




KİTAPTA SABİT FİYATI KORUMAK: HOLLANDA DENEYİMİ

Öncelikle bilmenizi isterim ki burada olmaktan dolayı çok mutluyum. 

Hollanda Yayıncılar Birliği Genel Sekreterliği, Hollanda Kraliyet Kitap Endüstrisi Bir-
liği Direktörlüğü ve toplu ve reprografi hakları danışmanlığı benim ana görevlerim. 
Ancak bir görevim daha var. Yararlı olmasa da ilham veren bir iş, Hollanda’daki Di-
ckens Bursu Haarlem Şubesi Başkanlığını yürütüyorum. Charles Dickens bizim için 
ilah sayılır. Charles Dickens telif haklarını savunmuş ve bu alanda çok emek har-
camıştır. Yazarların ve eser sahiplerinin kendi haklarını savunmaları ve bu yönde 
savaşmaları için de çok çalışmıştır. Çok iyi bir yazar olmasının yanı sıra bu yönüyle 
de ilham alınacak biridir.

Şehrinizi ilk 1985 yılında Amster-
dam’da hukuk öğrencisi olduğum 
dönemde ziyaret etmiştim. O za-
manlar çok gençtim, en azından 
bugün olduğumdan çok daha genç. 
Bunca yıl sonra tekrar eve dönmek 
gibi geliyor. Aralarda da geldiğim 
oldu. Muhteşem bir şehir. Yürüye-
rek buralardan geçtiğimde aklıma 
35 yıl önce de buradan geçtiğim 
geldi. 
Yirmi yılı aşkın bir süredir yayıncılık 
yapıyorum. Hem Hollandalı hem de 
çevirisi yapılan yazarların yayıncısı 
ve editörüyüm. Beş yıl önce Hollan-
da Yayıncılar Birliği ile görüştüm. 
Hukuk eğitimi aldığım için bana 
özellikle Genel Sekreterlik görevini 
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teklif ettiler çünkü hukuk ve yayın alanı aynı anda az bulunan bir kombinasyon. 
Ardından Hollanda Kraliyet Kitap Endüstrisi Birliği (Director of the Royal Associati-
on for the Dutch Book Trade KVB) yöneticisi oldum, bu konuyu ileride anlatacağım. 
Çoğu zaman telif hakları ve reprografi haklarıyla ilgileniyorum. Dört yıl önce sabit 
fiyat konusunda yapılan münazarada da çalışma yaptım.

Yayıncılık endüstrisi prototiplerin olduğu bir endüstridir. Bu, endüstriyi oldukça 
benzersiz yapar. Hollanda’da, yılda, genel konulu 18 bin yeni kitap yayınlıyoruz, yani 
her seferinde 18 bin prototip, ki eminim Türkiye’deki rakamlar da bu civardadır. 
Bizim kadar çok prototip üreten bir endüstri yoktur. Bu da bizi savunmasız yapar 
ve nasıl koruyacağımızı iyi bilmemiz gerekir.

Hollanda endüstrisi her zaman birlikte çalışmayı benimsemiş bir endüstri olmuş-
tur. Geçmişten gelen Polder adını verdiğimiz bir geleneğimiz var. Artık bu kelime-
nin uluslararası anlamı da var. Polder, kuru arazi yaratma sistemidir. Su olan bir 
alanı kurutmak için bütün suyu çekmek, toprağın tamamen kurumasını beklemek 
sonra da aşama aşama yükseltmek gerekir. Kurutulmuş arazi yaratmak çok uzun 
zaman alır ve ortaklaşa çalışmayı gerektirir. Polder, yayıncılık endüstrisinde işlerin 
yürümesi ve iyi sonuçlar almak için endüstrinin her kesiminden insanın birlikte 
iletişim içinde olmasını ifade eder.

1815 yılında, Hollanda’da, yayıncılar aynı zamanda kitapçıydılar. Bunlar o dönem bir 
nevi aynı şeylerdi. O yıllarda Hollanda’daki ahlaki çöküşten ve okuma alışkanlığı ek-
sikliğinden büyük endişe duyuyorlardı, ki iki yüz yıl sonra bugün hâlâ aynı endişeleri 
taşıyoruz ama yine de bir şekilde ayakta kaldık. Bu iki yüz yıl boyunca yayıncılık 
endüstrisinde bir şeyler başarmak için birlikte çalıştık. Bunlardan biri de sabit fiyat. 
İlk özel sabit fiyat düzenlemesi 1905 yılında yapıldı. Ancak 1924 yılında ilk Net Book 
Antlaşması’nı yaptık. Bana sabit fiyat anlaşmasından öncesi nasıldı, sonrası nasıl 
diye soruyorlar. Anlatamam, çünkü öncesi yok. Öncesi 19. yüzyıl. O dönemle kıyasla-
yamam, kimse kıyaslayamaz. Dolayısıyla 1924 yılından beri bir sabit fiyat sistemimiz 
var. Temel olarak yayınevleri ve kitapçılar aralarında ortak bir anlaşma yaparlardı. 
Bu elbette rekabet yasaları ve Avrupa yasaları ile uyumlu değildi. 1967’de bile. Ama 
buna “özel bir durum” deniyordu.
Bütün sistem yayınevi olarak veya kitapçı olarak Kraliyet Birliğinin bir üyesi ol-
manıza dayalıydı. Böylece kabul edildiğiniz bir sistem vardı. Kitapçı veya yayıncı 
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olarak da resmen tanınmış oluyordunuz. Ancak bu şekilde kitap basabilir ve kitap 
satıcılarına dağıtabilirdiniz.

Çok ağır düzenlemeleri olan bir sistemdi. Tabii zamanla kim üye olabilir kim üye 
olamaz durumu oluştu. En yoğun tartışma da süpermarketlerin kitap satıp sata-
mayacağıydı çünkü satmak için Birliğe üye olmaları gerekiyordu. Yıllar içinde bu 
geçerliliğini kaybetti.

2005 yılında ilk sabit fiyat yasamız oldu. Hukuken ilk sabit fiyat yasamız. Temeli 
Jack Lang’in 80’ler, 90’larda hazırladığı Fransız yasasına dayanıyordu. 

Yasayla, geniş bir çeşitlilik yelpazesindeki kitapların geniş bir kitapçı ağının erişi-
mine açık olması amaçlanıyor. Aynı şekilde benzeri olmayan bir biçimde, her beş 
yılda bir bu yasanın resmi bir değerlendirmesinin yapılmasını da içeriyor. Her beş 
yılda bir parlamentoda bir yasanın uygulanabilir olup olmadığının neredeyse kont-
rolünü yapmak çok garip aslında. Normalde bir yasa yapılır ve parlamento kaldı-
rana kadar yürürlükte kalır. Ancak burada her beş yılda bir hükümet, yasanın hâlâ 
işlevsel olup olmadığını, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını veya yürürlükten kaldırı-
lıp kaldırılmayacağını görmek için soruşturma yürütüyor. Bu yüzden bu yasayı sü-
rekli değerlendiriyoruz, bu çok önemli. Bu konuya daha sonra tekrar değineceğim. 

Her kanun, parlamentoda yasayı yapan kişilerin lafzı olarak gelir. Bu bizim için çok 
önemli. Kanunun lafzında, kültürel ve siyasi bir amacı olduğu belirtiliyor. Sabit kitap 
fiyatlarından bahsederken bence bu hayati önem taşıyor, yani kültürel ve siyasi bir 
amacı var. Sadece fiyat garantisi vermek veya basit şekilde yayınevlerini ve kitap 
satıcılarını korumak için değil, onları kültürel ve siyasal açıdan gözetmek. Yazıda 
“Uzun vadede geniş çeşitliliği olan Hollandaca ve Frizce kitapları ...”, burada belirt-
mem gerekir Hollanda’da iki resmi dil var. Biri elbette çok iyi bilinen Hollandaca. Diğeri 
de Kuzey’de yaşayan Frizyeliler’in konuştuğu Frizce. Çok az kullanılan bir dil, belki 100 
binden daha az kişi kullanıyordur ama resmi dil. Devam ediyorum “... geniş kitap satış 
ağı olan ve geniş yelpazede ve çeşitlilikteki kitapların yer aldığı kitapçılarda temin 
edilecektir.” Yasa tamamen bundan ibaret. Bunu unutmamamız gerek.

Bu yasanın en önemli unsurları. Konuşmamda daha sonra detaylara yer vere-
ceğim. Öncelikle yasa sadece basılı kitaplar ve basılı müzik notaları için geçerli. 
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E-kitap konusuna ileride değineceğim. E-kitaplar ve dijital ürünler yasanın parçası 
değil: Bağımsız kabul sistemi. Herkes yayımcı, perakendeci olabilir ya da kitap sa-
tabilir. Bu da ilginç çünkü geniş bir çeşitlilik yaratıyor. Aynı zamanda internetten 
satış yapan kitapçıların da perakendeci olduğu ve kitap sattığı anlamına geliyor. 
Bugün Hollanda pazarında basılı kitaplarının %25’i internetten satılıyor. İlk ve orta 
okul ile lise ders kitapları yasa dışında tutuldu. Türkiye’deki durumu bilmiyorum 
ama bunun nedeni, özellikle de siyasette, Hollanda’daki ilk ve orta okullarla lise-
lerde katı yönetmelikler var. Okulların aldığı ve belirlenmiş kitapları var. Öğrenciler 
kendileri o kitapları almıyorlar. Okul onlar için temin ediyor. Yani bir pazarı yok, tü-
ketici pazarı olmadığı kesin. Sabit kitap fiyatları büyük ölçüde tüketicilere yönelik, 
dolayısıyla ders kitapları dahil edilmedi.

Bilim kitapları ise, ki bu konu ileride geçiyor, dahil edildi. Bunun bir nedeni neyin 
bilim kitabı olduğunu belirlemenin zorluğu. Eminim birçok konuda uzlaşma sağla-
rız ancak İstanbul’da Türk dili eğitimi alıyor olsam edebi bir eser benim için bilim 
kitabıdır. Kıyaslama yapmak oldukça zor. Tarih kitabı hem keyif için okunur hem 
de eğitim olabilir. 

Bir diğer unsur da fiyatı yayıncıların belirlemesi, buna da sonra değineceğim. Be-
lirlenen fiyat en az bir yıl geçerli olur ve sadece yayıncı sabit fiyatı kaldırabilir, ki 
bu konuya da ilerde değineceğim. Ama fiyatı belirleyen yayıncıdır.

Şimdi biraz Avrupa’ya dönelim. Bunu yapmak zorundayız çünkü Avrupa yasaları 
sebebiyle bu yasayı ele almak zorunda kaldık. Hollanda Avrupa Birliği üyesi ve bü-
tün yasalarımızın Avrupa yasalarına uygun olması gerekir. Avrupa yasaları sabit 
fiyatı mümkün kılıyor mu diye kimi tartışmalar vardı, çünkü bu uygulama rekabet 
karşıtı bir durum içeriyor. “Avrupa Birliğinin İşleyişine İlişkin Antlaşma ’da yazıla-
na göre Birlik, üye devletlerin ulusal ve bölgesel çeşitliliğine saygı göstererek ve 
ortak kültürel mirası da öne çıkararak, kültürlerinin zenginleşmesine katkıda bu-
lunur. 

Birlik eylemi, üye devletler arasında işbirliğinin teşvik edilmesini ve gerektiğinde 
üye devletlerin aşağıdaki alanlardaki faaliyetlerinin desteklenmesi ve tamamlan-
masını hedefler: 
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-  Avrupa halklarının kültür ve tarihinin bilinmesinin ve yayılmasının geliştirilmesi, 
-  Avrupa açısından önem taşıyan kültürel mirasın muhafaza edilmesi ve korun-
ması, 
-  Ticari olmayan kültürel alışverişler, 
-  Görsel-işitsel sektördekiler de dahil, sanatsal ve edebi eserler.”

Ayrıca diyor ki “Birlik ve üye devletler, kültür alanında, başta Avrupa Konseyi ol-
mak üzere, üçüncü ülkelerle ve yetkili uluslararası örgütlerle işbirliğini geliştirirler. 
Ayrıca Birlik, özellikle içindeki kültür çeşitliliğine saygı göstermek ve bu çeşitliliği 
geliştirmek için, Antlaşmaların diğer hükümleri uyarınca gerçekleştirdiği eylem-
lerinde kültürel veçheleri dikkate alır.” Dolayısıyla Avrupa Birliği’nin bu yasaları-
na göre Sabit Kitap Fiyatı uygulaması gibi rekabet karşıtı bir yasaya sahip olmak 
mümkün. Ayrıca kültürel çeşitlilik konusunda UNESCO sözleşmesi de var. Daha 
önce dediğim gibi siyasal ve kültürel bir enstrüman ama Avrupa yasalarında yasal 
zemine sahip. 

Şimdi bir dizi maddeden bahsedeceğim. İlki “Kitap nedir?” diye soran önemli bir 
madde. Tabii ki herkes aslında kitap nedir bilir ama bunu yasal açıdan tanımlamak 
o kadar kolay değil. Öncelikle önemli olan dil unsuru. İlgili kanun maddesinde ağır-
lıklı olarak Hollandaca ya da Frizce yazılmış olması gerektiği belirtilir. Bu demektir 
ki İngilizce kitaplar ya da Türkçe veya Almanca dilindeki kitaplar sabit kitap fiyat 
sisteminin bir parçası değiller. Bu kitaplar aynı derecede önemliler ama sistemin 
parçası değiller. Yalnızca Hollandaca dilindekiler sisteme dahil. Diğer dillerden 
Hollandaca’ya çevrilen kitaplar da dahil. Burada aslolan, kullanılan dilin ağırlıklı 
Hollandaca olması. Ne kadar ağırlıklı olması gerektiği konusunda kimi tartışmalar 
oldu ama bu genellikle anlaşılıyor ve problem olmuyor. 

İkinci olarak kitabın bir başlığının olması gerekir. Kulağa saçma geliyor ama olması 
aslında çok önemli.

Diğer bir konu ise kâğıda basılmış olması. Burada e-kitaplarla ilgili tartışmalar 
devreye giriyor. Bu yasa hazırlanırken 2003 ve 2004 yıllarında yapılan tartışma-
larda parlamento e-kitapların gelecekte büyük ihtimalle sadece profesyonel ki-
şilerce ve çok sınırlı sayıda kullanılacağını varsaydı. Bu yüzden yasaya dahil etme 
gereği duyulmadı. Hâlâ e-kitaplar dahil değil ve dahil olmalarının yolu yok. Bunun 
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birçok nedeni var. Bir tanesi dijital dağıtımın sınır ötesine uzanması ve fiziki dağıtı-
ma göre sabit fiyat uygulanıp uygulanmadığının denetim ve kontrolünün daha zor 
oluşu. Ayrıca özellikle bu günlerde e-kitaplar abonelikle çalışıyor. İnsanlar abone 
oluyorlar ve her gün, her yıl ya da süresiz olarak belli sayıda diledikleri e-kitapları 
indiriyorlar. Hollanda’da Kobo bu alanda birçok çalışma yapıyor. Bu da sabit fiyat 
olmadığı tersine fiyatın değişken olduğu anlamına geliyor. Çünkü böyle bir imkanla 
örneğin Spotify’a ayda 10 dolar gibi bir ücret ödeyip sayısız kitap alabiliyorsunuz. 
Burada sabit kitap fiyatı mümkün olmaz. Yani kitap kâğıda basılmış olmalı. İlginçtir 
kimse plastikten kitap basarak meydan okumadı, çocuk kitapları için bu özellikle 
yapılabilir ve teknik olarak sabit kitap fiyatı kapsamına girmemelidir. 

Diğer gereklilik, kitap olarak kabul edilebilmesi için belli bir baskı adedinin ge-
rekliliği. Bu adet genel olarak 2’dir. Gene yasanın çıkarıldığı zamanlar, ki her şe-
yin ne kadar hızlı değiştiğini görebilirsiniz, talep üzerine baskı (print on demand) 
çok sınırlı sayıdaydı. Özellikle sınırlı sayıdaydı çünkü baskı makinesi pahalıydı. Özel 
biri için kitaptan bir kopya basılırdı ve sabit fiyat belirlemek gerekmiyordu çünkü 
pazarı yoktu, tek bir kişi o özgün kitabı alırdı. Bugün ise talep üzerine baskı iler-
lemiş durumda. Özellikle Hollanda’da, genellikle 500 kopyaya kadar olan baskılar, 
talep üzerine baskı makinelerinde basılıyor. Talep üzerine baskı algısı değişti. Bu-
gün Central Book House büyük yatırım yapıyor. Bu konuya daha sonra döneceğim. 
Talep üzerine baskı imkânı çok fazla olacak ve belki de yayıncılar sadece dijital 
ortamda sunacaklar ve basılı kopya isteyen olursa hemen orada basılacak ve 
yaklaşık 13 dakikada hazır olacak. Ertesi gün de talep eden kişiye teslim edilecek. 
Sistem çok karmaşık ama akşam 9 civarı sipariş vereceğiniz kitap baskısını ertesi 
sabah 10 gibi alabileceksiniz. Burada ilginç bir tartışma yaşanacak, bu kitaplar sa-
bit fiyat kapsamına girecekler mi? Tahminim girecekler. Çünkü yasanın hedefinin 
sabit fiyatı korumak ve eşit şartlar oluşturmak olduğu ortada. Ancak kesinlikle bu 
konuda, nasıl işleyeceği hakkında itirazlar olacak. 

Örneğin takvimler, günlükler, broşürler, yıllıklar bu kapsama girmiyor ama nota 
kitapları giriyor. Görüldüğü gibi hedef basılı kitaplar. 

Bir başka madde, bu da sabit fiyat nasıl belirlenir, nasıl işler ve nasıl sona erer ko-
nularında. Dediğim gibi, sabit fiyat yayıncı tarafından belirlenir. Yayıncı belirlediği 
sabit fiyatı, ileride değineceğim, Comissariaat voor de Media kurumuna ait inter-
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net sitesine koyar. Böylece her kitapçı kitabın fiyatını bilir. Daha sonra bu noktada 
çok önemli olan merkezi dağıtım sisteminden bahsedeceğim. Sonuçta yayıncı fi-
yatı belirler. Fiyatı her baskı türü için ayrı ayrı belirler. Sert kapaklı ve kâğıt kapaklı 
baskı yaparsanız iki fiyat belirlersiniz. Yasa açıkça belirtir ki, neredeyse aynı olan 
iki kitaba farklı ISBN numaraları verip, özel bir kitap lisansı ya da serisi gibi neden-
lerle daha ucuz fiyat belirleyemezsiniz. Aynı formdaki kitabın aynı fiyatta olması 
gerekir. Bence bu önemli bir konu. 

Ayrıca kitap ithalatına gelince, ithalat fiyatı belirler. Gene belirteyim yasa sadece 
Hollandaca kitaplar için. Yurt dışında basılan Hollandaca kitapların ithalatçı ta-
rafından belirlenen sabit fiyatları olur, bu durum yasada da belirtilmiştir. “Kita-
bımı Hollanda’da kolaylıkla basıyorum, buradan Belçika’ya gönderiyorum, oradan 
buraya geri yolluyorum. Buna izin yok,” denilebilir. Hatırlıyorum, yaklaşık sekiz yıl 
önce Hollanda Antilleri’nden birinde bulunduğunu söyleyen bir şirket vardı, sanı-
rım Aruba’daydı, “Biz kitaplarımızı Aruba’dan naklediyoruz” diyorlardı. Amster-
dam’a çok yakındı ve sabit fiyat uygulamasını bu şekilde delip daha düşük fiyata 
satmaya çalıştılar. Buna kesinlikle izin verilmez. 

Artık sabit fiyat olduğu için her perakendeci bu fiyatı uygulamak zorunda. Eskiden 
bu asgari fiyattı ama artık belirlenen kesin fiyat. Bu da demek oluyor ki ister Dan 
Brown’un yazdığı çok popüler bir kitap olsun ister küçük bir şiir koleksiyonu olsun 
nereden alırsanız alın o kitabın fiyatı aynı olacaktır. İndirim yapamazsınız. İleride 
bunun korunmasından bahsedeceğim. Fiyat her yerde aynı, bu çok önemli. Daha 
ucuzmuş gibi ima etmeniz bile yasak. Bir zincir vardı “Burada sadece 15 Euro” di-
yordu, oysa kitap her yerde 15 Euro’ya satılıyordu. Bu yüzden para cezası aldılar. Bu 
gibi iddialarda bulunulmaması çok önemli. 

Fiyat belirlendikten sonra -ki fiyat önceden, temelde kitap basılana kadar belir-
lenir- en az 6 ay kadar aynı kalmalıdır. 6 ay sonra yayıncı fiyatı değiştirebilir. Pek 
olası olmasa da fiyatı yükseltebilir veya fiyatı düşürebilir. Bu uygulama çok ender 
hayata geçirilir, bir nedeni borsadır, o zaman örneğin kitap satıcılarında iki fiyata 
sahip kitaplar olur, bu da kafa karışıklığı yaratır. O yüzden herkesin ortak fiyatları 
düşürelim dediği durumlar haricinde, bahsettiğim gibi bir durumla hiç karşılaş-
madım. Bir yıl sonra, ki eskiden iki yıldı, yayıncı sabit fiyat uygulamasını sona erdi-
rebilir. Bu demektir ki konu olan kitabın artık sabit fiyatı yoktur ve istenen fiyata 
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satılabilir. Aslında buna ucuza elden çıkarma diyoruz çünkü bunun için yapılıyor. 
Kalan kitaplar ucuza elden çıkartılıyor. Satıcılar elde kalanları bazen iade eder, ba-
zen de ucuza satar, yayınevi de ucuza satar ama genellikle kitapları imha ederler. 
Ancak o bir yıl boyunca kitap sabit fiyattan satılır.

Türkiye’deki kitap kulüpleri ne büyüklükte bilmiyorum. Hollanda’da inanılmaz bü-
yüklükteydi. Buraya ilk 1985 yılında geldiğimde kitap kulüplerinin sanırım birkaç 
milyon üyesi bulunuyordu. Bugün ise yüz ya da iki yüz bin üyesi var. Hâlâ büyük 
çaplı kitap kulüpleri olan ülkeler var. Kitap kulüpleri yasada istisnalara sahipler, 
kimi maddelerde istisnaları var çünkü indirim yapabiliyorlar. Uygulayabildikleri 
indirim %20 civarı. Bazı koşulları var. En az bir yıl boyunca kitap kulübünün üyesi 
olmalısınız ve o yıl içinde en az dört kitap satın almalısınız. Ayrıca buradaki gibi 
doğrudan kitap kulübü kuramazsınız, profesyonel olmalısınız, ulusal çapta olmalı, 
sadece şahıslar kurabilir örneğin üniversiteler kuramaz. Bazı durumlarda %20’den 
fazla indirim uygulayabilirler. Sonuçta ilginçtir ki sabit fiyat sistemi içinde kitap 
kulübünün özel bir konumu var. Buna rağmen Hollanda’da da bazı perakendeciler 
yaygın. Örneğin Hollanda’da Amazon var ama dijital anlamda en büyük peraken-
deci bir zamanlar Bertelsmann adındaki şimdi ise Bol adıyla devam eden internet 
satış şirketi. Bol sadece Hollanda’da başarı sağladı, sanırım diğer ülkelerde satı-
şı tamamen durdurdu. Bol en büyük süpermarket zinciri tarafından satın alındı 
ve artık sadece kitap satmıyor, Amazon gibi neredeyse her şeyi satıyor. İnsanlar 
daha çok bu siteden alışverişi tercih ediyorlar. Kitap kulüplerinden alanların ve 
üye olanların sayısı azaldı. Yasal açının haricinde bir diğer ilginç konu da araştır-
ma sonuçlarına göre insanların kitap kulübünü seçmelerinin ana nedeni indirim-
ler değil, sınırlı sayıda kitap olması. Kitapçıya girdiğinizde binlerce kitap üstünüze 
geliyor gibi ama kitap kulübünde kitaplar güzelce sınıflandırılmış, hepsi okunmuş 
ve açıklamaları var, sizin zevkinizi biliyorlar. Bu yüzden insanlar kitap kulüplerine 
üye oluyordu. Ama artık Amazon veya Bol topladıkları verilerle istediğiniz türdeki 
kitaplar için bireysel öneriler veriyorlar. Metadata bir nevi sistem değiştirdi. Fiyat 
açısından kitap kulübü bir istisna.

Bir diğer madde ise dağıtımla ilgili. Zamanda biraz geriye gidecek olursak yaklaşık 
1870’lerde yayıncılar bir araya gelerek kitap satıcılarına dağıtımdan bahsettiler ve 
bir öneri getirdiler. Kitap satıcıları da bu öneriye katılmıştı. O dönemde her yayın-
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cı kendi kitabını bütün kitap satıcılarına gönderiyordu. “Neden güçleri birleştirip 
merkezi bir depo yapmıyoruz? Bütün kitaplarımızı orada toplar, oradan her kita-
bı bütün kitap satıcılarına dağıtırız” diye bir fikir gelişti. O zamanlar için bu, yedi 
farklı yayıncıdan yedi posta arabasının yerel kitapçıya gitmesindense bir posta 
arabasının kitaplarla dolu şekilde gitmesi demekti. Belirteyim, yıl 1870. Bu oluşu-
mun adı Central Book House (Merkezi Kitabevi) ve hâlâ işlevsel. Kitapçılar Birliği ile 
Yayıncılar Birliği de müşterek hisselere sahipler. 

Sabit fiyat uygulamasının bir amacı da bu geniş çaplı dağıtımı sağlamak ve sa-
hip olduğu fikir de her kitapçının basılmış her tür kitabı her seferinde yayıncıyla 
özel bir anlaşma yapmak zorunda olmadan sipariş edebilmesi. Genel bir anlaşma 
yapmak için bu maddeyi koydular. Bir daha söyleyeyim bu tamamen rekabet kar-
şıtı. Maddeye göre Hollanda’da yasaca kitap olduğu onaylanmış herhangi bir kitap 
herhangi bir perakendeci tarafından sipariş edilir ve bir gün içinde teslim edilir. 
En önemlisi de Hollanda’da kitapların kitapçılara teslimatında belirlenen bir fiyat 
ve kitapçıya ihtiyacı için verilen bir indirim var, yayıncılığın genel alanları için be-
lirlenen minimum indirim %42, bilim ve ders kitaplarında bu oran daha düşük %32 
ila %28 gibi. Kitapçı herhangi bir kitabı %42 indirimle alabiliyor. Burada bir de ki-
tapçı dağıtım masrafını karşılıyor. Uygulamada ilginç bir durum var, birçok kitapçı 
büyük yayıncılarla belirtilen indirim oranı ve dağıtım masrafını kimin karşılaya-
cağı konularında daha iyi şartlar için anlaşma yapmaya çalışıyor ama bu sistemi 
hâlâ en yaygın kullanan perakende satış yapan Bol şirketi. Hollanda’nın Amazonu. 
Onların akıllıca yaptığı şey “Muhteşem, Hollanda’da harika bir altyapı var bütün 
kitaplar burada toplanıyor. Biz de dağıtım hattımızı tam bu dağıtım merkezinin 
içine kurarız. Böylece her kitabı Hollanda’daki müşterilere teslim ederiz.” Gerçek-
ten de Merkezi Kitabevi bu kitapları müşterilere gönderiyor. Bol üzerinden sipariş 
verdiğiniz her kitap, ki Amazon da çok benzer bir işleyişe sahip ya da olacaktır, 
Merkezi Kitabevinden aynı kitapçıya gönderirlermiş gibi müşteriye gönderiliyor. 
Özel hatları var, her gece yarısı ya da hangi saatse kargo gönderileri var ve ertesi 
sabah elinizde. Bol, zaten kurulmuş bir sistem olarak bunu kullanıyor. Yayıncılar 
için de büyük avantaj çünkü stokları tek yerde toplanıyor. Merkezi Kitabevinden 
Belçika’ya bile dağıtım yapılıyor. Tekrar belirteyim tek bir yerde stok bulunması 
yayıncılar için çok yardımcı.
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Peki özel fiyat uygulamak ya da indirim yapmak imkânsız mı? Değil. Her ne kadar 
bütün sistem belirlenmiş fiyat üzerine kurulmuşsa da az bir indirim yapma imkânı 
var. Öğrenciler %5-%10 arası indirim alabilirler. Okullar örneğin kütüphaneleri için 
genel kitaplardan sipariş ettiklerinde sipariş sayılarına göre %5-%10 arası indirim 
alabilirler. Buradaki uygulama özellikle de kitapçılar için geçerli, bir kişi ya da ku-
ruma bir kitaptan ne kadar çok satarlarsa onlar için de daha ucuz olur, bu da az 
bir indirimi mümkün kılar.

Ayrıca, örneğin Dickens’ın biyografisinin satışı Dickens Bursunu destekliyorsa biz 
kendi üyelerimize bunu %10 gibi bir indirimle dağıtabiliriz.

Bu yöntem fazla kullanılmıyor, özellikle akademik yayın yapanlar öğrenciler için 
kullanıyor ama yaygın değil, %5 gibi bir indirim bir şey değil. Aslında indirim uygu-
lamak, belirlenen fiyata satmaktan daha çok çaba gerektiriyor, ama yapanlar var.

Özel fiyat koymak için iki yöntem var: Öncelikle bir kitaba üç ay boyunca daha dü-
şük bir fiyat belirlenebiliyor, buna eylem fiyatı diyoruz. Bunu yapmanın farklı ne-
denleri olabilir. Yayıncı olarak üç ay sonra fiyatı arttıracaksınızdır, ilk etapta kitabı 
daha çekici kılmak istemişsinizdir, uygulamada gördüğüm bir şey çok satmayan 
kitaplar için de bu yapılıyor. Bazen de bir gazete ile ortak çalışılıyor ve kupon top-
layanlar kitabı indirimle alabiliyorlar. İndirimli fiyatları genelde yayıncı ve kitapçı 
ortak karşılıyor. Diyelim 5 Euro indirim yaptıysanız 2.5 Euro kitapçı tarafından ve 
2.5 Euro yayıncı tarafından karşılanıyor. Bu uygulanan ama yaygın olmayan bir sis-
tem çünkü bütün o kuponları toplamak ve yayıncılara ulaştırmak falan çok zah-
metli, ama yapanlar var.

Daha yaygın olan ve rağbet gören birleşik fiyattır, yani bir kitabı başka bir ürün-
le birleştiriyorsunuz. Çocuk kitaplarıyla küçük bir oyuncak, kitap ve kitabın DVDsi 
gibi çok küçük ürünler birleşebilir. Bugün için ilginç olan yaşanan tartışmalardır. 
Bazı yayıncılar basılı kitap alanların beraberinde kitabın dijital kopyasının ücretsiz 
alınmasını savunuyor. Akademik kitap yayıncıları bunu istiyor ve kullanıyorlar. Aldı-
ğınız kitapta e-kitabı indirebileceğiniz bir kod var. Örneğin “Yüzde Yüz Gezi Rehberi” 
adında seyahat rehberleri hazırlayan bir arkadaşım için çok işlevsel. Şehirlerin her 
yerini dahil ediyor. Kitapla birlikte bedava aldığınız uygulamayı şehirde dolaşırken 
kullanabiliyorsunuz. Buna birleşik fiyat diyoruz. Resmi olarak altı ay geçerli oluyor.
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Türkiye’de nasıl bilmiyorum ama bizim açımızdan en büyük sorun -kitapların KDV 
oranı düşük, %6; korkarım Ocak 1 itibariyle %9 olacak- diğer çoğu ürün özellikle de 
dijital ürünlerin KDV oranı ise %21. Buradaki soru bu ikisini nasıl birleştireceğimiz. 
Bu konuyu Hollanda’daki yerel vergi daireleriyle yaklaşık beş yıldır görüşüyoruz 
ama henüz bir yere varamadık. Bu yayıncılar için zor bir konu. 

Bilmeniz gereken önemli bir diğer konu da sistemin uygulanmasını sağlamak. Sa-
bit kitap fiyatının uygulanmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Biz bunu Comissariaat 
voor de Media’nın ilgili birçok maddesiyle sağladık. Comissariaat voor de Media 
temelde bir nevi özel bir referans. Televizyon ve diğer her şeyin olduğu geniş çer-
çevede medya ile ilgileniyor. Ama asıl sabit fiyat kapsamı ile ilgileniyorlar. Sabit 
fiyat uygulamayan olursa müdahale edebilir ve 5000 Euro’ya kadar para cezası 
verebilir, başka yaptırımlarda da bulunabilirler. Bazen onlardan tavsiye istiyoruz. 
Çoğu davada 1 Euro değerinde para cezası veriyorlar. Bu daha çok prensip açısın-
dan başvurduğumuz bir dava oluyor. Bugün artık fazla bir dava yok çünkü 13 yıldır 
bu konuyla uğraşıyoruz. Ama ilk yıllarda sabit fiyat uygulanabilir mi ve nasıl çalışır 
diye görebileceğimiz çok fazla dava vardı. Sabit fiyat uygulamanız varsa sürdürül-
mesini nasıl sağlayacağınız çok önemli. Belçika’nın yaşadığı sorun: Bir yıldır sabit 
fiyat uygulaması var ama uygun koruma yöntemi yok. Bu konuyla doğru şekilde 
ilgilenmek önemli.

Kısaca:

	İndirim imkanları var ama sınırlı.
	Genellikle yılda bir kere kitap başına sınırlı bir süre var. 
	Sadece yayıncı indirim fiyatı belirleyebiliyor.
	Perakendeci %20 indirim yapıyorum diyemiyor. Bir indirim uygulanıyorsa
 bu her yerdeki bütün perakendeciler için geçerli oluyor. 
	Comissariaat voor de Media, Hollanda Medya Otoritesi yasanın uygulanmasını
 sağlıyor ve bu kuralları çiğneyen perakendecilere ceza veriyor.

Kısaca işleyiş bu.

Sabit Kitap Fiyatı uygulaması genel anlamda politik ve kültürel bir araçtır aynı 
zamanda, Hollanda gibi küçük bir bölge için serbest pazar mekanizmasına müda-
hale etmek anlattığım temeller doğrultusunda haklı görülebilir. Gerçekten küçük 
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bir pazar. Hollanda’da 16 milyon nüfus Belçika’da da 6 milyon nüfus var. Bütün bu 
prototiplerdeki yatırımlar yaygın dillere sahip her ülke kadar yüksek. 

Zayıf kalan türler dahil edebi-kültürel yelpaze son yıllarda korunabildi. Raporlar-
da da kanıtlandığı gibi dahili sübvansiyon var. Bence bu çok önemli. Yasanın nasıl 
işlediğini görmek için yaptıkları her değerlendirmede yıllık üretilen ve “kültürel 
kitaplar” dedikleri alanı da ölçüyorlar. Aynı şekilde kitabevlerini ve ne kadar satış 
yaptıklarını da ölçüyorlar. Her yıl belli bir seviye korundu, bu da üç aşağı beş yukarı 
yasanın işlediğini kanıtlıyor.

Üç veya dört yıl önce Kültürel Danışma Kurulu’ndan sabit kitap fiyatı konusunu ve 
işleyişini daha da geliştirebilir miyiz diye soran bir rapor aldık. 

Özellikle de arkasında yatan bu genel düşünce açısından -çünkü yayıncılar ve ki-
tabevleri çok satanlar listesindekilerden daha çok gelir eder ve daha az indirim 
yaparlar- buradaki geliri de daha az ticari nitelikteki kitapları basmak ve satmak 
için kullanabilirler, yani bu çapraz sübvansiyondur. Gerçekte de Hollanda’da yapı-
lan büyük bir araştırma çapraz sübvansiyonun varlığını kanıtlamıştır. Ekonomik 
açıdan büyüklüğünü söylemek zor ama en azından yapıldığına dair güçlü işaretler 
var. Genel yayıncılık endüstrisi için basılan kitapların %60’tan fazlası kâr sağlamı-
yor, zarar ettiriyor. Çok küçük bir yelpazedeki kitaplar kâr sağlıyor ve onlar zara-
rı telafi ediyor. Kitapların %20’si, %80’lik oranı telafi ediyordu ve bunun için 80’e 
20 diye bir altın kuralımız vardı. Bugün çeşitli nedenlerden dolayı bu oran büyük 
olasılıkla 90’a 10’dur. Çoğu kitap zarar ettirir ama yayıncılar yine de o kitapları 
yayınlamak isterler. İster fiziki koşullarda ister internette olsun bütün tüketiciler 
için geniş bir yelpaze vardır.

Yazarların makul gelir etmesi için sabit kitap fiyatı yasasından daha iyi bir garanti 
yoktur. Yazarlar perakende satış fiyatından bir yüzde alırlar, yayıncıların aldığı net 
fiyat gibi miktarlardan değil. Bu yüzden bir kitap baskısı diyelim 20 Euro; o zaman 
yazar yaklaşık 2 veya 2.5 alır.

19. yüzyılda herhangi bir kitabın yasa dışı kopyasını yapmakta çok başarılıydık. 
Bu bir yanı; gördüğümüz ve ilginç olan bir diğer yanı da, ki uluslararası bağlamda 
da böyle, insanlar basılı kitap almayı seviyorlar. Bir süre önce belki on, belki de 
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beş, altı yıl önce e-kitap okuma oranının %98’lere çıkacağı düşünülüyordu. Hatır-
lıyorum, 2003 yılında Jeff Bezos birkaç yıl içinde okunan kitapların %98’inin dijital 
olacağını iddia ediyordu. Bugün anlaşıldı ki kâğıt hâlâ işlevsel, insanlar kâğıdı ve 
kâğıttan okumayı çok seviyorlar. Biraz önce meslektaşlarıma 80’lerden hatırla-
dığım kağıtsız ofisten bahsediyordum. O zamandan beri her zamankinden daha 
fazla baskı yapıyoruz. 

Ardından çapraz sübvansiyon ile ilgili araştırma yapılması talep edildi, örneğin en 
çok satanlar az satanları finanse ediyor mu? Evet, ediyorlar. Bugün bundan emi-
niz. Araştırmacılar her bir yayıncıdaki ve kitapçıdaki kitapları ele aldılar. Derinlere 
indiler. Sonuçta finanse edildiği ortaya çıktı. 

İnternetten basılı kitap satışı yapan kitapçılara kıyasla basılı kitap satan kitapçı-
ların nerede durduklarına bakıldı. Bugün basılı kitap satışı yapan kitapçıların in-
ternetten kitap satışı yapanlara hâlâ katabildiği bir şeyler olduğunu gördük. 

Genel anlamda daha fazla veri için arayış vardı. Bunun için iki yıl önce KVB Bo-
ekwerk’i kurduk. Burası birçok verinin toplandığı yer. Her ne kadar verileri bize 
GfK ve Merkezi Kitabevi temin etse de önemli değil. Burada, kitap satışı, yayıncı 
sayısı, yazarlar, çevirmenler, genel anlamda pazarla ilgili konularda birçok veri 
var. Politikacıların talebi bu. Sabit fiyat sistemi ve düşük KDV ricası karşılığın-
da şeffaf şekilde neler yapıldığını ve neler başarıldığını gösterelim diye bunu 
kurduk.

Burada ilginç rakamlarla karşılaşıyoruz. Ör-
neğin yayıncı sayısı. Neredeyse 100 yayıncı-
yı temsil ettiğimi söylüyorum ki öyle, çünkü 

gerçekten de genel pazarın %95’ini temsil ediyorum. Ancak Hollanda’da yaklaşık 
5000 yayıncı var. Bunlardan 37 tanesi cironun neredeyse %75’ini yapıyor. Birçok 
küçük yayıncı var ve aslında sabit kitap fiyatı onları destekliyor. Kitap basmak 
gerçekten çok kolay çünkü Merkezi Kitabevimiz var. Bir kitap basıyorsunuz, Mer-
kezi Kitabevine gönderiyorsunuz ve oradan bütün kitabevleri ve kütüphaneler 
sipariş veriyor. Büyük bir olay değil. Kitap basımı da kolay. Bu yüzden de birçok 
küçük yayıncı var, onların da verilerini topluyoruz.
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Sabit Kitap Fiyatı kitapların genel fiyatını etkiliyor mu? Pahalı mı? Zamanla paha-
landı mı? 1920’lerde sistemi kurduktan sonra yaklaşık yüzyıldır sabit kitap fiyat 
uygulamamız var o yüzden öncesi ve sonrası diye konuşmak zor ama bütün bu 
yıllar içinde gördüğümüz kadarıyla kitabın ortalama satış fiyatı pek değişmiyor. 
Çeşitli etkenlere bağlı artıyor, azalıyor. Özellikle de o yıl daha pahalı, en çok satan 
kitap olup olmadığına bağlı. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi 2012 yılında ortalama fiyat biraz daha düşüktü, o yıl en 
çok satan kitap “Grinin Elli Tonu” 15 Euro’ya basılmıştı. 2016 yılında daha pahalı, o 
yıl Dan Brown’un kitabıydı en çok satan kitap. 2017 yılında Hollandaca bir kitaptı ve 
24 Euro’ydu ve iki bin kopya gibi bir sayı sattı. Tabloda gördüğünüz gibi ortalama 
fiyatlar genelde benzerler. Listede ilerlediğinizde yıllar içinde ortalama fiyatın aynı 
kaldığını görürsünüz. E-kitaplar her geçen gün ucuzluyorlar, ama ancak 12.5 Euro 
oldu ve 10 yıldır böyle.

Tablo 1

2012-2017 Ortalama Kitap Fiyatları
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Sabit Kitap Fiyatı sisteminin kısaca artıları ve eksileri nelerdir? Yasa eşit şartlar 
oluşturuyor. Çok satanlar az satanları finanse ediyor, çapraz sübvansiyon sağ-
lanıyor ve hükümete hiçbir masrafı olmayan kültürel katkısı var. Tiyatro, sinema 
gibi birçok kültürel oluşuma kıyasla kitap piyasası çok az fon alıyor. Neredeyse 
hiç desteklenmiyor, edebiyat fonu anlamında iki milyon Euro gibi bir destek alıyor 
hepsi bu.

Peki dezavantajları neler? Pazarlamanın 4P’sinden birini kullanma şansı yok, ki 
sanırım bugün daha fazla P var ama eskiden sadece dört taneydi. Fiyatla oynaya-
mazsınız. En çok satan kitaplarda fazla indirim uygulanmayacağına inanılıyor ama 
Amazon’dan aldığım en çok satan kitaplarda %40, %50, %60 indirim de verseler 
her durumda sabit fiyat sistemindekinden daha pahalı olacaktır. Bunu söylemekle 
birlikte Hollanda’daki durumdan biliyoruz ki, evet en çok satan kitaplar ucuzluyor 
ama en çok satanlar listesinde olmayanların, çocuk kitaplarının ve okul kitap-
larının fiyatı artıyor. Bu yayıncılar etkin olmadığı için değil, daha az baskı adedi 
olan kitapların gelir elde etmek için daha fazlasını sağlamaları gerektiğinden. Bu 
yüzden aradaki mesafe açıldıkça açılıyor. 

2019 yılında bir değerlendirme daha olacak. Onu da merakla bekliyoruz, bakalım 
neler soracaklar. Odakta dijital gelişmeler, e-kitaplardaki ilerleme, internet pera-
kendeciliğinin etkisi olacak. Şimdiden Kültür Bakanlığı Sabit Kitap Fiyatı sistemine 
olan inancını nasıl ifade edeceği ile uğraşıyor. Sistemin devam edeceğine oldukça 
eminim ama her zaman saldırı altında olacak. Genelde pek karşılaşılmaz ama çok 
gerçek liberal ekonomik söylemlerde olan bir şey yaşadık, Hollanda’nın en büyük 
internet perakendecisi olan Bol, bir nevi Hollanda’nın Amazon muadili gibi, 2015 
yılında yapılan son değerlendirmede etkileyici biçimde Sabit Kitap Fiyatını destek-
lediklerini söylediler. Bunu derken yöneticisinin desteklediğini ve sevdiğini biliyo-
rum. Ayrıca bu şeklide Amazon’u uzak tuttuğunu düşündüğünü de, aksi takdirde 
rekabet olurdu ama sonuçta destekleri önemliydi. 

Sabit Kitap Fiyatı kitapların genel fiyatını etkiliyor mu? Pahalı mı? Zamanla paha-
landı mı? 1920’lerde sistemi kurduktan sonra yaklaşık yüzyıldır sabit kitap fiyat 
uygulamamız var o yüzden öncesi ve sonrası diye konuşmak zor ama bütün bu 
yıllar içinde gördüğümüz kadarıyla kitabın ortalama satış fiyatı pek değişmiyor. 
Çeşitli etkenlere bağlı artıyor, azalıyor. Özellikle de o yıl daha pahalı, en çok satan 
kitap olup olmadığına bağlı. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi 2012 yılında ortalama fiyat biraz daha düşüktü, o yıl en 
çok satan kitap “Grinin Elli Tonu” 15 Euro’ya basılmıştı. 2016 yılında daha pahalı, o 
yıl Dan Brown’un kitabıydı en çok satan kitap. 2017 yılında Hollandaca bir kitaptı ve 
24 Euro’ydu ve iki bin kopya gibi bir sayı sattı. Tabloda gördüğünüz gibi ortalama 
fiyatlar genelde benzerler. Listede ilerlediğinizde yıllar içinde ortalama fiyatın aynı 
kaldığını görürsünüz. E-kitaplar her geçen gün ucuzluyorlar, ama ancak 12.5 Euro 
oldu ve 10 yıldır böyle.

Tablo 1



16

Evet, sorularınızı ya da yorumlarınızı alabilirim. Buyurun.

Erkan Akpınar (İletişim Yayınları): Yayıncı 1 sene sonra Sabit Fiyatı sona erdirebi-
liyor ve kitapçılar o kitapları istediği fiyattan satabiliyor demiştiniz. Fakat yayın-
cılar çok satan kitaplarını Sabit Kitap Fiyatı sisteminde devam ettirebiliyorlar mı 
1 senenin sonunda? Birinci sorum bu. İkinci sorum da; Belçika sisteme yeni geçti 
demiştiniz. Okurların buna tepkisi ne oldu? Bunun korsana da bir etkisi oldu mu?

Martijn David: İlk sorunuzun yanıtı, temel olarak bir yıl sonra fiyat iptal oluyor yani 
Sabit Fiyat kalkıyor. Yayıncı isterse kalabilir aksi halde fiyat ya düşüyor ya da ar-
tıyor. Ancak kitaplar elli yıl ya da yüz yıl aynı fiyatta kalabiliyor. Birçok çok satan 
kitaplar uzun yıllar boyunca aynı fiyattan satılıyor. Elbette uygulamada birkaç yıl 
sonra yayıncı yeni bir baskı çıkartıyor ve yeni bir fiyat belirleyebiliyor ama gereği 
yok. Fiyat sonsuza kadar kalabilir. 

Belçika ile ilgili ikinci sorunuza gelince, Belçika birçok açıdan biraz özel bir ülke. 
Yıllar önce Belçikalı bir bakan krala “Belçikalı yoktur.” demiş. Belçika her ne ka-
dar ayrı bir ülke de olsa süregelen gelenekten dolayı Belçikalı yazarların kitapları 
Hollandalı yayıncılar tarafından basılırdı. Çapraz sübvansiyon ve benzeri işlemler 
zaten yapılıyordu. Belçikalı yazarların çoğu Hollandalı ünlü yayınevleriyle çalışı-
yordu. Belçika’da oldukça az kitabevi var. Özel bir etkinliğe de imza atan büyük bir 
de zincirleri var. Her yıl Kasım sonunda Antwerp’te bir kitap fuarı düzenliyorlar ve 
yüz binden fazla kişi kitap almaya geliyor. Nasıl bir etkisi olduğunu söylemek için 
biraz erken. Aslında aynı fiyatı korudukları bir çeşit sistem zaten vardı ve yapılan 
tamamen bir yenilik değildi. Çok büyük indirimler yapmıyorlardı, yakın oranlarday-
dı. O yüzden henüz sonuçların çoğunu görmedik. Ancak aşağı yukarı aynı oranda 
çalıştığını gördük, ayrıca Hollanda’dakiyle aynı biçimde işliyor.

Korsan kitapla ilgili bir sorun yaşanmadı. Sabit Kitap Fiyatı dijital kitapları etki-
lemiyor. Bence korsan kitapla ilgili yanıt sabit kitap fiyatlarında değil. Yapılması 
gereken yasanın nasıl uygulanacağını belirlemek, ki bu çok zor. Son 10 hatta 12 yıl-
da Avrupa Mahkemelerine giden davalarımız var. Korsanı engellemeye çalışıyoruz. 

Korsan kitaba karşı yapılacak bir diğer eylem de e-kitaplara erişimi kolaylaştır-
mak. Fiyatlarının insanların ödemeyi kabul edecekleri makul bir seviyede olması. 
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Bir de belki üyelikler ve dijital kütüphane yöntemleri bu alanda yapılabileceklere 
yanıttır. Umarım sorunuzu yanıtlayabildim.

Koray Seçkin (Seçkin Yayıncılık): İki sorum olacak. Birincisi Hollanda’da dağıtım-
cılar için %42’lik indirim belirlendiğini söylediniz. Kitap satıcıları için de sabit bir 
indirim oranı var mı? Diğer sorum da diğer kitap sınıfları için örneğin akademik 
kitaplar için dağıtımcılara verilen sabit indirim oranları var mı?

Martijn David: Bahsettiğim depo anlaşması %42 yayıncılığın genel alanına giren 
kitaplar için. Bu %42 ve diğer yüzde oranları Yayıncılar Birliği ve Kitapçılar Birliği-
nin pazarlıkları sonucunda belirlenmiştir. Zor bir süreçti, biliyorum. Akademik ki-
taplar için perakendecilere sağlanan indirim oranı %28 ve %32. İki biçimde oluyor. 
Bu perakendeciler için. Kütüphaneler ise bünyelerine kitap aldıklarında en yüksek 
indirimleri %25. Anlayacağınız belirlenmiş farklı indirimler var. Yayıncıyla anlaşma 
yapılmadığı durumlarda %42 en düşük indirim oranıdır ama birçok perakendeci-
nin, en azından büyük perakendecilerin daha yüksek indirimler ya da dağıtım ko-
nusunda yayıncılarla anlaşmaları var. Bu söylediğim oran ortada bir anlaşmanın 
olmadığı, yayıncıyı tanımadığınız ama sadece kitap sipariş etmek istediğinizde 
alacağınız indirim.

Graham Bell (EDItEUR): Hollandaca kitaplara indirim uygulanamadığı ama İngilizce 
kitaplara uygulandığı gerçeği bir şeyi etkiliyor mu? Daha ucuz olduğu için İngilizce 
kitap okumayı Hollandaca okumaya tercih edenler var mı?

Martijn David: Zor bir soru. Son yıllarda tanık olduğumuz, kitapçılardaki İngilizce 
kitap satışlarının arttığı. Bunun indirimle ilgisi olduğunu sanmıyorum çünkü indi-
rim çok daha önceden uygulanıyordu. Bugün daha fazla İngilizce okuyor olmala-
rının nedeni aslında çocukların okullarda aldıkları İngilizce eğitimiyle ilgili. Okul-
lar İngilizce konusunda hızlı ilerleme sağlıyor. Bugün okullarda çok daha yoğun 
İngilizce dersi var ve çocuklarım İngilizce’de benim o yaşlarda olduğumdan çok 
daha ilerideler. Bu yüzden asıl neden bu. Okunan İngilizce kitaplara baktığınızda 
da çoğunlukla genç yetişkin edebiyatı olduğu görülüyor. Yaşları yaklaşık 15 ila 25 
yaş arası bir grup, bizim okuduğumuzdan çok daha fazla İngilizce okuyor. Bunun 
fiyatla bir ilgisi belki biraz olabilir ama asıl nedeni çok daha iyi bir İngilizce eğitim 
almaları ve İngilizce’de ileri düzeyde olmaları. Uygulamada insanlar ucuz İngilizce 
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kitapları alabilirler ama İngilizce’ye hâkim değilsen okuması zordur. İnsanlar bizim 
İngilizce bilgimizi gözlerinde büyütüyorlar, bu başka diller için de böyle Almanca, 
Fransızca ve İspanyolca’ya hiç girmeyelim. 

Harry Potter, Dan Brown gibi ses getirenler için Hollandalı yayıncının aynı kitabı 
aynı yerde yayınlaması hayati önem taşıyor. Dan Brown’ın bir kitabında gördük, 
İngilizcesi büyük indirime girdi ama Hollandaca baskısı sabit fiyattan satıldı bu da 
ciddi rekabete neden oldu çünkü aradaki fark çok büyüktü.

İzleyici: Sabit fiyatın uygulanmaması durumunda bunun yaptırımı nedir?

Martijn David: 5000 Euro’ya kadar hatta daha fazla olabilir. Yaptırımı Comissariaat 
voor de Media uygular. Ya perakendeciye uygulanır ya da bazı durumlarda yayıncı-
lar elde kalanlar ile ilgili para cezası alır. Çünkü kimi kitapları elden çıkaracaklarını 
bildirmeliler ya da çok erken elden çıkarmaya kalkarlar. Yaptırım için para cezası 
vardır bu cezanın da 13 hafta gibi bir sürede ödenmesi gerekir. Bir nevi trafik ce-
zası gibidir.

Banu Ünal (Günışığı Kitaplığı): Anladığım kadarıyla sabit fiyat sisteminin ardındaki 
asıl gerekçe rekabet açısından düşük fiyatlamayı önlemek. Peki ya aşırı fiyatlama 
konusuna perakendeciyi ya da yayıncıyı bağlayan bir durum var mı? Türkiye’de bu 
sorunu yaşıyoruz çünkü maliyetler sürekli artıyor ve bu yüzden fiyatlarımızı her yıl 
revize etmemiz gerekiyor. Türkiye’de maliyet açısından durum sizden farklı.

Martijn David: Ne yazık ki maliyetler bizde de artıyor. Belirlenen fiyat satış fiyatıdır. 
Eskiden minimum fiyat belirlenirdi ve minimum üzerinde istenen fiyat konabilirdi 
ama artık kararlaştırılan fiyat var. En az altı ay geçerli olacağından maliyeti kar-
şılayan bir fiyat belirlendiğinden emin olunmalı. Bereket versin ki uzun zamandır 
önemli bir enflasyon oranı yok. Ancak yüksek enflasyon oranınız varsa bunun bir 
sorun olduğunu görebiliyorum. Sonuçta belirlenen fiyat sabittir. Bizde de büyük bir 
sorun var, biraz detay olacak ama 1 Ocak itibariyle bizde KDV %6’dan %9’a çıkacak. 
Belirlenen fiyata KDV dahildir. Ne yazık ki 1 Ocak itibariyle yayıncıların ve kitapçı-
ların ellerindeki bütün stoklar %3 değer kaybedecek, ki 40 milyon kitap baskısı 
gibi oldukça da çok stok var ve şimdiden hepsi de Merkezi Kitabevinde bulunuyor.
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Banu Ünal (Günışığı Kitaplığı): Yasada perakendecilerden yayıncılara iade edilen 
kitaplar konusunda düzenleme içeren bir madde var mı?

Martijn David: Yasada bununla ilgili bir madde yok ama çok sık yaşanıyor. Bu ama 
yayıncılarla perakendeciler arasındaki bir konu ve her zaman karşılıklı anlaşmaya 
göre işlemiştir. Çok sık yaşanan bir durum ve bazen yayıncılar yüklü miktarda-
ki iadeler yüzünden sıkıntı çekiyorlar. Yayıncılık yaptığım zamandan hatırlıyorum 
özellikle de Flaman pazarında oluyordu, o kadar çok iade gönderiyorlardı ki baskı 
makineleri olduğunu düşünmüştüm.

Banu Ünal (Günışığı Kitaplığı): Son olarak Merkezi Kitabevi kamu kurumu mu yoksa 
özel bir işletme mi?

Martijn David: Yayıncılar Birliği ve Kitapçılar Birliğinin ortak mülkiyetinde.

Banu Ünal (Günışığı Kitaplığı): Türkiye’de yayıncılar olarak, ben de çocuk kitapla-
rı yayıncısıyım, sabit perakendeci fiyatı açıkladık ama asıl rekabet arada oluyor 
yani toptan satıcılara veya büyük mağaza zincirlerine verilen indirim oranlarında 
ya da özellikle de çocuk kitapları pazarında örneğin okullar ihaleye çıkıyorlar ve 
toptancılar fiyat indirimi yapıyorlar. Dolayısıyla rekabet aslında perakendecilerde 
değil ama aradaki bu diğer taraflarda yaşanıyor.

Martijn David: Bu konuları biliyorum. Elbette bir kitap basıyorsunuz fiyatı belirli-
yorsunuz ve büyük bir pazarlık başlıyor.

Banu Ünal (Günışığı Kitaplığı): Bu yasa bu konuları düzenlemiyor mu?

Martijn David: Hayır, yasa pazara yönelik pazar yasası. Kitapçıların belli bir gücü 
var ve yayıncıların belli bir gücü var. Her zaman bu ikisinin arasındaki dengeyle 
ilgili. Sonuçta pazar yasası.

Ali Atıf Bir (The Kitap Yayınları): Birliğiniz bütün fiyat sistemini nasıl denetliyor? 
İhlalleri nasıl tespit ediyorsunuz?

Martijn David: Denetlemeyi Comissariaat voor de Media yapıyor. Bir web siteleri 
var. Yayıncı kitap bastığında o sitede fiyatı belirtmek zorunda. Web sitesi Merkezi 
Kitabevinin sistemiyle de bağlantılı böylece fiyatlar görülüyor ve korunuyor. Diğer 
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uygulamaların sürdürülmesi Comissariaat voor de Medianın sorumluluğunda. Ya-
yıncılar Birliği olarak ben uzak durmaya çalışıyorum ve üyelerime uzak durmam 
gerektiğini söylüyorum.






	SFHollanda_Kapak_296x210mm_web1
	SabitKitapA5_Hollanda_Web
	SFHollanda_Kapak_296x210mm_web2



