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Kenan Kocatürk: Türkiye Yayıncılar Birli¤i olarak uzun yıl-
lardır yayıncılı¤ın yapısal sorunlarıyla u¤raıyoruz. Piyasamızı 
nasıl regüle edebiliriz? Nasıl sa¤lıklı ileyen bir satı, da¤ıtım 
ve yayıncılık sistemi kurabiliriz, bununla ilgili bolukları na-
sıl doldurabiliriz ve her ey nasıl sa¤lıklı yürür diye çeitli 
meslektalarımızla birlikte yıllardır çok kafa patlattık. Uygun 
yasaların çıkması için dernek olarak paydalarla beraber lobi 
faaliyeti yapıyoruz fakat bir yerlerde gelip tıkanıyoruz. 

Kıta Avrupasında bir Sabit Fiyat Yasası var. Bu yasayla kitaplar yayıncının belirledi¤i 
fiyattan satılıyor, internet üzerinden online kitap satı sitelerinde çok yıkıcı indirimler 
yapılamıyor, devlet de kitap alırken yaratıcı kültür endüstrisini ve çok etkileimli bir 
e¤itim sistemini desteklemek üzere yayıncıların belirledi¤i fiyatın dıına çıkamıyor ve 
kültür endüstrisi ayakta tutuluyor. Globallemeyle birlikte yayıncılık irketleri arasın-
daki satın almalara baktı¤ımızda, bu yasayı uygulayan Almanya ve Fransa gibi ülke-
lerden büyük yayın firmalarının Amerika’da, ‹ngiltere’de ve bu yasayı uygulamayan, 
yüksek indirimler yüzünden sıkıntı yaayan ülkelerdeki yayınevlerini satın aldı¤ını ve 
oralarda pazara girdiklerini görüyoruz. Bunu yapabilmelerinin, ülkelerindeki kültür 
endüstrisinin sa¤lamlı¤ından, yaptıkları yatırımların geri dönüünü alabilmeleri ve 
büyüyebilmelerinden kaynaklandı¤ını düünüyoruz. Bu yorumumuzun do¤rulu¤unu 
sınamak için, Alman Yayıncılar Birli¤i’ndeki arkadalarımızdan gelip bize Sabit Ki-
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tap Fiyatı sistemini bize hem hukuki temelleri hem de uygulanması ve yayıncılara et-
kileri açısından de¤erlendirmelerini rica ettik. Öncelikle Alman Yayıncılar Birli¤i’nin 
hukukçusu Dr.  Christian Sprang ile balayaca¤ız, iin hukuki boyutuna bakaca¤ız. 
Daha sonra yayıncı, Eichborn Verlag’ın editoryal direktörü Dominique Pleimling’in 
görüleriyle devam edece¤iz. 

Dr. Christian Sprang: Beni davet etti¤iniz için teekkürler. 
‹stanbul çok güzel bir ehir ve Türkiye çok güzel bir ülke. Burada 
oldu¤um için mutluyum. Powerpoint sunumum Türkçe olacak ve 
Alman Sabit Kitap Fiyatı Yasası’nın önemli bölümlerinin Türkçe 
tercümelerinin çıkılarını sizlere da¤ıttık. Böylece sistemin nasıl 
çalıtı¤ına bakabilir ve anlayabilirsiniz. Verece¤im ilk ilginç bil-
gi u: Alman Sabit Kitap Fiyatı sistemi 1888’de yürürlü¤e girmiti 
yani bugün neredeyse 150 yaında. Bunun nedeni, o zamanlar 
Almanya ticari yayıncılık kuruluu Börsenverein’ın (Almanya 

Yayıncılar ve Kitapçılar Birli¤i) orada olmasıydı. Bu örgüt bugün de aynı ekilde ya-
yıncıları, kitapçıları ve toptancıları bir araya getiren bir örgüt. Almanya’da 1825’ten 
beri tüm kitap endüstrisi tek bir Birli¤in altında örgütleniyor. Bu sayede çok erken bir 
tarihte Alman kitap yayıncılı¤ı bir sabit kitap fiyatı sistemini uygulamaya geçirebildi. 
Yakın bir tarih olan 2002’ye kadar bu sistem yayıncılarla kitapçılar arasında yapılan 
sözlemelerle yürüyen bir sistemdi. 2002’den beriyse bir tüzü¤ümüz ve yasamız var. 
Buna göre her kitapçı kitap fiyatını yayıncı tarafından sabitlendi¤i ekilde uygulamak 
konusunda, her yayıncının da kendi yayınevinden çıkan her yeni balık için sabit bir 
fiyat belirleme konusunda yasal zorunlulu¤u var. 

2002 tarihli Sabit Fiyat Yasasının önemli bölümlerinin tercümesi elinizde. Öncelikle 
yasa sadece basılı kitaplara de¤il elektronik kitaplara, müzik kayıtlarına ve baka bazı 
ürünlere de uygulanmaktadır. Sınır ötesi satılara da uygulanabiliyor yani Amazon 
Lüksemburg’dan ilem yaparken Almanya’daki bir müteriye bir kitap satıyorsa, sabit 
kitap fiyatı bu satıa da uygulanıyor. Kitabı satan, Almanya’da mı Almanya dıında 
mı oldu¤u fark etmeksizin Alman yayıncı tarafından konmu sabit kitap fiyatını uy-
gulamak zorunda. Yasa e-kitaplara geçici eriimlere yani streaming ya da elektronik 
ödünç verme gibi sistemlere uygulanmıyor. 

Yasa nasıl iliyor? Yayıncının görevi, her kitap için bir perakende fiyatı belirle-
mek. Hangi fiyatı belirleyece¤inde özgür ve aynı kitabın karton kapak edisyonu, ince 
kapak, cep kitabı edisyonu, e-kitap edisyonu gibi tüm farklı versiyonları için farklı 
fiyatlar belirlemekte de özgür. Örne¤in karton kapaklı edisyonu için daha yüksek bir 
fiyat, e-kitaplar için daha düük bir fiyat belirleyebiliyor. 

Kitap fiyatı sabitlemede sık karılatı¤ımız bir yanlı anlamayı düzelteyim: Fiya-



Güçlü  ve  Çe i t l i  b i r  P iyasa  iç in  Sabi t  K i tap  F iyat ı :  A lmanya  Örne¤i 
36. ULUSLARARASI ‹STANBUL K‹TAP FUARI

7

tınızı her zaman de¤itirebilirsiniz. Bir yayıncı olarak kitabın fiyatı yüksek geldi¤i 
için satmadı¤ını gördünüz, o zaman fiyatı düürebilirsiniz ancak düürdü¤ünüz fi-
yatı da sabitlemi olmanız gerekiyor. Tüm perakendecileri bilgilendirerek, örne¤in “1 
Aralık’tan itibaren yeni bir fiyat uygulayacaksınız” diyebilirsiniz ve bu halen sabit 
kitap fiyatıdır. Sabit fiyat demek her zaman aynı fiyat demek de¤ildir. Sabit fiyat en 
az 18 ay boyunca bir kitabın nerede satılırsa satılsın (a perakendecisi, b perakendecisi, 
Amazon vs) sabit bir fiyattan satılması, tüm satıcıların bu fiyatı uygulaması demek-
tir. ‹sterseniz sabit kitap fiyatını 18. ayın sonunda iptal edebilirsiniz ama ço¤unlukla 
yayıncıların sabit fiyatı kitabın tüm yaam döngüsü boyunca korudu¤unu görüyo-
ruz. Örne¤in Thomas Mann 1950’lerde ölen bir yazar ve kitapları bugün hala sabit 
bir fiyattan satılmakta. Yani yayıncısı kitap fiyatını sabitlemeyi bırakmamıtır. Tabii 
ki zamanla artan enflasyonla kitap fiyatları de¤imitir ancak her zaman sabitlenmi 
durumdadır. 

Bazı indirim türleri vardır ancak bunlar sınırlı sayıdadır. Örne¤in bir yazar birbiri-
ne ba¤lı 5 kitaptan oluan bir dizi hazırladıysa, bu 5 kitabın hepsine verdi¤iniz “dizi 
fiyatı”, bu kitaplara tek tek verdi¤iniz fiyatların toplamından daha düük olabilir. Bu 
indirim ancak müterinin 5 kitabın tamamını alması durumunda geçerlidir. Dizinin 
içindeki tek tek kitaplar için ayrı sabit fiyatlar, dizinin tamamı için ayrı bir sabit fiyat 
olur. Ayrıca özellikle çok yüksek fiyatlı kitaplara “abonelik fiyatı” konabilir ve örne¤in 
kitap piyasaya çıkmadan önce veya çıktıktan sonraki ilk bir veya iki aylık süreçte satın 
almak isteyenlere daha düük olan bu özel sabit fiyat uygulanabilir. Kütüphanelere, 
kütüphanenin türüne göre yüzde 5 ile 10 arasında de¤ien indirimler uygulanır. Bir de 
okullara, kitapları satın alıp ö¤rencilere okumaları için da¤ıtmaları kaydıyla ortalama 
yüzde 12 indirim sa¤lanır.

Bu indirimlerin yayıncılar açısından yasal sınırları vardır. Örne¤in yayıncı kitap 
sektörünün dıındaki bir satıcıya, kitap sektörü içindeki bir satıcıya uyguladı¤ından 
daha yüksek bir indirim uygulayamaz. Çünkü yasanın amacı ba¤ımsız, küçük kita-
bevlerinin varlıklarını sürdürmelerinin desteklemektir ve e¤er süt, tereya¤ı ve di¤er 
her eyi satan büyük toptancılar sadece çoksatan kitapları çok sayıda alıp satarsa 
ve yayıncılar onlara yüksek indirimler yaparlarsa küçük kitabevleri yaayamaz. Bu 
ekilde fiziki kitabevlerine uygulanan oranı aan indirimlere izin verilmez. Ayrıca hiç-
bir perakendeciye, toptancıya verdi¤inizden daha yüksek iskonto uygulayamazsınız. 
Örne¤in, Amazon belli bir balıktan çok sayıda alır, oysa küçük bir kitabevi az sattı¤ı 
için daha az alır. Siz bir kitabevine verece¤iniz indirimi hesaplarken kitabevinin ci-
rosunu tek ölçüt olarak alamazsınız, Amazon’a toptancıya verdi¤iniz fiyattan daha 
aa¤ı bir fiyat veremezsiniz.

Peki bu yasanın temel etkisi nedir? Bir kitaba sabit fiyat kondu¤u andan itibaren, 
fiyat üzerinden rekabet edilmez. Hiçbir ekilde prim ya da gizli bir fiyat avantajı yerine 
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geçecek ekstra/geniletilmi hizmetler sunulmaz. Eantiyonlar da sınırlandırılmıtır, 
toptancı son müteriye kitaplardan yaptı¤ı cironun en fazla yüzde 2’si kadar eantiyon 
verebilir. 

Fakat bu durum rekabetin olmadı¤ı anlamına gelmez. Bu sabit kitap fiyatının çok 
önemli bir özelli¤idir, Alman kitap piyasasında çok sıkı bir rekabet vardır. Bu na-
sıl olabiliyor? Burada rekabet fiyat de¤il kalite üzerinden yürür. Pazara en iyi ürünle 
çıkmak isteyen ve ürünleri ne kadar güçlüyse o kadar baarılı olabilece¤ini bilen ya-
yıncılık firmaları arasında, kitabın kalitesi üzerinden bir rekabet vardır. Fiyatta reka-
bet edemeyen kitabevleri arasında aynı ekilde kalite üzerinden, tüketiciye verdik-
leri tavsiyelerin kalitesi üzerinden yürüyen bir rekabet vardır. Pazar aratırmasından 
biliyoruz ki, fiziki bir ma¤azadan alınan kitapların yüzde 60’ı müterinin ma¤azaya 
ne alaca¤ınız bilmeden girmesinin ardından satın alınıyor, yani öyle durumlarda: 
Bir yere davetlisiniz, bir do¤um gününe gidiyorsunuz, görüece¤iniz birine hediye 
almak istiyorsunuz veya tatile çıkacaksınız ve plajda okuyaca¤ınız bir kitap arıyorsu-
nuz. Yani hangi kitabı alaca¤ınızı bilmiyorsunuz aslında. Bir kitabevine giriyorsunuz 
ve ite orada alaca¤ınız tavsiyenin kalitesi bir fark yaratıyor. Almanya’da fiyatın yanı 
sıra kitabevlerinin verdi¤i bu hizmetin bütünlü¤ü çok önemli. 

Tabii ki teslimat da önemli. Almanya’daki kitapçılar müterinin evine ücret alma-
dan kitap kargolayabiliyor. Bugün ekolojik kaygılardan dolayı birçok kitabevinin bi-
sikletli kuryeleri var ve bu kuryeler müterilere kitabevinin web sitesinden veya tele-
fon açarak sipari ettikleri kitabı aynı gün içinde ulatırıyorlar. 

Kısacası hem yayıncılar arasında hem de perakendeciler arasında sabit fiyat sis-
temi içinde yeterli ölçüde rekabet var. Peki, bu sistemin Almanya’da kitap sektörüne 
ne gibi etkilerini görüyoruz? Sabit kitap fiyatı sistemi olmayan ülkelerde genellikle, 
çoksatan olmayan kitapların çoksatan kitapların satılarını sübvanse ediyor. Çünkü 
çoksatan balıkların fiyatları üzerinden yürüyen çok sert bir rekabet var ve ço¤u za-
man satıcılar pazara “Kitabı alaca¤ınız yer benim çünkü en ucuza ben veriyorum” 
mesajını vermek için kitabı kendi aldıkları ücretten daha düük bir ücrete satmak 
durumunda kalıyorlar. Oysa Almanya gibi sabit kitap fiyatları olan ülkelerde tam 
tersini görüyoruz. Kitabevleri çoksatanlardan gayet iyi para kazanıyor ve uzun süre-
dir satıta olan di¤er balıkların ortalama fiyatı di¤er ülkelerden daha düük çünkü 
kitabevi hesap yaptı¤ında çoksatan balıklardan edindi¤i kâr iyi oluyor ve daha az 
satan balıklardan çok kazanmaya gerek duymuyor. Yani çoksatanlardan ve uzun-
satanlardan gelen gelirler yeni yazarların tanıtımını güçlendiriyor ve yeni fikirlerin 
denenebilmesini sa¤lıyor, bu çok önemli bir etki. 

Bir de bu sistemde yayıncıların daha geni çeitlilikte kitaplar sunabildiklerini gö-
rüyoruz. Örne¤in Almanca dilindeki kitap pazarıyla ‹ngilizce dilindeki kitap pazarını 
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karılatırdı¤ınızda, belli segmentlerde Almanya’daki pazarda çeitlili¤in çok daha 
fazla oldu¤unu görürsünüz çünkü ni alanlarda kitap yayınlamak mümkündür. Sa-
tıcılar tarafına döndü¤ümüzdeyse Almanya’da son derece uzmanlamı kitapevleri 
görürsünüz, örne¤in sadece ezoterik kitaplar veya sadece LGBT temalı kitaplar satan 
kitabevleri vardır. Ancak kaliteli bir sunum sayesinde kendi niinizle kendi pazarınızı 
bulabilirsiniz. Bu yayıncı için u anlama gelir: Hangi kitabı almak istedi¤ine kendisi 
karar veren 5 bin tane ba¤ımsız kitap satıcısı vardır. Oysa sabit kitap fiyatı olmayan 
Büyük Britanya veya ABD gibi ülkelerde yayıncı olarak sadece Amazon, Waterstone gibi 
üç dört büyük alıcıyla muhatapsınızdır ve e¤er onlar sizin kitabınıza ihtiyaç duymu-
yorlarsa, hiçbir baarı elde edemeyece¤iniz çok açıktır çünkü hangi kitabı alaca¤ına 
kendisi karar veren ba¤ımsız kitabevlerinin sayısı yeterli de¤ildir. Dolayısıyla daha 
balık çeidinin çoklu¤u, ni ürünler ve uzmanlık literatürü sabit kitap fiyatı sistemi-
nin en belirgin sonucudur. 

Sistemin aynı zamanda yazarlara da faydaları var: Yayıncıyla yazar arasındaki tüm 
sözlemelerde yazarın alaca¤ı telif bedeli her zaman net perakende satı fiyatı üzerin-
den hesaplanır. Her yazar kendisi kazanaca¤ı bedeli kontrol edebilir. O yıl kaç kopya 
satıldı¤ını ve hangi net perakende fiyatından satıldı¤ını ve yayıncıdan ne kadar telif 
ödemesi alması gerekti¤ini görür. (Sabit kitap fiyatı yüzde 7 KDV eklenmi fiyattır. 
Bu fiyattan KDV’yi çıkardı¤ınızda “net perakende fiyatı”na ulaırsınız.) Hem kitapları 
iyi sattı¤ında fiyatlar sabit oldu¤undan çok kazanıyorlar hem de ne kadar telif hakkı 
ödemesi almaları gerekti¤ini net bir ekilde hesaplayabiliyorlar, bu nedenle sabit fi-
yat sistemine yazarlar da destek veriyorlar. 

Kitabevleri çoksatanların garantilenmi marjı üzerinden kâr ederler; bunun so-
nucu olarak daha fazla balı¤ı ve daha uzmanlamı kitapları stoklayabilirler ve ni 
alanlara girebilirler. Örne¤in sadece 10.000 kiinin yaadı¤ı orta ölçekli bir kentte ki-
tabevi iletmecili¤ini kârlı bir i olarak sürdürebilmek mümkün olur. Müterileriniz 
size Amazon’dan daha fazla ücret ödemezler böylece ehirlerindeki, mahallelerindeki 
kitapçıya gidip kitaplarını oradan alırlar ve böylece kitapçı kendisine yeteri kadar 
çoksatan kitap satabilir. Toptancılık da basitçe sabit ve güvenceye alınmı marjlarla 
mümkün bir itir. Ortalama hesaba göre kitabevinden yaklaık yüzde 15 iskonto alır-
lar, rekabet sebebiyle bazen iskontolarda biraz farklılık olabilir. 

Bu sistemin ekonomik olarak avantajlı bir sistem olup olmadı¤ını tartıabilirsiniz 
çünkü saf ekonomik bir bakıla baktı¤ınızda, fiyat arasında da bir rekabet olması 
gerekti¤ini düünürsünüz. Oysa kültürel bir perspektiften baktı¤ınızda kitap fiyatı sa-
bitleme sisteminin faydaları apaçıktır. Nispeten küçük bir dil pazarı olan Almanya’da 
Almanca dilinde yayınlanmı 1.200.000’den fazla balı¤ımız var. Çok daha büyük olan 
baka dil pazarlarıyla kıyaslandı¤ında balık sayımızın yüksekli¤i etkileyicidir. Ya-
yıncı sayımızın da çok büyük oldu¤unu görürsünüz. Balıklarını Satıta Olan Kitaplar 
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(books in print - BID) katalo¤una ekleyen 25.000’den fazla yayıncı vardır. Bunların 
büyük bir kısmı kendi anılarını yayınlayan bir anneannenin özyayıncılık irketi gibi 
çok küçük irketlerdir, 2-3 kiinin götürdü¤ü geçimlerini yayıncılıkla sa¤layabilen çok 
sayıda küçük yayıncılık iletmemiz de vardır. 25.000 yayıncının sadece yüzde 60’ının 
10’dan fazla balı¤ı vardır, bu da sektörde profesyonel olmayan çok sayıda kiinin yer 
aldı¤ının göstergesi. 500’den fazla balı¤ı olan yani görece geni pazarı olan sadece 
200 yayıncımız var. Almanya’daki kitap yayıncılı¤ı iinin yapısı temelde küçük ve orta 
ölçekli giriimlerden (KOB‹’lerden) oluur. 

Alman sisteminin özel bir yanı da, toptancıların önemidir. Bir toptancı 500.000’den 
fazla balı¤ı ertesi sabah herhangi bir satıcıya ulatırabilir durumdadır. Ülkenin nere-
sinden ve hangi satıcıdan sipari ederseniz edin, bu ürünü daima ertesi gün elinizde 
bulursunuz. Kitabevlerinin bisikletli kuryeleri sayesinde ürün bazen yalnızca birkaç 
saat içinde ücretsiz olarak evinize kadar ulatırılır. 7.500’den fazla geleneksel fiziki 
kitapevi olması, küçük köylerde bile balık seçilebildi¤ini ve çeitlili¤i gösterir. Bunlar 
da sistemin baarıları.  

Pazar rakamlarıyla ilgili birkaç bilgiyle bitirmek istiyorum: 2013’e ait rakamlar 
bunlar ancak geni resim yine aynıdır. Fiziki kitapevlerinin yüzde 81’inin, satıcıları-
mızın yüzde 90’dan fazlasının online ma¤azaları da var. Kitapçılar kalite üzerinden 
rekabet edebilmek için müterilerine sadece dükkânlarında satı yapmakla kalmayıp, 
Amazon’un kullandı¤ı veritabanını kullanarak, internetten de sipari alıyor. Böylece 
müteriler gece yarısı kitapçının sitesine girerek ya da cep telefonlarındaki uygulama-
ları kullanarak internetten alıveri yapıp yerel kitapçılarını destekleyebiliyorlar. Aynı 
durum e-kitaplar için de geçerli. Geleneksel kitabevlerinin yüzde 79’undan online 
e-kitap sipari edilebiliyor. Bu satıların cirosu yalnızca yüzde 1, çok önemli bir oran 
de¤il ancak müterinize e-kitapları ve okuyucuları da sa¤layabildi¤inizi göstermek 
önemli. Amazon’a veya büyük online ma¤azalara gitmelerine gerek yok. 

u anda Almanya’daki yayıncıların yüzde 70’i e-kitap ve dijital ürünler üretiyor. 
E-kitabın payı 2013’te yüzde 4,3 idi, u anda yüzde 4,5 civarında ve ciddi bir yükseli 
göstermiyor. Böylece basılı kitapların perakende pazarında sunumda gördü¤ünüz 
pazar payları oluuyor. “Geri kalan” kısmı, kitapların yüzde 50 kadarının ba¤ımsız 
fiziki kitabevleri tarafından satıldı¤ını gösteriyor. Amazon’un pazar payı yalnızca 
yüzde 18 civarında, bu rakam Birleik Krallık ve ABD’deki payına göre çok daha düük. 
Amazon’un pazar gücü Almanya’da o kadar büyük de¤il. Tabii ki yayıncı olarak paza-
rın yüzde 60’ını kontrol eden bir güçle mücadele etmek zorunda kaldı¤ınızda onunla 
anlamak zorunda oldu¤unuzu, aksi halde belli yazarlar ve balıklar için pazarınızın 
yüzde 60’ına eriiminizin kesilece¤ini bilirsiniz. Oysa iyi kötü çeitlilik içeren bir pa-
zarınız varsa, böylesi öneme sahip tek bir oyuncu yoksa perakende paylarını kontrol 
edebilmek de daha kolaydır. 
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Bu tablo perakendecileri gösteriyor. Yüzde 50’yi ba¤ımsız geleneksel kitabevleri 
oluturuyor, Amazon’un payı yüzde 20’den az, Wiltbild u anda pazardan çıktı. Thalia, 
Hugendubel gibi markalar 50-60 satı noktasına sahipler ve bazı baka perakendeciler 
de pazarda yer buluyor. 

Bu tablo e-kitap satılarını gösteriyor. Burada Amazon’un önemi çok daha büyük, 
birinci sebebi de Kindle. Kindle pazara giren ilk ilevsel e-kitap okuyucuydu, Apple’ın 
ipad’i piyasaya sokmasından çok önceydi. E¤er Kindle alırsanız e-kitaplarınızı yal-

1. Tablo

2. Tablo
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nızca Amazon’dan alabilirsiniz, kapalı devre bir sistem ve ma¤azadır. Bu durum 
Amazon’un daha yüksek pay almasını sa¤lıyor ama gördü¤ünüz gibi pazarda baka 
oyuncular da var. 

Bu tabloda kitap dükkânlarının satıları ile internet üzerinden yapılan satıları 
karılatırmalı olarak görüyoruz. Kırmızı çizgi geleneksel kitap satılarını, gri çizgi in-
ternet üzerinden perakende satıları gösteriyor. Gördü¤ünüz gibi 2004’te internetten 
satı yüksekken 2014’te ilk kez internet satıında küçük bir düü ve fiziki kitabevle-
rinden satıta küçük bir yükseli oldu. Yani temelde stabil bir pazarla karı karıyayız.

E-kitap satılarıyla ilgili son olarak anlatmak istedi¤im ey, Almanya’daki hemen 
tüm fiziki kitabevlerinin ibirli¤iyle satıa sunulan bir e-kitap okuyucu olan Tolino. 
Tolino kullananlar Apple veya Amazon gibi tek bir kitabevinden kitap satın alma-
ya mahkûm de¤iller. Bugün A perakendeciden, yarın B perakendeciden alabilirler. 
Hatta Amazon’dan vb.den de alabilirler ama bu ba¤ımsızlı¤ı müteriler çok seviyor 
ve e-kitap pazarının yaklaık yüzde 40-45’ini Tolino ‹ttifakı’nın oluturdu¤unu gö-
rüyoruz, Amazon’un payı ise yüzde 40’a geriledi. Tolino u anda e-kitap okurları için 
en önemli seçenek. Yine de pazarda e-kitaplar toplam cironun yüzde 5’inin altında 
kalıyor. 

Kenan Kocatürk: Kitabın fiyatını yayıncı belirliyor, bu rakam istenirse de¤itiri-
lebiliyor ancak 18 ay boyunca sabit kitap fiyatı uygulanıyor diye anlattınız. Mr. 

3. Tablo
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Sprang, bu sistemde kitabın fiyatını belirlerken küçük yayıncıyı büyükten korumayı 
sa¤layan bir unsur var mı? ‹steyen istedi¤i fiyatı belirliyor mu yoksa kitabın forma 
sayısı, ebadıyla ilintili bir sınırlama var mı? 

Dr. Christian Sprang: Sabit kitap fiyatı yasası büyük veya küçük yayıncı ayrımı 
yapmadan tüm yayıncılara uygulanıyor. Tek bir kitaba bile sahip olsanız ona sabit bir 
fiyat vermeniz gerekiyor, bu yasal bir zorunluluk. Ancak fiyatın yüksekli¤inden ötürü 
satmadı¤ını fark ettiklerinde fiyatı düürebilirler, istedikleri an rakamı de¤itirebilirler 
ancak yeni belirlenen rakam da her yerde aynı olmalı. 

Kenan Kocatürk: Bir sorum daha olacak. Bizim tüketicinin her ürünü en ucu-
za alması gerekti¤ini belirten tüketici yasalarımız var. Bu maddeye aykırılık nede-
niyle, bir satıcı firmaya “Benim kitabımı undan fazla indirimle satamazsın” demek 
istedi¤imizde hukuken bir sıkıntı yaıyoruz. Siz bunları Alman ya da Avrupa Birli¤i 
yasaları içinde nasıl atınız? 

Dr. Christian Sprang: u ana kadar sabit fiyat yasasının dezavantajlarından 
bahsetmedim. Ama ‹stanbul Kitap Fuarı’nda gezerken her yayıncının standında bir 
indirim yaptı¤ını gördüm. Bu çok sayıda insanın buraya gelip daha ucuza kitap 
almayı istemesine sebep oluyor. Bunu Almanya’da yapamıyoruz. E¤er Frankfurt 
Fuarı’na geldiyseniz, ki gelmediyseniz hepinizi bekleriz, ilk üç gün hiçbir yayıncının 
kitap satmaya izninin olmadı¤ını görmüsünüzdür. Cumartesi ve pazar günü 
kitap satabiliyorlar ancak yine sabit fiyat artıyla. Dolayısıyla Almanya’daki fuar 
ziyaretçilerinin elde etti¤i bir avantaj olmuyor, bu da Türkiye’de sabit fiyat yasası 
uygulamaya geçerse kitap fuarını u anda yaptı¤ınızdan farklı planlamanız gerekti¤i 
anlamına geliyor. imdi toplam satıınızın büyük bir kısmını burada yapmayı 
planlıyorsunuz. E¤er yasaya bir istisna koymazsanız bunu yapmanız mümkün 
olmayacaktır.

Bizde de aynı haksız rekabet yasaları yürürlükte ancak piyasamızda rekabet var 
zaten. Müteri için rekabette fiyat sandı¤ınız kadar büyük bir etmen olmayabilir. Çün-
kü tüketici balıkların çeitlili¤iyle ya da mahallesinde geni bir yelpazeden kitaplar 
bulaca¤ı bir kitapevi olmasıyla daha ilgili olabilir. Tüm bunlar sistemin bir sonucu 
oldu¤u gibi bir yandan da rekabetin parçalarıdır. Fiyat rekabetinin olmaması hiç re-
kabetin olamadı¤ı anlamına gelmez. Fiyat rekabetinin olmamasının nedeni, Alman 
yasalarının fiyat rekabeti olmadı¤ında gerçekleecek kültürel avantajların gözle gö-
rülür oldu¤unu ve bunların fiyat rekabetinin olmaması halini telafi etti¤ini kabul et-
mesidir.

Kenan Kocatürk: Yayıncı Dominique Pleiming’e de sorularımı yöneltmek istiyo-
rum. Sonrasında siz dinleyicilerimizin sormaya sabırsızlandı¤ınız sorulara geçece¤iz. 
Bay Sprang’ın tedarikçi ya da toptancı dedi¤i eyi biz da¤ıtıcı (distributer) olarak ad-
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landırıyoruz. Sizin ülkenizde ve bazı baka ülkelerde bildi¤im kadarıyla her yayıncının 
tek bir da¤ıtıcısı oluyor. Bay Sprang sabit fiyat uygulamasının getirdi¤i bir ey olarak 
yayıncıların da¤ıtıcılar aracılı¤ıyla 500.000 kitabı ertesi gün okura ulatırabildiklerini 
söyledi. Her yayıncının tek bir da¤ıtıcısı oldu¤unu düünmeme sebep olan buydu. 
‹kincisi, sabit fiyat yasasının siz yayıncılara getirdi¤i faydalara ve varsa olumsuz yan-
lara de¤inmenizi rica edece¤im. Buyurun Sayın Pleiming.

Dominique Pleimling: Teekkürler, öncelikle burada 
oldu¤um için çok mutluyum, davetiniz için teekkürler. En zor so-
ruyla, yani tedarikçi ya da toptancı nedir sorusuyla balamanıza 
sevindim. Bu gerçekten Almanya’ya özgü bir ey. Yayıncılık sek-
törümüz yayıncılar ve perakendecilerin yanı sıra, ikisi arasında 
yer alan toptancılardan oluuyor. Bu toptancı irketlerden iki 
üç tane var. Perakende satıcılar kitapları do¤rudan yayıncıdan 
sipari edebilir ya da toptancıdan alabilir. Her yayıncının kendi 
da¤ıtıcısı olsa da yayıncılar aynı zamanda toptancılara da kitap 

satarlar. Toptancıların çok büyük depoları oldu¤undan perakende satıcıların kitapla-
rını satmalarını çok kolaylatırırlar. Perakendeciler yeni bir kitap almak istediklerinde 
tek tek yayıncılara gitmek zorunda kalmazlar, toptancıya giderek tüm yayıncılardan 
almak istedikleri kitapları bir anda alabilirler. Toptancılar bu çok büyük depolarında 
kitapçılarda bulunan neredeyse her basılı kitabı depolarlar ve gün boyu Almanya’yı 
bir batan di¤erine kat eden kamyonları vardır. Bir tüketici, bir okur olarak kitapevine 
gitti¤inizde aradı¤ınız kitabı bulamazsanız kitapevi sipari verir ve ertesi gün kitap 
okura teslim edilir. ‹ster bakentte olun, ister güneyde on kiinin yaadı¤ı uzak bir 
ehirde olun kitabınızı ertesi gün alabilirsiniz. Bu bence harika bir sistem. Sabit fiyat 
yasası ba¤ımsız kitapevlerini desteklerken toptancılar da okurlar için çok iyi bir hiz-
met sunuyor.

Kenan Kocatürk: Biz buradaki fuarı okura yönelik olarak yapıyoruz. Frankfurt Ki-
tap Fuarı ise dünya kitap endüstrisinin bulutu¤u bir yer. Sadece okurlara kitap sa-
tılan fuarlarınız var mı? Yoksa ülkenizdeki fuarlar profesyonel buluma eklinde mi 
geçiyor? 

Dominique Pleimling: Leipzig Kitap Fuarı çok büyük bir fuar ve okurları hedefli-
yor. Uluslararası telif hakları ajansları ya da uluslararası yayıncılar bulunmuyor orada. 
Bazı Alman telif ajansları fuara geliyor ancak ço¤unlukla okurlar için yapılan bir fuar. 
Bu fuarın konseptinin bir parçası da her zaman kitap satın alabilmeniz. Sabit fiyat 
sistemi yüzünden kitapları fuarda indirimle satamıyoruz ama Almanya’da herkes sabit 
fiyat yasasıyla büyüdü¤ü için kimse bundan ikâyet etmiyor. 

Dr. Christian Sprang: Leipzig Kitap Fuarı’yla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Bu-
rada kitaplar genel bir kitapevi üzerinden satılıyor. Yani yayıncı kitabı kendi stan-
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dından satsa dahi aldı¤ı parayı fuarın genel kitapevine veriyor ve para fuar sonunda 
bölüülüyor. Elbette süreç içerisinde sabit kitap fiyatı yasası geçerli oluyor. 

Kenan Kocatürk: Bu verdi¤iniz bilgi çok önemliydi. Bir soru daha soraca¤ım 
Dominique’e. Kitapların kitapevlerine pazarlama ve tanıtımlarını nasıl yapıyorsunuz? 
A¤ırlıkla bültenler yoluyla mı yoksa ayrı ekiplerle tanıtım için kitapevini ziyaret etmek 
de dahil midir? Pazarlamayı nasıl yapıyorsunuz?

Dominique Pleimling: Çok güzel bir soru. Pazarlama satı ekibiyle balıyor. Al-
manya, Avusturya ve ‹sviçre üzerine çalıan bir pazarlama ekibimiz var. Satı temsilci-
leri yıl boyunca Almanca konuan bu ülkelere ziyaretlerde bulunuyor ve kitapevlerine 
satı yapıyorlar. Kitapevlerinde yeni katalo¤umuz bulunuyor. Sonbahar ve ilkbahar 
olmak üzere yılda iki katalog çıkarıyoruz. Satı temsilcileri kitapevlerini dolaıp kitap-
larımızı almaları gerekti¤ine ikna etmeye çalııyorlar ki bunu Almanya’daki tüm yayı-
nevleri yapıyor. Ben çok küçük bir yayınevinin direktörüyüm ve biz edebiyat kitapları 
ile bilim, politika gibi konularda kurgu dıı kitaplar yayımlıyoruz. Bu nedenle bizim 
için tanıtım çok önemli. Bir pazarlama sorumlumuz var, kitaplarımızla ilgili eletiri ya-
zıları yazılmasını, röportajlar yapılmasını ve yazarların kitaplarını tanıtacakları tele-
vizyon programlarına katılmalarını sa¤lamaya çalııyoruz. Bunun dıında pazarlama 
kampanyaları düzenliyor, Facebook’a, Twitter’a, gazete ve dergilere ilanlar veriyoruz. 

Kenan Kocatürk: Ortalama ve büyük yayıncılar böyle yaparken küçük yayıncılar 
kitaplarını nasıl tanıtıyor? Bir satı yüzdesi ile çalıarak birden fazla kitabı ya da ko-
nuları birbirine yakın olan kitapları tanıtan ajanslar mı var, yoksa küçük yayıncılar da 
sizin gibi mi çalııyor?

Dominique Pleimling: Evet, küçük yayıncılar da bizim yaptıklarımızı yapıyor an-
cak yeterli paraları olmadı¤ı için pazarlama kampanyaları düzenleyemiyorlar. Bu ne-
denle ço¤unlukla tanıtıma yo¤unlaıyorlar. Bir de sabit fiyat sistemi tüm ba¤ımsız 
kitapevlerini korumaya yardımcı oluyor ve bana kalırsa küçük ve orta ölçekli ba¤ımsız 
kitapevleri küçük yayıncıların kitaplarını desteklemeyi seviyorlar. Örne¤in Berlin’deki 
küçük bir kitapevine giderseniz çok küçük yayıncılara ait çok fazla kitap bulursunuz. 
Bu da ba¤ımsız kitapevlerinin küçük yayınevleri için yaptı¤ı bir tanıtım deste¤i olmu 
oluyor. 

Kenan Kocatürk: Biz indirim oranı konumayı da seviyoruz. Yayıncıların kitapçıla-
ra yaptı¤ı indirimlerin oranında söz edebilir miyiz? ‹ndirim oranlarını, yüzdelerini ve 
sınırlamaları paylaabilir misiniz?

Dominique Pleimling: Amazon’a ve di¤er büyük zincirlere daha büyük bir indirim 
oranı uygulayabiliyoruz daha fazla kitap sipari ettikleri için. Küçük kitapevleri o ka-
dar büyük bir indirim alamıyorlar ama iki indirim oranı arasındaki fark o kadar büyük 
olmuyor. 
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Dr. Christian Sprang: Yasanın sizi zorunlu kıldı¤ı ey Amazon’a, toptancılara 
uyguladı¤ınızdan daha büyük bir indirim oranı uygulamamanız. Önemli nokta bu-
rası. Toptancıların yüzde 15 kadar bir indirim oranı oldu¤undan bahsetmitim, yani 
Amazon gibi zincir ma¤azalar toptancının alaca¤ı miktarda bir alıveri yaparsa bu 
miktarda ürün almayan tek bir kitapçının alaca¤ından yüzde 15 daha fazla indirim 
alırlar. Yasa olmasaydı etkili olacak piyasa güçlerinin çok daha azaltılmı halidir bu. 

Kenan Kocatürk: Son sorum: Bu kanuna uymayanlar ve yüksek oranda indirim 
yaparak kitap satanlarla ilgili kanuni yaptırım nedir?

Dr. Christian Sprang: Bir kitapevi yasaları ihlal etti¤inde uygulanan yaptırımlar 
öyle: Örne¤in bir balık için belirlenmi sabit fiyatı uygulamadı¤ını soka¤ın karı 
tarafındaki rakibi fark ettiyse ya kendi avukatını ya da Yayıncılar Birli¤i’ni arar. Bi-
zim konularla ilgilenen uzman avukatlarımız do¤ru fiyatı uygulamayan kitapevine 
bir ihbarname gönderirler ve kitapevi sahibi bir daha asla sabit fiyat yasasına aykırı 
davranmayaca¤ına dair yazılı bir beyanda bulunur. Bir de avukattan gelen ihbarna-
meyi aldı¤ında birkaç yüz avro tutarında ceza öder. ‹lk seferinde ödedi¤i tutar çok 
yüksek de¤ildir, ancak yazılı beyanında “Bir daha sabit fiyat uygulamaz ve yasayı 
çi¤nersem kitap satıcılarının zararını gidermek için u kadar miktar ödeyece¤im” 
benzeri bir ifade yer alır. Sabit fiyatı uygulamayan kitap satıcıları küçük ve maddi 
durumu kötü kitap satıcılarının zarar görmelerine sebep oluyor. Bu nedenle sabit fiyat 
yasasını ikinci ya da üçüncü defa çi¤neyen kitapçılar ilk defadan daha yüksek ceza 
öderler ve bu para zarar gören kitapevlerinin kullanabilmesi için sosyal sisteme akta-
rılır. Bu genellikle herkes tarafından kabul gören bir durum. 

Kenan Kocatürk: Çok teekkür ederim misafirlerimize. Kendilerinin de anlaması 
kısaca ülkemizdeki durumdan bahsedeyim: Bizde her yayınevinin bir tane da¤ıtıcısı 
yok, hem yayınevleri kendi kitabını da¤ıtıyor hem de çok sayıda da¤ıtıcı var. Ya-
yınevleri kendi indirim oranlarıyla bunu regüle ediyor. Kitapevlerine de sizdeki gibi 
farklı indirimler uygulanıyor. Online satıta ise bizim belirledi¤imiz fiyatlar üzerinden 
kitap satılması bir hayal olmu durumda artık. Her satı sitesinin kendi gücü ölçüsün-
de yüksek indirimleri var ve bu öyle bir baskı unsuru haline geldi ki ‹stanbul Kitap 
Fuarı’nda bile makul indirimler kitap satmamız ne yazık ki artık çok zor. Okurlar, “u 
internet sitesinden kitabı yüzde 30 indirimle alıyorum, burada yüzde 20 indirimle sa-
tılıyor,” diye haklı itirazlarda bulunuyorlar. Devletin ya da bakalarının bizden kitap 
alımı sırasında uygulanan indirimler de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 
Rekabet Kanunu nedeniyle yüksek oluyor. Belki “yıkıcı indirim” tanımımızın olmaması 
da bunun sebepleri arasında gösterilebilir. imdi salondan soruları alalım.

‹zleyici: Almanya’da büyük toptancılar var  dediniz. Toptancılar yeni çıkan kitap-
lardan hangi oranlarda, kaç adet alıyor ve da¤ıtım yapıyor? Bizde bazı da¤ıtımcılar, 
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“Bu kitap satmayabilir,” diyerek kitabı almayabiliyor. Siz böyle bir tutumla karılaıyor 
musunuz?

Dr. Christian Sprang: Bu ilginç bir soru. Kitap satılarının ço¤u toptancılar 
aracılı¤ıyla olur ve bir kitap çıktı¤ında her birine sunulur. 1 milyondan fazla ki-
tap balı¤ımızın 500.000’i toptancılar aracılı¤ıyla alınabiliyor. Dolayısıyla e¤er 
sundu¤unuz ilgi çekecek bir kitapsa üç toptancı da alabiliyor. E¤er toptancılar kitabın 
pazar de¤erinin olmadı¤ını düünür ve almazlarsa, mesela kendi kendine yayıncılık-
la (self publishing) çıkarılan kitaplar bu durumla karılaabiliyor, o kitabın yayıncısı 
kitabı do¤rudan kendisi yerel kitapevlerine öneriyor. Bir kitapevine girdi¤inizde iki 
çeit kitapla karılaırsınız. ‹lki belli bir müteri türü hedeflenmeden alınmı, yayın-
cıların pazarlama ekiplerinin gidip örne¤in, “Dominique yeni bir kitap yayınladı, çok 
güzel, mutlaka almanız gerek,” diyerek önerdi¤i kitaplardır. Kitapevi 5 kopya almaya 
karar vermitir, e¤er bu 5 kopya satılmazsa iki üç ay sonra kitapevini arayıp satmayan 
bu kitapları geri almalarını isteyebilirsiniz. Satı ekibi satmayan kitapları gelip almak 
durumundadır. ‹kinci kitap türü de okurun dükkâna gelip “Dominique’in kitabını isti-
yorum” demesi üzerine kitapevinin kendisinde olmayan bu ürünü toptancıdan sipari 
etmesi üzerine alınan kitaplardır. Bunlar da okura ertesi gün ulatırılır. Yani peraken-
de kitap satıcısı kitabı do¤rudan yayıncıdan alabilece¤i gibi toptancıya da sipari 
verebilir. 

‹zleyici: Soruya açıklık getirmek için bir soru soraca¤ım. Birinci model üzerinden 
düündü¤ümüzde yani yayıncı yeni balı¤ı kitapevine da¤ıtıcı üzerinden de¤il kendisi 
ulatırdı¤ında da¤ıtıcı üzerindeki marjı kitapçıya bırakıyor mu?

Dr. Christian Sprang: E¤er kitapevi do¤rudan yayıncıdan alırsa indirim marjı top-
tancıdan aldı¤ı durumda olacak olandan aa¤ı yukarı yüzde 15 daha yüksek oluyor. 
Çünkü arada toptancı olmamı oluyor. Toptancıdan aldı¤ında, toptancının da kendi-
sini geçindirmesi gerekti¤i için, iini finanse edebilmesi için aynı ürünü daha yüksek 
fiyata ulatırabiliyor. Yayıncılıkta kitapevinin ortalama payı yüzde 40-45 kadardır. 

‹zleyici: Bu durumda kitapçı direkt olarak yayıncıdan almayı tercih etmez mi?

Dr. Christian Sprang: Hayır aslında. Bazı balıklarda elde edece¤i gelir yük-
sel olaca¤ı için bunu tercih edebilir ancak riski de daha yüksektir. Örne¤in bugün 
bu toplantıyı dinleyen herkes bir kitapevine gidip farklı kitaplar sipari ederse 
kitapevinin toptancıya sipari verip istedi¤i tüm kitapları ertesi gün tek bir paket ola-
rak bir arada teslim alması ve bir gün sonra okuruna ulatırması çok daha kolaydır. 
Tüm siparilerinizi tek bir paket içerisinde alabilmek çok önemlidir. Her bir yayıne-
vinden almak istedi¤im her bir kitap için ayrı bir paket ücreti ödemem gerekir, oysa 
toptancıya sipari verirsem hepsini tek bir pakette daha ucuza alabilirim. Aradaki bu 
fark daha düük indirim oranını telafi eder.
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Dominique Pleimling: Toptancılar kitap perakendecilerine çeitli hizmetler sunar. 
Christian’ın bahsetti¤i gibi sipari etti¤iniz çeitli kitapları tek bir paket halinde size 
sunmanın yanı sıra e-kitap çözümleri ve web satıı hizmeti de vardır. Küçük bir ki-
tap satıcısıysanız ve kitaplarınızı internet üzerinden satmak istiyorsanız toptancılar 
müterilerin sizin kitapçınızdan alıveri yapabilece¤i, geni bir marka yelpazesinde 
internet satı imkânı sa¤larlar. Ayrıca e¤er edebiyat kitapları satan ba¤ımsız bir kita-
peviyseniz ve bazı iyi ve popüler kurgudıı kitaplar da satmak istiyorsanız, toptancılar 
tüm Almanya’da çoksatan ve okunan kitapları size gönderir. 

‹zleyici:  Toptancı yayınevinin bazı ürünlerini da¤ıtmayabiliyor yani yayınevinin 
tüm kitaplarını da¤ıtma gibi bir zorunlulu¤u yok, de¤il mi?

Dr. Christian Sprang: Mukavele serbestli¤i var yani bir toptancı belli bir balı¤ı 
ya da belli bir yayıncının kitaplarını satmak istemezse sizin kitaplarınızı satmak iste-
miyorum deme özgürlü¤üne sahip. Ama bu çok karılatı¤ımız bir durum de¤il, para 
kazanmak istiyorsa zaten herkesle çalıacaktır. Öte yandan kitapevleri bazen tek bir 
toptancıyla bazen iki bazen de üç toptancıyla çalıabiliyor, genellikle de bir ya da 
ikisiyle çalııyor. Bu durumda bir toptancının bir yayıncının kitaplarını satmadı¤ı 
durumda kitapevi sürekli o yayıncının kitaplarını do¤rudan yayıncının kendisinden 
sipari etmek zorunda kalır. Bu çok sık olursa, toptancı o yayıncıyla da anlama yap-
mak zorunda kalır. Dolayısıyla bir balı¤a talep varsa kitapevinin do¤rudan yayın-
cıdan almaması için toptancı do¤al olarak o talebi karılamak isteyecektir. Sonuçta 
toptancı kitapevinin do¤rudan yayıncıdan almasını de¤il, kendisinden almasını ister 
her zaman. Pazarda talep olunca bu sorunlara çözüm bulunur her zaman. Dolayısıyla 
teorik olarak belli bir toptancının bu balı¤ı ya da bu yayıncının kitaplarını satmak 
istemiyorum deme durumu oluyor, haklısınız ancak belli bir süre içerisinde pazarda 
bu ürüne talep oluursa ya da yayıncı di¤erleri arasında öne çıkmaya balarsa otoma-
tik olarak toptancı bu kadar talep varken müterilerimi bu kitaptan ya da yayıncıdan 
mahrum edemem diye düünmeye balayacaktır. 

‹zleyici:  Sabit fiyat yasası sadece perakende ve kullanıcı fiyatlarında mı uygu-
lanıyor yoksa yayıncıların toptancıya verdi¤i oranlara ya da toptancının kitapevine 
verdi¤i oranlara da uygulanıyor mu?

Dr. Christian Sprang: Bu iyi bir soru. Sabit fiyat sadece nihai müterinin satın 
alaca¤ı fiyatı etkiler ve Amazon gibi zincir ma¤azaların ya da belli bir kitapevi-
nin alaca¤ı fiyatları regüle eden düzenlemeler yoktur. Her eyin düzenlemeye tabii 
tutuldu¤u tek alan basın yayıncılı¤ı alanıdır. Almanya’daki bir gazete yayıncısının 
toptancıya ve toptancının da kitapevleri ya da gazete bayilerine verece¤i indirim be-
lirli bir oranda olmak zorundadır, gazetenin fiyatı da Almanya’nın her yerinde ay-
nıdır. Kitap yayıncılı¤ında ise sadece nihai müterinin alaca¤ı fiyat sabitlenmitir, 
yayıncı ile toptancı arasındaki ya da tek bir büyük kitapevi arasındaki fiyatlar de¤il. 
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‹zleyici: Dolayısıyla yayıncı herhangi bir toptancıya diledi¤i indirimi yapabilir, yani 
bir yayıncı olarak bu üç toptancıyla da farklı indirim oranları üzerinden çalıabilirim.  

Dr. Christian Sprang: Adam Smith’in “piyasanın görünmez eli” diye tanımladı¤ı 
durum. Örne¤in ders kitabı yayıncıları satıcılara sadece yüzde 20-25 indirim sa¤larlar, 
hâlbuki kimi kurgu kitaplar için yayıncılar bazen bunun iki katını, yüzde 50 gibi bir 
oranı sa¤larlar Amazon’a. Farklı piyasalarda farklı fiyat rekabetleri vardır.

‹zleyici:  Yayıncılar ile toptancılar arasındaki kontratlar tek bir bölgede geçerli 
olacak ekilde mi yapılıyor? 

Dr. Christian Sprang: Hayır, tek bir bölgede geçerli olacak ekilde de¤il.

Dominique Pleimling: Amazon’la kontrat üzerine yapılan müzakerelerin çok uzun 
sürdü¤ünü söyleyebilirim.

Kenan Kocatürk: Kitapçı sipari verirken iki ya da üç toptancı arasında bir iskonto 
ya da vade farkı ile karılaıyor mu? Yoksa sadece hizmet kalitesinden dolayı mı belli 
bir da¤ıtıcıyı seçiyor?

Dr. Christian Sprang: Bu seçimi hem hizmetin kalitesi hem de finansal koullar 
belirliyor. Üç toptancı da müterilerini belli avantajları ya da dezavantajları sayesin-
de elde eder. Tek etken fiyat de¤ildir, veri tabanının nasıl iledi¤i de çok önemlidir. 
Akam 19.00’da dahi bir kitabın sipariini verseniz, ertesi sabah 9.00’da size iletilecek 
paketin içinde yer almasını sa¤layabilen toptancılar var örne¤in. Her bir toptancının 
hizmet kalitesini sa¤layan farklı avantajları var.

‹zleyici: Fiyat de¤iikli¤i kitap yayınlandıktan 18 ay sonra gerçekletirile biliyormu, 
ondan sonra yayıncı diledi¤i kadar de¤iiklik yapabiliyor mu yoksa buna dair de bir 
düzenleme var mı?

Dominique Pleimling: Hayır, diledi¤iniz fiyatı koymakta özgürsünüz ve uygula-
manız gereken sabit bir indirim oranı yok.

Dr. Christian Sprang: Alman kitap piyasasında 18 ay içinde satmamı kitaplarla 
ilgili olarak yayıncı bir toptancıyla özel bir anlama yapabiliyor. Diyelim ki 10.000 
bastı¤ı kitap sadece 800 sattı, elinde kalan tüm kopyaları bir toptancıya 1 avro gibi 
bir fiyat karılı¤ı satabiliyor. Böylece daha önce kitapevlerinde 20 avro etiketle satı-
lan kitap 4-5 avroya satılabiliyor. Yani bu 18 aylık süreçten sonra, piyasada baarı 
kazanmadı¤ını gördü¤ü bir kitabın fiyatında dramatik düüler yaptı¤ı da oluyor. 

‹zleyici: ‹nternetteki satı fiyatlarıyla fiziki kitapevlerindeki fiyatlar aynı mı? 

Dr. Christian Sprang: Basılı kitapların tek bir fiyatı, e-kitapların tek bir fiyatı olu-
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yor ve herkes bunu uygulamak zorunda. ‹nternette, kitapevinde ya da markette satıl-
ması fark etmiyor, tek bir fiyat söz konusu.

‹zleyici: Amazon bu kurala uyuyor mu, denetlenebiliyor mu? 

Dominique Pleimling: Evet, Amazon Almanya’daki sabit fiyat kanununa kesin-
likle uyuyor, yasalara uymak zorundalar. Almanya’da pek çok kendi kendine ya-
yıncılık (self publishing) irketi var, bazıları do¤rudan Amazon’la çalııyor ve Sabit 
Fiyat Yasası onları da kapsıyor. Bu yayıncıların kitapları çok ucuz oluyor, örne¤in 
yeni bir e-kitap 1.50 avro olabiliyor. Dolayısıyla Amazon’dan bu kitapları çok ucuza 
alabiliyorsunuz. Öte yandan bir yayıncı olarak bir kitabın fiyatını istedi¤iniz zaman 
de¤itirebilirsiniz, pek çok yayıncı bir e-kitabın fiyatını, yayınlanmasından altı ay ka-
dar sonra de¤itiriyor. 

Dr. Christian Sprang: Dolayısıyla Amazon’un ya da Amazon’dan alıveri yapan 
herhangi bir müterinin fiyat avantajı yok. Bu da Amazon’un en kârlı pazarının Alman 
kitap pazarı olmasına neden oluyor. Pazar lideri olmak ve daha büyük bir pazar payı 
elde etmek için tüm di¤er pazarlarda fiyat rekabeti yapıyorlar, oysa Almanya’da bunu 
yapamıyorlar ve de daha fazla kâr elde ediyorlar. Bu durumu çok iyi açıklayan bir ör-
nek vereyim: Harry Potter serisinin yedinci kitabı çıktı¤ında, Britanya’daki fiziki kita-
pevleri kitabı yerel süpermarketlerden aldılar çünkü Tesco’lar ve tüm di¤er süpermar-
ketler bu kitabı olabilecek en düük fiyata sattılar. Dolayısıyla kitapevleri do¤rudan 
yayıncıdan daha pahalıya alacakları bu kitabı yerel süpermarketten daha ucuza aldı-
lar. Marketler kitabı aldıklarından da daha düük fiyata satıyordu. Müterilerine “Her 
zaman yerel marketinizden alın, her zaman en ucuz fiyatlar bizde” mesajını vermek 
için yapıyorlardı bunu. Elbette di¤er ürünlerin en ucuzunu satmıyorlardı. Amaçları 
müterilerin tereya¤ı ve süt vb. pahalı ürünleri kendilerinden almalarını sa¤lamaktı. 
Almanya’daysa son çıkan bu kitabın fiyatı 44.80 avroydu. Ciltli edisyon olsa dahi 
çok yüksek bir fiyattı bu. Buna ra¤men herkes bu fiyattan sattı¤ı ve okurun kitabı 
Amazon’dan veya herhangi bir marketten daha ucuza alma ihtimali yoktu ve insanlar 
yine de kitabı satın aldılar, kimse ikâyet etmedi çünkü herkes Harry Potter’ın yedinci 
kitabını okumak istiyordu. Fiyat belirlerken bazı konuları dikkate almak gerek. E¤er 
ondan bir sonra çıkacak kitap sizinkini kolayca unutturabilecekse fiyat koyarken has-
sas olmanız gerek. Aynı ekilde, çok güçlü, kesinlikle çok satacak bir kitabınız varsa 
da yüksek fiyat koyarsınız ve yazar, yayıncı, toptancı ve kitapçılar da daha fazla kâr 
elde eder. 

‹zleyici: 18 aydan sonra isteyen yayıncı sabit fiyatın dıına çıkabilir dediniz, paza-
rın ne kadarı bunu yapıyor, sistemin dıına çıkıyor?

Dr. Christian Sprang: Genellikle bir kitabın tüm ömrü boyunca sabit bir fiyatı olu-
yor. Çok az sayıda kitabın fiyatı 18 ay sonra de¤iiyor ve bu da genelde kitap baarılı 
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olmazsa, yeterince satılmazsa elde kalan kitapları düük fiyatla elden çıkarmak ama-
cıyla yapılıyor. 

Dominique Pleimling: Örne¤in biz genelde kitaplarımızı önce sadece ciltli bası-
yoruz, dolayısıyla 20-25 avro civarında fiyat koyabiliyoruz. Kitap baarılı olursa 18 ay 
sonra kitabın karton kapaklı edisyonunu basıyor ve 10 avro gibi daha ucuz bir fiyat 
konuyoruz. Dolayısıyla bir kitabın 4-5 yıllık bir hayat döngüsü var. Ciltli edisyonu çok 
ucuza satarsak karton kapaklı olarak tekrar basmamızın anlamı olmaz.

‹zleyici: Yayıncıların kendi içlerindeki rekabet ve kitapevlerinin kendi içlerindeki 
rekabetten biraz bahsedebilir misiniz? 

Dominique Pleimling: Alman kitap piyasasına ve üretilen kitaplara baktı¤ınızda 
kalitenin oldukça yüksek oldu¤unu görürsünüz. 1. Salon’daki standımıza gelip en 
güzel 25 Alman kitabını görebilirsiniz isterseniz. Dolayısıyla bir rekabet var ancak 
kitapların kalitesinin yüksek oldu¤unu bildi¤iniz, harcanan eme¤in büyüklü¤ünü 
gördü¤ünüz için rahatça yüksek bir fiyat koyabilirsiniz. Kitabın fiyatını belirledikten 
sonra bunun dümeyece¤ini de bilirsiniz. Bence bu ekilde kalite konusunda rekabet 
ediyor olmamız çok iyi.

Dr. Christian Sprang: Tekrar size bu sistemin büyük dezavantajını söyleyeyim, 
sabit kitap fiyatı yasasının uygulandı¤ı ülkelerdeki ortalama kitap fiyatı, sabit fiyat 
yasasının uygulanmadı¤ı ülkelerdeki ortalama fiyattan daha düüktür. Bunun sebebi, 
Almanca kitap piyasasında u anda zaten 25 adet “Spagetti nasıl yapılır” kitabının 
olması. Dolayısıyla bir yazar gelip en iyi spagetti tariflerinin kendisinde oldu¤unu, 
onun yaptı¤ı spagettinin mükemmelli¤ini anlatacak kelime olmadı¤ını söyledi¤inde, 
o kitabı bassanız bile piyasadaki 26. spagetti tarifi kitabı oluyor. Bu durumda di¤er 
tüm spagetti tarifi yazarlarının kitapları 10 avroysa siz de muhtemelen kitabınızın fi-
yatını 30 avro olarak belirleyemiyorsunuz. Çünkü birisi sizin kitabınızdaki tariflerin 
di¤erlerinden çok daha iyi oldu¤unu kanıtlayamadı¤ı sürece spagetti piirmek isteyen 
kii 10 avroluk olanı alacaktır. Bu anlamda, tek tek balıkların fiyatlarına dair olmasa 
da baka bir yayıncının benzer konudaki kitabının yerine geçebilecek bir kitabın fi-
yatını belirlemeyle ilgili güçlü bir rekabet vardır. ‹te bu rekabet, sabit fiyat yasası ol-
mayan ülkelerden daha düük kitap fiyatı ortalamalarına sahip olmamıza neden olur. 

Kenan Kocatürk: 1977 yılında Türkiye’de bir tane da¤ıtım irketi ve 200-250 ya-
yıncı vardı, eski teknolojiyle kitaplar 10.000 adet basılıyordu ancak Anadolu’nun tüm 
küçük bucaklarında kitapçı vardı, kitapçı sayısı yaklaım 15.000 idi. Bugün bambaka 
bir tabloyla karı karıyayız. 2003 yılındaki Milli E¤itim’in ücretsiz kitap da¤ıtması 
ve kitapçıları baypas etmesinden sonra kitapevlerine kimse gitmedi ve bu kitapçılar 
teker teker kapandı, internetteki yıkıcı indirimlerle kitapçılar kapanmaya devam edi-
yor. Geçenlerde ilginç bir bilgiyle karılatık: Amazon’un Amerika’da yapmı oldu¤u 
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büyük indirimler sonunda Barnes & Noble ve baka bazı kitapevleri kapanmı ve imdi 
Amazon yerlerine yeni fiziki kitabevleri açıyormu. Sebebi, kitapçıların kapandı¤ı böl-
gelerde kitap ve e-kitap satıının çok ciddi dütü¤ünü tespit etmeleri. Yani fiziki kita-
pevleri varken insanlar kitaplarla orada karılaıyor ve siparilerini yine Amazon’dan 
verebiliyorlardı. Oysa kitapçılar olmayınca internette satı kanalları da zarar ediyor. 

Kültür endüstrisini oluturan paydalar; yayıncılar, internette satı kanalları da da-
hil olmak üzere kitapçılar, yazarlar, çevirmenler ve illüstratörler olarak aynı geminin 
içinde oldu¤umuzu artık fark etmemiz gerekiyor. Bundan sonrası için ödevimiz, yılda 
56.000 yeni balık çıkardı¤ımız, 200.000’e yakın kitabın piyasada oldu¤u ülkemizde 
kitaplarımızın daha fazla satılabilmesi için hem kitapevleriyle hem da¤ıtıcılarımızla 
hep birlikte bir düzenleme gelitirmek. Bunu önce kendimiz baarmalı, ardından da 
devletten kitap ticaretini sektere u¤ratan yasaları ve maddeleri yeniden düzenlemesi-
ni, ayrıca kütüphanelere kitap alırken yüksek indirimlerle de¤il ça¤da ülkelerdeki gibi 
yaratımı, üretimi, kaliteyi ve içeri¤i destekleyen ekilde alım yapmalarını isteyece¤iz. 
Tüm bunlara neden ihtiyacımız oldu¤unu çok iyi örnekleyen Alman meslektalarımıza 
geldikleri ve verdikleri tüm de¤erli bilgiler için çok teekkür ediyorum. Ben birçok yeni 
ey ö¤rendim, umarım siz de ö¤renmisinizdir. Alman Yayıncılar Birli¤i’ne, Frankfurt 
Kitap Fuarı’nın yöneticilerine bu organizasyonu mümkün kıldıkları için teekkür edi-
yorum. ‹yi fuarlar. 

Dominique Pleimling: Almanya’daki toptancı sistemi çok karmaık, biz bunun 
içinde yaadı¤ımız için çok alıkınız, sizlere anlatırken biraz zorluk çekmi olabiliriz 
ancak çok iyi ileyen bir sistemdir ve sabit fiyat yasası bence ba¤ımsız kitapevlerine 
destek olan bir sistemdir. Ço¤unlukla Almanya’da kitap alaca¤ımız zaman bir kitape-
vine gider, raflara göz gezdiririz. Kitapevleri ço¤aldıkça barındırdıkları çeitlilik artar, 
okurlar daha fazla kitaba eriti¤inde biz de yayıncılar olarak daha fazla kitap basarız. 
Bu nedenle de bu sistemin ülkenizde ve baka ülkelerde de uygulamasını umuyorum. 
‹lginiz için ve davetiniz için teekkür ediyorum.

Dr. Christian Sprang: Keyifli bir paneldi, davetiniz için ben teekkür ederim.

Panelin altyazılı videosunu aa¤ıdaki ba¤lantıdan indirebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=nYJb5RAnJD8
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Alman Yeniden Satı Fiyatının Belirlenmesi Yasası
Kitap Yeniden Satı Fiyatlarının Belirlenmesi Yasası (Buchpreisbindungsgesetz – BuchPrG)

Eylül 2016’da tadil edilmi oldu¤u haliyle Carol Wanske tarafından çevrilmitir

Madde 1 Kanunun Amacı

Yasa, kitapları kültürel varlık olarak korumayı amaçlamaktadır. Nihai müteriler için 
ba¤layıcı yeniden satı fiyatlarının belirlenmesi, geni kapsamlı bir kitap arzının 
korunmasını sa¤lar. Yasa aynı zamanda piyasaya sunulan bu kitapların, çok 
sayıda satı noktasının varlı¤ının desteklenmesi suretiyle geni bir halk kitlesi 
tarafından ulaılabilir olmasını taahhüt etmektedir.

Madde 2 Kapsam

(1) ‹bu Yasa çerçevesinde kitaplar aynı zamanda unları kapsar:

1. basılı müzik materyalleri,

2. kartografik ürünler,

3. sürekli eriime sunulan e-kitaplar, basılı müzik materyalleri veya kar-
tografik ürünler gibi kitapların ço¤altılmasını sa¤layan veya yerini alan 
ve genel durumun usulünce de¤erlendirilmesinden sonra tipik basım veya 
kitap satıı niteli¤ini taıyaca¤ı kabul edilen ürünler ve

4. yukarıda sözü edilen ürünlerden birinin temel unsuru oluturdu¤u karma 
ürünler.

(2) Yabancı dildeki kitaplar, sadece temel olarak Almanya’da satılması planla-
nıyorsa Yasaya tabi olacaktır.

(3) ....

Madde 3 Fiyat ‹stikrarı

Almanya’da kâr amacıyla veya ticari amaçlarla nihai müterilere kitap satan her kii, 
bu Yasa Madde 5 uyarınca belirlenen fiyata uymalıdır. Bu husus, kullanılmı 
kitapların satıı için geçerli de¤ildir.

Madde 5 Fiyatların Belirlenmesi

(1) Almanya’da nihai müteriler için kitap basımı veya ithalatı yapan her kii, 
Almanya’daki nihai müterilere satıa sunulacak bir kitabın piyasaya sürümüne 
ilikin olarak, uygun bir ekilde katma de¤er vergisi dahil bir fiyat (perakende 
fiyatı) belirlemek ve belirtmekle yükümlüdür. Aynı hüküm, perakende fiyatın-
daki de¤iiklikler için de geçerli olacaktır.

(2) …

(3) …
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(4) Yayıncılar veya ithalatçılar, aa¤ıdaki perakende fiyatlarını belirleyebilir:

1. seri fiyatları;

2. toptan fiyatlar;

3. abonelik fiyatları;

4. …;

5. …

6. ….

(5) Yayıncının veya ithalatçının veya onların lisans alanlarının belirli bir esere 
ilikin farklı perakende fiyatları belirlemesine, sadece nesnel gerekçeler bulun-
ması halinde izin verilir.

Madde 6 Satı

(1) Yayıncılar, satı fiyatlarını veya perakendecilere ilikin di¤er satı koullarını 
belirlerken küçük ölçekli kitap satıcılarının geni kapsamda kitap arzına ilikin 
menfaatlere ve profesyonel kitap satı hizmetlerine yaptı¤ı katkıyı makul çerçe-
vede göz önünde bulundurmalıdır. Prim indirimlerini sadece tek bir perakende 
satıcıyla gerçekletirilen satılara yönlendiremezler.

(2) Yayıncılar di¤er sektörlerden, kitap satıcılarının koullarından daha avantajlı 
fiyatlara veya daha avantajlı koullarla perakendeci tedarik edemez.

(3) Yayıncılar, kitap da¤ıtımcıları (Zwischenhändler) için do¤rudan tedarik 
sa¤ladıkları perakendecilerden daha yüksek fiyatlar veya daha dezavantajlı 
koullar belirleyemez.

Madde 7 ‹stisnalar

(1) Madde 3, kitapların

1. kitap yayıncılarına veya ithalatçılarına, kitap satıcılarına veya 
çalıanlarına ve kadrolu personellerine ahsi ihtiyaçları için yapılan 
satıları;

2. bir yayıncının ba¤ımsız bir yayının yazarlarına ahsi ihtiyaçları için yapı-
lan satıı;

3. sınıfta bir kullanımı test etmeleri için ö¤retmenlere satıı;

4. hasar veya baka bir kusur nedeniyle “ikinci kalite” olarak iaretlenecek 
kitapların satıı;

5. bir kitap ma¤azasının nihai kapanıı nedeniyle 30 günle sınırlı bir süre 
için yapılan indirimli satılar kapsamında yapılan satıı (kitapların kapa-
nan iletmenin ola¤an envanterinden gelmesi ve bu kitaplara ilikin olarak 
tedarikçilere makul bildirim süresiyle iade teklifinin yapılmı olması koulu 
bulunmaktadır) için geçerli de¤ildir.

(2) … [Kütüphane indirimleri]



Güçlü  ve  Çe i t l i  b i r  P iyasa  iç in  Sabi t  K i tap  F iyat ı :  A lmanya  Örne¤i 
36. ULUSLARARASI ‹STANBUL K‹TAP FUARI

30

(3) … [Okullara yönelik okul kitabı indirimleri]

(4) Perakende satıcı, bir kitap satıının gerçekletirildi¤i hallerde,

1. düük bedelli emtia veya satın alınan kitapların de¤erine kıyasla ticari 
açıdan önemsiz emtia satması;

2. perakende satıcının satı noktasını ziyaret etmek için yaptı¤ı önemsiz 
tutardaki maliyetleri üstlenmesi;

3. sevkiyat veya özel satın alma maliyetlerini üstlenmesi veya

4. ticaret açısından ola¤an baka yan hizmetler sunması durumunda

Madde 3 çerçevesindeki görevini ihlal etmi sayılmaz.

Madde 8 Fiyat ‹stikrarının Süresi

(1) Yayıncılar ve ithalatçılar, kitap basımlarına ilikin olarak on sekiz ay önceden 
yapılmı uygun duyurularla fiyat istikrarı kuralını kaldırma yetkisine sahiptir.

(2) On sekiz aydan daha az aralıklarla sürekli olarak yayımlanan veya içeri¤i 
belirli bir tarihten veya belirli bir olayın meydana gelmesinden sonra önemli 
oranda de¤er kaybeden kitaplar için, yayıncının veya ithalatçının, kitabın ya-
yınından makul bir süre sonra (1) numaralı fıkrada belirtilen süre kısıtlamasına 
uymadan fiyat istikrarı anlamasını feshetmesi mümkündür.

Madde 9 Tazminat Talepleri ve Tedbir Talepleri

(1) Bu kanunun hükümlerine aykırı davranan herhangi bir kiiye karı tedbir 
talebinde bulunulabilir. Kasıtlı veya ihmalkâr davranan her kii, söz konusu ihlal 
nedeniyle katlanılan zararı veya hasarı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

(2) Tazminat talebi sadece

1. kitap satıı yapan tüccarlar;

2. …

3. …;

4….

(3) …

tarafından yapılabilir.

Madde 10 Kitapların Teftii

(1) …

(2) ….
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