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Yayýncýlýk anlayýþý tüm dünyada deðiþiyor —
sizin için de kitabınızı yayınlatmak için 
alternatifleri düşünmenin tam zamaný!

Geçmİşte, yazarların kitaplarını yayınlamak için para 
ödemeleri pek düşünülmezdi. Ama günümüzün ya-

yın dünyası büyük bir hızla değişmekte, dönüşmekte, yeni 
yollar denenmektedir. Yazarlar da, büyüyen bir sektörde 
kendilerine yer edinmekte git gide zorlanmaktadırlar. Ya-
yıncılar, sadece satılacak kitaplara ağırlık verirken, birçok 
yazar da kendi idealleri doğrultusunda değil, piyasanın 
beklentileri doğrultusunda yazmaya zorlanıyor.

 

Kurallar Değişti
<Artık yazarların serbest çalışan editörlere yönel mesi, 
kendilerine me najer ya da halkla ilişkiler uzmanları tut-
maları olağan karşılanır oldu. Başka bir deyişle, klasik bir 
yayınevinden çıkan yazarlar bile kitaplarının başarı şansı-
nı arttırmak için masraf yapmaya başladılar. 
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Cinius alternatifi
<Cİnİus anlatacağınız bir hikayeyi, yazdığınız bir romanı 
ya da paylaşmak istediğiniz bilgi birikiminizi, beklemeden 
ortaya çıkarabilmenizi hedefliyor. Kitabın gelişim sürecin-
de sürekli her şey sizin kontrolünüz altında oluyor. Sayfa 
düzeninden, kapak tasarımına, font seçiminden, punto 
büyüklüğüne kadar tüm kumandalar sizin elinizde. Ve 90 
günden kısa bir sürede kitabınız birçok kitabevinin yanı-
sıra, neredeyse bütün online kitabevlerinde satışa çıkıyor. 
Cİnİus ile kitabınız her gün on binlerce kişinin önüne çı-
kıyor. 

Seçkin bir ekip

< Editörlerimiz sektörde uzun yıllar hizmet vermiş, pro-
fesyonel yayınevi editörleri; tasarımcılarımız, bugüne dek 
yüzlerce kitabı yayına hazırlamış, deneyimli sanatçılar-
dan oluşuyor. Pazarlama ağımızda ise ülkenin en iyi Halk-
la İlişkiler uzmanlarıyla çalışıyoruz. Türkiye’nin en büyük 
kitabevi zincirleriyle doğrudan çalıştığımızdan kitapları-
mız çoğu yayınevinin ulaşamadığı bölgelere kısa sürede 
ulaşabiliyor.

Cinius Yaklaþýmý

< Cİnİus ile kişisel yayıncılık yapmak size bir dizi avantaj 
sunuyor. Dosyanızı gönderdikten sonra 30 gün gibi kısa 
bir sürede* yayınlanmış bir yazar olabilirsiniz. Yayın dün-
yasında kitabınızın bundan daha hızlı yayınlayabileceği 
başka bir alternatif yok! Cİnİus ile her aşamada söz hakkı-
nız var. Bizde kuralları siz belirliyorsu-
nuz. Kitabın hazırlanma süreci boyun-
ca biz sizin danışmanınız, tasarımcınız 
ve editörünüzüz. Sonunda ortaya çıka-
cak kitabın piyasadaki en zarif kitap-
lardan bir farkının olmayacağı konu-
sunda içiniz rahat olabilir. Bizim işimiz amatör bir yazar 
tarafından yazılmış bir metni, profesyonel bir kitap hali-
ne getirmek. Ve belki de en önemlisi, Cİnİus ile yazdığınız 
her satırın hakkı her zaman için sadece size ait oluyor. Bu 
da demek oluyor ki kitabınız Cİnİus’dan çıktıktan sonra, 
başka bir yayınevi tarafından keşfedilir ve basılmak iste-
nirse, biz size, “Hayır, gidemezsiniz. Kontratta iki yıl daha 
bizimle çalışacağınız yazıyor!” demiyoruz. Gülmeyin, tüm 
dünyada yayın sektöründe bu tür şeyler tahmin edeceği-
nizden daha sık olabiliyor. 

*	 160	sayfalık	düz	metinler	ya	da	şiir	kitapları	için	geçerli	süredir.
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CİNİUS YAYINLARI
y o l  h a r i t a s ı

Standart yayıncılık hizmetlerinin dışında Cİnİus, nite-
likli bir editöryel hizmet sunuyor ve kitabınızın tanıtımı-
nı ve satışını arttırmanız için size bir dizi yeni yol gösteri-
yor. Kısacası Cİnİus ile yayın dünyasına girmiş oluyorsu-
nuz. Biz, işe başladığımız andan itibaren, yazdığınız alan 
ve konu ne olursa olsun, başarınız için çalışıyoruz. 

Talep Doğrultusunda Baskı ile Türkiye’de ilk!
< Cinius Yayınları Kişisel Destekli Yayıncılık anlayışına göre 
hizmet veren, Türkiye’de ilk profesyonel kurum. Yurt dışın-
da bu işi elli yılı aşkın bir süredir yapan, birçok saygın ku-
rum bulunuyor. Özellikle 2000’li yıllarda POD denilen yeni 
bir baskı teknolojinin gelişmesiyle Destekli Kişisel Yayıncı-
lık şimdiden geleceğin yayıncılığı olarak kabul edilmektedir.
    Cinius Yayınları dünyadaki gelişmeleri yakından takip et-
menin bir sonucu olarak Türkiye’de ilk defa yazarlara POD 
(Print on demand - “talep doğrultusunda baskı”) yöntemiyle 
kitaplarını yayınlatma olanağını tanıyor. POD kitap için sipa-
rişin gelmesi durumunda, kitabın gerekirse bir iki adet üre-
tilmesini sağlayan gelişmiş yeni bir yayın teknolojisidir. Bu 
sayede yıllar içerisinde satılacak binlerce kitabın maliyetini 
bir anda ödemek yerine, kitap satıldıkça kitabın kendi ken-
dini finanse etmesi sağlanıyor ve yazar çok daha düşük bir 
ücret karşılığında kitabını okurlarla buluşturabiliyor. Ancak 
hemen hatırlatalım, geleneksel offset baskı ile kitabını üret-
mek isteyen yazarlar için bu seçenek de her zaman mevcut. 



Cinius telif ödemiyor... 
Bunun yerine size yepyeni 
bir kazanç kapısı açıyor. 

Normal bir yayınevinde kitabınız yayınladığı takdir-
de alacağınız ücret  kitabın eti  ket fiyatının ortalama 
%6’sıdır. Ünlü bir yazar olmanız durumunda bu sayı 
%15’e kadar çıkabilmektedir. Cinius Yayınları’nda 
ise kitabınızın tüm kazancı size kalıyor.* Kitabını-
zın yayıncı siz olduğunuz için ve kitabınızın üretimi 
için gereken ücreti siz baştan ödediğiniz için bundan 
doğal birşey olamaz elbette. 

* Kitabınızın yayıncısı olarak satıştan %40 pay alıyorsunuz. 
Kalan %60 dağıtım iskontosudur ve kitabın satılabilmesi için 
dağıtımcının, kitabevinin ve online kitabevinin talep ettiği kâr 
oranlarının bir toplamıdır. Başka bir deyişle, örneğin, kitabını-
zın 10 liraya satılmasını istiyorsanız her satılan kitap için 4 TL 
size geri dönüyor, 6 TL dağıtımcı ve kitapçı  arasında paylaşılı-
yor. Kitabınızın kaç liraya satılacağına da siz karar vereceğiniz-
den ne kadar kazanmak istediğinize aslında kendiniz karar ve-
riyorsunuz.

Cinius Yayınları’nın arkasındaki yayıncı kadrosu 
bugüne dek yüzlerce kitabı yayına hazırladı. Bu sü-
recin zaman zaman kafa karıştırıcı olabileceğini bili-
yoruz. Burada hazırladığımız Yol Haritasını izleye-
rek, başarılı bir yayıncılık serüveni yaşamak için neler 
yapmanız gerektiği konusunda fikir edinebilirsiniz. 

< Kitabınızı yayınlamayı, daha önce hiç gitmediğiniz bir 
yere yolculuk yapmak gibi görün. Arabaya atlayıp nereye 
gideceğinize dair en ufak bir fikriniz olmadan ve bu yolcu-
lukta nelere ihtiyacınız olacağını bilmeden yola çıkmazdı-
nız. Kitabı yayınlanmış bir yazar olmak için yola koyulma-
dan önce, bir strajenizin olması işte bu yüzden önemli. Bu 
kitapçığın ikinci bölümü olan Cİnİus Yayınları Yol Ha-
ritası size ana hatlarıyla bu yolculuğu tanıtacaktır.



    BİRİNCİ ADIM    Amaçlarınızı belirleyin 

< Kitabınızı yayınlamaya başlamadan önce amacınızı ve 
hedeflerinizi iyi belirlemelisiniz. Aile ve arkadaşlarınız-
la paylaşacağınız bir kitabınız mı olsun istiyorsunuz? Bir 
konuda uzmanlaşmış bir profesyonel misiniz? Kitabınızı 
satmayı dü şünüyorsanız, kaç adet satabilmeyi umuyorsu-
nuz? Kitabınızın okur kitlesi kim ve hangi yaş aralığında? 
Kitabı yayınlamak için belirlediğiniz nedenleri iyi kavrar-
sanız, hedefinize ulaşmanız kolaylaşacaktır. 

    İKİNCİ ADIM       Bir paket seçin 

< Amaçlarınızı belirledikten sonra, bu amaca en iyi hiz-
met eden Cinius Yayın Paketini seçin. Premİus, Premi-
us Ekopress, Poetikus ve Maksİmus adlı paketlerimizin 
her biri farklı bir amaca hizmet etmektedir ve içlerinden 
biri sizin için doğru paket olacaktır. 
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Geniş bir okur çevresine ulaşmayı he-
defliyorsanız, kitabınızı editörlere göz-
den geçirtmeniz gerekiyor. Bu hiz-
met Premius ve Premius Ekopress 
paketlerinde bulunmaktadır. Şiir ki-
tapları için önerdiğimiz paket olan 
Poetikus’da ise İmla Düzeltisi hizme-
ti bulunmaktadır. Bu üç paket aynı za-
manda satış ve pazarlama hizmetleri de 
içermektedir.  Premius paketinde aktif 
satış dediğimiz, kitabevlerine ve dağıtımcılara doğrudan 
satış hizmeti bulunmaktadır, Premius Ekopress ve Po-
etikus paketlerinde ise online satış hizmeti bulunmakta-
dır. Ancak kitabevlerinden gelen talepler bütün paketler-
de mutlaka karşılanmaktadır.    
Unutmayın ki, kitabınızı satışa çıkardığınız anda okurları-

nıza bir vaatte bulunuyorsunuz. Bu vaat, 
satın aldıkları kitabın geleneksel bir ya-
yınevinden çıkmış bir kitapta buluna-
cak bütün profesyonel içeriğe sahip ol-
duğudur. Bu nedenle Cİnİus’un Editör-
yel Hizmetinden yararlanmanızı önem-
siyoruz. Biz, sadece kitabınız yayınlansın 
istemiyor —olabilecek en iyi şekilde ya-
yınlansın istiyoruz.

    ÜÇÜNCÜ ADIM       Dosyanızı Gönderin 

< Size en uygun olan paketi seçtikten sonra, Editöryel 
Ana Hatlarımızı gözden geçirmenizde fayda var. Burada 
başvuru dosyanızda bulunması gereken ögeleri teker teker 
açıklıyoruz. Word ile yazdıysanız, hangi puntoda ve han-
gi formatta göndermeniz gerektiğini, kitabınızın iç say-
falarında ya da kapağında kullanmayı istediğiniz görsel-
ler varsa, bunları nev şekilde bize göndermeniz gerektiği-
ni burada açıklıyoruz. Bu belge, başvurunuzu yapmadan 
önce tüm gereken bilgilerin tamamlanmış olduğu konu-
sunda emin olmanızı sağlayacaktır. Bu ön-hazırlık süre-
ci boyunca, herhangi bir sorunuz olursa, bizimle e-mail 
ya da telefon yoluyla her zaman kolaylıkla bağlantı kura-
bilirsiniz. 

    DÖRDÜNCÜ ADIM     Cinius uzmanlarıyla çalışın 
 
< Başvurunuz kabul edilir edilmez kitabınız için ISBN ve 
bandrol başvurusu yapılacak ve çalışmanız yayın progra-
mımıza girecek. Size bir yayın uzmanı bağlanacak ve her 



16 | YAZARIN EL KİTABI | 17

tür sorunuz ve şikayetiniz için onunla her zaman bağlantı-
ya geçebileceksiniz. Kitabınızın yayınlanma süreci boyun-
ca, bu yayın uzmanı sizinle yayınevi arasındaki köprü ola-
caktır. 

Kitabınız editöryel okuması yapıldıktan sonra size farklı 
kapak tasarım alternatifleri sunulacaktır.  Kitabınız basıl-
madan önce kitabın iç sayfalarının dizilmiş halini de PDF 
olarak görebileceksiniz. 

    BEŞİNCİ ADIM       Kitabınızı Yayınlayın ve Pazarlayın 

< Bir kitap yayınlamak, amaçlarınız ne olursa olsun, bü-
yük bir başarıdır. Binlerce insan, yayınlanmış bir yazar 
olma hayaliyle yaşar, ama bunların çok küçük bir kısmı, 
gerçekten bu düşlerini gerçeğe dönüştürebiliyor. Bir kitap 
yazmak için günler, haftalar, hatta yıllar harcayan herkes, 
emeklerinin ortaya çıkarılmasını hak eder. Bir an için her-
şeyi bir kenara bırakın ve sadece bu başarınızı kutlayın!

Hedeflerinizden biri kitabınızdan binlerce adet satmak 
ise, kitabınızı yayınlayıp oturmayı ve satışların patlaması-
nı beklemeyin. Kimse, var olduğunu bile bilmediği bir ki-
tabı satın alamaz. İşte bu yüzden kitabınız için iyi örgüt-

lenmiş bir tanıtım ve pazarlama strate-
jisi yapmak önemli.

    Cİnİus Yayınları bu işin önemli bir 
kısmını üstleniyor. Anlaşmalı olduğu-
muz kitap dağıtımcıları ve kitabevleri 
sayesinde kitabınız yurdun dört bir kö-
şesinde bulunan ki tabevlerine ulaştırı-
lıyor. Online satış ve edebiyat siteleriy-
le de görüşüyoruz ve kitabınızı onlar da satıyor ya da ser-
giliyor. Yazarlarımız yazarlıklarını ispat ettikçe ve başarılı 
eserlerin altına imzalarını attıkça Cinius olarak da onlara 
yeni kapılar açmaya özen gösteriyoruz. 

     Her girişim, size öğrenme ve deneyim edinme fırsatla-
rı verecektir. Kitabı yayınlanmış bir yazar olmak için yola 

koyulduğunuz andan itibaren as-
lında yeni bir hikayenin ortasın-
dasınız demektir. Umut, başarı ve 
bol bol deneyim içeren bir hikaye. 
Bütün süreç, sizin için unutulmaz 
olacaktır—Cinius Yayınları ola-
rak bu macerayı göze almanızı size 
şiddetle öneririz! 



< Aralarında roman yazarları, şairler, oyun yazarları 
ve akademisyenlerin de bulunduğu kitaplarını kendi im-
kanlarıyla yayınlamış ünlü yazarlardan bazıları: 

Tolstoy, Thomas Gray, Thomas Hardy, Ezra Pound, T. S. 
Eliot, D.H. Lawrence, Rudyard Kipling, James Joyce, Mark 
Twain Elizabeth Barrett Browning, Lord Byron, Percy 
Bysshe Shelley, Alfred Lord Tennyson, Stephen Crane, 
Edward Arlington Robinson, James M. Barrie, Walt 
Whitman, Willa Cather, Vachel Lindsay, François Mauriac, 
Henry Thoreau, Edgar Rice Burroughs, Zane Grey.

Liste bunlarla da bitmiyor. Tutkulu, özverili ve kararlı, 
daha başka girişimci yazarlar ve çevirmenlere de rastlamak 
mümkün. Edgar Allan Poe 1827 yılında kendi imkanlarıyla 
“Tamerlane and Other Poems” adlı kitabını yayınlattığında 
kimse tarafından tanınmıyordu. Kitap o günlerde çok az 
sattı, ama bugün bu baskının tek bir örneğinin değeri on 
binlerce dolarla ölçülüyor. 1828’de The Scarlett Letter’in 
yazarı Nathaniel Hawthorn 24 yaşında ilk romanını 
yayınlatabilmek için 100 dolar ödemek zorundaydı. 


