
Başvuru Kontrol Listesi

Paketlerden birini seçtikten ve ödemeyi yaptıktan sonra bize kitabınızın hazırlanması için gere-
ken belgeleri eksiksiz olarak ulaştırmalısınız. Süreç devam ederken sizden ek belge ya da bilgi 
talebimiz olabileceğini de lütfen unutmayın. Bu listede yazanları eksiksiz olarak hazırlamanız 
başvurunuzun daha çabuk işlenmesini ve sürecin daha hızlı işlemesini sağlayacaktır.

Müşteri Profili
Adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi sizinle iletişim kurarken kullanabileceğimiz 
bilgiler.

Yazar ve Diğer Telif Sahipleri
Kitabın üretiminde katkısı bulunan kişi ya da kişilerin eksiksiz adları ve iletişim bilgileri. Ör-
neğin kitabınızın içinde ya da kapağına kullanılacak resimler başkasına aitse, bu kişiyle de 
iletişim kurabilmemiz için gerekli bilgiler.

Yaşamöyküsü Bilgileri
Kitabın içinde yer alacak bir yazar yaşamöyküsü. Bu yaşamöyküsü aynı zamanda Cinius 
Yayınları Resmi Web Sitesinde de görülecek ve tüm online kitabevlerine ulaştırılacaktır.

Kitabınızla İlgili Bilgiler
Kitabın Adı
Kitabın Alt Başlığı (varsa)
Yazarı belirten sıfat(lar) (örneğin Prof., Dok., ya da “Kendinizi Tanıyın Kitabının Yazarından” gibi)

Kitabın Üzerinde Yazacak Yazar Adı (kendi adını kullanmak istemeyenler için) 
Kitabın 3-4 Paragraflık Tanıtım Metni (Bu bilgi kitabın hangi editörümüz tarafından inceleneceğini 
belirleyecektir.)

Anahtar Tanıtım (Anahtar tanıtım ya da ‘kanca’ adını taktığımız bir iki cümlelik tanıtım metni, okurlarınızın 
en çok karşılarına çıkacak metindir. Kısa ve öz bir şekilde kitabınızın neyle ilgili olduğunu ve okurlarına neyi 
vaadettiğini anlatabilmelidir. İlgi çekici ve akılda kalıcı olmalıdır.)

Arka Kapak Metni (Bu alana kitabınızın arka kapağında kitapla ilgili yer almasını istediğiniz metni girin. 
İdeal uzunluk 150-200 sözcük arasıdır ve çok fazla ayrıntıya girmeksizin kitabınızın kurgusunu ve temposunu 
verebilmelidir. Amaç okurun ilgisini toplayabilmek ve kitabın içeriği konusunda meraklanmasını sağlamaktır. 
Buraya vereceğiniz bilgiler kitabın arka kapağında yer alacaktır.)

Anahtar Sözcükler ya da Tanımlar (Edebiyat Dışı Kitaplar İçin) (Anahtar sözcükler okurların kita-
bınıza arama motorları aracılığıyla ulaşmasını sağlamaktadır. Google dahil tüm arama motorları ve neredeyse 
tüm online kitabevleri aramalarda bu anahtar sözcükleri kullanmaktadır. Aynı zamanda kitabın kütüphane 
kartında bu bilgiler yer almaktadır. Kitabınızı en iyi şekilde ortaya koyan kavramları belirtin. Örnek,

İş Hayatınızda Rahatlayın
Stresten Kurtulun
Sağlıklı bir Gündelik Hayat 
Hafızanızı Güçlendirin)
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Kapak Önem Sıralaması  (Bazı durumlarda yazarın adı kitabın adından daha önemlidir. Örneğin belli bir 
alan üzerine araştırma yapan bir araştırmacıysanız ve adınız içinde bulunduğunuz çevrede biliniyorsa, kitabın 
kapağında özellikle adınızın öne çıkması için çalışırız)

Hedef Kitle
Hedeflenen Yaş Grubu (Çocuklar, gençler, yetişkinler...)

Kitabın Türü (Edebiyat, Araştırma, Şiir...)

Kitabın Tarzı (Macera, Halk Edebiyatı, Aşk ve Romantizm, Korku, Gerilim, Tarih, Bilim...)

Fotoğraf ve İllüstrasyon Dosyaları
Kapak Görselleri (Göndereceğiniz resim dosyası ön-kapak tasarımının birebir kopyası olabilir. Bu durum-
da üzerinde yayınevinin kurumsal kimliğini belli edecek bir takım düzenlemeler dışında herhangi bir değişiklik 
yapılmaz. Kitabın künye sayfasında kapak tasarımı için ilgili tasarımcının adı yazılır. Resim, ilüstrasyon ya da 
herhangi bir görselin telif hakları mevcut ise, lütfen telif sahibinin adını ve iletişim bilgilerini belirtiniz. Kapak ta-
sarımı için kullanılmasını istediğiniz resimler varsa onları bize yüksek çözünürlükte (300 dpi olarak en az 10cm 
genişliğinde) iletmeniz gerekir. Sadece referans amaçlı resim(ler) de gönderebilirsiniz, ya da bize kapak tasarı-
mı için düşündüğünüz bir şey varsa, onu yazı yoluyla da anlatabilirsiniz.)

Yazarın Resmi (Kitabın arka kapağında istenilmesi durumunda yazarın resmini de koyuyoruz. Bu durumda 
bu resmi yüksek çözünürlük dijital fotoğraf ya da basılı olarak bize ulaştırmanız gerekir. Vesikalık kullanılmasını 
önermiyoruz.)

İç İllüstrasyonlar (Kitabın içinde yer alacak tablolar, resimler ya da fotoğraflar varsa bunları da hazırlamanız-
da yarar var. Başvurunuzda bunları da bize göndereceksiniz.)

Teknik Bilgiler (Tüm görseller en az 300 dpi ve kitabın boyu olan 12.5 x 18.5’a uygun olmalıdır. Standart dışı 
bir boyun istenmesi durumunda da görseller bu boya uygun olmalıdır.) Renkli görseller CMYK şeklinde basıl-
dığında, dosyaları bize göndermeden önce kendiniz görüntüyü CMYK’ya çevirip bakın çünkü basılan renklerde 
ister istemez bir takım değişiklikler olur.)

Metinler
Kitabın Tam Metni (Metni A4 kağıda uygun olarak, Times New Roman fontunda hazırlarsanız çalışmaları 
daha çabuk bitiririz ve kitap daha çabuk çıkmış olur. Tüm metinlerin tek bir dosya içinde, ve doğru bir şekilde 
sıralanmış olarak gönderilmesi önemlidir. Dosyanız şiir dosyasıysa da şiir sıralamasını kendiniz yapmalısınız ve 
tüm şiirleri tek bir dosyada toplamalısınız. 

Sözleşme
Cinius Yazar - Yayıncı Sözleşmesi (İşe başlamadan önce bize imzalı bir sözleşmeyi ulaştırmış olmalısı-
nız. Biz de aynı şekilde kendi imzamızın bulunduğu sözleşmeyi size gönderiyoruz. İstanbul içindeyseniz ya da 
çalışma yerimize gelmeniz mümkünse sözleşmeyi burada karşılıklı olarak imzalıyoruz. Kent ya da ülke dışınday-
sanız sözleşme faks ya da posta yoluyla ulaştırılıyor.) 
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