbileoe'k yerlereqöndermelldirf tôl.

(1'5) Book Promotlon, 5ales and Distribution, y.g.k., 's, 79.
f16) 'Book Prcmotion, Sales and Distribution, y.g.k., ss. 79-80; Alison Baverstock,

y.g.k., s. 168.
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