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BÜLTEN  36 |  ŞUBAT 2018

 Tarayıcınızdan açmak �ç�n
tıklayınız

Türk�ye Yayıncılık Sektörü 2017 Ver�ler�
 

Türk�ye yen� k�tap sayısı bakımından dünya

sıralamasındak� 11. yer�n� korudu. Sınav

değ�ş�kl�kler�n�n eğ�t�m yayıncılığına verd�ğ� zarar

neden�yle Türk�ye yayıncılık sektörünün

büyüklüğü 2,126 m�lyar dolardan 1,591 m�lyar

dolara düşerken, ülkem�z dünya yayıncılığında

pazar büyüklüğü bakımından 11. sıradan 16.

sıraya ger�led�. Türk�ye Yayıncılar B�rl�ğ�’n�n

hazırladığı Türk�ye Yayıncılık Sektörü 2017

ver�ler�n� ve sektör

büyüklüğünü buradangöreb�l�rs�n�z.

Uluslararası Yayıncılar Kongres� İç�n Yen�

Delh�’deyd�k
 

32. Uluslararası Yayıncılar Kongres� H�nd�stan

Yayıncılar Federasyonu’nun evsah�pl�ğ�nde Yen�

Delh�’de yapıldı. Kongre oturumlarında öne çıkan

konular şöyleyd�: tel�f hakları ve d�j�tal devler�yle

�l�şk�ler, f�k�rler ekonom�s� ve değer yaratımı

olarak yayıncılık, özel sektör-kamu �şb�rl�ğ�n�n

artan önem�, onl�ne edeb�yat, yapay zeka

teknoloj�ler� ve yazarlık, er�ş�leb�l�rl�k gündem�,

otosansür ve ed�toryanın yen�den bel�ren önem�,

https://mailchi.mp/turkyaybir/trkiye-yaynclar-birlii-blteni-ubat-712553?e=[UNIQID]
http://turkyaybir.org.tr/turkiye-yayincilik-sektoru-2017-verileri/#.Wpa1gmrLwdU
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yazar - yayıncı �l�şk�s�n�n güçlend�r�lmes�, okumayı

özend�rme stratej�ler�. “Ödüller ve Tanınırlık

Fayda Ed�yor mu?” başlıklı, Pr�x Volta�re 2017 ve

2018 sah�pler�n�n buluştuğu oturumda

Türk�ye’den Turhan Günay adına El�f Günay ve

Evrensel Basım Yayın adına Cav�t Nac�tarhan da

konuşmacıydı.

PISA ve Sab�t F�yat K�tapçıklarımız Postanızda
 

İstanbul K�tap Fuarı’nda düzenlenen “PISA 2015

Sonuçları Işığında Eğ�t�m Yayıncılığının Önem�”

panel�nde S�ngapur, F�nland�ya, Estonya’dan

eğ�t�m yayıncıları dünyada kal�tel� eğ�t�m �çer�ğ�yle

eğ�t�m başarısı arasındak� güçlü bağı ortaya

koymuşlardı. “"Güçlü ve Çeş�tl� B�r P�yasa

İç�n Sab�t K�tap F�yatı: Almanya Örneğ�"

panel�m�zde Almanya’dan hukukçu ve yayıncı

konuklarımızdan dünyanın en köklü sab�t k�tap

f�yatı s�stem�n�n nasıl �şled�ğ�n� ve sektörü nasıl

gel�şt�rd�ğ�n� d�nlem�şt�k. Panel kayıtlarından

hazırladığımız k�tapçıkları üye yayınevler�m�ze,

k�tabevler�, dağıtımcılar ve �lg�l� resm� kurumlara

gönderd�k. Paneller�n �k� d�ll� v�deolarını aşağıdak�

bağlantılardan �zleyeb�l�rs�n�z. 
 

PISA panel� 
 

Sab�t F�yat panel�

Karaden�z 4. K�tap Fuarı da Z�yaretç�

Rekoruyla Sona Erd�
 

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından,

Türk�ye Yayıncılar B�rl�ğ� �şb�rl�ğ�yle hazırlanan

Karaden�z 4. K�tap Fuarı, 25 Şubat 2018 Pazar

akşamı saat 19.00’da z�yaretç� rekoruyla sona

erd�. Fuar geçt�ğ�m�z yıla oranla yüzde 32 artış

göstererek 183.930 k�tapsevere ulaştı.

Z�yaretç�ler�n 48.000’� okullarıyla b�rl�kte gelen

öğrenc�lerd�. Karaden�z K�tap Fuarı’na 220

yayınev� ve s�v�l toplum kuruluşu katılırken, fuar

süres�nce düzenlenen kültür etk�nl�kler� ve �mza

günler�nde yüzlerce yazar okurlarıyla buluştu.

Fuarımıza gösterd�kler� �lg�den dolayı tüm

z�yaretç�ler�m�ze, katılımcılarımıza ve

https://www.youtube.com/watch?v=oRxKoPQkMMw&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=nYJb5RAnJD8&t=1806s%C2%A0
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yazarlarımıza teşekkür ed�yor, önümüzdek� yıl

tekrar b�r arada olmayı d�l�yoruz.

6. Ulusal Yayın Kongres� çalışmaları başladı
 

Cumhur�yet�n �lk yıllarından ber� düzenlenen

Ulusal Yayın Kongreler�n�n altıncısının Mayıs ayı

�çer�s�nde yapılması planlanıyor. Yayıncılık

sektörünün okuma kültürü, kütüphaneler, sansür,

yayıncılıkta devlet�n rolü, dağıtım sorunları g�b�

temel meseleler�n�n ele alınacağı ve �k� gün

sürecek Kongren�n çıktıları bağlayıcı olma özell�ğ�

taşıyacak. Derneğ�m�z, 2009 yılında düzenlenen

5. Ulusal Yayın Kongres� önces�nde olduğu g�b�

bu Kongre �ç�n de hazırlık çalışmalarına katılıyor.

Kongre ön hazırlık toplantılarına derneğ�m�z�

tems�len Parantez Yayınları tems�lc�s� Met�n Celal

Zeyn�oğlu ve Başkan Kenan Kocatürk katıldılar.

Met�n Celal Zeyn�oğlu 6. Ulusal Yayın Kongres�n�

hazırlayacak Yürütme Kurulu’nda Derneğ�m�z�

tems�l edecek. Ulusal Yayın Kongreler� hakkında

b�lg� ed�nmek �ç�n tıklayınız.

H�zmet İhracatçıları B�rl�ğ� Kuruluyor
 

Yayıncılık sektöründe tel�f �hracatının önümüzdek�

dönemde daha da artması �ç�n, sektörün �hracat

boyutuyla daha etk�n b�r şek�lde tems�l ed�lmes�

gerekt�ğ� yönündek� talepler Derneğ�m�z�n de

katıldığı toplantılarda Türk�ye İhracatçılar

Mecl�s�ne �let�lm�şt�. Tel�f satışı alanında

yayıncılığımızın kaydett�ğ� büyüme göz önüne

alındı ve Mecl�s çatısı altında H�zmet İhracatçıları

B�rl�ğ�n�n kurulması aşamasına gel�nd�.

Üyeler�m�zden gelen talepler�n B�rl�ğ�n

kurulmasında etk�l� olacağını düşünerek,

topladığımız d�lekçeler� Mecl�se �lett�k. H�zmet

İhracatçıları B�rl�ğ�ne üye olmanın faydalarını

anlatan sunum dosyasını buradan göreb�l�rs�n�z.
 

 

Kütüphane Haftası Yaklaşıyor
 

26 Mart-1 N�san 2018 tar�hler� arasında

kutlanacak olan 54. Kütüphane Haftası’nın ana

teması “Kültürel Değ�ş�m ve Kütüphaneler” olarak

http://www.ulusalyayinkongresi.gov.tr/
https://gallery.mailchimp.com/117ed3ab22a48970844e4937d/files/de489be1-b324-4ba4-aaed-597ad7cd3730/KulturHizmetleri%C3%9Cyelik_Bilgi_Sunumu.02.pptx
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bel�rlend�. Kütüphane Haftası İstanbul etk�nl�kler�

kapsamında, 26 Mart 2018 Pazartes� günü saat

10:00’da İstanbul Ün�vers�tes� Fen Fakültes�

Cem�l B�lsel Konferans Salonunda

gerçekleşt�r�lecek resm� açılış tören�nde Yılın

Okurları ve Kütüphane Dostu ödüller� de

sah�pler�n� bulacak. Hazırlık aşamasındak� etk�nl�k

programını buradan göreb�l�rs�n�z.

Aram Yayınları’na Baskın
 

Aram Yayınları’nın D�yarbakır'ın Kayapınar �lçes�,

Huzurevler� semt�nde bulunan bürosuna pol�s

baskın yaptı. Yayınev� yetk�l�ler�n�n verd�ğ� b�lg�ye

göre, sabah 6.00 sıralarında yapılan baskının

yayınev�nde çalışan �k� k�ş�ye yönel�k olduğu

söylend�. Baskın sırasında of�s eşyaları kırıldı,

yasaklama kararı olduğu bel�rt�len çok sayıda

k�taba el kondu.

“Osmanlı’da Oğlancılık” K�tabı da “Muzır”

Sayıldı
 

Üyem�z Kaynak Yayınları’ndan �k� yıl önce çıkan,

Rıza Zelyut'un "Osmanlı'da Oğlancılık" adlı

araştırma k�tabı Başbakanlık Küçükler� Muzır

Neşr�yattan Koruma Kurulu’nun 25 Ocak 2018

tar�hl� kararıyla “muzır neşr�yat” sayıldı.  Kurulun

kararında, “Toplumsal yaşamın düzenl� g�tmes�

�ç�n sadece yasalara uymanın yeterl�

olamayacağı, ortak değerler�n, görenek ve

gelenekler�n b�rleşt�r�c� gücünden de �st�fade

etmen�n lüzumlu olduğu, basın yayın araçlarının

bu ortak değerler� zayıflatıcı değ�l, güçlend�r�c�

yayınlarda bulunmasının geleceğ�m�z �ç�n öneml�

olduğu, k�tapta böyle b�r yayın anlayışının

ben�msenmed�ğ�" den�ld�. Kararın �ptal� �ç�n dava

açacak olan yayınev� konuyla �lg�l� basın

açıklaması yaptı.

Tunçay Çağlayan’ı Kaybett�k 
 

http://istanbulkutuphaneci.org/etkinlik-programi/%20%C2%A0
https://gallery.mailchimp.com/117ed3ab22a48970844e4937d/files/e233acec-95a8-49e7-88f4-b50d208b1b86/Bas%C4%B1n_A%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1_OSMANLI_DA_O%C4%9ELANCILIK.docx
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Çağlayan K�tabev� kurucusu, yayıncılığın

duayenler�nden ve üyem�z Tunçay Çağlayan’ı

kaybett�k. Tunçay Çağlayan’ın cenazes� 14 Şubat

2018 Çarşamba günü �k�nd� namazını müteak�p

Levent Afet Yolal Cam��nden kaldırıldı. A�les�ne,

yakınlarına ve yayıncılık dünyasına başsağlığı

d�ler�z.

Basında Türk�ye Yayıncılar B�rl�ğ�
 

Şubat ayında B�rl�ğ�m�zle �lg�l� basına yansıyan

haberlere web s�tem�zden ulaşab�l�rs�n�z.

IPA Şubat Bülten�
 

Uluslararası Yayıncılar B�rl�ğ�’n�n Şubat 2018 e-

bülten� �ç�n tıklayınız.

Türk�ye Yayıncılar B�rl�ğ�
 

İnönü Caddes� Opera Palas Apt. No.55 D.2
 

Gümüşsuyu, Beyoğlu / İstanbul
 

Türk�ye

http://turkyaybir.org.tr/subat-2018-basinda-turkiye-yayincilar-birligi/#.WpagrmrLwdU
https://mailchi.mp/internationalpublishers/ipa-newsletter-february-2018?e=92aa238bf2
http://www.twitter.com/turkyaybir
https://www.facebook.com/turkiyeyayincilarbirligi/

