E-KĠTAP PROJESĠ
-Dijital Yayıncılık PlatformuKĠTABINIZI YAYINLAYALIM
e-KĠTAP PROJESĠ VE (Print on Demand) SĠSTEMĠYLE
KLASĠK YAYINCILIĞA ĠHTĠYAÇ DUYMADAN
KĠTABINIZI HEM e-KĠTAP VE HEM DE (Ġstediğiniz
Ebatta ve Adette) BASILI HALE GETĠRELĠM
ELEKTRONĠK KĠTAP DEVRĠMĠ
Artık herkes yayıncı ve herkes yazar olabilecek. Evet, yanlıĢ duymadınız. E-KĠTAP
PROJESĠ’yle artık siz de yayın dünyasında yerinizi almaya hazırlanabilirsiniz. Nasıl
mı? Çok kolay! Gelin Ģimdi size bunu nasıl yapabileceğinizin projesini anlatalım.
Hemen hemen hepimiz çocukluğumuzdan beri hatırlarız. Türkiye’de ta Osmanlının son
zamanlarından beridir hep bir Ģeylerde batıdan geri kaldığımızı ve bunun ceremesini
çok ağır bedellerle ödediğimizi büyüklerimizden duymuĢuzdur. ĠĢte, bunlardan birisi
de bilim ve teknikte geri kalmamıza neden olan matbaanın, yani basılı kitap
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yönteminin bize çok geç ulaĢması olmuĢtur. Peki Ģimdi durum farklı mı? Pek değil,
ama fırsatı kaçırmıĢ sayılmayız. Çünkü elektronik yayın ve e-kitap devrimi Amerikada
ve diğer batılı ülkelerde yaklaĢık birkaç yıl önce baĢlamıĢken bizdeki yayıncılar bu
durumun yeni yeni farkına varmaya baĢladılar. Fakat buna rağmen, pek çok yayıncının
önyargılı davranması sebebiyle, durum yine Gutenberg’in matbaayı Osmanlıya
getirmek istemesi ve buna karĢı, boĢ ver!, bana ne! bunlar gavur icadı! gibi benzer
boĢvercilik ve söylemlerle yüzlerce yıl farkla geri kalmamıza sebep olan benzer bir
önyargıyla karĢı karĢıyayız. Ama bu o kadar da önemli değil, çünkü artık e-yayıncılık
var ve yavaĢ yavaĢ yayın dünyası da teknolojiye ayak uydurmaya baĢladı. Peki ekitaplar sağlıklı ve ekonomik mi? Tamamen evet. Çünkü bu sayede hem doğaya dost
bir proje ile onlarca ağacın yok olması önleniyor ve hem de kitabınızın maliyeti çok
daha ucuza geliyor.
Bu iĢin felsefi kısmı. Gelelim teknolojik boyutlarına. E-kitap fiziki kitabın yerini
alacak mı? sorunusa gelince, kısa vadede değil ama uzun vadede evet. Çünkü emürekkep (e-ink) teknolojisi çok keyifli bir okuma imkanı sunuyor. E-kitap cihazları,
bildiğimiz LCD ekran gibi görüntüyü ıĢıkla değil, mürekkebi ekrana yansıtarak
veriyor. Bu sayede kitap sayfasından da net bir görüntü çıkıyor ortaya. Gözü
yormuyor, enerjiyi sadece ekrandaki görüntü değiĢirken harcadığı için de çok uzun
pil ömrü sunuyor. ġu anda bu ekranı sadece bir firma üretiyor. Ama bu ekranın
renklileri üzerinde de çalıĢıyor. Yani teknoloji çok çabuk ilerliyor. Bundan 2-3 sene
sonraki e-kitap okuma cihazları çok daha geliĢmiĢ olacaktır.
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Johannes Gutenberg

Bundan 671 yıl önce Mainz’de ilk matbaayı kuran Gutenberg, dünyayı değiĢtirecek bir
devrim baĢlattığını bilmiyordu sanırım. Ama bugün, bu uzun sakallı, çatık kaĢlı
onbeĢinci yüzyıl beyefendisinin baĢlattığı yayın devrimi Projesi ve basılı kitap
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tekniği, Ģimdilerde öncülüğünü yaptığı “Elektronik” devrimin sadece yayın piyasasını
değil; kitap okuma ve yazma deneyimini de kökten değiĢtireceğini bilmiyordu
herhalde. Peki bu devrim, edebiyat kültürünü, zevkini, yazarla okur arasındaki o
görünmez ama çok kuvvetli iliĢkiyi de değiĢtirecek mi? Devrimin sınırlarını bence en
iyi çizenlerden biri Jason Epstein. New York Review of Books’un son sayısında
mealen Ģöyle yazdı: “Dijitizasyon, herkesin kendisini bir yayıncı olarak tanıtabileceği
ve herkesin yazar olduğunu iddia edebileceği bir dünyayı mümkün kılıyor. Bu dünyada
okurla kitap arasındaki geleneksel filtrelerin hepsi yok olup gidecek ve sadece o asıl,
o nihai filtrenin hükmü sürecek. Bu filtre, insanın okunamaz olanı okuyamamasıdır.
Jeles Vern’in “Deniz altında 20 bin fersah” ve Daniel Defoe’nin “Robinson
Cruso”sunun aynı elektronik uzayı paylaĢtığı düĢünmek ve bu sanal piyasada, neyin
kalıcı olacağını sadece ve sadece yazarın yazdıklarını okutabilme kudreti
belirleyecektir.”
Epstein’ın bu konuyla ilgili diğer satırlarını, onun da yerden-tavana kitap kaplı odaları
seven, sayfalarına dokunup notlar düĢebildiği, lekeler bırakabildiği ciltlerden
vazgeçmekte zorlanan bir “okur” olduğunu bilerek okuyun bence. Kâğıda, mürekkebe
bunca tutkunken “dijitalizasyon” denen telaffuzu bile zor o süreçten de heyecan
duyabilen bir adamın, yeni devrimin kuracağı elektronik düzende, baĢta yayıncının
marifeti olmak üzere, okurla yazar arasındaki bütün engellerin ortadan kalkacağını
hatırlatması, benim gibi sizi de rahatlatabilir o zaman. Yazının kudretinin tek
hükümran olacağı cesur yeni dünyaya “merhaba” derken, Epstein’ın, benim gibi
yeniliklere meraklılar için yarattığı makineye de Ģükran duyabilirsiniz tabii. Adı,
Espresso Book Machine.. Otomatik kahve makinesine benzer bir kitap makinesi yani.
Elinizdeki elektronik tableti alıp, kısa süre içinde, o tabletteki kitabın basılmıĢ,
ciltlenmiĢ halini geri veriyor. Size ise artık arkanıza yaslanıp meĢrebinize göre, bir
fincan çay, bir bardak portakal veya bir kahve alarak kitabınızın yayın dünyasıyla
buluĢmasını izlemek kalıyor..
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E-kitap Nedir? (Kısaca e-kitap Bilgisi ve Teknolojisi)
-Elektronik kitap veya e-kitap her türlü bilgisayar çeşidinde okunabilmesi için özel olarak
tasarlanmış bir bilgisayar dosya formatıdır.
-e-kitap, basılı benzerinin bütün özelliklerini (kâğıt hariç) kapsamakla birlikte ek olarak ses,
görüntü (video) ve etkileşimli bağlantıları da içermektedir.
-e-kitap, kolaylıkla internetten çekilebilecek, elektronik posta ile gönderilebilecek durumdadır.
Ayrıca diskette ve cd-rom olarak da okura ulaşabilir.
Çok kolay güncellenmesi, kolay taşınması, depolanma sorununun olmaması, baskı
maliyetlerini ortadan kaldırması, ses, video ve etkileşim olanaklarının bulunması gibi e-kitabın
birçok avantajı vardır.

Neden e-Kitap ?
Yazın dünyası son yıllarda yeni bir kitap biçimi ile tanışmıştır. Kitap ile ilgili herkesin önünde
yeni ufuklar açan bu yeni olgu 'elektronik kitap'tır. Kâğıda basılmaya ihtiyaç duymadan, bir
elektronik kitap okuyucusu veya bir bilgisayar yardımıyla okunabilen elektronik kitapların
basılı kitaplara göre bazı avantajları şöyle sıralanabilir:


Kâğıt, cilt, baskı maliyetleri olmadığı için basılı kitaplara göre çok ucuzdur.



Internet üzerinden dağıtılabildikleri için istenen kitaba dakikalar içinde sahip
olunabilir.



Basılı kitapların karşılaştığı dağıtım ve sergilenme imkânı bulma sıkıntıları yoktur.



Depolanması ve taşınması kolaydır.



Kitap içinde sözcük taraması kolayca yapılabilir.

Ayrıca, ülkemizde edebiyata meraklı, öykü, şiir, roman dalında özgün eserler veren birçok
yazar bulunmaktadır. Ne var ki ekonomik koşullar yüzünden yayınevlerimiz artık her
zamankinden daha seçici davranmakta ve bu yazarların ancak çok küçük bir kısmı eserlerini
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yayımlatma şansı bulabilmektedir. Elektronik kitap bu açıdan da yayın dünyasının önünde
yeni bir ufuk açacak, birçok eser, maliyeti düşük olan elektronik kitap biçiminde yayımlanma
şansı bulabilecektir.
İşte bütün bu avantajları göz önüne alan e-Kitap Proje ekibimiz, Türkiye'de bir ilki
gerçekleştirerek, türk yazarlarımızın yayınlama olanağı bulamadıkları kitaplarını türk ve dünya
okuyucusuyla buluşturan, aşağıda listesi verilen dünya çapıdan geçerli tüm dosya formatlarına
dönüştürülen bir e-kitap yayınlama ve ayrıca POD (talebe göre kitabın basılı formatını ) da
okurla buluşturabilme imkanını sunarak, dünyaca bilinen en önemli yayıncı kuruluşlarda
kitabınızı yayınlama imkanı sunuyor. Ayrıca sitemiz, Elektronik kitapların ve elektronik
içeriğin gelişimini desteklemek, yazarlara fırsatlar yaratabilmek amacı ile sadece e-kitaplar ile
katılınabilinen bir yayın sistemini okura sunuyor..

e-Kitap Nasıl Okunur?
e-kitap her türlü masa üstü, diz üstü ve avuç içi bilgisayardan ve özel e-kitap okuma
aletlerinden okunabilir. Bu kitaplar değişik formatlarda hazırlanabildiği için her birinin
kendine ait okuyucuları vardır. Bu okuyucuların bazıları internetten ücretsiz olarak çekilebilir
fakat dönüştürme işlemi hassas olduğu için bazı ayarlamaları içerir ve belirli bir dereceye
kadar yayıncılık uzmanlığı gerektirir.

e-Kitap Biçimleri:
Yayıncılık sistemimiz aşağıdaki tüm dosya biçimlerinde eserlerinizi e-kitap formatına
dönüştürmek suretiyle tüm cihazlarda okunabilecek şekilde yayınlamakta ve satışa
çıkarmaktadır. Bu çeşitli standartlarda ekitap dosya formatları olmasına rağmen günümüzde
kabul gören belli başlı iki ekitap formatı vardır. Birincisi Microsoft firmasının geliştirdiği
"Microsft Reader" programının yardımı ile okunan "lit" formatı, diğeri ise masa üstü
yayıncılıkla uğraşanların yakından tanıdığı Adobe firmasının geliştirdigi "pdf" formatıdır.


PDF (Portable Document Format)

Adobe tarafından geleştirilen taşınabilir dosya ve elektronik kitap biçimidir. Avantajı,
Microsoft Reader biçimine göre daha evrensel olması ve farklı işletim sistemlerini
(Windows, MacOS) desteklemesidir. Bu biçimde hazırlanmış kitapları okumak için
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Adobe eBook Reader'ı Adobe sitesinden ücretsiz olarak çekebilirsiniz. Bu biçimin
çeşitli avantajları olmasına rağmen dokümanınızı PDF formatına getirmek hem profesyonel
bilgi gerektirmekte hem de bu işlevi gerçekleştirecek olan Acrobat programı ücretli
olarak satılmaktadır.
Not: Bazı masa üstü yayıncılık yazılımlarının içinde otomatik olarak PDF yapma
eklentisi bulunmaktadır. Fakat biz yayın sistemimizde en son sürüm PDF yapma
eklentilerini kullanmaktayız.


LIT (Microsoft Reader)

Microsoft'un geliştirdiği bir elektronik kitap biçimidir. Bu biçimdeki elektronik
kitaplar Microsoft Reader programı yardımı ile okunabilir. Şu anda sadece Windows
ve PocketPc için geliştirilmiş sürümleri mevcuttur. Ücretsiz olarak elektronik kitap
oluşturma imkân tanıdığı için çokça kullanılan bir e-kitap dosyası oluşturma
sistemidir.
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Mobi Küçük paket cep bilgisayarlarında e-kitap okumasına olanak sağlayan dosya
sistemidir.



Epub (Apple iPad/iBooks, Nook, Sony Reader, Kobo ve çoğu e-kitap okuma
cihazının kulanmış olduğu (örneğin, Stanza, Aldiko, Adobe Digital Editions, ve
diğerleri gibi büyük yazılım firmalarının desteklediği yayın formatı)



Kindle (Ana yayıncı kuruluşlarımızdan birisi olan amazon.com tarafından
desteklenen .mobi uzantulı dosyaları okuyabilen Kindle ve uygulamaları benzeri
cihazlar tarafından okunabilen dosya sistemi)



LRF (Eski model Sony Reader yazılımını kullanan cihazların .epub uzantılı e-kitap
dosyalarını açmak için kullanılan dosya sistemi)



RTF (Çoğu bilgisayarın desteklediği dosya okuma sistemi)



Palm Doc (PDB) (Palm e-kitap okuma cihazlarının desteklediği dosya sistemi)



Plain Text (download) (HTML sayfaları şeklinde geniş ekranlı e-kitabı okumanıza
olanak sağlayan dosya sistemi)
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E-KĠTAP PROJESĠ NEDĠR?
E-kitap projesi, e-yayıncılık sisteminde çalıĢan ve Türkiye’de bir ilk olan bir
masaüstü yayıncılık sistemidir. Hem de inanılmaz uygun bir fiyata ve kalıcı olarak
sahip olacağınız birçok yayın haklarıyla birlikte. Bir kitap yazdınız ve yayınevlerini
kapı kapı dolaĢıyorsunuz ama yayınlayamıyorsunuz.. Veya bir Roman, ġiir, Hikaye
kitabı veya Akademik bir çalıĢma yazdınız ve yayınlamak için uygun bir yayınevi
bulamadınız. Veya kitabınızı yayınlamak için sizden çok fazla para istiyorlar ve maddi
durumunuz buna elvermiyor. Bunların hiçbirisini dert etmeyin. Çünkü artık E-kitap
projesi ile masaüstü yayıncılık var. Üstelik binlerce kitap bastırıp, sonra da
satamayınca kitaplarınızın kucağınızda kalması gibi bir derdiniz de yok. Artık siz de
kitabınızı hem tüm e-kitap okuma cihazlarında ve tüm iĢletim sistemlerinde sorunsuz
çalıĢan ADOBE PDF formatında e-kitap olarak ve hem de dünya çapındaki en kaliteli
matbaalarda POD (Print on Demand), yani talebe göre yayıncılık sistemiyle basılı
olarak kitabınızı bizimle kolayca yayınlayabilirsiniz. Üstelik bitmedi, size ve
kitabınıza özel olarak tasarlayacağımız, kitabınızın tanıtımını web üzerinde rahatça
yapabileceğiniz yayıncı kuruluĢun sağladığı bir web sitesi de paket fiyatlarımıza
dahildir.

YAZARLARA AĠT YAYINLANMIġ ÖRNEK
e-KĠTAPLARINIZ VAR MI?
E-kitap projesi ile, Kıyamet Geçekliği’nin e-yayıncılık sisteminde çalıĢan ve
Türkiye’de ve yurtdıĢındaki lulu.com veya amazon.com siteleri üzerinden kitabı satıĢa
çıkmıĢ olan yazarlarımız vardır. Örneğin, bunlardan birisi olan Gazeteci Yazar sayın
Halit Durucan pek çok alternatif olmasına rağmen ve kitabını daha önce de bir
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yayınevinde basılı olarak yayınlatmasına rağmen, bizimle çalıĢmıĢ ve iki önemli
çalıĢmasını bizimle yayın dünyasına en iyi Ģekilde sunmuĢtur. Bunlardan ilki, polisiye
bir kurgu roman olan SANAL CĠNAYET ve diğeri de yine duygusal bir kurgu-roman
tarzındaki hikaye kitabı olan KRĠSTAL DÜNYALAR'dır. Veya Kitapları
yayınlandıkları bir diğer e-kitap sitesi olan BURADAN da YAZAR TANITIM
SAYFASIYLA birlikte kitaplarınızın tanıtım ve link bilgileri ile örnek kapak
resimlerinin olduğu sayfayı inceleyerek, bu çeĢit bir yayın ve kitabınızın kapak
tasarımı veya iç tasarımının nasıl görüneceği konusunda bir bilgi sahibi olabilirsiniz.

KAPAK RESĠMLERĠ
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KRĠSTAL DÜNYALAR -Kurgu Roman- (Halit Durucan)
“Başımıza geleceklerden habersiz, göz açarız fani âleme. Geldiğinde başa bela; adı bazen
kader, bazen ihmal olur. Ders alırız hatalardan, tövbe ederiz kimi zaman. Hayatın sıfırıncı
kilometresinde, yeni sürprizlere yelken açarız. Kötülüğün gölgesi düştüğünde üstümüze; titrer
yüreğimiz. Tövbemize sadık kaldığımızda; bebeksi gülüşümüz daim kalır yüzümüzde. Fitnefesat arasında şaşırsak ta; kalp temizliğidir mühim olan. En ümitsiz anımızda; bir el hissederiz
sağ omzumuzda; bizleri kötülükten çekiveren. Gün gelir, karşımızda belirir sahte suratlar.
Meleksi gülümsemesi aldatır bizi. Attığında bizi dipsiz kuyuya; şeytani gülümsemesin-den
anlarız aldatıldığımızı. İşte o an bir dost eli ararız çaresiz bakışlarla; çekip çıkarsın diye.
Adımlarımız taşıdığında bedenimizi karanlığa; korkunun sesi çınlar kulağımızda. Azrail’in
resmi düşer gözlerimize; felaket “geliyorum” dediği anda. Pişmanlık fayda etmez, son anda,
son nefeste.."

SANAL CĠNAYET -Kurgu Roman- (Halit Durucan)
"O zeki, çalışkan ve mütevazi bir kişiydi. Her şey o iki kişinin gelmesiyle başladı. Bir anda
hayatı kabusa döndü ama yılmadı onlardan. Korkmadı da. Onlar hedef seçtikleri bu kişiyi
çirkin emellerine alet edemeyeceklerini anlayınca; akıl almaz tuzaklar kurarak onun cezaevine
düşmesine sebep oldular. Onun cezaevine düşmesi; o iki kişinin sorunlarının başlangıcı
olacaktı. Herşey cezaevinde düşünüldü. Ölüm oyunu ustaca planlndı ve uygulandı. Şeytanla
bile ekip halinde çalısalardı, onun kadar mükemmel bir ölüm planı hazırlayamazlardı. O, elini
kana bulamadı. O, kiralık katil de tutmadı, o sadece aklını kullandı." Okumayı, yazmayı,
araştırmayı ve eleştirmeyi seven birisi olarak bende edebiyat dünyasında varlığımı
hissettirmek amacındayım. Çünkü kalemime ve hayal gücüme güveniyorum. Amatör bir ruhla
çıktıım bu meşakkatli yolda ilerleyebilmek için önüme çıkan tüm engelleri aşabilecek güce ve
kabiliyete sahip olduğuma inanıyorum..”
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e-KĠTAP PROJESĠ GÜVENĠLĠR MĠDĠR?
Peki, bu sistem nasıl çalıĢıyor ve en önemlisi güvenilir mi? Evet, tamamıyla güvenilir.
Öyle ki, birisi sizin e-kitabınızı aldığında, kitabı okuyabilmesi için, yalnızca kendi
bilgisayarında açabilmesi için, kitabı download ettikten sonra Adobe Digital
Editions’a ücretsiz olarak kayıt yaptırmak zorundadır. Dolayısıyla her okuyucunun bir
dijital ID numarası olur ve eğer kitap baĢka bir bilgisayara kopyalandığında, Adobe
Digital Editions programı kitabı açabilmek için kayıt sırasında eĢleĢen ID numarası
isteyecek ve uygun ID numarası istendiği için ve Ģifrelendiği için e-kitap diğer bir
bilgisayarda açılmayacaktır.

ġekil: e-kitap yayın sürecinin ve kitabınızın ISBN ve te’lif hakkınızın korunduğu Adobe
DRM güvenlik sisteminin küçük bir kısmı.
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ġekil: e-kitap yayın sürecinin küçük bir kısmı.
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Bunların yanında, kiĢisel yayıncılık için hiçbir riske girmeden, üstelik kitabınız ne
kadar talep edilirse o kadar basılacağı tamamen bağımsız ve ödemelerinizi
hesabınıza anında aktarıldığı, diğer yayıncılık türlerinden çok daha güvenilir ve daha
az riskli bir yayıncılık sistemidir. Üstelik, aĢağıdaki uygun yayın paketlerimizden
birisini seçerek kitabınızı hem e-kitap olarak yayınlamanın yanında, basılı olarak da
yayın dünyasına çıkarmanız artık çok kolay. Üstelik, klasik türdeki yayıncılıkta
karĢılaĢtığınız pek çok sorunu da (örneğin, çok zor olsa da bir yayıncı bulmak,
kitabınızı kabul ettirmek veya kitabın çok yüksek maliyetini yüklenmek zorunda
kalmak veya dağıtımcı bir firma bularak kitabı her yere dağıtmak zorunda kalmanız
veyahutta satıĢlarınızdan elde ettiğiniz geliri yayıncıdan alamamak gibi v.b.) sayısız
sorunu bu çeĢit yayıncılıkta yaĢamayacaksınız.

AVANTAJLARIMIZ
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Kitaplarımızın Basım Makinası: Expresso Book Machine ve yan taraftaki resimde görünen
mucidi Xerox CEO'su David Epstein. Makina ilk kez New York'taki bir garajda amatör bilgisayar
destekli makina tasarımcısı iki genç: Jason Epstein ve David Epstein kardeşler tarafından icat edilmiş
ve fiyatı yaklaşık 200 bin dolar civarından. İşin bir diğer ilginç yanı ise, e- kitapla birlikte
gutenberg'den beri yayın dünyasındaki en önemli keşiflerden birisi olan bu makinanın şu anda
dünyada 50 noktada bulunması: 20 tane Amerika'da, 10 tanesi Kanada'da, 2 tanesi İngiltere'de, 2
tanesi Hollanda'da, 3 tanesi İskenderiye'de, 2 tanesi Abu Dabi'de, 1 tanesi Çin'in Beijing kentinde, 2
tanesi Tokyo'da, 1 tanesi Filipinler'deki Manilla kentinde, 2 tanesi de Avustralya'da bulunuyor..
Bilindiği gibi, günümüzün geliĢen biliĢim dünyasında artık yurdıĢında olduğu gibi,
yavaĢ yavaĢ yurtiçinde de klasik türdeki yayıncılık e-kitap ve POD (Print on Demand),
yani isteğe göre talep oranında yayıncılığına doğru hızla gitmektedir. Yani, isterseniz
10 adet kitap, ister 1000 adet kitabınızı bastırın; bütçenizin elverdiği oranda
kitaplarınızı basılı olarak bu sistemle sizin için hem yayınlıyoruz ve hem de talep
ettiğiniz miktar kadarını adresinize kadar getirttiriyoruz. Hem de dünyanın en
kaliteli matbaa sistemlerinin yayıncılık kalitesinde..Örneğin, bu yıl yapılan kamuoyu
araĢtırmalarına göre, Amerikada bulunan dünyanın en büyük kitap satıĢ sitesi olan
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amazon.com sitesi üzerinde kitap satıĢlarının çoğu e-kitap formatına dönüĢmüĢtür.
Mesela, geçtiğimiz yıl, satılan her 233 kitaptan 100 adeti basılı kitap olarak
satılmasına rağmen; e-kitap satıĢı 133 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu oranlar da bize ekitap sektörünün geleceği hakkında yaklaĢık bir fikir verecektir.

NEDEN E-KĠTAP PROJESĠ ĠLE KĠTABIMI
YAYINLATMALIYIM?
Peki, neden e-kitap yayıncılık daha avantajlıdır? Diğer avantajları nelerdir? ġöyle bir
kabataslak düĢününün: Ortalama olarak bir kitabı klasik yöntemle yayınlamak size en
az 3-4 milyara mal olacaktır. Bir de kitabınızı tanıtmak için bir web sayfası
hazırlattığınızı düĢünün. En az bir 500-600 milyon daha eklenir ve biraz da tanıtım
yapmak için masraf yaptığınızda ki, günümüzün geliĢen internet ortamında bu artık
baĢarılı bir satıĢ gerçekleĢtirmek için kaçınılmaz olmaktadır, bir kitabın toplam satıĢ
maliyeti size en az 5-6 milyara mal olacaktır. Peki, ya kitabınız satılmazsa? O zaman
da tüm bu parayı gözden çıkarmıĢ olacaksınız. ĠĢte, e-kitap yayıncılık ile size sunmuĢ
olduğumuz e-kitap projesi hem kitabınızla ilgili tüm ihtiyaçlarınızı karĢılamakla
beraber, çok daha az bir masrafla kitabınızı okuyucunun karĢısına çıkartmakla
kalmayıp; görece çok düĢük bir maliyetle kitabınızın hem e-kitap ve hem de basılı
olarak stok ve bekleme maliyetleri gibi ekstra masraflar olmadan okuyucuların eline
ulaĢmasını sağlamaktadır ve kitabınız talep edildikçe basılmakta ve anında
satılmaktadır. Üstelik, bu tür bir yayıncılıkla profesyonel yazarlığa doğru ilk adımınız
atmıĢ olursunuz ki, herhangi bir sitede veya internet ortamında kitabınızı gören ve
beğenen büyük yayıncıların da ilgisini çekmeniz ve bu sayede çok daha kolay popüler
olmanız mümkün olacaktır. Eğer, Kıyamet Gerçekliği sitemizdeki eserlerimizi
incelediyseniz, klasik türdeki bir yayından farklı olarak tamamen bağımsız bir
Ģekilde ve internet üzerinden herkesin eriĢimine kolayca ulaĢabileceği oldukça
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dinamik bir tarzda yayın dünyasına sunulduğunu görürsünüz. Örneğin, buradan
Kıyamet Gerçekliği eserlerinden AġK-I MESNEVĠ isimli eseri inceleyerek
kitabınızın yayınlandıktan sonra ne Ģekilde görüneceği konusunda bir bilgi sahibi
olabilirsiniz. Ayrıca size özel bir de yazar tanıtım sayfanız olacaktır ki, bu sayfada
yayınladığınız tüm eserler görünebilecek ve bu sayfanın tek bir linkini sitenize
eklemekle kolayca kitaplarınızın tanıtımını yapabileceksiniz.

Örnek Yazar kapak tasarımı (Ön ve Arka yüzler)
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Örneğin, buradan YAZAR TANITIM SAYFANIZIN nasıl görüneceği hakkında bir
fikir edinebilirsiniz. ĠĢte, E-kitap projesi burada devreye girmektedir. Tek yapmanız
gereken bize dosyanızı ve gerekli iletiĢim bilgilerini göndermeniz olacaktır. Kitabınız
1 hafta içerisinde e-kitap olarak yurtiçinde olduğu gibi uluslararası kitap sitelerinde
(Amazon.com veya Lulu.com gibi) anında yayınlanacak, sizin ve çevrenizdeki
arkadaĢlarınıza da gösterebileceğiniz bir tarzda anında satın alınabilecek ve
hesabınıza Revenue (Yazar geliri) olarak adlandırılan telif ücretiniz yayıncı kuruluĢ
tarafından yatırılacaktır. ve en geç 1 hafta içerisinde de kitabınıza ait olan web
sitesi tasarlanmıĢ olacaktır.

KĠTABIMI YAYINLATMAYA BAġLAMADAN ÖNCE
NELER YAPMALIYIM?
Kitap satıĢlarından elde ettiğiniz telif hakkınızı ve ödemelerinizi direkt adresinize
çek olarak alabileceğiniz gibi, eğer bir Pay-pal hesabı açarsanız online olarak anında
elektronik pay-pal e-mail hesabınıza ödemelerinizi alabilirsiniz. Biz, çalıĢmanızı
yayınlamadan önce size bu adresten bir pay-pal (www.paypal.com.tr) hesabı açmanızı
öneririz. Böylelikle yayın sürecini daha da kolaylaĢtırmıĢ olursunuz. Peki bu sistem
nasıl çalıĢıyor? ġimdi gelelim asıl konumuz olan çalıĢmanızı nasıl yayınlayacağınıza.
Bize, kitabınızın yayınlanması için baĢvurmadan önce mutlaka Ģu 10 adımı
gerçekleĢtirmeli ve yayın öncesi (Pre-publish) süreci kendiniz hazırlamalısınız:

1- Öncelikle kitabınızın ismini değiĢmeyecek Ģekilde belirlemelisiniz.
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2- Daha sonra, Word formatında hazırlamıĢ olduğunuz çalıĢmanızı bize e-mail’le
göndermelisiniz. Word formatındaki çalıĢmanız, bitmiĢ ve düzenlenmiĢ halde
olmalıdır. Ayrıca eğer kitabın içerisinde size ait bir özgeçmiĢ ve kitabın kısa bir
özeti yoksa mutlaka bunu da ilave olarak göndermelisiniz. Kitabınızın dosyaları email’le gönderilemeyecek kadar büyükse, tüm içeriğini word formatında tek bir dosya
olarak CD ye kaydedin. CD nin üzerine adınızı, kitabınızın adını, e-mail ve telefon
numarasını yazın. CD’nin zarar görmeyeceği bir koruma kabı ile bize göndereceğiniz
diğer materyaller ile birlikte bir zarfa koyun ve aĢağıdaki iletiĢim adresine kargoyla
gönderin. Unutmayın, göndereceğiniz görseller minimum 300 dpi olmalıdır. Eğer
göndereceğiniz görsel kitabın içerisinde bulunacaksa, metnin içerisinde olması
gereken yeri, açık olarak belirleyip CD içerisine notlar olarak koyacağınız farklı bir
dosyaya yazın. Bununla birlikte, eğer kitabınızla ilgili editoryal çalıĢma ve
resimlerinizle ilgili görüntü kalitesi düzeltmesi yapılması gerekiyorsa, küçük bir
ücret karĢılığında sizin yerinize yapabiliriz. Çünkü, bu sistemle çalıĢan yayıncı
kuruluĢ, kitabın belirli kalitede okuyucuya sunulması için, belirli bir kitap
formatındaki çalıĢmaları kabul etmekte ve ayrıca kitaptaki tüm resimlerin en az 300
DPI görüntü kalitesinde olmasını ve ayrıca PDF Converter sırasında tüm fontların
Embedded, yani gömülü olmasını talep etmektedir. Bu yüzden kitabınızda bu çeĢit
düzeltmeler gerekiyorsa, yayına girmeden önce mutlaka yapılmalıdır.
3- Ayrıca düĢündüğünüz bir kapak tasarımı varsa bunu da e-mail’le dosya olarak bize
ulaĢtırmalısınız. Eğer kapak tasarımızın yoksa sorun değil, biz sizin yerinize uygun
bir kapak tasarımı yaparak çalıĢmanıza ücretsiz olarak ekleyebiliriz.
4- Ayrıca size posta yoluyla ulaĢılabilecek açık adresiniz,
5- Telefon,
6- Tam olarak isim soy-isim,
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7- Pay-pal adresi,
8- Sürekli kullanmakta olduğunuz e-mail adresi ve,
9- Kitabınızı yayınlamak istediğiniz ebatlar (kitabın boyu ve geniĢliği) ve eğer basılı
olarak da kitabınızı yayınlatmak istiyorsanız bir taban fiyatı belirlemelisiniz.
Kitabınızı renkli olarak da yayınlayabilirsiniz fakat yayıncı kuruluĢun Renkli baskı
maliyeti yüksek olduğu için size kitabınızı siyah-beyaz baskı ile yayınlamanızı
öneririz. E-kitaplar, renkli olarak yayınlandıkları için siyah-beyaz veya renkli ayrımı
sorunu olmayacaktır.
10- Kitabınızın tanıtımını yapacağınız bir web sitesini sizin için kurmamız için bize
sabit ve değiĢmeyen bir Domain adresi belirleyip e-mail yoluyla göndermelisiniz. Eğer
kafanızda uygun bir domain ismi oluĢturamadıysanız, sorun değil. Biz sizin için
kitabınızın ismine uygun bir domain adresi belirleyip web sitenizi (Örneğin,
www.yayıncıkuruluĢ-benimkitabım.com gibi) kuracağız ve satıĢ linklerinizi Google ve
diğer arama motorlarında anında indeksleyeceğiz.

KĠTABIMIN EBATLARINI, ĠÇ SAYFA VE KAPAK
TASARIMINI NASIL BELĠRLEMELĠYĠM?
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HARDCOVER

PAPERBACK

CASEWRAP
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Kitap cilt kapak seçeneklerimiz: 1- (en üstte) Hardcover olarak bilinen amerikan bez ciltli ilave dış
kapak kağıtlı kapak tasarımı, 2- (ortada) Paperback olarak bilinen klasik amerikan karton kapak 3(en altta) Casewrap olarak bilinen bez dikiş sırtlı katlanabilir kalın karton kapak tasarımlarımızı içeren
değişik alternatif kapak ve değişik iç tasarım kağıt seçenekleriyle Kitaplarınız göze daha alıcı ve hoş
görünsün..
Kitabınızın iç sayfa düzeni ve kapak tasarımı için gerekli Ģablonlar aĢağıda
verilmektedir. Bize hazır halde, buradaki Ģablonlardan kitabınıza uygun olanı seçip
indirerek düzenlediğiniz kitabınızın iç sayfa ve kapak tasarımını kendiniz düzenleyip
gönderebileceğiniz gibi; ham haldeki Word dosyanızı bize gönderip bu Ģablonlardan
hangisine uygun olarak, yani hangi ebatta kitabınızı yayınlatmak istediğinizi
bildirerek kapak tasarımını tamamen bize bırakabilirsiniz. Sizin için bu iç sayfa ve
kapak tasarımı cüz’i bir ücret karĢılığında biz yapabiliriz.

Kitap Ebatları

Ġç sayfa & Kapak ġablonları

Digest (Klasik türede Roman ve Hikaye kitapları için)
13,97 x 21,59 cm
Download Zip File (364k)
US Letter (Katalog ve benzeri büyük ebatlı yayınlar için)
21,59 x 27,94 cm
Download Zip File (384k)
Pocket Book (ġiir ve Küçük cep kitapları için)
10,795 x 17,45 cm
Download Zip File (348k)
A5 (Özel tasarım Roman ve Hikaye kitapları için)
14,8 x 20,98 cm
Download Zip File (368k)
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US Trade (Roman, Hikaye ve AraĢtırma kitapları için)
15,24 x 22,86 cm
Download Zip File (360k)
Royal (Özel tasarım Roman, Hikaye ve AraĢtırma kitapları için)
15,57 x 23,40 cm
Download Zip File (368k)
Comic Book (Magazin ve Eğlence kitapları için)
16,82 x 26 cm
Download Zip File (372k)
Crown Quarto (Bilimsel, Akademik ve AraĢtırma kitapları için)
18,90 x 24,90 cm
Download Zip File (384k)
Small Square (Özel tasarımlı küçük kare kitaplar için)
19,05 x 19,05 cm
Download Zip File (360k)
A4 (Büyük ebatlı kitaplar için)
21 x 29 cm
Download Zip File (376k)
Square (Özel tasarımlı büyük kare kitaplar için)
21,59 x 21,59 cm
Download Zip File (368k)
US Letter (Büyük ebatlı akademik ve ders kitapları için)
21,59 x 27,94 cm
Download Zip File (384k)
Landscape (Resim ve Fotoğraf kitapları, katalogları için)
22,86 x 17,78 cm
Download Zip File (360k)
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KĠTABIMIN FĠYATINI NASIL BELĠRLEMELĠYĠM?
Tabi burada sistemin kitabınızın ebatlarına ve sayfa sayısına göre otomatik olarak
belirlediği bir maliyet fiyatı olacaktır ve biz size bu maliyetin ne kadar olduğunu
bildireceğiz. Size kalan tek Ģey bu maliyete eklemek istediğiniz telif ücretini
belirleyerek kendi belirlediğiniz bir Maliyet fiyatı + Yazarın Telif hakkı = Taban
fiyatı Ģeklindeki kitabın satıĢ fiyatını belirlemek olacaktır. Eğer sadece e-kitap
olarak kitabınızı yayınlayacaksanız, tek bir satıĢ fiyatı belirleyerek bize e-mail
yoluyla bildirdiğinizde bu fiyattan kitabınızı satıĢa çıkarabileceksiniz. Tabi burada
belirleyeceğiniz fiyat marjı da belirli sınırlar içerisinde tutulmalıdır. Örneğin,
ortalama olarak bir e-kitabın satıĢ fiyatı 5$ ila 15$ arasında değiĢmektedir. Daha
sonra ise, biz sizin yerinize yayıncı kuruluĢa kayıt iĢlemlerini gerçekleĢtirdikten
sonra, size göndereceğimiz kullanıcı hesap ve Ģifre bilgileri ile, kitabınız
yayınlandıktan sonra kendi hesabınıza girip kitabınızın fiyatını veya diğer
düzeltmeleri yapacaksanız bunları gerekli ayarlamaları yaparak kendiniz
değiĢtirebilirsiniz. Ayrıca, eğer kitabınızı daha iyi tanıtmak isterseniz kitabınız için
tasarlamıĢ olduğumuz web sitesini internet ortamında ve forumlarda tanıtarak ve
ayrıca sitenize yerleĢtirdiğimiz yayıncı kuruluĢun kitabınızla ilgili promosyon
kodlarını kendi sitenize ekleyerek kitabınızı geniĢ kitlelere veya arkadaĢ çevrenize
Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda kolayca tanıtabilirsiniz. Ayrıca yayıncı
kuruluĢun size sağladığı web sayfasındaki hesapta kitaplarınızdan elde ettiğiniz
gelirleri tablo halinde görebileceksiniz. Eğer kendiniz kitabınızdaki istediğiniz
değiĢiklikleri kendiniz yapamıyorsanız, küçük bir miktar ücret ile biz sizin yerinize
yapabiliriz ve yayın danıĢmanlığınızı üstlenebiliriz.
NOT: Tablodaki kitap ebatı ve eserinizin sayfa sayısına göre belirlenen birim
fiyatlar tek bir kitabın maliyeti için geçerlidir. Toplu kitap sipariĢlerinizde
belirlenen fiyatlar anlaĢmalı olduğumuz yayıncı kuruluĢ için fikir vermek amaçlıdır ve
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maliyet fiyatları dolar üzerinden hesaplanarak o günkü geçerli olan kur üzerinden
hesaplanır. Kitap sipariĢ adedinize ve kitabınızın ebatları ile sayfa sayısına göre
belirleyeceğimiz Gerçek Toplu sipariş maliyetini öğrenmek için iletiĢim bölümünden
bizimle irtibata geçerek kitabınız yayınlandıktan sonra bilgi alabilirsiniz. Toplu
sipariĢlerde (10 adet basılı kopya ve daha fazlası), taban kitap maliyeti sipariĢ
miktarı arttıkça birim kitap baĢına düĢen maliyeti etkileyeceğinden, örneğin yaklaĢık
olarak 100 kitaplık 100 sayfalık klasik bir Ģiir kitabınız için sipariĢiniz için birim
maliyeti kitap baĢına 7-8 $ iken; 1000 adet için bu oran kitap baĢına maliyeti
düĢüreceğinden, 5-6 $ civarına kadar iner. Eğer toplu sipariĢiniz olacaksa, kitabınız
yayınlandıktan sonra, bu konuda bilgi alabilirsiniz..

KĠTABIMI YAYINLATTIKTAN SONRA SAHĠP
OLACAĞIM HAKLAR NELERDĠR?
Peki, gelelim yayın sürecini tamamladıktan sonra sahip olacağınız haklara;
1- Yayıncı kuruluĢ tarafından garanti altına alınmıĢ ve korunmuĢ olan kitabın size ait
olan telif hakkı,
2- Sadece sizin kitabınıza ait olan unique (tek ve eĢsiz) ISBN numarası,
3- Kitabınızın satıĢ fiyatı üzerinde anında hesabınıza yansıyacak olan %80 oranına
kadar varabilen telif ücreti,
4- Kitabınızın amazon.com veya lulu.com gibi iki ana yabancı yayıncı kuruluĢunda
kitabınızın tüm dünya çapındaki okurların ulaĢabileceği bir pazara girmesi,
5- Kitabınızın kendi ismiyle dünyanın en büyük arama motoru olan Google tarafından
indekslenerek kataloglanıp, periyodik olarak arama motorları tarafından taranması,
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6- Tüm kitaplarınızı aynı hesap altında takip edebileceğiniz ve satıĢ gelirlerini
öğrenebileceğiniz ve ayrıca kitabınızla ilgili tanıtım kodlarına ulaĢabileceğiniz yayıncı
kuruluĢ tarafından size özel tahsis edilen kendi web sayfanız.
7- Tek bir yayın paketiyle bir kez kitabınızı yayınladığınızda sahip olacağınız tüm
yayıncılık haklarının size ait olması ve bir daha hiçbir zaman ayrıca ücret ödemek
zorunda kalmayacağınız sorunsuz ve süresiz kendinize ait kalıcı yayıncılık ağı,
8- Kitabınızla ilgili tüm telifli materyallerin ve kitap dosyalarınızın bir daha
kaybolmamak üzere elinizin altında olması için CD formatında adresinize
postalanması ve istediğiniz zaman dilediğiniz bir yayınevinde ayrıca kitap tasarım
ücreti vermeden kitabınızı yayınlayabilmeniz,
9- Eğer kitabınızı basılı olarak yayınlarsanız, daima kendiniz için saklamak istediğiniz
veya sevdiklerinize göstermek istediğiniz basılı olarak bir adet kopyasının adresinize
ücretsiz olarak gönderilmesi (Eğer birden çok kopya istiyorsanız veya kitabınızı
çevrenizde de satmak veya tanıtmak amaçlı istiyorsanız, kitabınız yayınlandıktan
sonra aĢağıda açıkladığımız EXTRA HĠZMET'imiz ile kitabınızın istediğiniz
miktardaki basılı kopyasını sipariĢ verebilirsiniz, sipariĢiniz alındıktan en geç iki
hafta sonra tüm kitaplarınız adresinize ulaĢacaktır.),
10- Tüm bunların tek bir yayın paketinin içerisinde olması ve ekstra bir ücret
ödememenizle birlikte, Eğer, birden fazla kitap yayınlayacaksanız, diğer kitaplarda
yayın paketi fiyatının yarısına kadar varabilen oranlarda ücretlendirme. Ayrıca, tüm
bu telifli hakların Verisign özel Ģifreleme sistemiyle çalıĢan yayıncı kuruluĢ
tarafından garanti altına alınması ve korunması.
Daha bitmedi:
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Toplu Kitap SipariĢ Sistemi (TKSS): TKSS sistemiyle, istediğiniz miktardaki (ister 10 adet isterse
20, 50, 100 veya 500 veya 1000, 2000 adet...) kitabınızın basılı yayınlanmış Unique (eşsiz ve tek) ISBN
barkod numarası alınmış telifli kopyasını sipariş verdiğiniz miktarda yayıncı kuruluş aracalığıyla verilen
kargo hizmetiyle anında adresinize kadar gönderelim. Not: TKSS talebi, yalnızca kitabınızın yasal
kitap yayın süreci ve gerekli baĢvurular kabul edildikten ve baĢarıyla onaylandıktan ve
tamamlandıktan sonra verilebilir. Onaylanmayan içeriğe sahip kitapların toplu siparişi yapılamaz..
EXTRA HĠZMETLERĠMĠZ (Toplu Kitap SipariĢ Sistemi-TKSS): AYRICA BĠTMEDĠ,
BEN
KENDĠ
KĠTABIMI
KLASĠK
YAYINCILIK
ĠLE
BASILI
HALE
GETĠREMĠYORUM DĠYORSANIZ, ÖNÜNÜZDE BÜYÜK BĠR KOLAYLIK VAR,
GEREKLĠ YASAL BAġVURU SÜRECĠNĠZ BAġARIYLA ONAYLANIRSA,
ĠSTEDĠĞĠNĠZ SAYIDA KĠTAP NUMUNENĠZĠ, ADET SINIRI OLMAKSIZIN (10,
20, 50, 100, 200, 500 veya 1000, 2000, ...) ĠSTEDĠĞĠNĠZ MĠKTARDAKĠ KĠTAP
SĠPARĠġĠNĠZĠ ADRESĠNĠZE KADAR BASILI HALDE KORGO ĠLE BĠZ
GÖNDERĠYORUZ. Örneğin, çevrenize veya eĢe dosta kitabınızı basılı halde hediye
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etmek istediniz veya yayınevlerine göstermek üzere tasarladığınız bir kitap projeniz
var, gelin biz sizin yerinize talep ettiğiniz kadar istediğiniz miktardaki kitabınızı
tasarımını yapıp yayın haklarını aldıktan sonra, toplu sipariĢle kolayca adresinize
kadar gönderelim. Yapmanız gereken, Kitaplarınızın "Toplam Tutarı" + "Servis Ücret"
Bedelimiz kadar tutarı ödemeniz durumunda basılı haldeki tüm kitaplarınızı içeren
kargonuzu anında adresinize gönderiyoruz..

HEDĠYELERĠMĠZ:
Reeder2 6" E-Ink E-Kitap okuyucu
reeder 2 (6" Dokunmatik E-ink Ekranli Wifi / Ġnternet bağlantılı)
1. ġimdi, e-Kitap yayıncılıkla ĠKĠ KĠTAP YAYINLAYAN veya PROFESYONEL
PAKET'le kitabını yayınlayan yazarlarımıza e-kitap okuyucu tablet hediye
ediyoruz..

E-kitap Okuyucu
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2. e-Kitap yayıncılık olarak bizim de tavsiye ettiğimiz Reeder-II'ye kitabını
PROFESYONEL PAKET'le yayınlayan veya ĠKĠ KĠTABINI BĠZĠMLE
YAYINLAYAN tüm yazarlarımız sahip olacak, Üstelik 10 adet türkçe ve 30
adet de ingilizce e-kitap hediyesiyle beraber, kendi kitabınızın da içerisinde
yüklü olacağı Ģekilde, Ģimdi ücretsiz olarak sahip olabileği Ģekilde
yazarlarımıza HEDĠYE ediyoruz..!
3. Evet, yanlıĢ duymadınız. E-Kitap yayıncılıkla "Profesyonel Paket'le kitabını
yayınlayan yazarlarımıza Ģimdi reeder-II ile kendi kitaplarını kendi e-kitap
okuyucularında zevle okuma imkanı sunuyoruz..
4. Göz yormadan saatlerce okuma yapmanızı sağlayan e-ink® (e-mürekkep) ve
e-paper (e-kağıt) teknolojileri kullanılarak üretilen bu cihaz ile artık
sayfalarca makale, kitap, dergi ve çizgi romanı yanınızda taĢıyabileceksiniz.
Kindle ile aynı ekran teknolojise sahip olan reeder2'nin yazılımı Türkiye
için özel hazırlandı. Türkiye e-kitap alt yapısı (DRM'li epub – Idefix, D&R)
desteği, Türkçe karakter desteği, PDF reflow, USB ile direkt veri aktarımı,
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5

dilde

dokunmatik

sözlük özellikleri Türk tüketicisinin talep ettiği

özellikleri direkt karĢılamak üzere geliĢtirildi.
5. reeder2’nin E-ink ekranı ile telefon, laptop ve masaüstü bilgisayar
ekranlarındaki lcd ekran teknolojisinin foton yayılımı yoluyla gözü yoran ve
açık havada ya da dogrudan ıĢık alan ortamlarda okuma zorluğu yaratan
durumu ortadan kalkmıĢ oluyor. Böylelikle reeder2; sadece kitap ve seyahat
meraklılarının değil, akademisyen, öğrenci, doktor, öğretmen ve avukat gibi
yoğun okuma yapan meslek sahiplerinin de hayatını kolaylaĢtırıyor.

31

6.
7. Kapasitif dokunmatik teknolojisi ile çalıĢan reeder2’nin ekranı ısıya duyarlıdır.
Ten teması veya özel Kapasitif Pen ile çalıĢır. Dokunmatik teknoloji,
reeder2'yi kullanırken sayfalara not alabilme, kaldığınız sayfayı ve aradığınız
kelimeyi bulabilme, ayraç bırakabilme ve sözlükte arama yapabilme imkanı
sağlar.
8. Kablosuz ağ (WI-FI) ile kolayca internete bağlanabilme, internette surf
yapabilme ve dünyada bulunabilen en yüksek kontrastlı (16 seviye gri tonlama)
dokunmatik ekran özellikleri ile ön plana çıkan reeder2, dünyada yükselen ekitap trendini ayağınıza getiriyor.
9. Ek olarak reeder2'nin, RSS Reader, Sudoku, Satranç aplikasyonları, Çoklu
Sözlük, kelime yazarak sözlükte arama ve MP3 çalma özelliğinden
faydalanabilirsiniz.
10. DüĢük enerji tüketimi ile reeder2'yi haftalarca Ģarj etmeden kullanabilir ve
kağıt tüketimini azaltarak gereksiz ağaç kesimine engel olabilirsiniz.
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En çok satanlar sırası

1

Dokunmatik teknolojisi Capacitive
Ekran teknolojisi

AUO+SiPix

Ekran Kontrast Oranı

16:1

Beyazlık

%30 dokunmatik ile

Ağ bağlantı özellikleri

Wi-fi (kablosuz ağ) 802.11b/g

Ekran orantısı

4:3

Ekran ebatı

6 inch

RAM ebatı

128MB

BMP, CHM, DJVU, DOC, EPUB, EPUB (DRM/Ģifreli), GIF,
Desteklenen formatlar HTML, JPEG, MP3, PDF Belgesi, PDF (DRM/Ģifreli), PNG,
PPT, RTF, TXT,
Desteklenen oyunlar

Satranç, Snake, Sudoku

Font büyüklüğü ayarı

Var

Arka planda müzik

Var

Not alma

Dokunmatik klavye ile
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Hareket sensörü

4 yönlü tilt sensörü

Pil süresi

8000 sayfaya kadar

Ġşletim sistemi

Linux QT

Memory

2GB

Ġşlemci Hızı

400 Mhz

Pil kapasitesi

1530 mAh

Ses çıkışı (hoparlör)

Mono

Dil desteği

Almanca, Çince, English, Fransızca, Ġspanyolca, Ġtalyanca,
Rusça, Türkçe

Bağlantı birimleri

Kulaklık giriĢi, microSD kart giriĢi (32GB'a kadar), USB 2.0

Ebatları

122*168*8.8mm

Processor

S3C2416 ARM 9 400MHz
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KĠTABIMIN YAYIN SÜRECĠNDE KARġILAġABĠLECEĞĠM YASAL PROSEDÜRLER NELERDĠR?
Kitabınızla ilgili yayın çalıĢmalarına baĢlamadan önce 16 maddelik bir yazar-yayıncı
sözleĢmesi yapılmaktadır. Ayrıca, bu sözleĢme uyarınca Yazar ve Yayıncı karĢılıklı
olarak aĢağıda maddeler halinde verilen sözleĢme hükümlerini de karĢılıklı olarak
kabul etmiĢ sayılır. Buna göre, yazar yayıncıya iĢbu sözleĢme akdinin bir nüshasını
Word formatında doldurup teslim etmek zorundadır. AĢağıda örnek bir sözleĢme
yazısı verilmektedir:
-- YAZAR-YAYINCI TELĠF SÖZLEġMESĠ TASLAĞI -___/___/_____tarihinde "Yazar" ile "Yayıncı" arasında yapılmış sözleşmedir.
YAZAR:
ADRES:
TEL :
FAX:
E-Posta
KİTAP:
YAYINCI:
ADRES:
TEL:
FAX:
E-Posta: muratukray@hotmail.com
KİTAP:
SÖZLEġME KOġULLARI:
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1. Yazar…………………………adlı 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

36

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
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.
Yazar

Yayıncı:

İmza

İmza

Önemli Not: Boş kısımlar, Yazar tarafından doldurulup elektronik olarak imzalanmalıdır. Elektronik
imza için Paint programını kullanabilirsiniz.
Bu arada vergi ve muhasebe gibi yasal konuların size ne Ģekilde yansıyacağı Ģeklinde
bir soru aklınıza gelebilir. Bu konuda Ģunu söyleyebiliriz ki, E-kitap projesi internet
üzerinden yürütülen bir ticari faaliyet olduğu için, ilgili kanun maddesi uyarınca

37

vergiden muaftır. Dolayısıyla, kitaplarınızın elektronik formatta olduğundan ve
internet üzerinden satıĢa çıktığından, herhangi bir vergilendirmeye tabi değildir.
Bununla birlikte, kitabınızın basılı olarak satılması sırasında ise, ilgili yayıncı kuruluĢ
sizin yerinize vergi ve diğer masrafları üstlendiğinden ve bunu kitabınızın maliyetine
eklediğinden sizin satıĢla ilgili herhangi bir muhasebe iĢlemi yapmanıza gerek yoktur.
Bu konuyla ilgili daha detaylı kanun maddesi aĢağıdadır:

Serbest Meslek Kazançlarında
Madde No: 18
Kapsam: (3239 sayılı Kanunun 40. maddesi ile değiĢen madde) (4444 sayılı Kanunun 4'üncü
maddesiyle değiĢen fıkra, Yürürlük; 1.1.2000) Müellif, mütercim, heykeltraĢ, hattat, ressam, bestekâr,
bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının Ģiir, hikaye, roman, makale,
bilimsel araĢtırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band,
radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo,
televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile
ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya
kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.(*) Eserlerin neĢir, temsil, icra
ve teĢhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karĢılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.
Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teĢkil
etmez. Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle
ödenecek vergiye Ģümulü yoktur.(**)
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(*) Madde 18; (3239 sayılı Kanunun 40. maddesiyle değiĢen madde) Müellif, mütercim, heykeltraĢ,
hattat, ressam, bestekâr ve mucitlerin ve bunların kanunî mirascılarının Ģiir, hikâye, roman, makale,
bilimsel araĢtırma ve incelemeleri, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon
senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap,
resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut
haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hâsılat Gelir Vergisinden
müstesnadır.
(**) 4369 sayılı Kanunun Geçici 7. maddesine göre; 1.1.1999-31.12.2008 tarihleri arasında; Gelir Vergisi
Kanununun 18 inci maddesinde sayılan serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen hasılatın aynı
Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamını aĢan kısmı
için 18 inci maddedeki istisna uygulanmaz. Bu istisnanın Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi
uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye Ģümulü yoktur.

Ġşin, teknik ayrıntılarını hallettikten sonra, e-kitabın avantajlı dünyasını keşfettikten
sonra, şimdi gelelim yayın paketlerimize ve e-kitap dünyasıyla tanışmanızı
kolaylaştıracak sizin için seçtiğimiz çok özel yanında verdiğimiz hediyelerimize:
Ġşin, teknik ayrıntılarını hallettikten sonra, e-kitabın avantajlı dünyasını keşfettikten
sonra, şimdi gelelim yayın paketlerimize ve e-kitap dünyasıyla tanışmanızı
kolaylaştıracak sizin için seçtiğimiz çok özel YAYIN PAKETLERĠMĠZ'i anlatmaya:
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FĠYATLARIMIZ:
1- EKONOMĠK PAKET
Kitabınız sadece E-kitap olarak yayınlanır ve uluslararası yayıncı kuruluşun bağlı
olduğu web sitelerinde satışa çıkartılır. Kitabınızın sayfa sayısı (24-740 sayfa)
aralığında olmak koşuluyla, ne olursa olsun paket fiyatını değiştirmez. Ayrıca
kitabınızın adına kurmuş olduğumuz yayıncının sağlamış olduğu web sitesi
üzerinden yurtdışında ve Google sayesinde 2 adet yayıncı web sitemiz üzerinden
yurtiçinde satışa çıkarılır. Extra Editoryal çalışma gerekiyorsa ekstra olarak ücret
ödenir.

ÜCRETLENDĠRME:
SADECE E-KĠTAP: 750 TL.

(Ġki ayrı yurtiçi ve bir yurtdışı web sitelerimizde Kitap ve Yazar tanıtım
sayfalarının oluşturulması + Kapak + Editoryal çalışmalar + Google kitap ön
sayfalarda indekslenme + Yayıncılarda yazar tanıtım sayfaları oluşturulması +
ISBN Alımı + Güvenlik ve Pay-Pal Ödeme sistemi kurulumu + Satış takibi
raporlama sayfası kurulumu fiyata dahildir)
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e-Kitap Yayın süreci:
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e-Kitap Dağıtım Süreci:
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2-PREMĠUM (YARI PROFESYONEL)
Kitabınız hem E-kitap olarak yayınlanır ve hem de Basılı kitap olarak uluslararası
yayıncı kuruluşun bağlı olduğu web sitelerinde satışa çıkartılır. Kitabınızın sayfa
sayısı (24-740 sayfa) aralığında olmak koşuluyla, ne olursa olsun paket fiyatını
değiştirmez. Ayrıca kitabınızın adına kurmuş olduğumuz web sitesi üzerinden
yutdışında ve Google'da indekslenerek 2 adet yayıncı web sitemiz üzerinden
yurtiçinde satışa çıkarılır. Extra Editoryal çalışma gerekiyorsa ekstra olarak ücret
ödenir.

ÜCRETLENDĠRME:

E-KĠTAP + BASILI KĠTAP: 1250 TL.

(Ġki ayrı yurtiçi ve bir yurtdışı web sitelerimizde Kitap ve Yazar tanıtım
sayfalarının oluşturulması + Kapak + Editoryal çalışmalar + Google kitap ön
sayfalarda indekslenme + Yayıncılarda yazar tanıtım sayfaları oluşturulması +
ISBN Alımı + Güvenlik ve Pay-Pal Ödeme sistemi kurulumu + Satış takibi
raporlama sayfası kurulumu fiyata dahildir)

43

POD (Talebe göre yayıncılık) sisteminin Diyagramı:

Print on demand ile yayıncılık ve dağıtım ağı modeli: Talebe göre yayıncılık sisteminin,
ana yayıncılar lulu.com -amazon.com ve yazar-yayıncı arasındaki bağlantısı ile okuyucu kitlesi
ile yayıncılık dağıtım kanalları arasındaki ilişkisi ile klasik yayıncılık arasındaki temel
farklılıkları gösteren diyagram.
44

AĢağıdaki grafik: Çalıştığımız, Basılı kitap Yayıncı / Dağıtım kanallarımız:
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3-GLOBAL PAKET (TAM PROFESYONEL)
(Ġleri Kalite Kitaplar için Fikir Atölyesi)

Kitabınız sadece hem E-kitap olarak yayınlanır ve hem de Basılı kitap olarak
yayınlandığı gibi, Google arama motorlarında reklamı verilerek indekslenir ve ayrıca
diğer kitap sitelerinde de reklamı verilir. Kitabınızın sayfa sayısı (24-740 sayfa)
aralığında olmak koşuluyla, ne olursa olsun paket fiyatını değiştirmez. Ayrıca, Print
on Demand sistemiyle, basımı yapılarak yayıncı kuruluş tarafından sağlanan ebandrol

ve

ISBN

numaraları

alınarak

yurtiçinde

de

kitabınıza

okurlarınızın

ulaşabilecekleri şekilde web sitemizde, dağıtıma ve satışa çıkartılır. Bunla birlikte,
bağlı olduğumuz uluslararası yayıncı kuruluşun bağlı olduğu web sitelerinde
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yurtdışında satışa çıkartılarak, böylece eser, TÜM DÜNYADAN okurun ulaşılabileceği
şekilde GLOBAL olarak yayın ve dağıtıma çıkartılmış olur..

ÜCRETLENDĠRME:
E-KĠTAP + BASILI KĠTAP + YURTĠÇĠ DAĞITIM:

1750 TL.
(Ġki ayrı yurtiçi ve bir yurtdışı web sitelerimizde Kitap ve Yazar tanıtım
sayfalarının oluşturulması + Kapak + Editoryal çalışmalar + Google kitap ön
sayfalarda indekslenme + Yayıncılarda yazar tanıtım sayfaları oluşturulması +
ISBN Alımı + Güvenlik ve Pay-Pal Ödeme sistemi kurulumu + Satış takibi
raporlama sayfası kurulumu fiyata dahildir)
Bu pakette, Kitabınız sadece hem E-kitap olarak yayınlanır ve hem de Basılı kitap
olarak

POD

sistemiyle

yurtdışındaki

amazon.com

gibi

önemli

yayıncılarda

yayınlandığı gibi, Eserinizin Hardcover olarak da bilinen kalın bez ciltli Amerikan
kapak versiyonu da hazırlanır ve satışa çıkartılır. Ayrıca, yurtiçinde satışa çıkacak
şekilde ISBN ve bandrol alınarak , Kitaplar ayrıca ekitap projesi satış mağazası ile

yurt dışındaki Cheapest Books sanal kitap satış mağazalarına eklenir yazar ve
eser tanıtımlarınız yapılır. ( Barnes &Noble, Amazon.com, Apple i-BookStore,
Sony, Kobo, Smashwords, Taylo & Baker, Diesel e-books …v.b gibi onlarca
global dağıtımcı) girmesini sağlanarak ekitap olarak da global dağıtım ağlarına
eklenir ve 30′dan gelişmiş ülkede, kitap satış sitesinde de satışa sunulur..
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4- YAYINEVĠ PAKETĠ
{Bu paket, sedece yayınevleri için e-kitap yayın çözümüdür}:

Üstte: {İleri kalite kitapların basıldığı dünya standartlarındaki matbaa tesislerimiz}
Altta: Özel Kolisinde ambalajlanan kitabınız okurlarınızın adresine kargo ile gönderilir..
Yazarlarınıza ait basılı kitaplarınızın e-kitap olarak da yurtiçinde olduğu kadar
yurtdışında da tanıtımın ve reklamının yapılmasını mı istiyorsunuz? Veya yayınevinizin
ölçeğini global hale mi getirmek istiyorsunuz? Yayınevi paketimiz ile dünyaca tanınan
ekitap sitelerine ( Barnes &Noble, Amazon.com, Apple i-BookStore, Sony, Kobo,
Smashwords, Taylor & Baker, Diesel e-books …v.b gibi onlarca global dağıtımcı)
48

girmesini ve kitap devlerine sizin de kitaplarınızın girmesi ve listelenmesi için SANAL eKÜTÜPHANE'nizi biz kuruyoruz. Üstelik, yayınlayanan tüm e-kitaplarınızın satış
raporlarınızı anında takip edin, indirilebilire formatta kısa tanıtıcı kitap özetleri ekleyin,
ödemelerinizi elektronik hesabınız ile anında yayınevi hesabınızla alın ve istediğiniz
kadar kategori ekleyerek istediğiniz kadar kitabınızı biz yüklüyor ve sistem kurulumunu
gerçekleştiriyoruz.
Aşağıda, örnek bir yazara ait çeşitli kitap satış marketlerindeki kitabınızın görünümü
örnek olarak gösterilmektedir.
*

KĠTAPLARINI

E-KĠTAP

OLARAK

YAYINLAMAK

ĠSTEYEN

YAYINEVLERĠ'nin

dikkatine: ekitap projesi artık yayınevlerinin basılmış kitaplarını da ekitaba
çevirecek teknolojiye ulaştı. Peki bu imkansızı nasıl başardık, gelin size
anlatalım, yayıncılığı yıllardır yaptınız şimdi internete açılma çağı yakalama
zamanı, işte onu da biz yapacağız.

- Yayınevinizin yayınlanmış birçok basılı eseri var ve/fakat bunları okuyucunuzun en iyi
şekilde web ortamında da ulaşması için, dünya standartlarındaki hemen hemen tüm cihazlara
indirilebilen ve okunabilen kaliteli eKitap formatlarında da satılmasını mı istiyorsunuz? Veya
yayınladığınız kitabınızın yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da satış ve tanıtımının
yapılmasını mı istiyorsunuz?
- Öyleyse, eKitap projesi’nin yayınevlerinden kitap yayınlama ve satışa sunma bedeli (Hizmet
bedeli) dışında kar almayan “YAYINEVİ PAKETİ” sayesinde siz de tüm kitaplarınızı basılı
formatın yanında e-kitap olarak dünyaya sunun.
Başlangıç Paketi: 1800 TL (+ editoryal çalışma varsa) (en az 2 kitap olmalı)
Master Paket: 3600 TL (+ editoryal çalışma varsa) (5 kitap için)
Global Yayınevi paketi: Fiyat alınız.. TL (Sınırsız e-kitap ekleme ve katalog hizmeti)
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Detaylı fiyatlandırma ve kitap sayınıza bağlı olarak detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Web Yayıncılığı ile çalıĢmanızı dünyaya duyurun
**Publishers' Desk Online Yayıncılık sisteminin çalışma şekli ve kitabın web

yayıncılığı ile global dağıtım ağlarına ve kitapevlerine katılımı
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"Print on Demand" sistemiyle kitabınız dünya standartlarındaki makinelerde basılır ve
kitabınız yukarıdaki tüm "Global dağıtımcılar"a gönderilir ve aynı zamanda web sitemiz
üzerinden de yurt içinde satıĢa çıkartılır..

EKSTRA HĠZMETLERĠMĠZ:
EDĠTORYAL PAKET
NOT (TÜM PAKETLER ĠÇĠN):
Kitabınız için EXTRA bir editoryal çalışma gerekliyse (Özel içerikli ve denklem veya
Resim & Metin kalite düzeltmesi gereken çalışmalarda) ve Kapak tasarımı üzerinde
detaylı bir çalışma yapılacaksa, tarafımızca yapılmakta olup; EXTRA Kapak tasarımı
için 150 TL ve iç tasarım, EXTRA metin düzeltmesi ve editoryal çalışma için de ayrıca
100 sayfa başına 100 TL ücret alınır..
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ÖDEME BĠLGĠLERĠ:
Ödemelerinizi pay-pal veya banka hesabına havale yoluyla yapabilirsiniz:

Pay-pal: muratukray@hotmail.com
Banka Hesabı:
Murat uhrayoğlu (e-Kitap Projesi), Ġkitelli Org. San ġb.
ġube kodu: 0373 Hesap no: 6670892

ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ:
Eğer, kararınızı verdiyseniz ve kitabınızı yayın dünyasıyla buluĢturmak istiyorsanız,
doğru adresi seçin ve hemen bizimle iletiĢime geçin:
Web :www.ekitaprojesi.com
Email: muratukray@hotmail.com
(Murat Ukray -Genel Koordinatör-)
MüĢteri temsilcisi: Fulya Saatçıoğlu
GSM: 0 (531) 911 20 35
OFĠS TEL: 0 (212) 6703565
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Not: Ofis için aramalaranızı hafta içi saat 9.00-21.00 saatleri arasında yapınız..

SEMĠNER YERĠ (e-Kitap Yazarlık Atölyesi):
TUVA Sanat ve KiĢisel GeliĢim Merkezi
Ġstiklal Cad. Atıf Yılmaz sk. (AĞA Camii yanındaki sokak) No: 16/3
BEYOĞLU/ĠSTANBUL
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