
 

 

TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ  
 

ONLİNE EDİTÖRLÜK ATÖLYESİ 
 

 

Program 
 

28 Mayıs 2020, Perşembe, 17.00-20.00  

1. DERS: KİTAP YAYIMLAMAK, YAYINCILIKTA GÖREVLER  

 

Yayıncılık sektörünün tanımı, alanları, (üretim, basım, dağıtım, tanıtım vb) Bir kitap nasıl 

yayımlanır? Dosyadan kitaba bir metnin serüvenine bakış. (Nitelikli bir kitap için yapılması 

/ olması gerekenler). Bir yayınevinde yayın yönetmeni, telif ajansı, lektör, redaktör, kimdir, 

ne iş yaparlar? Yayınevlerine dışarıdan destek verme (danışmanlık, lektörlük, araştırma, 

indeksleme, son okuma) Yayınevinin dış bağlantıları kimlerdir? (çevirmen vb.)  

 

1 Haziran 2020, Pazartesi, 17.00-20.00  

2. DERS: EDİTÖR KİMDİR, NE İŞ YAPAR? 

 

Editörlük türleri (kitap, dergi, dijital alan, web editörlükleri, proje editörlüğü, kişiye özel 

editörlük) Editör, uzman editör, yardımcı editör vb. kimdir, sorumluluk alanları nelerdir? 

Editör bir kitabı yayına hazırlarken neler yapar?  

 

4 Haziran 2020, Perşembe, 17.00-20.00  

3. DERS: KURGU VE KURGUDIŞI EDİTÖRLÜĞÜ   

Kurgu ve kurgudışı metinlerin özellikleri nelerdir? Bu tür metinleri seçerken ve yayına 

hazırlarken nelere dikkat edilmeli? Editör kurgunun neresinde durur? Kurgudışı metinlerin 

olmazsa olmazları nelerdir?  

KONUK: Murat Yalçın, Kitaplık dergisi ve Yapı Kredi Yayınları Editörü 

 

8 Haziran 2020, Pazartesi, 17.00-20.00 

4. DERS: EDİTÖRÜN İŞLERİ 

Kitap seçimi, çevirmen seçimi, raporlama, telif anlaşmaları... İlk okuma, metin işleme, 

yazarla çalışma, çevirmenle çalışma, redaksiyon, düzelti, son okuma. 

 

Uygulamalar: 

A) Bir dosya için rapor yazma 

B) Redaksiyon ve tashih uygulamaları 

C) Yayımlanmış bir kitabın hatalarını bulma ve düzeltme 

 



 
 

11 Haziran 2020, Perşembe, 17.00-20.00 

5. DERS: ÇOCUK KİTAPLARI EDİTÖRÜ OLMAK 

Çocuk kitabı yayımlamak için bilmemiz gereken çok şey var. Bir uzmanlık alanı olarak 

çocuk yayıncılığına genel bir bakış, son yıllarda artan ve gelişen çocuk yayıncılarından 

örnekler ve bu alanda karşılaşılan temel sorunlar... 

 

KONUK: Müren Beykan, Günışığı Kitaplığı  

    

15 Haziran 2020, Pazartesi, 17.00-20.00 

6. DERS: EDİTÖRÜN İŞLERİ 

Kapak seçimi, kapak yazısı, tasarım ve mizanpaj için öneriler, tasarımın düzeltilmesi, 

jenerik hazırlama, mizanpajın kontrolü, ozalit kontrolü  

Uygulamalar: 

A) Başarılı arka kapaklardan örnekler  

B) Arka kapak yazısı yazma 

C) Kitap künyesi hazırlama 

 

 

18 Haziran 2020, Perşembe, 17.00-20.00 

7. DERS: EDİTÖRÜN İŞLERİ 

 Kitabın tanıtımında editörün görevleri, basın bülteni, tanıtım yazısı, reklam metni 

hazırlama...  

Uygulamalar: 

A) Bir kitabın tanıtılacağı farklı mecralar için basın bülteni yazma 

B) Yeni çıkacak bir kitap için halkla ilişkiler ve basın tanıtım faaliyeti planlama 

 

22 Haziran 2020, Pazartesi, 17.00-20.00 

8. DERS: BASIM TÜRLERİ  

Sadeleştirilmiş basım, kısaltılmış basım, edisyon kritik, derleme, antoloji, tıpkıbasım vb. 

basım türleri nelerdir? Kişisel evrak ve arşiv belgesi kullanarak yayın yapma olanakları 

nelerdir? Bu tür baskılarda editör ne yapar? Ne yapmalıdır?  

Uygulamalar: 

Yayımlanmış kitaplar üzerinden yeni yayın olanakları düşünme (Yeniden yayınlansa nasıl 

olur?) 

 

 

 


