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1 – Sesle kitap sadece internet üzerinden mi hizmet veriyor? Nasıl bir hizmet söz konusu, ben
kitabı nasıl satın alabiliyorum ve nasıl dinliyorum? İnternet üzerinden satın aldığımda bana
kitabın CD’sini mi gönderiyorsunuz?
SesleKitap yayınlarını hem kitapçılardan CD kaydı yapılmış sesli kitap şeklinde satın alabilir, hem de
internet üzerinden indirme (download) yöntemiyle bilgisayar ya da telefonunuza indirerek
dinleyebilirsiniz.
Ancak şunu belirtelim ki SesleKitap, internet üzerinden herkese açık olarak direkt indirme yoluyla
hizmet veren ülkemizdeki tek yasal sesli kitap sitesidir.
Sistem şöyle çalışıyor:
Önce www.seslekitap.com sitesine giriyorsunuz.
Sitede arama yapabilir ya da dilediğiniz ürünü seçebilirsiniz.
Seçtiğiniz ürünün ön dinlemesini (örnek dinleme) yapabilirsiniz.
Beğendiğiniz ürünü ister havale, ister kredi kartı, ya da telefon numaranız ile satın alabilir ve
dinlemeye başlarsınız.
(Telefon ile satış sisteme entegre edilme aşamasında. Ekim sonunda başlayacak. Burada da ister
kontörlü, ister sabit hatlı ürünü satın alıyorsunuz, ücreti faturanıza ya da kontörlerinize yansıyor.
Kredi kartı kullanmak ve havale yapmak istemeyenler için alternatif bir ödeme şekli)
İster mp3 çalarınızdan, ister telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan dinleyebilirsiniz.
İsterseniz internet üzerinden CD sipariş edebilirsiniz. Bu durumda size ürünün orijinal formattaki CD
hali gönderilecektir.
2 – Telif konusunda nasıl bir çözüm buldunuz? Mesela ben internet üzerinden alıp herhangi bir
bilgisayar ortamında bu sesli kitabı kullanabiliyorsam, başka birine de bu kitabı verebilirim
demektir. Bu durumda da telif sorunu doğar. Bu durum karşısında nasıl bir çözüm buldunuz?
Telif hakları konusunda sitemizdeki tüm ürünler hakları anlaşmalar ile yapılmış yasal satışı olan sesli
kitaplardır.
Satılan her kitaptan yazar, okuyucu ve müziklerini yapan insanlar teliflerini alırlar.
Başka birisine vermek konusuna gelince: Aldığınız herhangi basılı bir kitabı da başkalarına
verebilirsiniz. İkisi arasındaki tek fark SesleKitap kopyalarını daha fazla kişiye gönderebilmek
konusudur. Sistem şu an için herhangi bir kopya koruma kullanmamaktadır.
Fiyat politikasını minimumda tutularak buna tenezzül ettirmemeye çalışıyoruz. Ancak gerektiğinde
sisteme dâhil olabilecek etkili kopya koruma önlemleri ve çözümleri de mevcut.
3 – Neden böyle bir hizmet verme gereği duydunuz?
Öncelikle sesli yayıncılık konusunda gelişmiş ülkelerdeki tarihe kısaca bakalım: İlk sesli kitaplar
görme engelliler için ABD’de 1931 yılında kongre kararı ile yapılmaya başlanıyor. Bu kitaplar için
telif yasaları çıkarılıyor ve profesyonel yayıncılar projeye dâhil oluyorlar. 1992 yılına gelindiğinde

yaklaşık sesli kitap sayısı 700.000. Bu kitapları insanlar özellikle araç kullanırken, spor yaparken ya
da yürüyüş vb. zamanlarında dinliyorlar.
Gelelim ülkemize ve günümüze: İşe, okula, seyahate gidip gelirken harcadığımız zamanı hesaplayın.
Spor ya da yürüyüş yaparken… Kısaca gözlerimizin meşgul olduğu her zaman kulaklarımız açık. Hem
de öğle bir algıyla açık ki özellikle kapatmadığımız sürece dinliyor ve duyuyoruz.
SesleKitap gözlerinizin, ellerinizin meşgul olduğu, zaten kitap okuyamadığımız zamanları
değerlendirmek için var.
Şunu ayrıca belirtmekte de yarar var ki, SesleKitap, kesinlikle kitap okumaya bir alternatif değildir.
Zaten okuyamadığımız zamanlar için vardır.
4 – Şu ana kadar hangi kitapları sesli kitap formatında sundunuz?
Öncelikler telif konusunda daha özgür olabileceğimiz kitaplar ile başladık yayın hayatına.
Ömer Seyfettin tüm eserleri,
Şiirlerden Ahmet Haşim, Yunus Emre, Karacaoğlan, Pir Sultan, Erzurumlu Emrah…
Okul öncesi klasik masallar, eğitici masallar…
Dünya edebiyatından Monte Cristo Kontu, Oliver Twist, Tom Sawyer…
Klasiklerden Tolstoy – İvan İlyiç’in ölümü, Andreyev- Lazarus, Dostoyevski – Timsah…
Ayrıca Kardeş Kalemler Edebiyat Dergisi’nin sesli yayını. Türkiye’deki ilk süreli sesli yayın!
5 – Sitenizde kaç kitap satışta şu anda?
Sitede yaklaşık olarak 250 yayın var. Sürekli güncellenmekte ve yeni yayınlar da eklenmekte.
6 – Kitapların fiyat aralığı nedir?
Fiyatlar 0,90 TL ile 13,50 TL arasında değişiyor. Fiyatlar telif, müzik ve süreye göre değişiklik
gösterebiliyor.
7 – Kitaplarınızı kim seslendiriyor? Seslendirmede nelere dikkat ediyor, özen gösteriyorsunuz?
SesleKitap bir sesli kitap yayıncısıdır. Genel Yayın Yönetmenimiz de ünlü tiyatro sanatçısı ve oyuncu
Sayın Mehmet Atay’dır. Mehmet Atay’ın sesini zaten birkaç nesil, dinledikleri radyo tiyatrolarından
çok yakından tanırlar. Hani her aklımıza geldiğinde “ne güzeldi o radyo günleri…” diyerek iç
geçirdiğimiz zamanlardan.
Mehmet Atay, Deniz Gökçe Kayhan, Günnur Öztürk seslendirme sanatçılarımız arasında.
Tüm seslendirenler TRT ya da Devlet Tiyatroları kadrolarından gelen profesyoneller. Ayrıca
seslendirme stüdyolarımız da dünya standartlarında profesyonel stüdyolar.
Kısaca SesleKitap her aşamada profesyonellerce hazırlanıyor.
Seslendirmede düzgün ve doğru Türkçe, diksiyon, telaffuz ilk kurallar. Stüdyoların ve mikrofonların
tamamı en son teknoloji ve kalitede. Müzik ve efekt ile desteklenmesi daha etkili olacak yayınlar
için bu aşamada bir müzik ve efekt çalışması yapılıyor.

İletişim Bilgileri:
Sesle Sesli Kitap Limited Şirketi
İlgili Kişi: Ahmet Polat
Konur 2 Sokak No:52 / 12 Kavaklıdere, Ankara
Tel: 0312 417 31 56
Faks: 0312 417 31 58
sesle@seslekitap.com
www.seslekitap.com

