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TORK KiTAP YAYIMCILlOINDA GENEL DURUM

Öğr. Gör. Halil ıbrahim GORCAN

Kitap yayımcılığı, tüm dünya ülikeılerindre oldukça ya'ygın bir sek
tör olması yaımnda; bu sektörde işe başlanmaısı da kolay karakter
ler taşıyan biırgıörüniÜ'mdedıid1). Öylekl, bir 'büro, bi'rıkaç masa ve
şandalye Jle bir yıaryıne"'i' (pulbliıshiıng house] 'kurulabi'lk; çünkü bir
çok y,aıyıneıvi. di2lg'i, baskı ve cilt Işlemlerlnı anlaşmelı matbaa ve
clltevlerlne yaptırmekta, başka bk deyişle teknik [şlemlerl yaymevl
dışındaki profesyonel çalışarı matbaalara y'aptı'rımaikta ve yayınev

lert, bir hizmet Ikurıuluşıu olarıaık faaltyet gıöstermeıktedi'rler.

Masaüstü yayımcıılık s.j1steımle'rin'ingefişıme'si, ya'yg ın laşmas i ve
uouzlemeeıyle bi'l"lıiikte ,kitap dii2lgi 'işlemleri yaymevlerlnln bünyele
rinde kurulan dizgi birimlerinde yapılrnaya, başlanmış ve bu suretle
de yayme,vinin dizgi lşleml iç'in ödediğıi para yayınevinin bünyeslrıde

kalmış olmektadır.

. {1) Beniamın M. COMPAlıN'E, The Book Industry In Transition, An Econom:lc
Study of Book' Distribution and Marketing (NeW York: Knowleıdge Industry
Purb.• 197'8), s.a
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Ayrıca günümüzde bazı yazarlar, eserierlnl daıktilo yerineıkendıl

bllqlsayarlarmda yazmaya başiarmşlardır (2). Kendıi bHgisaıyarla-nnı

kullanan yazeriarveserlertrıl bHgisa,yar dlsketlnde yayınevine teslim
etmekte ve yazann disketindeki ese-rinin ya! fotodizgi ya dıaılaser

yazıcılerdan çıktrlan a,lmarak rnatbaaya gönde-rilmektedir. Bu işlem,

yani yazarın eserirtl dijital formda, bllqlsayar disketinde yayınevine

tesllrn etmesi. yayınevlnl dizıgi gide'/'linden kurtatmakta ve bu da
kitabın satış bedelini az da olsa Indirebllmektedlr.

Kitap yayımcı/ığı süreci, yazar, yayımcı, basımcı ve okurdan
oluşmaktadır. Bu süreç, yazarın bir eseri yaratmasıyla başlayıp, ese
rin okur eline ulaşırıcaya kadar, yayımcının editörlük lşlemlerlrıl

yapttkteo sonra di~gisinin ve bir rnatbaeda baskısının yaptlarak, blr
dağı.tım ~anıaıfıyl'a kltepçıya, dolayısıyle okura uiaştınlmastru kapsa
maktadır (3). Yayımct, he'rhang'i bir yaeermeserlntn yayımlandığı tak
tirdeki piyasadaki pazar payını tahmin ederek basıirp yayımlaoma

sına ya da yaıyımlanmamasıına karar veren, işin maliriskini taşıyan

ve basılan kitabın okur kltleslrıe sunulmasına kadark'i asamatarda
hizmet veren ıbiır orqanizatördür ve birişletmecidir.

YayımcıIıik sektöründe bazı Istlsnelen olmakla blrllkte, kitap ve
kapaklannın basımı, yayınevi dışında, ve profesyonel- olarak baskı

işiyleuğraşan rnatbaalara yaptmimektadır. Yayınevlerinin kendi im
kanları' He dağıtım yaıpabildiıklerigi'bi, çoğunlukla dağıtım fi-rmaları
aracıhğryla kitap/ıann daha geniş biır alandaı dağıtrıması sağlanabil

mektedir. Kitap dağıtımlarının bir dağıtım fi-rması aracıhğıyle yapıl

ması, kltabevleri i-çin çeşitli kolay-Iıklar sağlamaktadır. Bu kolaylık-

lardan en örıernllel, kltabevlerlnin değişik yaymevleri ile tek tek
lrtlbat 'kurarak sipariş ve-rm eıi eri yerlne, birkaç dağıtım firması ile
lrtlbata geçerek de'ğişi1k yayınevlerinin de'ğişik kitaplarını tek elden
alma ikolaıylı,ğıdır. Aslında dağıtım işıl-emi, birçok sektörde de hayati
önem taşımakta ve birçok üretici firma, ü'rünleriıni dağıtıcı firmalar
aracrltğryla satış merkezlerine göndıeırmektedirle-r.

Kitap ya~lmcıtJığl He uğraşan yaymevlert. sektördeki değişik

kitap türlerini yaynnlamekta uzmanlaşmrşlardır. Genel olaıra:k altı

g'ruba ayrılabilecek bu 'kitap türleri şunla-rdlır (4):

(2) Kitap Üzerine Anatoml DerslerI, (!.s't'onbul: Y'oPI Kredi Ylayınl1orı. 1993). 515.74·76.
(3) Giille'S N. CLA:RK, Inside Book Publlshing, (London: BI-u-eprint, 1990). 5.4.
(4) Gıiles N. CLARK, a.g.e., 5'5. 15-27; John P. DESSAUER, Book Publlshing: What

it Is, What lt Does, 2nd Ed., (NewYork: R. R. Bowker ce, 1981), 5'5. 21·26.
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1) Genel kitap;lar {roman, Mkaye', şiir, deneme vb.),
2) Çocuk kltapları,

3) Akademiık, bilimsel, tıp ve teı~ni!k ıki tap lar,
4) Diıni kitaplar,
5) Başvuru -referans-kitapları Iatlas, sözıliük, ansiklopedl vb.),
6) Okul -ders- kitaplan.

DOnyada', 'kitap yayımedığı HeilgHeneınpekçoik yaymevt, bu kitap
türlerinden bir veya birkaçı He' uğraşmakta ve sadece i1gilendikl'eri
türde veya türlerde kitaplar ya1yımlamaktadırı.ar.

KITAP SEKTÖRÜNDEKI PAZARLAR

Yayımlanan kitaplar, oıkuraı değıişıik pazeelama kanaHanyl,a ulaş

rnaktadır. Bu pazarlama kanallannı şöyle sıralamak mümkündür (S):

• Kitapçılar. Kltapçılar, okurlerro kitaplada en kolay buluşabll

dlklerl ve kitapları en ıkolay yoldan satm alabildikleri yerlerdir. Okur,
çok sayıdaki ve çok çeşitteıki kitapları bu merkezlerden bulabilmek
te; eline ahp Jnceleyebllmektedlr. Ülkemizdeki pekçok kitapçı, ya"
nızea kitap satışı ile uğraşmamakta ve fakat kalem, defter gibi kırta

siye işleriyle de uğraşınaiktadır.

• Okul ve üniversite kitap büfeleri. Buralarda çoğunlukla öğ

renetlerlu dereleriyle i,lgili olarak ihtiyaç duyacekten ders kitapları

ile yardımcı kltaplartn ve kaynak kltaplann satışten yapılmaktadır.

Bu kitap büfeleri, yl'lın bellrll zamanlarında -öğretim dönemlerı baş

larında-oldukça fazla, satış yeprnskta, fakat diğe1r zamanlarda satış

la1rı çok az düzeyde gerçekleşmekte ve bazı kitap bOfeleri, kitap sa
tışırno olmadığı ya da, çok az düzeyde oldıuğuzamanl'a,rda kapalı tu
tulmsktadir. Buibüfeler, okulidarelerinee lşlettlebllmekte ve elde
edilen qellrler ise okulların ihtiyaçları için harcanabllrnektedlr.

• Posta ile sipariş. Bazı olkıul"la,r, lstedlklerl kltaolarr, kltapçı

lardan belamamektadırlar. Bu olklU'rlar, Istedlklerl kitapları, yayınev

leri ile doğrudan temas kurarakeMe edeb ilrnektedl rı er. Bu lstekter,
kredi kartı veya posta çeki ile ödenerek ya da ödemeli posta He
karşılanabiıImektedlr.

(5) AHson BAVERSTI'CK, How to Market Books, (London: Kogon Page, 1990),
155.34-56: John P. DES5AUER, a.g.&., ss. 26-28; ml'es N. CLARK, o.g.&.,
ıS!); 75-8'5.

157



eı Tanıtım ve reklam amaçlı kitaplar. Bazı fi rmalar, ha,lkılıa iliş

klier, tanıtım veya reklarn rarnacryla, Hgilendi1kleri konu/konularla
ilgi'i'i kitapların hasımını ve yayımını destekleyebtlrnektedleler. Fir
maların yayımlachklan 'bu ,kiMıplıar, 'konu He HıgHenen bazı okurlara
ücretsiz olaırak veya ucuz ftyatle gıönderiiebiilmelktedi'r.

• Gazete bayHeri ve süpermarketler. Roman, hikaye, şiıir, de
neme türü kitaplan özellskle şehlrleraeası otobüs gıar'ajian, havaa
lanları ve tren garl1arı1nda1ki bazı gazete bayilerinden edinebilmek
mümkündür. Ayrıca günümüzde, ülkemizde geılişen süpermatket sek
töründe de, eüoermarketlertn beNi bazı bölümlerinde, genel tür ki
tapları bulabjlmek ve bunl'aırı satın alabilmek de mümkün olmaktadır.

• Resmi kananardan yapılan yayımlar. Bekanlıklar ve bazı ku
rumlar (Devlet İstatistik Enstiıtüsü, Devlet Planlama Teşkllat: vb.)
Hgilendiikle'ri konularle Hgili olarek ya da kurum veya bakanlık bün
yesinde yapılan çalışmalar, araştırmalar, bulgulada Ngili kitaplar
yayımlayabilmekte ve bu kltaolan konuyla ilg'ili olanlara, resmi dal
rolere. kütüphanelere ve basın kuruluşlarına ücretsiz ya da oldukça
düşük bir fiyattan satabllrnektedlr.

TÜRKiYE'DE KiTAP VAYIMelLlK SEKTÖRÜ

Türkiye'de kitap yayımeıeı ve dağıtımcısı clarsk, ıstanbul'da 462,
Ankara'da 142 ve Anadolu'da da 142 olmak üzere toplam 742 firma
oldıuğu ve bunların isim ve adresılerini içeren blr katalog bulunmak
tadır (6). Günümüzde ise ya1klaşık 850 yayınevinin bulunduğu sanıl

rnaktadır, Ülkemizde bu yayınevlerl tarafından her yıl ortelama 6200
kitap yayımleomektadrr (7). Devlet Istatistik Enstitüsü verilerine (8)
göre yıllara ve konularma göre Türkiye'de üretilen kitaplar şöyledir:

(6) Türkıye Yayıncılar ve Dağıtımcılar Adres Kataloğu, (lısllıanbul: Ya-Pa Yayın

ları. ,1989),
m MIlliyet, 25.3.1993
(8) Türkıye Istatistik Cep Yıllığı 1990, (Ankmıa: D.LE.. 1991). ss. 64-65.
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1985 1986 1987 1988 1989

Toplam 6741 6794 6382 6101 5870
Genel konular 818 698 572 539 425
Felsefe-Ahlak 105 125 128 89 98
Diın"i iahiyat 612 618 424 473 397
Toplumsal bil'imler 1744 1884 2012 1965 1897
DH! 294 192 199 156 155
Kuramsal bilimler 212 321 192 136 209
Uygulama-Iı bilimler 1069 1081 1050 764 894
Güzel sanatlar, spor turizm 201' 227 205 220 163
Edebiyat 1218 1069 1069 1137 1016
Tarih, coğrafya', biyografyaı 468 579 531 622 616

Aşağıda, Anadolu Ünlversltesl, "iletişim BHimIeri Fakültesl. Ba
sım ve Yayrmcrlık Bölümü ikinci sınıf öğırencHeri He birlikte 1993
yılmda 25 yayınevl (9) ile yaptığımız yüzyüze görüşmele,rden elde
ettiğimiz yayımcılıik sektörüne ilişkin bj(ıgHer sunulmuştur. Bu ça
lışmada, yayınevl sahibi. ya diaı yayınevi yönerlcllert ile görüşmele,r

de bulunula'raik onlardan kitap yayımcılığına Hi'şkin sektörel faaliyet
leri hakkında biılgHer altrumştır. Bununla blrlikte bazı bilg,ioIer, bazı

yaymevleri tarafından "firmaları için gizli" olduğu ge1r'ekçesiyle ve
rHmemiştir. Bu durumu daı, tica-ri btr yanşm ve rek1abetin sürdüğü

kitap sektörümüz için rıormel karşılamek 'gereiktiği lnancmdayrz. Gö
rüşme'lerden elde edilen bilgHe'rin derlenmestyle Türkiye'deki kitap
yayımcrlığı sektörüne' ilişkin bHg'ile'r,işleyiş süreçleri ve sorunlan
bizlere gene'I blr bHgi vereceöl kanaatlrıdeylz.

Ya-y ınev'lerinde yapl,lan görtüşme.Jeird'e, bir Ikit.aıbın yayımının nasıl

gerçekleştirildiiğ'i, teHf hakl'anna ve ıkitap dağıtımına yönelık genel
sorular yöneltllrnlştfrv Hde edıNen bHgHer ışığında, Türk kitap sek
törünün bugünkü durumunu gıözler önüne' sererek bu sektördeki so
runların daha net bir şe1killdieanıl,aşllmasmalimkan t.amnacağını bek
lemekteylz.

(9) Görüşmelerde bulunulan yal{ınevleri.; Remzi, Imge, Inkılap, Ak'ademl, Gü·n
, doğan, BlUm-Tekniik, occk. Bi,l'g'i, Say, So'I, Ezgi, MHlio/'et, Onur, Iıetişim, Engın,

Başkent, Oıncr, Varlık, Anadolu, Boıskan, Başa'k Yayın Dağıtım, Doz, Yapı

Kredi, Ttscmot ve Tlşaifonmi Adam.
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Görüşmele'nin yapı·ldığı yayıınevl-erinde 5-1<5 erasında k!i-şinin ça
lıştığı öğ'ren'iJ.miştir. Örneğ'in Say Yayınevl'nde 18, BHgıj Yayınevt'nde

12, Onur Yayınevi'nde 5, Günıdoğdu 17, Çınar 7 'ki,şi.

TELiF

Yavrnevlerteçıaınden en önemli 'konu tell:ifti1r. Kitap yaz'aırlarıına

genelHkle 'kitap satış bedelt üzertnden yüzde 7 He 20 erasmda de
ğişen telif ödemeleol yapılmakta; sncsk bu tellf oranı, yazara ve
esere qöre de'ğ'j'şkeınHikler göste'rmeikte; tanınrruş Mr yazare dahaı

çok teHf üc'retiıödıendliği ıgiibi, telif oram çoğlUl1·luikla, yazaır-yaıyımcı

erasmdakl' pa,zal"lııkla beltrlenrnektedlr.

Telif oranı bazı yayınevleelrıde bel1kli bilr oranınaıltma düşme

diğ1i gibi, bu be.J.irli 'biıroranı daaşrnarnektadır. Öı;neğin MiNiyet Ya
yınları'nda telif, yüzde 11 'in altına düşmediiğ'i gibi, telif oranı yazara
göre değ'İşmeıktediir. İletişirn Yayı1nlıarl'nd'a lse geneNilkle yüzde 15-19
telif ödenebilmektedir.imge Yaymevl'nde ise telif oranı, özçüneser
lerde yüzde 1Oi1ken çevirilerde yüzde 7ola,raık uygulanmaktadıır.

Hernzl Yayınevi'nde yüzde 10, Inkılap Yayınevi'nde yüzde 5-18 ara
sında, Varlrk Ya,yınları'nda ye'rli eserleırde yüzde 10-15, yabancı eser
le-rde yüzde i 6-7 ve çevlrilerdeIse yüzde 5-8 erasmda bellrlenmiştlr.

TiRAJ

Türkiye'de her yılortalama 6200 kitap üretllmekte ve bu 'kitap
ların çoğunluğunun tlrajlan birkaç bin adetle snurl: kalmaktadır. Ya
ymevinin yayım listesinde yayımlanan kitaplann heırbirinin "yok"
setması ya da herbiırinin "en çok satan kitaplar" ltstestnde yer al
ması beklenemez.Bununla blrlikte, yayımlanaınıtüm kitaplar, bir tlcari
kazanç amaç<lamaktadıı1r ve hi'Qbi'r yayınevi, satış yapamayaıcak kitap
ları yayımlamaik arzusundıa değHdık. Bu çerçevede, yaymevlerfnde
yayl'm ka'raırıaılıınır'ken, kitabın pazar pctanstyellrrirrne kader olacağı

taıhmin edilmeye çahşılrr. Büyük yaymevlerinde, edttör ya da edttör
ler,reklam müdürü, satış müdürü, dağıtım müdürü ve yayımcıının ka
tıldığı yayın kurulu toplentıiarmda yayımianaollecek kttaptaem pazar
potanslyelt tartışılarak eserlerin yayımlamp yayımıanmemasma ka
rsr veırilHr.

Ancaık yeni yaz'S'rl'a,rm eserlertnı» yayımlanma şansı, ticar! ka,y
gula,rdıan dolayı olduıkça azdır. Türkiye'deıki birçok .yaymElvi, yenıi' ya-
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zarfara fazıla şans verrnemekte işıin mal! riskini üstlerrmek 'isteme
mekte ve bu nedenle yeni yazarlartn eserlerini yayımlamamektadrr

lar. Örneğin Bıiıf'g'i' Yayınevi yönetletel Mahmut GöfgeH bu durumu
şöyle ifadee-tmektedir: "Kitabın yayırnlanması sürecinde yazarın

tanmmışhğı, okur tarafmden bllinen, tanınan ve popüler oları yaza-r
olması çok önemlidir. Günümüzde kitap okuru, içerikten çok yazarın

kim olduğuna önem vermekte, tanıdığı, bildiğıi yaearların kltaplartnı

tercih etmekte ve satın almaktadrr."

Yazarın tamnmışlığı kitabın tlrajm: da ellkilemektedk. Bu bağ

lamda tanınmış yazarların eseıde·ri ilk baskıda 5 bin veya üzeri tiraja
ulaşahHiır:keın, tarurımarmş yazar/ann eserlerı 2 bin clvarmda basıla

rek satışa, surıuimakta ve satışa, gıö-re yeni baskıler» yapılabllmekte

dior. Türkiye'de birçok yayınevıinin yayımladığı kltaplann tirajları 2
bin ile 10 bin arasmda değ'i,şehilme1ktedk. Yaymevlerl, kitaplen fazla
basarak senlernamerlskinl almak yerine, kitapları 2-10 bin arasında

basarsk, tükenerı kltaplarrn yeniden basrrmrun yapııımasını tercfh et
mektedirler ki, bu da, ticaıri açıdan rlalolazaltmaya yönelik bir tercih
olmaktadır.

Yayınevi He yazar araısındaki ilişıki' de kitabın tlrajma bağlı ola
rak değişmektedir. Bu durumu Gündoğan Yayınevi sahibi Ereın Gün
doğan şöyle beHrtmektediır:

"Yazaria olaın ıllıişıkıiılerde, eserln ka"'ters,lınden çok, pera belirle
y'iC'i rol oyruıyor. Çok pera kazandıren yazer, 'i'yi yazar; az para ka
zandııran ise ,kötü vaear oluyor. Yazatıların ve ç'elV'kmeınlle1riın metin
Iıeri -incelen1i'r:keınHık 'önce üzerinde- düşlÜnül-en konu 'kitabını çok sa
tıp-s-atımaryacaığı oluyor. Kitalbın satışı oranındlcıı yaearla iHşkiıle1r geli-

. şiyor. Kitap az saenuşsa H-işıkHeır sağıuyar ve yazann getf.receğıi' yeni
çahşmalera sıcak ibalblmıyor. FaJkat yazann dahaı önce yayımlanan

kiıta.pl1aıniıyi satmrşsa, getiırjl/,en yeni melliınler daha, kol'ay yayımlanma

olanağıbuluyor."

,Bazı yayınevleri '(örne-ğiin Inikılıap Yayınevi)iÇli1n J<;itaıbın ya2:Cllrının

ünlü hi,r !kişi olup olmamaer önemlt değH 'iken, eserin ne kada~r bir
pa-zara sahip olacaığı önem ta1şımalktald'llr. Bu çerçevede yıayımcıhk

sektöründe tanınmış biıl" ya,zBlrın eSierri1niın önem taşıması yanında, da
ha önemlı olen unsurun ıJ<;itaibın pazar potenelyeltne s'ahiilp olmasr
söylenebHiirki, yazarın lkiişiiliğ,i de pazar potanstyelın] 'arttm:hğından

biırçak y1ayınev:i yazarıın tanınmış olmasma daı haıs-saısıi'Yet göstermek
tecfıiır.
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ESER NASIL ULAŞıYOR?

Herhaınıg i bir yazarın eserl, yayımını sağlamak ıiçin herhanql blr
yaymevine nasıl ulaştırılabHir? Bu soruda, yaesrm tamnmışlığı, yu
karıda beHrtildi'ğig'ibi' oldukça önemlidir. Tanınmış bir yazar, eserini
yayımlatabllecek biır yaryınevi bulmakta fazla zorluk çekmernektedlr,
Oysaıki tamnmamış bir yazar için ya da Hk defa blr eser yazan yeni,
blr yazariıçin eserint ya:yımlayaibHeeelk bir yayınevi bulmak oldukça
"zor" olmaktadır. Tanınmış bir yazar, yayımcılık sektörü hakkında

bj'lgisi olduğundandolayı ve de yayınevlerini tanıdığından dolaryı, ese
rini yayımlayabilecek yayınevini seçmekte büyük avantaja sahiptir.

Ancak Hk defa bir eser yazan, sektör hakkında fazla bir bilg'i
sahibi olmayan ve yayınevlerinli de fazla ternmayen bir yazar 'Için
eserini hangi yayınevine vereblleceüt sorun oluşturmaktadır. Böyle
konumdaki yazarlar, ya blr tanıdıklarınını tavslyest, ya sürekli oku
dukları kitaplarm yaynncrlarma ya daı yaymevlertrıl tanıtan katalog
lara baıkaırak eseri yayımlayabilecek biır yayınevine eserlnl çoğunlukla

elden ge,tire1reık ,incelenmesi Için verrnektedlr. Yayınevleriniını be""i
alanlarda (ders kltaplan, çocuk 'kitapları, edebi, tür eserler. uzmanlık

kltaplerı, dinikitarpla1r g'ibi) uzmanlaşmış oldukları ve bu alanlere aıit

~itap ürettlklert düşünülürse, yazaırıneserine en uygun olan ve ese
rinin türünde yaryım faaliyetlerinde' bulunan yayınevlerlnden birine
eserini vermesi, yazann yayınevleri arasında, dolaşarak zamankay
betmesini enqelleyecektlr,

Şayet bir eserin yazar], yayınevlıerinin bulunduğu 'kentlerin dı

şında blr kentte yaşıyorsa (örneğinı istanbul, Ankaıra'da çok sayıda

yayınevi bulunmakta, diğer Hle'rdeki' yaymevleri ise Istanbul ve An
kara'ya göre ıkitaıp-kırtasiye ticareti yanında yılda bir ya da birkaç
kitap basaıbilen yayınevleri görünümünde olmasından), eserini, adre
sini temin etUği yayınevine posta He de göndeıreıbilmektedi,r. Ancaık

postada kaybolma, eserin fiziksel zarar göırmesi gibi riskler her za
man mevcuttur.

Bunun dışında bazı yaymevlerl, tespit ettikleri konulardaki eser
lerin yazımını sipariş vermek üzere de yapttrabllmektedlrler. Bellr
lerren konuyu yazebilecek yazar ya da yazader bulunaesk bunlara
eser sipariş edilmekte; arıcek eserin içeriğıi, yayımcı ya daı yayın

kurulu tarafıından belirlenerek yazardan bu plana, göre eserı yazma'sı

istenmektedir.

162



Türk kitap sektöründe de eserin yayınevine ulaşmasının en yay·
gın yolu, eseri elden tesllrn etmektir. Siparişl,e eser yazımıise ge
nelllkle ders kitap/arı ve ansiklopediler iç1in söz 'konusu olabitmek
tedlr, Eserin posta He yayınevine ulaşnnlması lse yaygın olmamakla
birlikte, zaman zaman uygulanan bir yoldur.

ÜRETiM (DiZGi, BASKı, cnn
Birçok yayınevl, yayımcılık sürecinde işin organize edilmesini

sağılayan firmalar ,görünümündedir. Kitaıbın fiziksel üretimi ise ço
ğunluk/a yayınevinin enlaşrnai: dizgi atölyelerlrıe, matbaa ve olltev
lerine yaptınlmaktadır. Yaymevtndekl tasanmcırun ya da tasanmcr
nın bulunmadığı yaymevlerlndaedttörün belirlediğ,j koşullarda (pun
to, satır genişl'iği, savfa düzeni vs.),eseırin dizgis'inin yaptırtlarak:

günümüzde yaygın olersk kullamlan ofset baskı He kitabın basılması

ve bu işlemi izleyen yapıştırmalı ya da dikişııi cHdim geırçekleştirH

mesl ile eser, kitap haline' dönüşür.

Günümüzde, bilıgıisayar ve masa-üstü yayımcılık slsternlerlnln
gelişme'sii ve ucuzlamaswla blrltkte, artık bırçok yayınevl, yayımla

yaceklan eseırlerin dlzqilerinl "flrma-lçl'tnde geirçekleştirmeıkte ve
dizg·j gidederinden tasarruf sağlamaıktadırrlar. Ancaık basım ve cllt 'iş'i

halen, baskı ve cllt maıkinalarınıın pahalı olması, basım ve cılt 'işle

minin emekyoğun olması nedenlyle Türık yayrmcıhk sektöründe pek
çok yayınev! (baıskı üniteleri bulımmayarıiarl baskı ve ciHlemeyil fir
ma drşmde anlaışmalı rnatbaalara yaptırmektedtrler.

Yayın faaıNyetinde bulunan baeı yaıyıınevlell"inin1i1se kendii,le'rine
ait matbaaları bulunmakta ve kitaplaırl'n fiziksel üretimini, de firma
içinde ge,rıçekleştirmeıktedi,rler. Örneğin Sol Yaymevı'nde dizg1i ve
baskı firma içinde, Milliyet Yayınları'nda firma liçinde ve bağlı 01
dıuğ'Ugaızete tesisierinde yapılmalktadır. Enıg'in, Başkent ve Remzi Ya
yınevle'r'i'ınıin de kendılerme bağh d!iz'gıi ve, basım ünrtelert bufunrnak
tadır.

Günümüzde ofset te1knoloji'S'in'in kitap yaıyımcılığını etkiılernesi

ve ürettlen kiteplarm tamamına yaıkımnın ofset te:~nıiğ'iyle basılmasr,

baskı kalitesiini ve baskı hızını artı.rdığı 'gibiı bazı sorunlerı da bera
berinde getiıımişUr. Bu sorunlardan baztiarma Herideiki bölümde de
~inHe'cektir. Ancak tiponun ofsete dönüşüm sürecinde yaşanan sıkın

tıları Onur Yaymevl'nden Muzaffer ilhan E'rdost şöyle ifade etmek
tedlr:
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"Basım te1kniğ'indeki de,ğişme'ler yayınevi olarak bizi, zorladı. Kla
sik baskı teıkniğ'i, ibizimiçin yete,rl1iydi. Bu teıknik artık terkediliyor,
Eski teknikle ıkitaıp üretmek istediğimiz zaman, gereken. yazı karak
terlerlnl bularruyordok. Yaymlanrmzda kitabın 10 puntosu, 8 puntosu,
6 puntosu aynı Ikaraıkte,l"del diiız'ilip basılırdı. Şimdi bunları bulsbllmek
ıimkansı'z. 1980'e 'kadar da bütün 'kitaıplanmızıipl'ik di1kişH olarak ciit
Ietlyorduk, Ancak mallyerlerartmce bundan da, vazgeçerek yapıştır

malı ciltlemeye yöneldik"

TANıTıM VE REKLAM

Birkitabın satışı, geniş blr okur '!<'i1:'le1siıne tanmlması ve' duyurul
ması He doğru orentıhdir. Türkiye'de btr yılda üretlien yaklaşıik 6200
çeşit 'kitabın !he'r okur tarafından altrımasj beklenemez. Okur, seçicl
davranerek kendlslne en Hginç ge,len Ikitabı arlabilece'ği gibi, arkadaş

ya da dost çevresjnln tavsiye 'ettiğ'i kitabı ya da sürekl! okuduğu

blr yazann kitabını alma eğilimindedir.

Kitap tanıtımının ve reklamının amacı da işte bu noktada daha
çok okura seslenerek, onları yeni çıkacak kltaplar hakkında bilgi'len·
dirrnek ve kitabı satın almaları iç'in rnotlve etmektir. Orta ve büyük
ölçekll yayınevlerinde tanıtım ve reklam bölümü bulunabiidiği' gibi,
bu lşlerl yayınevlnde çalışan, tanıtım vereklemla görevlendirilmiş

blr veya birkaç klşl de yapabilmektedir.

Ancak ülkemizde, birçok yaymevi tanıtım ve reklam yapmak ls
temelerine karşın. reklam g'iderlerinin faala olmaısı ve bu giderlerin
kitap satış bedellerine yansıtılması, zaten fazla olduğu söylenen kl
tap flyatlertru daha da artıracağt ve buna bağlı olarak da kitabın satış

oranının düşeceğ! düşürıceslyle yaymevlerareklema fazlaca rağbet

etmemektedirler. Bununla birlikte tanıtım ve reklam amacıyla bazı

yaymevleri, Cumhuriyet gazetesinin Kitap eklne reklem vermekte:
birçok yayınevi yayım katalogları bastırarak dağıtmakta ve tamdık

lan gazete ve de'rgi' köşe yazarlarındaın yayımladııkları kltaplardan
köşelerlnde batısetrnelertnl Istemektedlrler.

Tanıtım amacıyla, örneğiın Ezgi Yayınevl, ürettiği müzik ders
kitaplarmdan okul müdürlerine ve müzik öğretmenlerine göndere,rek,
bu kitapların ders kitabı olarak ku 1ıI anı lmasını önermektedtr. Mmı

yet Yayınları ise, kardeş kuruluşu olan MilHyet g'azetesine k'itap rek
lamları vermektedir. Akademi Yayınevi lse ürettiği ders kltaplarrru,
çalışan personelin öğrenciyle doğrudan. temas 'kurması ile tanıtım

faaliyetinde bulunmaktadır.
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Re1klam maHyetinin yüikse1k olması ve bunun yayınevleri tarafın

dan kerşılanemarnaaı. yayırıevlertnln başlıca yakurma konusu olmak
tadır, Bu koruıda Remzi Yayınevl'nden Erol Erdoran düşüncelerini

şöyle ifade' etmektedir:

"Pazar araşttrması ve eserinreklamı, henüz Türk kitap yayım

edığında tam oturmuş deği'ldir. Özellikle reklam için ayrı bir kadro
ve masraf Hemzl Yaymevi gibi orta bütçe'li yayınevlerl tarafından

kaırşılanamıyor. Eğer yazar ünlü bj'rıiıyse, kitap zaten medyada oto
matik olarak 'kendin'i tanrnyor. Yayme/vi sadece dostça ıiJıişklle1"1 e,
kulaktan ,kulağa yayarak reklam Işlnl yürütüyor, Çok nadıi'r olatek ga·
zetelere, Ikitap ma,Jıi,yetini yükseltmesinerağmen reklam ver:iHyor."

Belirıl:iı zamanlarda düzenlenen kitap fuarları da bazı yayınevleri

için kurtaner Işlev görmektedik. Fuarıda yaymevlert, kltaplenn ve
yazarın tanıtımıını yaptıklaırı giibi kitap satışını da, ge'rçe,kleştirmek·

tedlrler. Türkiye'de bu fuarılardan en büyüğü ve en: etkHisi kasım ay
larında lstarıbul'da Tüyap salcnlarmda açılen kitap fuandır, Kasım

1993'de istanbul' Tüyap Kitap Fuarr'nda 235 yayınevi, yayımladıkları

kitapları standiannda okura indirimli ftyatlarle elmajmkar» sunmuş

lar, okurur» daha, çok kitapla tanışmasım ve yazartarla söyleşilerde

bulunmasını da sağlamışlardır.

Türk kitap yayımcıları lçln kitap fuarlan. her ne kadar bir kurta-
rıcı Işlev görse de bu fuarların birer panayır olmalktan öte geçeme- .~te

diğini düşünen yayımcılar da bulunrnektadrr. Örneğtn Say Yayınevi-

nden bir yetki'li kitap fuarları haıklkınıdaki, düşüncelerını şöy,le açık-

iamaktadt r:

"Türklye'de yaıpılanlar kitap fuarı değil, paınayırd 1,1". Çünkü bura
lar, ikitap satış yeri elerak gö'rülme1ktedir. Oysaki yurt dışındaıki kitap
fuarları, okurlarm yazaelarla buluştukler), söyleştlerde bulunduk'ları

yerlerdir."

Ancaık bueleşttrtntn oldukça sert olduğu düşünülmekte ve bu
nun "Türklya'dekl kltap fuarlanna hiçbi-r yazar katılrnamaktadır" şek

linde bk yanılgıya düşülmeslne neden olacağı düşürıülmektedtr ki,
bu da oldukça yanlıştır. Çünkü, istanbul Tüyap Kitap Fuarı'nda yazar
larla söyleşiler yapılmakta, paneller düzenlenerek okuru", sadece
kitap satın almaması, ama bu panel ve söyleellere de katılması is
tenmsktedi.r.
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Kiıtap yayımcdlğı açısından bir geirQeik vardır ki, o da, kitap fuar
larıının yeyrrncılar açısından daha iyi, daha ucuz ve yüzyüze tanıtım

imkamnın bulunduğu mekenlerdır. Bu nedenle kitap fuarların! kötü
lemek yerine, fuarların nasıl daha cazip hale getir:ilebHe'ce'ği ve nasıl

daha fazla okorun bu fuarlera katılımının sağ ianebii e'ceğ'i' düşünül

melldlr.

DAGITIM

Kitap yayımcılığının en önemli sorunlarının başıında dağıtımdaki

eksaklıklar ve dağıtım sorunları ge,lmeikterdi'r. Dağıtım, üretilen kita
bın okura satırı alması için, bir mekana (ikita'P'çıya ya da doğrudan

okura) ulasnnımas: sürectdfr,

Kitap dağrtımmden kaynakııanan sorunları biraz daha azaltmak
lçlrı hemen her üllkede dağıtım fi,rmaıl'aırı faaliyet qöstermektedtr. Da
ğıtım firmaları, anlaşmalı yayrnevlerln kitaplarını tek elden, siparişte

bulunarı kltapçılara qöndermektedir. Bu işleyiş, kltapçılara da büyük
kolaylıklar saölanmakted«. Kltepçrlar, de'ğ'iş'ik yaymevleri ne tek tek
irtibat kurup sipartşte bulunma, qelen kitaplarıını bedellerine gönd:e,r
me zahometinden kurtulmakta; bir dağıtım firmast ile ilişki kurularak
kitaplan teik elden istemekte ve qönderllen tek faturayı ödeme ko
laylığı sağılaınmaıktadır. Ayrıca dağıtım firmaları ne kitapçılarrn slpa
ri'şlerini daha kısa sürede karşrlamak mümkün olabi,lmektedir.

istanbul'da faaliyet gÖ'steren bazı yaymevleri, Istanbul lçi sipa
rişleri, kendl araçlenyla: başka lllerden qelen sIpartş iert ise ya kargo
şi rketl eri aracıılığıyla ya da posta He karşılamaktadı'rlaır.

Türklye'dek! mevcut kitaıpçı sayısı giderek azalmakta ve bu da
yayımcı/ar açıaından bir sorun oluşturmaktadır. Bu konuda BıHıg'i Ya
yınevi'nden Mehrruıt GÖlıg'elli şunlan belıi1rtmeiktedir:

"Ticari nedenlerle kitaıpçı sayısı oldokça aealdt. 1970''1eırde 15
bin olan kitapçı ssvısr, günümüzde 1.500',le're düştü. Başka Mr sorun
da bazı d'ağltımevle1rin'in bazı kltaplarır» dağltımım eınıgeıJIemeleroid:ilr.

Terör yüzünden Güneydoğu ve Doğu li·lle·riınıe kitap dağıtımında oL
dukça büyük soruntar yeşanrnaktadrr."

lletlşim Yaymev! 'ise kttapçr sayısıının azalması konusunda Bilgi
Yayınevi He aynı görüşü paylaşrnskta ve şunlan lfade etmeiktedıiır:
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"Varolan kltapçı sayısı açısmdan: teknik olarak 5 bine yakın

kltapçı faellyet gösteriyor. Ama, ha'f'ka ulaşabtlen 1500 kltapçı var,
Bir kitabm blr baskısının 3 bin yapıldığı düşünülürse, bazı kitaplar,
bazı kttapçılara ulaşamamaktadır."

Hemz! Yayınevi'nden Erol Erduran ise dağıtım sorunlannın ba
zılarına dağıtım flrmalarmın neden olduğunu söyleyerek şunları ek
iemektedlr:

"Yayınevlnln yayımladığı kitaplar eskider» posta ödemeli olaırak

dağltıılıyordu. Remzi Yeyınevl'nin 2 bin ikitapçıylaı bağlantısı vardı;

fakat küçük kenTlerdeki kltebevlerirrln ömürleri kısa olması nede
niıy'le bu sayı azalrmştır. Ayrıca, dağıtıcı ikuruluşl'ar da etkin olarak
çalışmamakta, yaymevlert ise maıddi yeterslzltklerden dolayı dağıtım

konusunda yatmrn yapamemaktadırler."

SATILAMAYAN KiTAPLAR

Sanlarneyar» ve yayınevlne geri dönen kitaplar, yayınevleırini bü
yük sıkmtıya düşürmektedlr. Çünkü, yapılan üretim rnasraflarımn kar
şılanamaması ve fi'rmanın zarar etmesi söz konusu olmaktadır. Bu
çerçevede birçok yayınevi, satılsmayıp yayınev'ne geri' gönderHen
kitapları daha ucuz fiyatla yenideın pazara sunaıbHdikleri g,ibi, depo
lan geniş olan yayınevlert ise bu 'kitapları "satıtablllr" umuduyla de
polennda bekletrnektedirier, Depolan olmayan ya da yetersiz olan
firmalar ise geti dönen kitaplardan bi'r kısmını ucuz fiyatla satışa

sunrnekta, bir kısım kitabı da SEKA'ya' "hurda" kağıt olarak satmak
tadırlar. Bunuola blrljkte bazı yaymevlerl 'geri' dönen kitaplardan blr
bölümünü bazı, kiş'i ve kuruluşlara ya da okuliara "hibe" etmektedir
ler.

Bazı yayınevleri de (örneğin Varlık Yayınevi gibil, kitapçılarda

sanlamayen yayınevlrıe alt kitapları, yeni yayımlanan kitaplarla takas
etmektedırler. Çınar Yayınevi ise yaymevine ge'ri dönen kitapların

bir kısmını pazarlamaerler aracılığı ile yeniden pazara sürmekte, geri
kalan kısmını ise depoda bekletmektedlr.

VAZARA KAÇ KiTAP?

Yazarın basılıp dağıtıma verilen kltaplartrıdan belli miktarda al
ması onun en doğal hakkrdtr. Yazarın da dost ve arkadaş çevresinde
kltaplarmı hediye edeceğ'i ve onların manevi desteklerini ve eleştl-
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rHerini alaırak yeni çalışmelerma bunlara g'Öıre yön verehi le'ce'ğ i klşl

ler bohmablllr. Bu sebepten, yazarın belN sayıdaki k,itahını ücretsiz
alması gerekir. Ancak, ücretsiz verHen he,r kitap (gerek yazarme ve
gerekse tanıtım amacıyla ,gazete ve de'l'gH'e're dağıtdan nüshalar) ya
yınevinin bu kltaplann satışından elde ede:ceğ1i g'eliıri' ortadan kaldır

maktadır:

Yazara verllecek olan ücretsiz kitap'laır da bu nedenlerden dolayı

yaymevl açısmdan önern taşımsktadir. Birçok yeyınevl, tesplt ettiği

sayıdaki kitabı yazarına ücretsiz vermekte: falkat bu sayı yazar-ya
yımcı arasında kes'in olarak bellrlendskterı sonra yayım s-özleşme

sinde buna il'işkin hÜi~me de yer veriieoilmektedır.

Yazara 6 ne 50 arasırıda de'ği'şen miktarda kitap verilmekte ve
bu miktar yaymevlerl ve yazarlar arasında farlklıılı'klar göstell'meıktedir.

Yazar, belerlenen miktardan fazla olaırak yaymevlnden k'itap talebin
de bulunursa, kitaplarıını -satmamak kaydıyla-, yüzde 35-45 indi'rimli
olarak yayrnevtnden satın alablfrnektedıe. Öme1ği1n, Bi/ıgi Yaylınevi ya
zarına 50 kitap verlrken, yazarın sonrakl lsteklertrıde yüzde 35·45
terıztlath olarak kitaplarıını setmektadır. imge Yaıyınevi, yazarına 5·10
adet kitap verirken, lletlşlm Yayınevi yazara ücretsiz kitap verme
mektedlr.

KiTAP MALiYETI

Bık kitabın maHyetinıi değişıiık kalemter oluşturmaktadır. Bunlaıl'

içinde en fazlaqldert basım harcamaları aılmalkta, gerek yaza1r ve ge
rekse de yayımcı, satilen her 'kitaptan dalha düşük oranda, bılır gelir
elde etmektedırler; Bıkki,taibınsatış bedellinin oraınsaılı dağı/ımı basit
olarak şöyleifade ediıleibiolk (10):

Üretim gideırleııiı

Yazara teıfif ücretl
Yayımcının gene,I g'iıdeırl'el"i

~itapçı' lskontası

Yayımcı kikı

Toplam

% 20
% 10
% 25
%' 35
% 10
% 100

(10) CHV'6 BINGLEY', The Business of Book Publishing, (Oxford: Pergemon Press,
1976). s.79; Audrey Joon WARD, The Smail Publishe'r, (Oemıb~iıdge: The
Olecrıder Press, 1979), '8.73.
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Buna 9'öre, i'Şin maH ve yasal riskini üstlenen yayımeının, yayım

Iıadığı kitaplarden ya1k,Iaşı1k yüzde 10 gelk sağladığı düşünülürse, Tür
kiye'de ya da başka blr ülkede yayımcı'lığın diğeır sektörlerle karşı

laştırııldığında faz'lakar getiıren bir iş olmadığı görüıle,celktk. Türkiye
gibi enflasyonun yü1kse1k olduğu ülkelerde, zaten az bir kar sağlanan

yayımcıl,ıksektörü, enflasyon nedeniyle dana da zor kosullaraitınde

faaNye'tlerini' sürdürmekte ve yaşam mücedelesl vermektedir. Sürekli
artan kağıt ve baskı, mallyetlert altında ya,yımcılannişleri daha da
zorlaşrnakta ve kar limltierl düşmektedir. Bunun çözümü ise meltyet
lerlrı aşağı çekilmesi Ne müm:kıün oleblleceknr kl bu konuda Remzıi

Yeymevl'rıden Ero] Erdurarı şunları söylemektedir:

"Hemzl Yaym ervi kitap maıJıiyetiıni,yüiksek enflasyon nedeni 'ile
1/3 düşürmek zorunda kalmıştır. Bu şartlar altında maliyet, kapaık

fiyatının yüzde 2S"i olarek beltrlenmlştir. Hemzf Y(iıyınevi'nin bu şart

lar altında ayekta kalabllrneslrıfn tek nedeni çok fazla sayıda yayım
yapmasmdendır.'

GENEL SORUNLAR

Türkiye'deıki kitap yayımcl,lılk sektörü, birçok sorunla karşı kar
şıya bulunmaktadır. Sektörün tespit edrlebllen sorunları şöyle sıra

iaınabHiır:

- Türklye'dek] genel aıkuma al ışikaınllğınıda1ki' gözle görülür azal
ma. Gün geçtill~çe artması gereiken okur sayısı azalmaktadır. Bu ne
denle de kitaolanrı baskı sayı'ları az olmakta ve baskı sa1yısımn aız

olması da kitap fiyatlannın yüıks'elk olmasına yol açmakta, çünkü ki
tap başına birim maHyet faela olmsktadır.

- GirdHeırin pahalı olması. Örne'ğılın kağıdın oldukiça pahalı ol
ması ve Nyatıımnsürekli olaırak değ'işme's'il •

e Baslkııd:akuHanıılacak malzemelerln (fiılm, kaıl:ıp,'kaığlt g!lbl) ze
maınzaman bulunamaması.

.- Yaıyımcl'lılkseiktÖ'riÜ<ndeki aracı kuruluşler. (dağıtım ftrmaları
gIbi) Mdeni'Yle kitap fiyatlarrının yükse« olması. Örneğin,ya~ınevin

dençıkan ftyatla, kitap:ç ııf arda satıl aın fiyat. arasmda yüzde SOlere
var~rt fa,r,!<ılılıklaır olebtlrnektedtr,

-Bazı kitaplarda yazarlann yüzdeSO'lere veren telif ücreti ta
leplerinde bulunmalarr.

~·alrHkte ça1tışılaıbUeceik yaızarl'an bulma zor/uğu.
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• Yabancı eserler için ödenecek teliflerde ve iyi çevlrrnen bul
madaki sorunlar.

• Teknik alksa1klıklar ve bunların gideırilme.sinde karşılaşılan so
runlar.

• Dağıtımı yaprları kttaolarm bede·lle'I"inin. zamanında, toplana
maması.

• Setılernayıp ·ge'r'iı gelen I~itaplar. Bunların ürettm ve depolama
mal iyetlerl,

• Bazı aylarda, satışların az yapılması ve çairşanlann ücretle
rinin satıştan fazia gelmesi.

Va,l'lık Yayınevi yöneticisi Filiz Naıyı'r Deolztekin, yayımctltk sek
törüne ilişkin sorunları şöyle dile geti:rmeiktedi.r:

"Kitap satışlarında, önceki ylHa·ra oranla olumlu bir değiş·ikliık

yoktur. Dağıtım aıksaiklığı, kltapçrlarm Hgisizı/:iği, tanıtım e'ksikJ.iğ'iay
nen devarn etmektedir. Devletten he'rhaıngi bir yerdım da elamıyoruz.

Naklt satış yaoermyoruz: vadeli çek ya da. senet aldığımız 'için direkt
kara geçemiyoruz. Ası ında kütüpharıectllk de yayınevinin çıkarlarını

koruyan bir sistem: arıcek ne var Iki bu sistem ülkernlzde tam anla
mıyla gelişmiş de·ğ'i'" Kitaplar, kırtasiye ve oyuncaktan geıri kalan
dar elanlera sıkışunlrniş, il'g'lsiz, bHgil ve yetıkİnHkten uzek satıcıla

rın elinde kalmış; "çok satan kttaplar" adı. altında sunulan kısıtlı

çeşit, okura seçim yapma şansı bırekrnryor. Kült'Ü'tr Baıka1nlığl'nın

"insan okur" kampanyası gibi okumayı teşvik edici kampanyalar ha
zırlanırsa, kütüphanelere çağdaış blr düzenleme getiriHrse ve yete
rince kitap alınırsa yayımcılar da blraa daha rahat solok alacaklardır."

Inkdap Yeyınevt yetlkHisi Orhaın Şen1kaığan, Türık kitap sektörüne
iNşkin düşüncelerlrıt şöyle açıklıyor:

"Yayırıevlert yavaş yavaş kapanıyor. Çünı~ü ·iıstenilen düzeyde
satış yapamıyorlar. Bu da başta, ülkemizde okuma aılışkanhğımn ol
mamasından kavoaklanrycr. 'Kitap pahalı' diyenler, Marliboro sigara
sma para verip onu bir günde bitirebHiyorla1r. Eğer çocuk Hikokulda
okuma alışkanlığı edlnmlşse bunu 'ile,riı~i yıllarda da süedürüyor, Tek
nik, mesleki ve ders kitaplarını çok satıyoruz. Örneğin öğ.renci ödev
yapacak ... Öğ,retme1ni bir kitap öneriyor ve o kitap almryor. Ödev
bittikten sonra bu ıkHabın kapağı bir daha açılmıyor. Ayrıca edebiyat
kitapları da çok az satıyor. Eskiden 5 bin basılan kitaplar, şlmdl 3
bin basılıyor. Bazen bu miktarı biıle basmak riskl,i oluyor. Istanbul'un
birçok yerinde kttaoçı yok! Ha·lbuıki her ıköşebaşıında. kebapçı ve
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hamburgerel var. insanlar yayınevi kurmayı g'öze alamıyor, çünkü
hiçbir zaman bu lşln kebapçılrk kadar kar getirmeyeceğini bifıiyorlar."

Günıdoğan Yayınevi sahibi Eren Gündoğan ise sektörde acıma

SI'Z bir rekabet olduğundan bahsederek görüşleırini şöyie ifade et
mektedir:

"Yayınevleol arasında doğrudan olmasa da g'izH bir bağ var. Se'k"
tör içinde bazı yayınevle'ri bi1rbi,rini deetekler, bearlan tse birbi,ri aley
hine çalışır. Zaman ve zeminle bağ,lantllı olarek i1işıkile,r de§işıi'r ve
ya gelişi,I". Ama her zaman kazanan büyük yayımcıiardır. Yayınevleri

arasındaki' llişkller büyük yayınevle'riınıiın lsteklerı doğrultusunda ge
Hş'i'r. Hayatta kalabHmeki,çin bu görülmeız kurallaırı iyi, bilmek ve
oyunu kuralma göre oynamaık ge'reikiyor."

Milli,yet Yayınları. Genel Yayın Yörıetment Yalvaç Ural'ın Ise Şi"

kayet ettiğ'i konu çok sayıda yayınevi olması ... Yaivaç Ural düşün

celerini şöyle beHrtmektedtr:

"Günümüzde yayımcrlı!k dünyasının en büyük sorunlaırındıan biri
yayınevi enflesyonodcr. Herqürı yenı yayıneviı eçılmekta, herkes ra
hatlıkla yayınevi eçmektadır ve bu da kaHteyi' düşürrnektedır."

Başıkent Yayınevi'nden Bülent Ertunqa I,se, ürettiıkle'ri' arıslklo

pedilerin mallyetlnln yüksek olması veaınsikıloperdıiı setlerinden bazı

rnakamlara ücretsiz verrnek zorunda olrnelernun 'kendiıleırini daha, da
zor duruma soktuğıunu belirterek şöyle konuşrnaktadıre

"Orettiğimiz ansjklopedt setlertnden, Emniyet Müdürl'üğıü'ne' 4,
VNayet'e 2, Baş Muzır Kurumu'na 2, MHli Kütüphane'ye 6 set, yani
toplam 16 set ansilklopedl vermek, mallyeti zaten yü!ksek olao arıstk

lopedilerln bu ücretslz dağıtımı, bizi mali açıden daha da, güç duru
ma sokmsktadrr."

Hemzi Yayınevi'nden Erol E'rdıuran, yayımcrlık seiktöründie faali..
yet gösteırebHecek yazar ajansıannın olmaısı gerekUğ'ini düşünerek

g:Öirüşleırinıi' şöyle açıikıl amaktadı 1":

"Yazar ajanslan. Türk kitap yayımcıılı'ğından henüz istenlHeın se
vlyede değ'i'ldir. Çokaz sayıda yazar, bu ajenslarla JHş1ki kutımakta;

ama buajanslann kadro azlığı ve iş yoğunluğu gibi nedenlerle y'e
terll olarnamaktadırlar. Bu ajanslar. yayımcılık içtn g,er,ek/'idk. Bu
nunla beraber, e,ğer gôre'V)/e'rini iyige,rçe1kleşti'riırlerse, yazaelar Içln
de bir aventa] teşkt] ederter. Yazarın, sadece kendi mesle,ği He uğ

raşması, yayınevle,ri İ/e olan Hişıkile'rinıi ajans,ların organize etmesi
daha sağ'lliklı olacaktır."
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SON.U ç
Her yıl binlerce kitap üretilmesine rağmen kitap yayımedığı faz

la kar getken bk sektör değildir. Yayımcılar yazarlaokur arasındaki

HeHşimin sağ,lanmasında bir hizmet sektörü oluşturmaktadırlar. Ya
yımcı, yayımfadığı kitaplardan yaklaşık yüzde 10',Juk bir gelir elde
etmelktedk (% 10 yazara telif, % 25 baskı, % 35 kitapçıya, % 20 ge
nel .Q'ide,r1er).Bu da açıkça göstermektedir kti yayımcılar tahminlr»
ekslne, yayınılarıdan faz'la bir kazanç sağ iayarnamaktadırlar.

Bu olumsuzluğa karşın, yayım işine devarn eden yayımcılar yeni
sorunlarla kerşrlaşrnaktalar ve sektör daha fazla açmazlera sürük
ıenmektedık. Toplatılan ya daiyiı satış yapamayan kitaplar, yayınev

lerini daha da sıkıntıya sokrnakta ve kitabın üretiımii'çin harcanan
paralar bosaqldebdrnektedlr.

Kitap fuarları, özelifkle de Istanbul 'daı her yıl düzenlenen TÜYAP
Kitap Fuan, yayınevlerl açısından ekonomilk biır kurtuluş imkanı sağ

Iamakta ve yayınevl'eri' bu fuerlara çok umut bağlamaktadırlar.Okur
lar. için ise kitap fuarları, çok sayıda kitaptan seçme yapma olanağı

sağladığı gibi, indirimli satışladada okur daha, fazla sayıda kitap
alabHme imkanı bulebrlmektedlrler.

KAYNAKLAR

BAVERSTICK, Aılison; How to Market Books, Koçan Pa'ge, London,
1990•.

WARD, Audrey Joan: The Smail Publisher. The Oleander Press,
. Cambridge, 1979.

COMPAlNE, Benjam'in M.; The Book Industry in Transition, An Eco
nomic Study of Book Distribution and Marketing, Knowledqe
Industry Pub., New York, 1978.

BINGLEY, OHve; The Business of Book Publishing, Perqarnorı Press,
Oxford,1976.

CLARK, Gllea N.; Inside Book Publishing,Blueprint, London, 1990.

DESSAUER, John P.; Book Publishing: What lt Is, What lt Does, 2nd.
. Ed., R.R. ıBowkeır Co., New York, 1981.

KitapÜzerine Anatomi Dersleri; Yapı Kredi Yayınları, Istanbul, 1993.

MiUiyet Gazetesi, 25.3.1993.

TÜrkiyeistatistik Cep Yıllığı 1990, DJE., Anka'ra, 1991.

Türkiye Yayıncılar ve Dağıtımcılar Adres Kataloğu, YA-PA Yayrnları,

istanbul.• 1989.
172


	155.BMP
	156.bmp
	157.bmp
	158.bmp
	159.bmp
	160.bmp
	161.bmp
	162.bmp
	163.bmp
	164.bmp
	165.bmp
	166.bmp
	167.bmp
	168.bmp
	169.bmp
	170.bmp
	171.bmp
	172.bmp

