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MD’nin Maliyeti ve Sat›fl›
Ali Nesin / anesin@bilgi.edu.tr
2000 dergi kadar bir aç›¤›m›z var. Bu aç›k kalinizde tuttu¤unuz derginin kaça mal oldupanmal›. Daha fazla satmal›y›z.
¤unu bilmiyorsunuz do¤al olarak. Nerden
Bu memlekette kendisini Bat›c›, ayd›nlanmac›,
bileceksiniz? Bu konuda okurlar›m›za biraz
Atatürkçü olarak tan›mlayan her yüz kifliden biri
bilgi vermek istiyorum.
MD alsa ihya oluruz! Nerdeee!..
Üç ayda bir ç›kan bu derginin üç ayl›k maliyeti
Akla gelen ikinci çözüm reklam almak. Bu ko36.000 YTL’den fazla. Ki, ‹stanbul Bilgi Üniversitenuda ne yaz›k ki hiç baflar›l› de¤iliz. Müflteri profili
si’nin olanaklar›ndan alabildi¤ine yararlan›yoruz.
bu kadar belli olan (okuyup yazan, düflünen, liseli,
Örne¤in her say› için 2000 YTL tutan dizgi ücretiüniversiteli, akademisyen, bilime ve matemati¤e ilgini üniversite ödüyor. Ayr›ca ofis, telefon, faks, ›s›nli genç vs.) ve Türkiye’de sadece üç befl sürekli yay›ma, internet, web sayfas›, yaz›c›, yeme içme gibi
n›n ulaflabildi¤i bir sat›fl rakam›na ulaflan bir dergiharcamalar›m›z› da üniversite karfl›l›yor. Ayr›ca teye neden reklam verilmez anlam›fl de¤ilim. Beceriklif de ödemiyoruz. Sadece ö¤renci çevirmenlere arasizlikten baflka bir fley olmada bir üç befl kurufl cep
mal› ama do¤rusu az buz da
harçl›¤› ödüyoruz.
MD’nin 3 Ayl›k Maliyeti
Gene de derginin mali- Matbaa ....................................... 8.000 çal›flmad›k reklam alabil....................................... 6.500 mek için. Reklam flirketleri
yeti 36.000 YTL’yi afl›yor. Kâ¤›t
Maafl
‹ki çal›flan (3 ayl›k)......... 8.370 bile bizi kabul etmedi. BugüTabii vergi kaç›rm›yoruz,
Sigorta (iki çal›flan)........ 4.380 ne dek sadece Garanti Bansigortas›z eleman çal›flt›rm›Muhasebe ......................
918
kas› sürekli reklam verdi.
yoruz, maafllar› düflük gösDa¤›t›m Kargo ............................ 1.200
termiyoruz... Ama bunu
Aktif Da¤›t›m ................ 1.500 Bir de tabii sa¤lad›¤› kolayyapsak da maliyet pek fazla
Posta .............................
250 l›klar›n karfl›l›¤› olarak ‹sinmiyor do¤rusu...
Resmi
Noter ............................
80 tanbul Bilgi Üniversitesi’nin
Ticaret Odas› ................
145 (reklam›n› de¤il! ÜniversiteGiderlerimizin ayr›nt›laMuhtasar Vergisi .......... 3.200 lerin reklam› yasakm›fl...) tar›n› gri kutucukta verdik.
KDV .............................
40 n›t›m›n› yap›yoruz.
Derginin sat›fl›n›n bu
Di¤er
Stand Harcamalar›.........
150
Sadece bizi ilgilendiren
maliyeti karfl›lamas› gereNakliye...........................
100
bir
konu
olmad›¤› için rekkir. Öyle olmal›.
K›rtasiye.........................
200
Bilindi¤i üzere derginin
Teknik Alet Edevat.........
50 lam gelirlerini aç›klayakapak fiyat› 5 YTL. Ama
Depo .............................
600 mam. fiu kadar›n› söyleyeTelif ..............................
500 yim: Bu katk›lar bizi biraz
bu 5 YTL’nin hepsi bize geToplam
......................................
36.083
olsun rahatlat›yor ama yeri dönmüyor, bir k›sm› daterli olmuyor.
¤›t›mc›da, kitapç›da ya da
Derginin sayfa say›s›n› düflürmek de bir çözüm
bayide kal›yor. Bir de abonelere (16 YTL) ve toplu
de¤il. Ayr›ca içimizden de gelmiyor.
abonelere (12,50 YTL) indirim yap›yoruz. SonuçBir baflka seçenek, derginin kapak fiyat›n› arta, sat›lan dergi bafl›na elimize ortalama 3,5 YTL
t›rmak. En son çare bu olacak ama oraya gelmegibi bir fley geçiyor.
mek için direniyoruz ve direnece¤iz.
Basit bir aritmetik, 36.000 YTL’lik gideri karMD okurlar›ndan ricam, derginin tan›t›m›n›
fl›lamak için üç ayda en az 10.000 dergi satmam›z
yaparak sat›fl›n› art›rmalar›. Sat›fl yeterince artarsa
gerekti¤ini gösterir.
fiyat› da düflürürüz. Ne de olsa kâr amaçl› bir derfiimdi sat›fl›m›z› gözden geçirelim. Her yeni ç›gi de¤iliz. Hiçbir matematikçi bu iflten para kazankan say› ilk üç ayda 6500 sat›yor. Ayr›ca üç ayda
m›yor. Yegâne amac›m›z, bildi¤imiz az buçuk ma1500 kadar da eski say›lardan sat›yoruz. Demek ki
temati¤i gençlerle paylaflmak. ♦
üç ayda toplam 8000 kadar dergi sat›l›yor.
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