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18 NİSAN 2019-12 EKİM 2021 DÖNEMİ YÖNETİM ORGANLARI
YÖNETİM KURULU
Başkan
Kenan Kocatürk (Literatür Yayıncılık Dağıtım Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.)
2. Başkan
Koray Seçkin (Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.)
Genel Sekreter
Erol Aydın (Siren Yayıncılık Müş. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.)
Sayman
Servet Düz (Bora Yayıncılık Dağ. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)
Üye
Mine Soysal (Günışığı Kitaplığı Yayıncılık A.Ş.)
Üye
Mustafa Nemutlu (Teknolist Bilg. Sistemleri Yazılım Yay. San. Tic. A.Ş.)
Üye
Süha Salan (Salan Yayınları San. ve Tic. Ltd. Şti.)
DENETİM KURULU
Emel Azdemir (Punto Kitap Hizmetleri Yayın, Dağıtım, Satış San. ve Tic. A.Ş.)
Ahmet Boratav (Ege Yayınları)
Ömer Şükrü Asan (ATT Basım Yayın Rek. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. )
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KOMISYONLAR
AKADEMİK YAYINCILIK KOMİSYONU

KÜLTÜR YAYINCILIĞI KOMİSYONU

Servet Sarıkaya (Pegem Akademi Yayıncılık
Eğ. Dan. Hiz. Tic. A.Ş.)

Erkan Akpınar (İletişim Yayıncılık Gazetecilik
Bas. Yay. San. ve Tic. A.Ş.)

Rıfat Çölkesen (Papatya Yayıncılık Eğit. Sist.
San. ve Tic. A.Ş.)

Nazlı Berivan Ak (April Yay. Kit. Kırt. Matbaa
Buji. Hed. Eşy .Oyun. Bilg. Malz. Ltd. Şti.)

Özer Daşcan (Anı Yayıncılık Eğitim
Danışmanlık Rek. Kırt. San. Tic. Ltd. Şti.)

Cüneyt Dalgakıran (Kronik Yayıncılık San. Tic.
Ltd. Şti.)

Bahadır Algın (Birsen Basım Yay. Dağ. Tic.
San. Ltd. Şti.)

Onur Öztürk (Ginko Kitap Ltd. Şti.)
Tahir Malkoç (Maya Kitap)

Ünal Sevindik (Phoenix Yayınevi)
KİTAP İTHALATÇILIĞI KOMİSYONU
ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINCILIĞI
KOMİSYONU
Gülgün Çarkoğlu (Doğan Egmont Yayıncılık
ve Yapımcılık Tic. A.Ş.)
Asya Çağlar Öztürk (Kelime Yayınları)
S. Baha Sönmez (SEV Yayıncılık Eğitim ve
Ticaret A.Ş.)
Çağla Acar (Abm Yayınevi ve Proje Hizm. Ltd.
Şti.)
İlkay Marangoz (Sigma Publishing Dan. ve
Org. Dış Tic. Ltd. Şti.)
EĞİTİM VE YARDIMCI KAYNAK
YAYINCILIĞI KOMİSYONU

Atınç Yılmaz (OXFORD Yayıncılık Ltd. Şti.)
Nicholas David Ebden (Cambridge University
Press Satış Destek Tic. Ltd. Şti.)
Faruk Dinç (Nüans Kitapçılık San. Tic. Ltd. Şti.)
YAYINCILIK STANDARTLARI VE DİJİTAL
YAYINCILIK KOMİSYONU
Atilla Akbaş (Pearson Eğitim Çözümleri Tic.
Ltd. Şti.)
Mustafa Arslantunalı (Pusula Yayıncılık
İletişim Yazılım İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.)
Barış Özkul (Birikim Yayıncılık A.Ş.)

İlhan Budak (Palme Yayın Dağ. Paz. İç ve Dış
Tic. Ltd. Şti.)
Yusuf Doğan (Delta Kültür Yayınevi Ltd. Şti.)
Mehmet Necip Ethemoğlu (YDS Yayıncılık
Derg. Org. ve Eğit. Hizm. Ölçme Değ. San. Tic.
Ltd. Şti.)
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18 NİSAN 2019-12 EKİM 2021 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI
18.04.2019 günü Park Bosphorus Hotel
İstanbul Sıraselviler Toplantı Salonu’nda toplanan Türkiye Yayıncılar Birliği 23. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde belirlenen
ve Nisan 2019-2021 Mayıs sonu arasında görev
yapacak Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim
Kurulu, 18.04.2019’da yaptığı ilk toplantısında:
Başkan: Kenan Kocatürk (Literatür Yayınları
Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.)
2. Başkan: Koray Seçkin (Seçkin Yayıncılık
San.Tic. A.Ş.)
Genel Sekreter: Özgür Akın (Yapı Kredi
Kültür Sanat Yayıncılık Tic. Ve San. A.Ş.)
Sayman: Servet Düz (Bora Yayıncılık Dağ.
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)
Üyeler: Tan Çağlayan (Çağlayan Kitabevi),
Mustafa Nemutlu (Teknolist Bilg. Sistemleri
Yazılım Yay. San. Tic. A.Ş.), Erol Aydın (Siren Yayıncılık Müş. Mümessillik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.)
şeklinde görev bölümü yaparak yeni dönem
çalışmalarına başladı.
Aynı toplantıda, Eğitim Yayıncılığı Komisyonu ile ilgili olarak Servet Düz, Kitap İthalatçılığı Komisyonu ile ilgili olarak Tan Çağlayan,
Kültür Yayıncılığı Komisyonu ile ilgili olarak Erol
Aydın, Akademik Yayıncılık Komisyonu ile
ilgili olarak Koray Seçkin, Yayıncılık Standartları ve Dijital Yayıncılık Komisyonu ile ilgili
olarak Mustafa Nemutlu, Çocuk ve Gençlik
Yayıncılığı Komisyonu ile ilgili olarak da Özgür Akın görevlendirilmiş; komisyonlar ilk toplantılarını yapmaya çağrılmış ve böylece yeni
dönem çalışmalarına başlanmıştır.
Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu bu
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çalışma dönemi içinde Yönetim Kurulu Toplantısı için 60 kez bir araya gelmiş; bu toplantıların 33’ü Dünya Sağlık Örgütü tarafından
Koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel risk
seviyesinin “yüksek” seviyesinden “çok yüksek” seviyesine çıkarılması, ülkemizde hastalığın seyir ve yayılma süreci, hastalığın yüksek
bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz
yaygınlaşmamış ve geliştirilmemiş olması sebepleriyle insan sağlığına yönelik önemli bir
tehdit oluşturması, toplu alanlarda hastalığın
yayılmasının daha hızlı ve kolay olması hususları da dikkate alınarak yüz yüze yapılmak yerine 7 kişi hazirun katılımı ile Zoom platformu
üzerinden çevrimiçi olarak yapılmıştır. Yönetim
Kurulu, alınan kararlar doğrultusunda aşağıda
sıralanan çalışmaları gerçekleştirmiştir.
Çalışma dönemi içerisinde Yönetim Kurulu
üyeliğinden ayrılan üye YKY Kültür Sanat Yayıncılık temsilcisi Özgür Akın yerine Günışığı Kitaplığı A.Ş. temsilcisi Mine Soysal’ın, firmadan
istifası sebebiyle Denetim Kurulu üyeliğinden
ayrılan Punto Kitap Hizmetleri temsilcisi Sabri İnal yerine Emel Azdemir’in, Yayıncılık Standartları ve Dijital Yayıncılık Komisyonu’ndan
şirket nevi değişikliği sebebiyle ayrılan Hasan
Özer (Özer Yayın Dağıtım) yerine Pusula Yayıncılık temsilcisi Mustafa Arslantunalı’nın, şirket
nevi değişikliği sebebiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Tan Çağlayan (Çağlayan Kitabevi) yerine Salan Yayınları temsilcisi Süha
Salan’ın, firmadan istifası sebebiyle Kitap İthalatçılığı Komisyonu’ndan ayrılan Cengiz Tuna
(Cambridge University Press) yerine Nicholas
David Ebden’ın üyelikleri kabul edilmiştir.
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DÖNEM İÇERİSİNDE KURULAN KOMİSYONLAR
ve ÇALIŞMA GRUPLARI
2019-2021 çalışma döneminde öne çıkan konularımız Yazılı Kültürü Koruma Yasalaştırma
Çalışmaları, telif hakları, yayıncılık ilkeleri, satış-dağıtım-tahsilat sorunları ve mesleki eğitimler oldu.
Yazılı Kültürü Koruma Yasalaştırma Çalışmaları; Bülent Oktay (Beyaz Balina Yayınları),
Koray Seçkin (Türkiye Yayıncılar Birliği İkinci
Başkanı, Seçkin Yayıncılık), Celal Metin Zeynioğlu (Parantez Yayınları), Servet Düz (Türkiye
Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Bora
Dağıtım), Erol Aydın (Türkiye Yayıncılar Birliği
Genel Sekreteri, Siren Yayınları), Mustafa Aksoy
(YAYBİR-Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama
Meslek Birliği Başkanı, Bulut Yayınları), Mustafa Karagüllüoğlu (Yeditepe Yayınları), Mehmet
Burhan Genç (Tonguç Yayınları), Emrah Kısakürek (Basın Yayın Birliği Başkanı, Büyükdoğu
Yayınları), Kenan Kocatürk (Türkiye Yayıncılar
Birliği Başkanı, Literatür Yayıncılık) ile AR-GE
ve Dış İlişkiler Uzmanımız Zeynep Atiker’den
oluşan çalışma grubunun muhtelif zamanlarda
düzenlediği istişare toplantılarıyla geliştirildi ve
taslak bir tasarı önerisi son haline getirilerek
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunuldu. Kenan Kocatürk, Celal Metin Zeynioğlu, Mustafa
Karagüllüoğlu, Mehmet Burhan Genç ve Zeynep Atiker ise taslakla ilgili koordineli biçimde
ilerleyerek yazışmaları takip ettiler, çalışma
grubunu düzenli olarak bilgilendirdiler.
Pandemiyle birlikte dijital ortamlarda
eser ve içerik paylaşımlarının artması sebebiyle yaşanan hak ihlallerine dikkat çekmek
amacıyla Çocuk ve Gençlik Yayıncılığı Komisyonumuzun desteğiyle sosyal medyada
#telifhakkıemekhakkı kampanyasını başlattık. Kitapların tamamı sosyal medyada paylaşılabilir mi? Kitap tanıtımı nasıl yapılmalı? Kitapların
kullanım izni kimden alınmalı? Kitap kullanımı
nasıl olmalı? gibi sorulara yanıtların örneklerle verildiği kampanya; yazarlar, yayınevleri ve
6

sivil toplum kuruluşlarından yoğun ilgi gördü.
Kampanya kapsamında Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından kitapseverlere yönelik bir mektup
da kaleme alınarak telif hakları konusunda temel bilgiler paylaşıldı. (bkz. sayfa 38)
Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada birçok sektörde olduğu gibi yayıncılık sektöründe de taciz, istismar, kapsayıcılık ve ayrımcılık konularında yaşanan olumsuz olaylara
dikkat çekmek, bu konulara ilişkin farkındalığı
artırmak amacıyla kapsamlı ve çok yönlü bir çalışma yaparak önemli bir doküman hazırladık.
Yönetim Kurulumuz ve profesyonel kadromuz
tarafından hazırlanan taslağı komisyonlarımızla
paylaşarak son haline getirdik ve “Yayıncılık İlkelerimiz” metnini Haziran 2021’de kamuoyuyla
paylaştık. (bkz. sayfa 41)
Üyelerimiz Erdal Karakaya (Doğan Egmont),
Levent Altunbek (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık), Ertuğrul Alpay (Ötüken Yayınları), Asım
Onur Erverdi (Dergah Yayınları), Osman Okçu
(Timaş Yayınları) ve Ali Koçyiğit (GNR Kitap)
oluşan satış, dağıtım ve tahsilat sorunlarına
ilişkin bir önceki dönem kurulmuş olan çalışma
grubu bu dönem de yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yaptı, hukuki süreçleri
takip etti.
2012’den bu yana farklı konu ve seviyelerde
organize ettiği eğitimlerle yayıncılık dünyasında nitelikli işgücünün artmasına katkıda bulunan derneğimiz, pandemi sürecinde de aralıksız
ve online olarak düzenlediği eğitimlerle birçok
kişiye ulaştı. Bu dönemde oluşturulan yeni eğitim başlıkları Kültür Yayıncılığı Komisyonumuzun da katkıları ve önerileri sonucunda son halini alarak başarıyla sürdürüldü.
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ÜYELERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
Bu çalışma dönemi içerisinde Derneğimize
başvuran 113 yayınevinin temsilcisi Yönetim
Kurulumuzca yeni üye olarak kabul edilmiş, 75
üyemizin bir kısmı Yönetim Kurulu kararıyla
üyelikten çıkartılmış, bir kısmı kendi istekleriyle üyelikten ayrılmış, şahıs firması iki üyemiz
ise vefat sebebiyle üyelikten çıkartılmıştır.
Dönem içerisinde, çağdaş şiirimizin öncü
isimlerinden küçük İskender, yayıncılık dünyamızla her daim çok yakın ilişkiler içinde
olan T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Haluk Dursun, Derneğimizin 19971999 yılları arasında Yönetim Kurulu’nda görev
yapmış üyemiz, yayıncı, editör, çevirmen Onur
Üyemiz Işıtan Gündüz, Öncü Kitabevi ve Öncü
Kitabevi Yayınları sahibi Zeki Öztürk, yazar ve
çevirmen Kâmuran Şipal, ABC Kitabevi ve ABC
Yayınları sahibi, sektörümüze uzun yıllar emek
vermiş eski üyemiz Artun Altıparmak, Yetkin
Basım ve Yayıncılık’ın ortaklarından Ziya Gülkök, çizgi roman yayıncısı ve eski üyemiz Tay
Yayınları temsilcisi Sezen Yalçıner, üyemiz Akçağ Yayınları sahibi Ahmet Hikmet Ünalmış,
Sol Yayınları’nın kurucusu, sektörümüze uzun
yıllar emek vermiş yazar ve şair Muzaffer İlhan Erdost, YEM Yayın Yazarı ve Yayın Danışma Kurulu üyesi, yazar, şair ve mimar Cengiz
Bektaş, çevirmen ve yazar Nihal Yeğinobalı, Söz Yayınları kurucusu, çevirmen ve yazar
Nevzat Erkmen, gazeteci, yazar, basın tarihçisi Orhan Koloğlu, akademisyen, felsefeci, çevirmen, şair ve yazar Oruç Aruoba, çevirmen
Yurdanur Salman, 20. yüzyıl Türk edebiyatının
en önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu, gazeteci-yazar Erbil Tuşalp, Ünite Bilgisi Dergisi
Yayınları sahibi yayıncı İsmet Özoğuz, Timaş
Yönetim Kurulu üyesi ve yayıncı Mustafa Kılıç, 68 kuşağının öncü isimlerinden, şair, yazar
ve yayıncı Abdullah Nefes, Altın Kitaplar’a
yıllarca önemli katkılar sunan Oya Alpar, Yaba
Yayınları sahibi, öykü ve oyun yazarı Aziz Aydın Doğan, Limasollu Naci Öğretim Yayınları
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kurucusu Naci Limasollu’nun eşi Adviye Vedia
Limasollu, tiyatrocu, yazar, şair ve yayıncı Ferhan Şensoy, mimar, mimarlık tarihçisi,
akademisyen, yazar ve 29. İstanbul Kitap Fuarı
Onur Yazarı Prof. Dr. Doğan Kuban vefat etmişlerdir.

Î YENI ÜYELER
Cüneyt Erden Heper/Larus Yayınevi ve Tic.
A.Ş., Engin Özüduru/Eolo Eğitici Oyuncak Paz.
San. ve Tic. Ltd. Şti., Sibel Oral Özyaşar/Kıraathane Basın Yayın Org. Ltd. Şti., Fırat Gündoğan/Seviye Yayıncılık ve Eğitim Kurumları Ltd.
Şti., Reha Özer/Trend Kitap Kırtasiye Turz. ve
Eğitim İşl. Tic. Ltd. Şti., Murat Tuncel/İstanbulnet Bilgisayar Yayıncılık Turizm Seyahat Gıda ve
İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Murat Zafer Özdal/
Özgün Çağdaş Eğitim Kültür Sağ. Ürün. Tic. A.Ş.,
Orhan Ermiş/Lades Kitap Yayın Pazarlama San.
ve Tic. Ltd. Şti., İsmail Güllü/İsem Yayıncılık Basım Dağıtım Eğitim Ticaret Ltd. Şti., Mustafa
Selim Kondu/Mega Basım Yayın San. Tic. A.Ş.,
Kadir Toprakkaya/K-İletişim Kadir Toprakkaya Basın Yayın ve Tan. Hizm., İsa Murat Savaş/
KVA Yayıncılık A.Ş., İrem Çağıl Tütüncü/Sinek
Sekiz Yayıncılık Gıda Dan. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.,
Mustafa Karagüllüoğlu/Yedipınar Basım Yayın Dağ. Reklam Ve Dış Tic. Ltd. Şti., Ömür Yıldırım/Siyer Basım Yayın Dağ. San. ve Tic. Ltd.
Şti., Ayşegül Kılınç/Kida Kitap Yayın Dağıtım
ve Tic. A.Ş., Kenan Karahan/Md Basım San.
ve Tic. Ltd. Şti., Metin Solmaz/Overteam Bilgi Tekno. İlet. ve Reklam. Ltd. Şti. Orhan Zeki
Yıldız/Özel Taç Eğitim Öğretim Hizm. Dan. Ve
Yay. San. Tic. Ltd. Şti., Caner Bahçeci/İntibak
Eğitim Yay. Ve Bilişim Hizm. Ltd. Şti., Can Öz/
Socrates Dergi ve Dijital Yayıncılık San. Ve Dış.
Tic. A.Ş., Mustafa Erdem/Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş., Adnan Çelik/Mehring Yayıncılık-Adnan Çelik, Osman Kaplan/
Rasyonel Yayınları Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Fatih
Uzun/Monera Bilgi Teknolojileri Basım Yayın ve
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Tic. Ltd. Şti., Muhammed Sabri Yaradılmış/
Zeka Çocuk Akademisi Eğitim Dan. Yazılım ve
Yay. Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Özgür Eğmir/
Patik Kitap Yayın Dağıtım-Özgür Eğmir, Özüm
Şahin/Ölçek Yayıncılık Eğitim Hiz. Org. Tur. E
Tic. İth. İhr. ve San. Ltd. Şti., Eda Serdaroğlu
Daş/Pötikare Yayıncılık Basım Dağıtım Pazarlama Ltd. Şti. Pakize Esra Şanal/Meraklı Tilki
Kitaplığı-Pakize Esra Şanal, Teoman Eryılmaz/
KR Kitap Satışı ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. Yusuf
Ziya Aydoğan/Eğitim Yayınevi Basım Yayın ve
Dağıtım-Yusuf Ziya Doğan, Zehra Elçin Özdener/Sujala Yayıncılık Eğitim Sağlık Spor Danışmanlığı Tic. A.Ş., Gökhan Alperen Bayrak/
Yediveren Yayınları Eğitim Hizm. Tic. Ltd. Şti.,
Raşit Kuru/Tandem Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.,
Ahmet İzci/Flamingo Yayınları San. Tic.Ltd. Şti.,
Emrullah Köker/Kaşif Çocuk Yayınları-Emrullah Köker, Fatih Kaplan/Kurmay Kitap Yayın.
Dağ. Bilg. Kırt. Ürünl. İnş. Paz. San. ve Tic. Ltd.
Şti., Turan Dikmetaş/Testfen Eğitim Yayınları
Tic. A.Ş., Emine Çepniler/Masal&Seramik Evi
Yayınları-Emine Çepniler, Gamze İyem/Masa
Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi-Gamze İyem,
Sadık Albayrak/Yeni Gelen Yayınları-Yurdanur
Albayrak, İsmet Gülseçgin/Guru Yapım Prod.
Ltd. Şti. Gönül Damla Güven/Ds Group Basım,
Dan., Reklam, İth., İhr., San. Ve Tic. A.Ş., Öner
Döşer/Astroart Astroloji Dan. Hediyelik Eşya
ve Takı Mlz. San. Tur. Yayın Org. Paz. Tic. Ltd.
Şti., Önder Doruk/Krm Danışmanlık Yayıncılık Medya İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Pelin Yılmaz
Özensel/Nemesis Yayıncılık Hizm. Tic. A.Ş.,
Murat Duman/Kafdav Yayıncılık İşletmesi,
Murat Sonsöz/Analiz Dergisi Yayıncılık Eğitim
Basın, Basım, Dağıtım Tic. Ltd. Şti. Şeyma Elkıt/
Kadran Medya Yayıncılık-Şeyma Elkıt, Volkan
Topal/Azza Yayıncılık A.Ş., Bektaş Kızılocak/
Dönüşüm Yayınları-Bektaş Kızılocak, Anna Turay Turhan/Arden Yayıncılık İletişim Org. Prod.
Ltd. Şti., Ferit Resuloğulları/Vizetek Yayıncılık
San. Ve Tic. Ltd. Şti., Büşra Merve Üney Demir/Epona Yayıncılık Eğitim Dan. Ltd. Şti., Abdulkadir Budak/Yazılı Kâğıt Yayın ve Reklam
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Ajansı-Abdulkadir Budak, Muhammed Savaş
Bayındır/Akademisyen Eğitim Dan. Yay. Hizm.
A.Ş., Kaan Serttaş/Paragon Yayıncılık San. Ve
Tic. A.Ş., Yavuz Birtane/Mavi Gök Yayınları-Yavuz Birtane, Salih Yavuz/Günötesi Yayıncılık
İletişim Ltd. Şti., Mehmet Şahin/Ratıng Academy Arge Yazılım Yay. Eğitim Dan. Ve Org. Tic.
Ltd. Şti., Mustafa Dermanlı/Bozcaada Mendirek-Mustafa Dermanlı, Kerem Balyemez/
Yaşam ve Spor Yayıncılık Reklam Bilg. Bilişim
Tic. San. Ltd. Şti., Halil Okur/Fencebir Yayıncılık Eğitim Hizm. A.Ş., Necati Bayram/Özgürlük
Yolu Vakfı, Hayri Yavuz/Hiperlink Eğitim İletişim Yay. San. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti., Celal Özkan/
Info Basım Yayın Kitap Dağıtım A.Ş., İbrahim
Kıvanç Çınar/Informascope Bilişim Tekn. Yay.
Tic. Ltd. Şti., İsmet Gülseçgin/Sarmal Kitabevi-İsmet Gülseçgin, Hasan Tanır/İlkumut Eğitim Merkezi Tic. Ltd. Şti., Armağan Altun/Abra
Basım Yayın Dan. Ve Sağlık Hizm. Ltd. Şti., Harun Osmanoğulları/Motto Ticaret-Harun Osmanoğulları, Halil İbrahim Yakar/Gazikültür
Sanat Ürünleri Tic. ve Turizm A.Ş., Berk İmamoğlu/Storytel Turkey Yayıncılık Hizm. A.Ş.,
Özgen Danyal/Hayal Yayıncılık Telif Ajansı
Bas. Yay. ve Çev. Hizm. Ltd. Şti., Veli Murat Tulga/Galeati Yayıncılık-Veli Murat Tulga, Bülent
Özçelik/Nika Yayınevi Basım Yayın Matbaacılık
Dağıtım Reklam Eğitim Dan. Tic. Ltd. Şti., Emin
Altunboğa/Başarı Dağıtım Kitap Kırt. Yayıncılık ve Tic. A.Ş., Sevil İnce/Yegane Kitap-Sevil
İnce, Muhlis Yaşa/Atlas Grup Kit. Yay. Dağ ve
Tic. Ltd. Şti., Saniye Ezgi Akyıldız/Porsuk Kültür-Saniye Ezgi Akyıldız, Bahar Şen Kazancı/
İlksatır Yayınevi Tic. Ltd. Şti., Ali Cenk Gülce/
Tefrika Yayıncılık Tic. Ltd. Şti., Bünyamin Aydemir/Atatürk Üniv. Rektörlüğü Yayınevi Müdürlüğü Döner Sermayesi, Sultan Orhan/Tkm
Akademi Eğitim Yayıncılık Bilişim Dan. San. Ve
Tic. Ltd. Şti., Aydın Tekin/Eğiten Kitap Yay.
Org. Ltd. Şti., Talha Dereci/Lignor Kültür Sanat
Yay. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Funda Lena Nazik/
Lena Mama Yayıncılık Tic. A.Ş., Erhan Kaleli/
Kaleli Medya Yapım Yayın Eğit. Dan. San. ve Tic.
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Ltd. Şti., Savaş Korkmaz/İzge Basın Yayın Eğt.
Öğrt.İml. Paz. İnş. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Hasan
Özer/Özer Yayınları Ltd. Şti., Bülent Elitok/
Suus Basım Yayım İnternet Dağ. Hizm.-Bülent
Elitok, Ali Atıf Bir/Aabir Yayın Dağıtım Danışmanlık Eğitim ve Arş. Hizm. Tic. A.Ş., Timuçin
Seyit Güneş/Ayrıksı Kitap-Özkan Özdem, Cihan Bahadır Gürelik/Yağmur İnteraktif Eğitim
Yay. Bilg. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Fatih Kamer
Anda/Pako Basım Yay. Özel Eğit. ve Org. Hizm.
San. ve Tic. Ltd. Şti., Ayşen Boylu/Homer Kitabevi ve Yayıncılık Ltd. Şti., Erdoğan Boz/Koyusiyah Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Şener
Boztaş/Lejand Yayıncılık ve Org. Tic. Ltd. Şti.,
Selda Çilingir/Süperlatif Yayıncılık Dan. Dağ.
ve Paz. Ltd. Şti., Mahmut Abdülsemetoğlu/
Lis Basın Yayın Org. Rekl. San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Mustafa Tarık Gümüşkaya/Vize Akademik
Dan. Eğitim Öğrt. Bas. Yay. Sağlık İml. Oto San.
ve Tic. Ltd. Şti., Nihat Polat/P Kitap ve Reklam Ajansı-Nihat Polat, Kamil Akdoğan/Akdoğan Yayınevi-Kamil Akdoğan, Oğuzhan Yiğit/
Kitapiste Yayın Dağıtım Kırt. Paz. Tic. Ltd. Şti.,
Ferruh Gençer/Pan Yayıncılık San. ve Tic. Ltd.
Şti., Murat Oğurlu/Kolektif Kitap Bilişim ve
Tasarım A.Ş., Cem Demirezen/Abaküs Kitap
Yayın Eğitim Ltd. Şti., Seçkin Erdi/İstos Yayıncılık Araştırma Eğitim Organizasyon Yapım ve
Danışmanlık Ltd. Şti., Gökhan Boztaş/Kariyer
Yayınevi Kitabevi Yayın Eğitim Danışmanlık Tic.
Ltd. Şti. Samet Güneş/Data Kitabevi Kırt. Yay.
Dağ. Öz. Eğt. Bil. İnş. Paz. İth. İhr. San. ve Tic.
Ltd. Şti., Cemil Tan Çağlayan/Çağlayan Kitabevi ve Eğitim Çözümleri Tic. A.Ş.

Î TEMSILCI DEĞIŞIKLIKLERI
Derneğimiz üyesi 16 yayınevi, Dernek temsilcilerini değiştirerek üyeliklerine devam etmişlerdir. Temsilcilerinde değişiklik yapan yayınevlerimiz ve yeni temsilcileri şunlardır: Altuğ
Aktaş/Pena Kitap Yayınları San. ve Tic. A.Ş.,
Abdulaziz Mungan/Cem İzmir Yayınevi Basım
Dağ. Paz. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Cem Tüzün/İstanbul Bilgi Üniv. İktisadi İşletmesi, Gök24. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu

sal Aslan/5 Renk Eğitim Dan. Yayıncılık San.
Tic. Ltd. Şti., Faruk Akhan/Dedalus Yay. Org.
ve Tic. Ltd. Şti., Serpil Tütüncü/Dahi Yayıncılık
A.Ş., Mert Çanga/Kafa Grup Reklam Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Emel Azdemir/Punto
Kitap Hizm. Yayın Dağ. Satış San. ve Tic. A.Ş.,
Erdeniz Türkmen/Teas Yayıncılık A.Ş., Ayça
Derin Karabulut/Kafa Grup Reklam Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Sevgi Alişarlı/Kılavuz
Kitap Yayın Eğitim İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd.
Şti., Mehmet Mithat Gürdal/BÜTEK Boğaziçi
Eğitim Turizm Teknopark Uyg. ve Dan. Hizm.
San. Tic. A.Ş., Baran Kaya/Bilgi Yayınevi Basım
Dağıtım Kitabevi ve Kırt. A.Ş., Nazife Önkal/
Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık Paz. A.Ş.
(Doğan Müzik Kitap Mğz. ve Paz. A.Ş.), Nicholas David Ebden/Cambridge University Press,
Kemal Işık Kansu/Yenigün Haber Ajansı Basın
ve Yayıncılık A.Ş.

Î ÜYELIKTEN KENDI ISTEKLERIYLE
AYRILANLAR
Filiz Çiçek Bil/Türkiye Bilimler Akademisi
(Tüba), Gökhan Alperen Bayrak/Yediveren
Yayınları Eğitim Dağıtım Tic.- Gökhan Alperen
Bayrak (şirketin nev’i değişikliği), Raşit Kuru/
Meram Yayın Dağıtım Paz. San. Tic. Ltd. Şti.,
Özgür Güvenç/Çakıltaşı-Nemesis Yayıncılık ve
Eğit. Hizmetleri (şirketin nev’i değişikliği), Rıfat
Yavuz/Bilim Teknik Kitabevi, Ahmet Mithat
Kılıçoğlu/Turhan Polat Eğitim Vakfı İktisadi
İşletmesi, Nermin Mollaoğlu Demirtaş/Kalem Telif Hakları Yay. Org. Rek. Tur. Tic. Ltd. Şti.,
Nesibe Başol/Minval Yayınları-Nesibe Mumcu,
Fulya Kanbek/Aygaz A.Ş., Nuri Çömez/Akıllı
Adam Bas. Yay. Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hasan
Özer/Özer Yayın Dağıtım-Hasan Özer (şirketin
nev’i değişikliği), Alişan Cengiz/Gerekli Şeyler
Yayıncılık Alişan Cengiz ve Ortağı, Ali Atıf Bir/
Aabir Tanıtım Basım Yayın ve Dağıtım Hizmetleri San. ve Tic. Ltd Şti. (şirketin nev’i değişikliği), Funda Lena Nazik/Lena&Mama Yayıncılık-Funda Lena Nazik (şirketin nev’i değişikliği),
Selda Çilingir/Tekir Kitap Selda Çilingir (şirketin
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nev’i değişikliği), Murat Oğurlu/Kolektif Kitap
Bilişim ve Tasarım Ltd. Şti. (şirketin nev’i değişikliği), Ferruh Gençer/Pan Yayıncılık Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi (şirketin nev’i değişikliği),
Cemil Tan Çağlayan/Çağlayan Kitabevi-Cemil
Tan Çağlayan (şirketin nev’i değişikliği).

Î ÜYELIKTEN ÇIKARILANLAR
Bu çalışma dönemi içerisinde değişik tarihlerde yapılan bildirimlere rağmen üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen 55 üyemiz
tüzüğümüzün Madde 5 ve 6. fıkraları gereğince
Yönetim Kurulu kararları ile üyelikten çıkartılmışlardır. Bu üyelerimiz:
Turhan Özüduru/Yapa Yayın Pazarlama,
Cengiz Özgün/Yaz Yayınları-Cengiz Özgün,
Hüseyin Erkan/Dilem Yayınevi, İbrahim Arıkan/Mef Kitap Yayıncılık, Aydın Ilgaz/Çınar
Yayıncılık Reklamcılık Ajans ve Dan. Ltd. Şti.,
Erendiz Kasnak/Kastaş Yayınevi-Erendiz Kasnak, Refik Tabakçı/İmge Kitabevi Yayıncılık
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sabri Kabalcı/Kabalcı
Kitabevi Dağıtım Pazarlama Ltd. Şti., Muzaffer
Erdoğdu/Pencere Yayınları-Muzaffer Erdoğdu,
Ahmet Önal/Peri Yayınları-Ahmet Önal, Ramazan Tortop/Top Yayıncılık Ltd. Şti., Hakkı
Burçin Kimmet/Nisan Yayınları, Ahmet Deniz/Akademi Yayın Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Metin Kuru/Prizma Pres Mat. Yay. A.Ş., Namık
Kemal Atalay/Dharma Yayıncılık Reklamcılık Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Davut Mülayim/Atp
Araştırma Tanıtım Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Cengiz
Özakıncı/Nuhun Gemisi Kültür Sanat Yay. San.
Tic. Ltd. Şti., Osman Yeşil/Yar Yayınları-Osman
Yeşil, Hüsnü Karanfil/Best Kitap Kaset Kırtasiye, Recai Kaya/On Dil Öğretim Yayıncılık
ve Tic. A.Ş., E. Özgür Çakmak/Bilsa Yayıncılık
San. Tic. Ltd. Şti., Mehmet Kahraman/İz Yayıncılık, Muhittin Salih Eren/Eren Yayıncılık
Kitap Dağ. Tic. ve San. Ltd. Şti., Çağlayan Eren/
Cemre Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti., Mehmet Turgay Erol/Kaptan Yayıncılık, Durmuş
Ali Gültekin/Bizim Kitaplar Yayınevi, Özler
Aykan/Özler Aykan Tanıtım ve İletişim Hizm.,
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Ülkü Gündoğdu/Kaldıraç Yayınevi, Ömer Gökalp/Asır Ajans, Adil Yüksel/İkinci Sayfa Basın
Yayın Dağıtım-Adil Yüksel, Mustafa Demirtaş/Farklı Yayıncılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., Hüseyin Canikli/Bahar Yayınevi San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Bahattin Durmuş/Kavram Özel Eğit.Hizm. Ve
Turizm İşletmeleri A.Ş., Ümit Yaşar Ayoğlu/Şiir
Çocuk Yayın Eğitim Araç ve Gereçleri Tic. Ltd.
Şti., Ömer Metinyurt/Avrupa Tıp Kitapçılık
Ltd. Şti., Oktay Özdemir/Opus Kültür Sanat
Yay. Film Müzik Org. Eğt. Turz. Rekl. Hizm. San.
Ltd. Şti. (Kırmızı Yay.), Melih Güçlü/Fil Yayınevi Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Mehmet Gözüpek/Laika Yayıncılık Kitapçılık Tic. Ltd. Şti.,
Coşkun Doğan/Dörtrenk Yayıncılık Eğit. Öğrt.
Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Muzaffer Başoğul/Yenileşim Akımı Basın Yayın Tanıtım Tic.
Ltd. Şti., Ulaş Doğan/Burcu Eğitim Danışmanlık Yayıncılık Ltd. Şti., İsmail Arlı/Bizim Avrasya Yayıncılık Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Suat
Yılmaz/Ajans 2023 Yapım Yayın Rek. ve Org.
Hizm. Ltd. Şti., Hakan Çakmak/Ekstrem Dershanesi Özel Eğit-Öğr. Kur. Yayıncılık Tic. A.Ş.,
İbrahim Horuz/Doğu Kitabevi, Sinan Çınar/
Marifet Medya Basın Yayın Gazetecilik Turizm,
Hürriyet İpek İşbitiren/Klett Yayıncılık Ltd.
Şti., İsmet Demir/Babıali Kültür Yayıncılığı San.
ve Tic. A.Ş., Ahmet Aziz Nesin/Düşün Yayınevi-Ahmet Aziz Nesin, İsmail İzinli/Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. A.Ş., Nejla Güney/
Kanes Yayınları, Levent Tatkan/CY Yayıncılık,
Tuğçe Çambel/Dünya Ağacı Kitap Bas. Yay.
Prod. San. Tic. Ltd. Şti., Haldun Yavaş/Hazar
İletişim Tanıtım ve Yayıncılık A.Ş., Funda Önkol/Kırmızı Korsan Basım Yayın Dağıtım Rek ve
Tel. Hak. Tic. Ltd. Şti.	

Î VEFAT SEBEBIYLE ÜYELIKTEN
ÇIKARILANLAR
Ali Enver Ercan/Komşu Yayınevi-Ali Enver
Ercan, Ayten Keçeci/Grapho-Englısh Limasollu
Naci Öğretim Yayınları-Adviye Vedia Limasollu.
Derneğimizin 14 Eylül 2021 tarihi itibariyle
422 üyesi bulunmaktadır.
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Î ONURSAL ÜYELIK TÖRENINI
GERÇEKLEŞTIRDIK
Süreli ve süresiz yayın ve yayın dağıtımcılığı mesleğinin, ülkenin fikir ve sanat hayatının
gelişmesinde aktif rol almış, Türkiye Yayıncılar
Birliği’ne maddi-manevi önemli destek sağlamış, yayıncılık ve dağıtımcılık mesleğini bırakmış ve bu meslekte yirmi tam yılını doldurmuş
olan yayınevi sahiplerine ve özel kuruluş çalışanı yayıncılarımıza Onursal Üyelik verdiğimiz
töreni 18 Eylül 2019 Çarşamba günü gerçekleştirdik.
Törende Onursal Üyelik verilen isimler;
Ahmet Polat (Polat Kitapçılık), Atıl Ant (Afa
Yayınları), Aydın Ilgaz (Çınar Yayınları), Aytaç
Seçkin (Seçkin Yayıncılık), Cengiz Özgün (Bil
Dağıtım ve Yaz Yayınları), Cengiz Yaşar (Özyürek Yayınları), Ebubekir Erdem (Erdem Yayınları), Emrah Özpirinçci, Erol Ünal Karabıyık
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(Üner Yayıncılık), Ezel Erverdi (Dergah Yayınları), Işıtan Gündüz (Sarmal Yayınları), Mehmet
Ali Uğur (Cem Yayınları), Mesih Kotil (Ders
Kitapları A.Ş.), Nihat Emeksiz (Gündüz Yayınları), Niyazi Şimşek (Şimşek Yayınları), Rahmi
Arıkan (Beta ve Arıkan Yayıncılık), Raşit Cavaş,
Recai Akpul (Serhat Yayınları), Turhan Günay
(Cumhuriyet Kitap), Uğur Gergin (Golden Medya Yayıncılık), Ünsal Gündoğan (Özgün Yayınları), Yaşar Cengiz Algın (Birsen Yayınevi) ve
Ziyaettin Büyükkoyuncu (Bu Yayınları) oldu.
Ayrıca, 18 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 23. Olağan Genel Kurul’da teşekkür plaketi
verdiğimiz Turhan Özüduru (YAPA Yayınları),
Erol Erduran (Remzi Kitabevi), Aygören Dirim (Esin Yayınevi), Atıl Ant (AFA Yayınları) ve
eski Genel Koordinatörümüz Akın Dirik’i de 29
Ağustos 2019 16 nolu Yönetim Kurulu kararıyla
onursal üye kapsamına aldık.
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MEVZUATA VE YASAL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
Yeni çalışma dönemimizde de gündemimizin
birinci maddesini “Yayıncılık Sektörünün Sorunları” oluşturdu; sorunlarımızın çözümü için
çalışmalar dönem boyunca sürdürüldü.

Î KDV KONUSUNDA YAŞANAN
GELİŞMELER
KDV İadelerine İlişkin Bilgilendirme
Toplantısı Yaptık
Üyelerimizi yakından ilgilendiren KDV İadeleri, Mahsup İşlemlerinin Uygulanması ve Karşılaşılan Sorunlar konulu bilgilendirme toplantılarımızı 18-19 Haziran 2019 tarihlerinde üç
oturumda gerçekleştirdik. KDV iade ve mahsup

işlemlerinin detaylı olarak ele alındığı toplantılarda katılımcılar uzmanlara soru sorma fırsatı yakaladılar. Toplantıda Mali Müşavir Tayfun
Akkor mevzuata yönelik bilgi verirken, Teknolist A.Ş. muhasebe yetkilisi Osman Erdem ise
üyelerimizin uygulamaya yönelik sorularını yanıtladı.
Dijital Yayıncılığın ve Boyama
Kitaplarının KDV’den Muaf Tutulması
için Gelir İdaresi Başkanlığı’yla
Görüşerek Talepleri Yazılı Olarak İlettik
Dijital yayıncılığa ve boyama kitaplarına da
basılı kitaplarda olduğu gibi KDV muafiyeti
getirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir Bayrakdar ile yayıncılık sektörü
dernek ve meslek birlikleri adına görüştük. Taleplerimizi içeren yazı Türkiye Yayıncılar Birliği,
Basın Yayın Birliği, Yayıncı Meslek Birlikleri Federasyonu, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği,
Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği, Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği, Ders Kitapları Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği ve
Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği’yle ortaklaşa
kaleme alınarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletildi.

Sayın Bakanımız,
Covid-19 salgını birçok sektörü olduğu gibi yayıncılık sektörünü de olumsuz etkilemiştir.
Sektörümüzün salgın öncesi içinden geçtiği kâğıt ve ham madde ürünlerinin maliyetindeki artışlar, salgınla birlikte daha da büyümüştür. Salgın sonrasında da sektörümüzün eski
performansını yakalaması için bir süreye ihtiyaç olacaktır. Son zamanlarda salgının etkisiyle
yayıncılarımız e-kitap ve sesli kitap gibi farklı formatlara yeniden yönelmişlerdir. Okurların
ve kütüphanelerin bu mecralara talepleri artmış; evde kalan okurlarımız çocuk ve ilkgençlik
kitaplarını, ülkemiz yayıncılığının %54’ünü temsil eden eğitim ve yardımcı kaynak kitaplarını
online mecralardan okuma ve kullanma eğilimindedirler. Bu ciddi artışın süreklilik göstereceği de aşikârdır.
E-kitap, sesli kitap, elektronik veritabanları ve uzaktan eğitim portalları ve bu portallara
abonelikler ülkemizde çok geniş bir kitlenin uygun bir fiyatla, çok geniş bir kitap çeşidine,
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istediği zamanda ve ülkenin her yerinden ulaşabilmesi için önemli bir fırsat yaratmaktadır.
Geçtiğimiz yıllarda bu türden dijital yayınlara uygulanan KDV oranı basılı kitapta olduğu %8
idi. 2018 yılında yapılan doğru bir düzenlemeyle basılı kitap KDV’den muaf tutulurken dijital
yayınlardaki KDV %8 olarak kalmıştı. Daha sonra bu oran 2019 yılında %18’e çıkarıldı. Arttırılan vergiler bugün yazılı kültüre erişimi kolaylaştıran ve gelişmekte olan bu alanı büyük
ölçüde sekteye uğratmıştır. Dünyanın pek çok ülkesinde ise yukarıda saydığımız dijital alanlar, KDV’den muaftır.
1 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma
Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”la e-kitapta KDV oranlarının %18’den %8’e
düşürülmesi sektörümüz açısından olumlu bir gelişmeydi. O dönem gündemde olan FATİH
projesi gibi projeler başta olmak üzere dijital yayıncılık alanında önemli bir teşvik rolü oynamıştı.
Ancak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren değişiklik yapılarak artırılan, e-kitap, sesli kitap,
elektronik veritabanları ve uzaktan eğitim portallarında uygulanan %18 oranındaki KDV, dijital yayıncılık pazarının gelişmesinde bir engel teşkil etmektedir. Yeni yatırımların yapılabilmesi, bu alanların gelişebilmesi için basılı kitaptaki gibi bu alanlara da KDV muafiyeti getirilmesi
konusunda desteğinizi bekliyoruz.
Dijital kitaplarla ilgili KDV muafiyeti getirilmesi yönündeki talebimiz yanında basılı kitaplardaki KDV muafiyeti ile ilgili uygulamada yaşanan sorunların ve tereddütlerin çözüme
kavuşturulması beklenmektedir.
Şöyle ki; öğretmen ve öğrencilerin bazı basılı kitaplara erişimlerinde ve teminlerinde KDV
uygulamasına ne yazık ki devam edilmektedir. Boyama kitaplarının, çizgi çalışmaları ve etkinlik kitaplarının, akıllı defterlerin, yaprak testlerin vb. telifli eserlerin diğer basılı kitaplar gibi
KDV’den muaf olması gerekirken, uygulamada muafiyet kapsamı dışında bırakılmaktadır.
Bu eserlere yayıncılarımız ISBN almakta ve sayfa sayısına göre bandrol yönetmeliğine uygun
bandrol tatbik edilmektedir.
Eğitim ve öğretimin pandemi nedeniyle uzaktan eğitim modeliyle yapılması, eğitim materyallerine olan ihtiyacın daha da artmasına sebep olmuştur. Eğitimde fırsat eşitliğinin
sağlanması için KDV muafiyetinin eğitimi destekleyici nitelikteki bu kitaplara da uygulanması
gerekmektedir. Bu eserlerin de temininin kolaylaştırılması ve sektördeki karmaşıklığın netleştirilmesi amacıyla KDV muafiyetinde gerekli düzenlemenin yapılmasına ve uygulama birliği
sağlanmasına sektör olarak ihtiyaç duymaktayız.
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Stok Affına Yönelik Kanun Maddesi
Teklifimiz Meclis’ten Geçti
Haziran ayı başında TBMM’de görüşülen
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Teklifinde, KDV’nin kitap ve dergilerde
tam istisna kapsamında %0 olarak uygulanması
nedeniyle sektörümüz stok affından yararlanamamaktaydı. Yapılan işin doğası gereği büyük
bir stokla çalışan ve son yıllarda artan enflasyon nedeniyle stok değerlemeleri hızla aşınan
üyelerimizin devletin tüm sektörlere tanıdığı
böyle bir imkândan yararlanamaması çok ciddi
bir kayıp olacaktı.
Kitap ve dergilerin de çıkacak Kanunda stok
affı kapsamına alınması için, İkinci Başkanımız
Koray Seçkin ve Üyemiz Erdem Yayınları temsilcisi Yunus Erdem’in girişimleriyle ek bir fıkra
teklifi hazırlandı ve genel kurul görüşmelerinde
kanuna eklenmesi için gerekli girişimlerde bulunuldu. 3 Haziran 2021 tarihinde Mecliste kabul edilen 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanunun 6. maddesine eklenen d fıkrasıyla, yayıncıların kayıtlarında yer
almayan emtianın da kayıt altına alınabilmesi
sağlandı. Kanun 9 Haziran 2021 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanuna eklenen fıkra:
d) Mükellefler işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan basılı kitap ve sü-

reli yayınları, kendilerince veya bağlı oldukları
meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel
üzerinden %4 oranında katma değer vergisi hesaplamak ve bu fıkranın (a) bendindeki sürede
ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan
ederek ödemek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Ödenen bu vergi hesaplanan katma değer
vergisinden indirilebilir, ancak iadeye konu edilemez. Bu emtia için 3065 sayılı Kanunun 9 uncu
maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz.

Î YAYINCILARIN ÜZERİNDEKİ VERGİ
YÜKÜNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
Boyama kitapları, aktivite kitapları, test kitapları ve bulmaca kitaplarına da diğer kitaplarda olduğu gibi vergi istisnası getirilmesine
ilişkin talebimizi Gelir İdaresi Başkanlığı’na ilettik. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından hazırlanan Katmadeğer
Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlanarak Haziran 2021’de yürürlüğe girdi. Tebliğ,’in
7. Maddesine (II/B-17.1.) “mevzuat seti kitapları”
ibaresinden sonra gelmek üzere”, Uluslararası
Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları” ibaresi eklendi. Yapılan
bu değişiklikle, ISBN numarası alınan boyama
ve etkinlik kitaplarına da KDV muafiyeti getirildi.

19.03.2021
Gelir İdaresi Başkanlığına
Ankara
Sayı: 2021/ 988(189)
Konu: Boyama Kitapları, Aktivite Kitapları, Test Kitapları ve Bulmaca Kitapları için Özelge Talebi
İlgi: 25 SERİ NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ve Madde: 17.1. Kapsamı
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25 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ’in 17.1. maddesinde yer alan “Boyama defterleri, kitap şeklinde olmayan yaprak testler,
mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bunların
teslimi istisna kapsamında değerlendirilmez.” bölümü yayıncılık sektörü ve paydaşları nezdinde, tebliğin yayınlanma tarihinden bu yana, karışıklık yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu karışıklığın giderilerek bu yazımızın “konu” kısmında sayılan yayın türlerinin de istisna kapsamına
alınmasını talep etmekteyiz. Zira istisna kapsamına alınmasını talep ettiğimiz türler aşağıda
saydığımız gerekçeler sebebiyle ilgili tebliğde geçen “Ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikâye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek kitapları, kitap
şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları, mevzuat seti kitapları da istisna
kapsamındadır.” ifadesinde yer alan yayın türleriyle aynı özellikleri taşımaktadır.
Boyama kitapları, aktivite kitapları, test kitapları ve bulmaca kitapları neden istisna kapsamında olmalıdır?
• YAYINA HAZIRLIK AŞAMASI: Bu yayın türlerinin tamamında, ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikâye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek
kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitaplarında olduğu gibi,
yayınları hazırlayan bir ya da birden fazla kişi, editoryal çalışmasını yapan bir kişi ya da bir
ekip ve bu yayını kontrol eden bir yayın yönetmeni bulunmaktadır. Diğer bir deyişle istisna
kapsamındaki bir romanı hazırlanırken nasıl bir editoryal hazırlık yapılıyorsa, istisna kapsamı dışındaki bir yayın türü olan bir bulmaca kitabı için de aynı süreçler yaşanmaktadır.
• TELİF AŞAMASI: Bu yayın türlerinin tamamında, ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek kitapları, kitap
şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitaplarında olduğu gibi bir eser sahibi
ve çoğunda bir çizer bulunmaktadır ve diğer yayın türlerinde olduğu gibi bu tür yayınlarda
da çoğunlukla hem yazar hem de çizer için bir telif sözleşmesi düzenlenmekte ve sektördeki genel teamüller doğrultusunda telif ödemesi yapılmaktadır. Diğer bir deyişle istisna
kapsamındaki resimli bir çocuk kitabı için nasıl bir teliflendirme süreci yaşanıyorsa istisna
kapsamı dışındaki bir aktivite kitabı için de aynı telif süreci yaşanmaktadır.
• ISBN SÜRECİ: Bu yayın türlerinin tamamı için, ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikâye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek kitapları, kitap
şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitaplarında olduğu gibi ISBN alınmakta
ve ISBN alınırken gerekli tüm alanlar diğer türlerde olduğu gibi doldurulmakta, bu eserler
için alınan ISBN süreci diğer yayın türlerinden farklılık göstermemektedir. Diğer bir deyişle
istisna kapsamındaki kitap şeklindeki bir atlas için nasıl ISBN alınıyorsa istisna kapsamı
dışındaki kitap şeklindeki bir test kitabı için de aynı ISBN süreci işlemektedir.
Yukarıda sıraladığımız 3 aşamalı gerekçeler kapsamında istisnaya tabi olmasını talep ettiğimiz yayın türleriyle, istisnaya tabi olan yayın türleri arasında bir fark olmayıp, tüm türler
kitap yayıncılığı faaliyetinin birer parçasıdır. Ayrıca istisnaya tabi olmayan boyama kitapları,
aktivite kitapları, test kitapları ve bulmaca kitapları yayıncılık sektörü hacmi içindeki payı
%0,15’i geçmemekle birlikte, sektör ve paydaşları arasında operasyonel olarak yarattığı karışıklık harcanan zaman ve işgücü açısından önemli bir sorun haline gelmekte, zaman zaman da
haksız rekabete yol açmaktadır.
İlgili tebliğde “boyama defteri” kavramının “boyama kitabı” olarak değiştirilmesi ve boyama kitapları, aktivite kitapları, test kitapları ve bulmaca kitaplarının de istisna kapsamına alınarak düzenlenmesi talebimizi saygılarımızla arz ederiz.
Türkiye Yayıncılar Birliği
Kenan Kocatürk
Başkan
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Î YAZILI KÜLTÜRÜN KORUNMASI
YASALAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat
Politikaları Kurulu Toplantısı’nda
Yazılı Kültürün Korunması Kanunu’nu
Görüştük
22 Ekim 2019 tarihinde, farklı kesimlerden
sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları
Kurulu Toplantısı’nda, oluşturulması planlanan
Yazılı Kültürün Korunması Kanunu ve sabit fiyatla ilgili görüşlerimizi sunduk.
Yazılı Kültürün Korunması Yasalaştırma
Çalışmalarını Tamamladık
Yazılı kültürün korunması, yazılı eser yaratımının çeşitliliğinin muhafaza edilmesi, bağımsız
kitabevlerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir
bir yayıncılık sektörü ekonomisi için dünyada
birçok ülkede mevcut yazılı kültürü koruma ve
sabit kitap fiyatı uygulamalarının ülkemizde de
yasalaşması için ülkemiz yayıncılık (ilim-edebiyat) sektörünün tüm ilgili paydaşlarıyla istişare ederek çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalar
kapsamında yayıncılarla, dağıtım firmalarıyla,
bağımsız kitabevleri yetkilileriyle, kitap satışı yapan zincir mağaza yetkilileriyle, çevrimiçi
olarak kitap satışı yapan firma yetkilileriyle ve
eser sahipleriyle; temsilci meslek teşekküllerinin bulunmadığı koşullarda yetkililerin kendi-
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leriyle, temsilci meslek teşekküllerinin bulunduğu koşullarda bu teşekküllerin yetkilileriyle,
2020 yılındakiler Covid-19 tedbirleri gereği büyük çoğunluğu çevrimiçi ortamda olmak üzere,
oluşturulan taslak metinler hakkında herkesin
görüşlerini paylaştığı, sayısı yirmiyi aşan toplantılar yaptık. 2020 Aralık ayında T.C. Kültür ve
Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’la yüz
yüze yapılan bir toplantıda kendisine bu çalışmaların sonucu olan bir kanun taslağı teklifini,
tamamlayıcı birçok bilgi ve belgeyle birlikte
dokuz sektör örgütünün ortak katılımıyla sunduk. 2021 yılının ilk iki ayında, tüm toplantılar
sırasında belirlenmiş olan çalışma komitesinde
yer alan sektör temsilcileri ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri arasında sürdürülen
toplantılar sonucunda yazılı kültürün korunması ve sabit kitap fiyatına ilişkin yasalaştırmaya
yönelik çalışmalarımızı tamamlamış olduk.
Yayıncılık sektörüne itibar kazandırılması,
yazılı ve kültürel mirasın korunması ve ülkemizde yaşayan herkesin kitaba erişebilir olması, sektörün kurumsallaşması ve uygulamaların
standart hale gelmesi ihtiyacına yönelik olarak
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin başlattığı yazılı
kültürün korunmasının yasalaştırılmasıyla ilgili çalışma kapsamında kitabevi temsilcileriyle
30 Eylül 2020’de Sabit Kitap Fiyatı konulu bir
toplantı düzenledik. Toplantıda Sabit Kitap Fiyatı Uygulaması Nedir, Ne Değildir? başlıklı bir
sunum yaptık. Sunumu derneğimizin internet
sitesinde de paylaştık.
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YAYINCILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN MALİ KRİZ
ve DÜZENLEDİĞİMİZ TOPLANTILAR
Satış-Dağıtım Tahsilat Sorunlarıyla İlgili
Toplantılar
Son zamanlarda sektörümüzde yaşanan satış-dağıtım ve tahsilat sorunlarına ilişkin olarak,
üyelerimizden gelen talepler üzerine 11 Temmuz
2019 Perşembe günü İstanbul Cezayir Toplantı
Salonunda bir toplantı düzenledik. Üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşen Satış-Dağıtım Tahsilat Sorunları toplantısında, yayıncılık
sektörünün son dönemde yaşadığı mali kriz ve
girilen darboğazın satış ve dağıtım boyutu ile
çözüm önerileri tartışıldı.
Konkordato ilan eden Başarı Dağıtım’ın sürecini takip etmek üzere kurulan çalışma grubunun, güncel duruma ilişkin bilgilendirme yaptığı
toplantı ise 5 Aralık 2019 Perşembe günü İstanbul Cezayir Toplantı Salonu’nunda gerçekleşti. Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz
toplantıda Başkan Kenan Kocatürk, çalışma
grubundan Timaş Yayınları temsilcisi Osman
Okçu, Başarı Dağıtım sahipleri Erden Heper ve
Batu Bozkurt konuştular.
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Belediyelerin Kitap Bağışı Taleplerine
Yanıt Verdik
Dönem dönem belediyelerden Derneğimize gelen kitap bağışı taleplerine, bu talepleri
sektörümüz açısından doğru bulmadığımızı ve
belediyelerin kendi bütçelerinden bu harcamayı karşılayabileceklerini belirten yazılarla yanıt
verdik.
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10.06.2019
Sayı: 2019 / 037 (147)
Konu: Kütüphanelere kitap bağışı kampanyası
Sayın Hasan AVCI
Altıeylül Belediye Başkanı
24.05.2019 tarihinde Derneğimize göndermiş olduğunuz yazıda, Altıeylül ilçesinin ilk Millet
Kıraathanesi’nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçeceğini, Kıraathane’de ayrıca bir kütüphanenin de bulunacağını belirterek yayınevlerinden kitap bağışı talebinde bulunduğunuzu ifade
etmiştiniz.
Türkiye Yayıncılar Birliği olarak belediyelerimizin kurdukları kütüphanelerde kitap çeşitliliğinin arttırılması, yeni yayınların kütüphane raflarında yerlerini alması için gösterilen iyi niyetli
çabaları olumlu bulmakla birlikte, kütüphanelerimizde bulunacak kitapların yayınevlerinden
satın alınarak raflardaki yerlerini almaları ve bu işin Belediyelerin ilgili bütçelerinden karşılanması yoluyla yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
Böylelikle bu olumlu çaba, yazınızda da belirttiğiniz üzere, halkımızın okuma düzeyinin
artmasına katkıda bulunacağı gibi oldukça zor günler geçiren yayıncılık sektörünün gelişmesi ve topluma yeni kitapların sunulması konusunda da önemli bir rol oynayacaktır.
Bu anlamda yapacağınız her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduğumuzu belirtir,
çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Kenan KOCATÜRK
Türkiye Yayıncılar Birliği
Başkan

İstanbul’da ve Ankara’da Kitabevleriyle
Buluştuk
21 Ağustos ve 11 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Bağımsız Kitabevleri Toplantılarında
yayıncılık sektörünün son 5 yıllık değerlendirmesini yaptık, ülkemizde son dönemde sektörü olumlu ya da olumsuz etkileyen gelişmeleri
konuştuk. Kitabevlerinin yeri, önemi, karşılaşılan zorluklar, kitabevlerini ayakta tutmak ve
yaygınlaştırmak için kısa vadede ve uzun vadede yapılması gerekenlerin de tartışıldığı toplantılarda, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin uzun zaman önce gündeme taşıdığı, Kıta Avrupasında
18

ve dünyanın birçok yerinde uygulanan sabit kitap fiyatının yayın sektörüne sağlayacağı faydalara ilişkin kitabevlerine bilgi verildi, sorular
yanıtlandı.
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KORONAVİRÜS SALGINI DÖNEMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Derneğimiz Mart 2020’den itibaren dünyayı
ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını döneminde sektörü ilgilendiren konularda
yoğun çalışmalar yapmış, tüm paydaşların bu
dönemi asgari hasarla atlatması için önemli girişimlerde bulunmuştur.
2020 yılının Mart ayında ülkemizde de ken-

dini gösteren Covid-19 pandemisi sebebiyle
sektörümüz tam zamanlı veya yarı zamanlı evden çalışmaya, bir kısım yayınevi de vardiyalı
çalışmaya geçti. 19 Mart 2020 tarihinde üyelerimize hedeflerimizle ve yapılması gerekenlerle
ilgili bir duyuru da yapıldı.

Değerli Üyemiz,
Bildiğiniz gibi son günlerde küresel düzeyde bir tehdit yaratan Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle gerek sağlığımız gerekse ticari faaliyetlerimiz olumsuz yönde etkilenmektedir. Yaşadığımız bu olumsuzlukları bilinçli bireyler olarak yapılan uyarılar çerçevesinde asgari düzeye
indirmek, devletimizden beklediklerimizin yanında hepimizin birincil misyonu olmalıdır.

Derneğimiz sektörümüzün bu krizden minimum hasarla çıkması için bir dizi aksiyon planlamaktadır.
Öncelikle, 19/3/2020 tarihinde Cumhurbaşkanının konuşmasında tedbir alınacak sektörler
arasında Yayıncılık sektörünün de yer almasını sağlamak için, diğer meslek birlikleri ile ortak
bir talep yapılacak, yayıncılık sektörü ile bağlantılı diğer sektörlerin de bu kapsama alınması
için çaba harcanacaktır.
Öte yandan, evde geçirilen sürelerin artması sebebiyle toplum, okuma kültürünün yaygınlaştırılması konusunda bilinçlendirilmeye devam edilecek, yayıncılarla işbirliği yaparak çeşitli
kampanyalar çerçevesinde okuma eyleminin yaşamımızın her aşamasında hayata tutunmamız
ve kültürel birikimimizi pekiştirmemiz için ne kadar önemli olduğu vurgulanacaktır.
Önümüzdeki günlerde küresel olarak yayıncılık sektörünün bu krizden nasıl etkilendiği, bu
durumun üstesinden gelmek için ne gibi önlemler alındığı ve nasıl çıkış yolları oluşturulduğu
bültenlerimiz aracılığı ile sizlerle paylaşılacaktır.
Bunun yanı sıra sektörümüzün toplumun bir parçası olduğunu unutmamalıyız ve yapılan
uyarıları önemsemeliyiz. Uzmanların açıkladığı kişisel mesafelenme hepimiz için öncelikli olmalıdır. Bu sebeple kurumlarımızda mümkün olan ölçüde evden çalışma yöntemine geçmek,
lojistik ve dağıtım süreçlerinde ise vardiya düzenini seçmek, toplum sağlığının korunması açısından dikkate alınması gereken seçenekler olmalıdır.
Türkiye Yayıncılar Birliği olarak sizleri gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türkiye Yayıncılar Birliği

24. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu
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Yayıncılık Sektörü ‘Mücbir Sebep’e Giren
Sektörler Listesine Eklendi
Pandemi döneminin başında Türkiye Yayıncılar Birliği, Basın Yayın Birliği, Yayımcı Meslek
Birlikleri Federasyonu, Yayıncılar Telif Hakları
ve Lisanslama Meslek Birliği, Türkiye Basım
Yayın Meslek Birliği, Eğitim Yayıncıları Meslek
Birliği, Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif
Hakları ve Lisanslama Birliği bir araya gelerek

ortaklaştırdığı taleplerini Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan
Vekili Sayın Prof. Dr. İskender Pala aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı makamına iletti. 24 Mart
2020 günü T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan
tebliğle “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”ne
basılı yayınlar ve matbaacılık sektörü de eklendi.

22/03/2020
Sayın Prof Dr İskender Pala
T.C Cumhurbaşkanlığı
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili
Konu: Koronavirüs sonrası yayıncılık sektörünün ortaklaştırılmış talepleri
Sayın Prof Dr İskender Pala,
Sayın Cumhurbaşkanımız’ın 18 Mart 2020 tarihli Koronavirüs açıklamasında ifade bulan
kriz, tüm sektörleri olduğu gibi yayıncılık sektörünü ve paydaşlarını da olağanüstü boyutta
etkilemektedir. Ülkemizde hasta sayısının artmasıyla birlikte, birçok yayınevi ofislerini kapatmış, “evden çalışma” düzenine geçmiştir.
Yayıncılık sektörü bu zor günlerde “evde kal” “evdeyim okuyorum” kampanyaları ve bazı
ürünlerine ücretsiz erişim kolaylıkları ve “yazarlar evde kitaplarını okuyor” kampanyalarıyla elimizden geleni yapmaya çalışmaktadır
Ulusal ve uluslararası tüm kitap fuarları iptal edilmiş; buna okulların kapanması da eklenince
yayıncılık sektörü %70’in üstünde ciro kaybına uğramıştır. Üretim neredeyse durma noktasına
gelmiş, yeni kitap çıkışları ertelenmiş, tekrar baskılar için dolar ve euro’nun pozisyonu ve nakit
akış tablolarındaki dengesizlikler nedeniyle kâğıt alımı finanse edilemez noktaya varmıştır.
Bağlı sektörlerden olan kitabevi ve kırtasiye kanadında da durum aynı şekilde sıkıntılıdır.
Özellikle kültür yayıncılığının cirolarını sağlayan kitabevlerinin önemli bölümü AVM’lerde bulunmaktadır. AVM ziyaretçi sayıları ise çok düşmüş, hatta bazı AVM’ler kapanma noktasına
gelmiştir. Kafe-kitabevi olarak hizmet veren bazı işletmeler kapatılmıştır. Bazı kitabevlerinde
ulaşım sorunları yüzünden personel işe gelmek istememektedir. Ciro kayıpları %80’lere varmış,
kiralar ve maaşlar ödenemez olmuştur.
Yine bağlı sektörlerden olan matbaalar da aynı yayıncılık sektörü gibi, en az %70 ciro kaybına uğramış, personeli iş bırakmış, aldıkları makinelerin leasing ya da kredi borçlarını ödeyemez
hale gelmiştir.
Bu koşullara rağmen sektörümüz “evden çalışma”, online satışlar gibi kanallarla okuruna
ulaşmaya çalışmaktadır.
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Kültürel hayatımızın devamı ve birikiminin geleceği için yayıncılık sektörümüzün ayakta
kalması rekabetçi bir nesil yetiştirme konusundan zengin kültürel mirasımızın korunmasına
kadar açısından da elzemdir.
Ülkemiz ekonomisine 2019 yılı verilerine göre 8,852 milyar TL cirosuyla katkı yapan; 68
bin yeni kitap yayımlayarak dünyada yeni kitap yayımlamada 6. sırada olan; toplam kitap
üretiminde 577 milyon kitap ile kişi başına üretimini 6,9 kitaba çıkaran; yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayan, 900 milyon TL’lik vergi ve SSK primi ödemesi yaratarak öne çıkan
sektörümüz, bugün devletimizin çeşitli şekillerde desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bir an önce
devlet ve sektör olarak elbirliğiyle alacağımız önlemler hayati önemdedir.
Yayıncılık sektörü en kırılgan sektörlerindendir. Bu krizde herhangi bir desteği göremeyen
küçük ve orta ölçekteki yayıncılar faaliyetini durdurmak zorunda kalabilir. Orta ve daha büyük
ölçekteki yayınevleri de hiç istemeseler bile yıllardır bin bir emekle yetiştirdikleri ve birlikte
çalıştıkları personelini işten çıkarmak zorunda kalabilir.
Sayın Cumhurbaşkanımız’ın ulusa sesleniş konuşmasında da belirttiği gibi, bu zorlu günleri
evlerde geçireceklerin, başta çocuklarımızın ve ailelerinin kitap okumalarını istemesi çok yerinde, çok anlamlıdır. Okuma kültürünü geliştirme çabası içinde olan T.C. Milli Eğitim Bakanlığımız’ın ve Cumhurbaşkanlığımız’ın sürdürülebilir bir okuma kültürü ve eğitim için kitabın önemini vurgulayan yaklaşımları açısından da, bir anlamda kamu hizmeti yapan yayıncılık sektörü
ve paydaşlarının ayrıca desteklenmesi doğal ve zorunludur.
Bu koşullar altında, biz yayıncı dernekleri ve meslek örgütleri olarak sektörümüz adına
aşağıdaki taleplerimizi iletiyoruz:
1. Sayın Cumhurbaşkanımızın Koronavirüs değerlendirme toplantısı sonrasındaki açıkladığı tedbirlerin 1. maddesinde yer verilen desteklenecek sektörlerin içine yayıncılık ve
yayın-dağıtım sektörünün de ivedilikle eklenmesini, çok zor duruma giren sektörümüzün de vergi ve SSK prim ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi,
2.	 Alınan tedbirlerin Mart ayından itibaren geçerli olması,
3.	 Kısa Çalışma Ödeneği’nin yayıncılık sektörü için de aktif hale getirilmesi,
4.	 Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün kitap satın alma bütçesinin en az 5
katına çıkarılmasının, kitapların bir an önce alınmasının ve ödemenin Nisan ayı içinde
yapılması.
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Mart-Nisan 2020-2021 döneminde Türkiye
Yayıncılar Birliği; komisyonları, yayınevleri, kitabevleri ve telif ajansları ile 30’a yakın çevrimiçi istişare toplantısı düzenledi. Bu toplantıların
hedefi Koronavirüs salgını sebebi ile yayıncılar
ve paydaşlarının yaşadığı sorunlar ve çözüm
önerileri hakkında bilgi toplamaktı.
•

1.

2.
3.
4.

Toplantıların gündemi aşağıdaki şekilde
oluşturuldu:
Son dönemde kamu ve sektör faaliyetleri ile
ilgili gelişmeler hakkında TYB tarafından bilgilendirme
Mevcut durumda yayınevlerinin ve paydaşların çalışma pratikleri
Satışların durumu ve salgının sebep olduğu
kayıplar, yeni satış modelleri
Yayıncılık sektörü ve paydaşlarının bu krizi
en az hasarla atlatabilmesi için çözüm önerileri

•
•
•

•

•
Yapılan toplantılar sonucunda ortaya
çıkan ortak konular aşağıdaki şekilde
sıralandı:
Çalışma koşulları
• Masa başı iş yapanlar evlerinden çalışmaya
başladı, lojistikte çalışan personel ise hijyen
şartları sağlanarak tam gün ya da haftanın
belli günleri çalışmaya devam ediyor.
Yayıncılık faaliyetleri
• Gönüllü karantina süresince, okumanın evde
yapılacak diğer aktivitelere göre daha iyi bir
alternatif olduğu, okuma kültürünü yaygın22

•

laştırmak için bu dönemin avantajlı bir dönem olduğu, toplumun evde geçirdiği süre
boyunca okumaya yönelmesi değerlendirilmeli. Bu dönemde okuma kültürünü yaygınlaştırıcı faaliyetlerle öne çıkmanın yayınevleri ve paydaşlar için olumlu sonuçlar vereceği
düşünülüyor.
Birçok yayınevi bu dönemde yayın programındaki yeni başlıkları basmama kararı alıyor.
Bazı yayınevleri sadece tekrar baskıları yapmayı planlıyor.
Bazı yayınevleri yeni başlık ve tekrar baskı
yapmamayı planlıyor.
E-kitap üretimini hızlandırmak için yeterli
altyapının bu dönemde sağlanmasının gerçekçi olmadığı düşünülüyor.
Yazar, çizer ve çevirmenlere ait telif ödemelerinin belli ödeme planları çerçevesinde
karşılıklı mutabakatla yapılması planlanıyor.
Kriz sonrasında tüm yayınevlerinin, kriz sırasında yapmadığı baskıları yapacağına ve bunun da sektörde bir yoğunlaşma yaratacağı
düşünülüyor.
Kriz sonrasında sektöre canlılık getirmesi
açısından yeni festivaller ve fuarların düzenlenmesinin olumlu olacağı düşünülüyor.

Satışlar ve ödemeler
• Satışlar, online kanallarda ve sesli kitap firmalarında yükselme trendine girmiş durumda ancak bu durumun sürdürülebilirliği
ile ilgili olarak önümüzdeki aylar için endişe
ediliyor.
24. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu
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• Online satış kanallarının elde ettikleri avantajı, yıkıcı indirimleri daha da zorlayarak ve
ödemeleri de normalden daha ileri tarihlere
kaydırmaya çalışarak kullanmaya çalışmalarının sektörün içinde bulunduğu krizi daha
da zorlaştırdığı düşünülüyor.
• Bu dönemde yayınevlerinin mümkün olduğunca kendilerine ait mevcut online sitelerinden satış yapmalarının ya da online satış
siteleri kurmalarının bir avantaj olacağı düşünülüyor.
• Hem online hem de perakende satış kanalları olan firmaların kapalı olan perakende mağazalarından stok çekerek yayınevlerinin lojistik faaliyetlerini kolaylaştırması öneriliyor.
• Sektörde lider konumda olan satış kanallarından vadesi gelmesine rağmen yapılmayan
ödemeler sektörde endişe uyandırıyor.
• Online satışların artması ile birlikte sürekli kitap siparişi veriliyor ancak bu alımlara
dair ödeme koşullarının belirlenmemesi ya
da ödemelerin uzun vadelere yayılması yayınevlerinde tedirginlik yaratıyor ve bu bazı
yayınevlerinin talep edilen siparişleri tedarik
etmemesi sonucunu getiriyor.
• TYB iktisadi işletmesi ya da başka bir ortak
oluşumlar ve konsorsiyumlar tarafından ortak bir satış portalı kurulması çoğunlukla talep edilen bir konu. Bu tip bir portalın içinde
yayınevlerinin hem b2b hem de kendi online
mağazalarını açarak faaliyet göstermesinin
çok gerekli hale geldiği belirtiliyor.
• Kitabevlerinin, zincir mağazaların ve AVM’lerin kapalı olması fiziki satışların yüksek oranlarda düşmesine sebep oluyor.
• Bağımsız kitabevleriyle yaptığımız toplantıda bazı kitabevlerinin satışlarının çok düşmüş olmasına rağmen, evlere servis yaparak
okurlarıyla bağlarını sıcak tuttukları görüşüldü. Bu kitabevleri, kurulan iletişim ağlarıyla,
talep edilen kitapları evlere ulaştırıyorlar. Bu
modelin, hijyen koşulları sağlandığı sürece,
yerel kitabevlerinin hayatını devam ettirme24. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu
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si için iyi bir model olduğu düşünülüyor.
Bağımsız kitabevlerindeki satışlar çocuk aile
kitaplarına, oyunlara, yapbozlara kaydığı belirtiliyor.
Bağımsız kitabevleri son günlerde online satış sitelerindeki yıkıcı indirimlerin, okur karşısında işlerini yapmaya çalışırken kendilerini
çok zor durumda bırakıp itibarsızlaştırdığını
belirterek yayın sektöründe sabit fiyat yasasına ne kadar ihtiyaç olduğunun anlaşıldığını ve bu yönde çaba harcanmasını istiyor.
Görüşülen kitapçılar tüm olumsuzluklara
rağmen bu krizden büyük bir aile olmanın
gereği olarak dayanışılarak çıkılacağının altını çiziyorlar.
Uygulanan gönülllü karantinanın zorunlu karantinaya dönmesi durumunda gerek online
kanallardan satışların gerekse kitabevlerinin
kapıya yaptığı servisin durması ihtimali gündeme getiriliyor.
TÜYAP’a yapılacak ödemeler ertelenmeli ve
yayıncılara kolaylık sağlanmalı.
İçinde bulunulan kriz döneminde tüm paydaşların birbirlerine karşı olan ödeme yükümlülüklerinin vadesinde yapılarak herkesin daha rahat nefes almasına imkan
sağlanması talep ediliyor.
Yayıncılık sektörü ve tüm paydaşlarının
ayakta kalabilmesi için bu dönemi birbirlerine destek olarak geçirmeli konusunda mutabakat sağlanıyor.
Atılacak adımlarda tüm meslek birlikleri birlikte hareket ederek daha güçlü bir duruş
sergilemeli.
Sabit fiyat konusunu bu dönemde gündeme
gelmesi ile sektörün daha iyi durumda olacağı ifade ediliyor.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler
Yayınlar Genel Müdürlüğünün kütüphanelere kitap satın alma bütçesini devreye sokarak Nisan ayında yapacağı alımlara ek olarak
bütçe yaratılarak kitap satın alımı yapılmasının yanı sıra T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı23

Koronavirüs Salgını Döneminde Yapılan Çalışmalar

ğı ve MEB’in var olan bütçeleri ya da yeni
eklenecek bütçeler ile bu dönemde yayınevlerinden alım yapması ve devletin sektöre
destek vermesi isteniyor.
• Yayıncıların ve paydaşların devletin son dönemde duyurduğu kredi ve vergi avantajlarına başvurmasının avantaj sağlayabileceği
düşünülüyor.
Telif ödemeleri ve korsan
• Yurtdışı yayınevlerine yapılacak telif ödemeleri ve sözleşmeler konusunda tam olarak
nasıl yol alınacağı bir soru işareti; bu konuda
TYB’nin atacağı adımlar bekleniyor.
• Gönüllü karantina süresince binlerce kitap
PDF formatında portallarda, üniversitelerin
web sitelerinde ücretsiz olarak yayınlanıyor
ya da sosyal medyada yayınevlerinden onay
almaksızın okunuyor. Telif ihlalleri ve korsan
konusunda aksiyon alınmalı ve sorumlular
uyarılmalı. İlgili mercilere telif konusuna dikkat çeken uyarılar yazılmalı, sosyal medyada
paylaşılmalı.
• Yayıncılar, sektörün önemli paydaşlarından
telif ajanslarıyla güçlü bir iletişim dili kurmalı ve ajanslarla dayanışma halinde olmalı;
ödeme konusunda titizliklerini kaybetmemeliler.
Koronavirüs günlerinde yayıncılık
sektöründe tahsilat sorunları
Koronavirüs salgınının başladığı günlerden
itibaren Türkiye Yayıncılar Birliği olarak sektörümüz kapsamında faaliyet gösteren tüm paydaşlarımızla farklı tarihlerde çevrimiçi istişare
toplantıları düzenleyerek pandeminin sektöre
etkilerini, yeni çalışma modellerini ve sektörün
finansal işleyişini konuştuk.
Yaptığımız önemli toplantı dizilerinden biri
de “Koronavirüs Günlerinde Yayıncılık Sektöründe Tahsilat Sorunları”ydı. Bu toplantılara
ilişkin oluşturduğumuz ve üyelerimize duyurduğumuz ortak notlar şu şekildedir:
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• Genelde okul satışlarının tahsilatlarının yapıldığı şubat ve mart aylarında yayıncılar tedarikçilerden tahsilat yapmakta zorlandı ya
da hiç tahsilat yapamadı.
• Geçtiğimiz günlerde bazı dağıtımcıların ve
bazı online satış sitelerinin konkordato ilan
etmeleri sebebiyle zor durumda kalan yayıncılar, faaliyetlerini sürdürmeye devam
eden dağıtımcılardan yapacakları tahsilatların uzun vadelere yayılması sebebiyle zor
durumda kaldılar. Bu durumdan en çok küçük ve orta ölçekli yayıncılar etkilendi.
• Koronavirüs salgını döneminde online satış
sitelerinin satışlarıyla ayakta kalmaya çalışan yayıncıların bu kanallardan, genel teamüllerden farklı olarak, daha erken ödeme
alma talepleri ve ihtiyaçlarının oluştuğu belirtildi ve bu minvalde sektör adına görüşmeler yapılması önerildi.
• Sektörde bir finansal bilgi havuzuna ihtiyaç
duyulduğunun altı çizildi ve bu konuda sektörün farklı alanlarında çalışan yayıncılardan
oluşan bir çalışma grubu kurulması fikri ortaya atıldı.
• Yayıncılık dünyasının pandemi öncesinde de
yapısal ve etik sorunları vardı ama sorunların çözümü için bir araya gelinmesi konusunda gerekli çaba harcanmıyordu, oysa içinde
bulunduğumuz pandemi sürecinde sektör
paydaşlarının sorunların çözümünde el ele
vererek güçlü bir dayanışma içinde olmalarının önemi özellikle vurgulandı.
• Sektörün Rekabet Kanunu’nun izin verdiği
ölçüde genel ilkeleri belirlemek ve çözümler
üretip hayata geçirmek konusunda bir araya
gelmesinin gerekliliği vurgulandı.
• Satışlarının büyük bölümünü büyük satış kanalları üzerinden yapan yayıncıların, bu satış
kanallarının ödemelerini durdurması halinde
nakit akışlarının bozulmasıyla nasıl sıkıntılı
bir dönemden geçtikleri konusunda yaşanan
tecrübeler aktarıldı.
• Pandemiyle beraber çalışma koşullarının ve
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kurallarının yeniden gözden geçirileceği yeni
bir döneme girildiği toplantıların önemli ve
ortak tespitlerinden biri oldu.
Koronavirüs Günlerinde Yayıncılık
Sektöründe Online Satışlar
Yaptığımız önemli toplantı dizilerinden biri
de “Koronavirüs Günlerinde Yayıncılık Sektöründe Online Satışlar”dı. Bu toplantılara ilişkin
oluşturduğumuz ortak notlar şu şekildedir:
• Pandemi döneminde, çoğu yayınevinin tek
satış noktası haline geliveren online kitap
satış sitelerinin satışları %100’e yakın bir
oranda arttı.
• Yayıncılar depolarındaki dönüşümlü çalışma
nedeniyle online satış sitelerinin siparişlerinin karşılanmasında sıkıntılar yaşıyorlar.
• Kargo şirketlerinin kotalı çalışmaya başlamış
olması da kitapların okurlara ve tedarik firmalarına ulaşmasında zorluklara neden oluyor.
• Bazı online satış siteleri yayıncılara sipariş
edip de temin edemedikleri kitaplar stoklara girene kadar web sitelerinde bu kitapları
satış dışı olarak gösteriyorlar, bu da okurlar
nezdinde kitabın baskısının tükendiğine dair
yanlış anlamaya yol açıyor.
• Bazı online satış siteleri, geçici bir süre, yoğun siparişler yüzünden yalnızca stoklarındaki kitapları okurlarına temin edeceklerini
duyurdular.
• Yayıncılar, bazı online satış sitelerinde satışta olmasına rağmen bazı kitapların satışa
kapatılmasının kültürel çeşitliği olumsuz etkilediği ve bunun doğru olmadığı konusunda
fikir birliği içindeler.
• Yayıncılar, kitap tedariğinin yalnızca online
satış sitelerinden sağlanabildiği bu dönemde,
bazı online satış sitelerinin yeni satış koşullarını şart olarak ileri sürmesini, kendi çoğaltıp
yayımladıkları kitaplara rakip olabilecek yayıncılara ait kitaplar için yayıncılardan yüksek iskontolar istenmesini, bu şartları ve
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•

•

•

•

•

•

iskontoları kabul etmeyen yayıncılara ait kitapların satışının kapatılmasını pandemiden
doğan hakim durumun kötüye kullanılması
olarak gördüklerini, bu davranışın yayıncılık
sektörüne olumsuz etkisinin yanı sıra okuyucunun kitaba erişebilme hakkına ve kültürel
çeşitliliğe zarar verdiğini ifade ediyorlar.
Yayıncılar bazı online satış sitelerinin çok satanlar dışındaki kitapları, stoklarında olmadığı gerekçesiyle satışa kapattıklarını; bunun,
yoğunluktan dolayı yapıldığının anlaşılmasıyla birlikte yine de kültürel çeşitlilik ve yayıncıların görünürlükleri açısından problemli
bir uygulama olduğunu belirtiyorlar.
Pandemi sırasında uygulanan indirimlerin
yıkıcılığından söz edilerek pandemi sonrası
ayakta kalmaya çalışan kitabevlerinin bu koşullarda faaliyetlerini nasıl sürdürecekleriyle
ilgili kaygılar ifade edilerek kısa vadeli gündelik politikaların sektörde tedarik zincirine
zarar vereceği vurgulanıyor.
Yayıncılar, online satış sitelerinin artan talep
karşısında siparişleri karşılamakta zorlanırken, kendi aralarındaki indirim savaşlarının
sektörün okur karşısında itibarını kaybetmesine yol açtığı ve bu uygulamaların sektöre zarar verdiği görüşündeler.
Bazı yayıncılar, online satış sitelerinin siparişlerini karşılarken bir aksaklık yaşamamaları için kendi sitelerinde geçici olarak satışı
durdurduklarını belirttiler.
Yayıncılar, bozulan nakit akışları ve kapanan kitabevlerindeki satışlarının da durma
noktasında olması hasebiyle online satış
sitelerinin, üretimlerini ve faaliyetlerini sürdürmeleri için yayıncılara daha erken ödeme
yapmalarını talep ediyorlar.
Yayıncılar, online satış sitelerinin aslında çok
risk alarak faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıkları göz ardı edilmeden, kendilerinden beklenenleri diyalog yoluyla çözmeleri konusunda
çaba harcanmasının gerektiğinin altını çiziyorlar.
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Kitap İthalatçılarıyla Buluştuk
2019 yılında pandemi öncesi ve 2020 Aralık
ayı sonunda, kitap ithalatçılarının sorunlarını
konuşmak üzere firmalarla bir araya geldik. Bu
toplantılarda Yazılı Kültürü Koruma Kanunu yasalaştırma çalışmasına ilişkin bilgilendirme yapıldı, tükenme ilkesi ve paralel ithalat tartışıldı,
ortak satış kanalı önerileri ve pandemi döneminin yarattığı sorunlar görüşüldü. Toplantılara
katılımı yüksek tutmada ve tartışma içeriklerini
zenginleştirmede bize destek olan Kitap İthalatçılığı Komisyonu üyelerimize ve katılımcılara
teşekkür ederiz.

Dayanışma çağrısı
Dünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de Koronavirüs salgını toplumun birçok
kesimiyle birlikte yayıncılık sektörünü de olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye Yayıncılar
Birliği bu etkiyi asgari düzeye indirmek ve bu
zorlu dönemi yayıncıların birbirlerini destekleyerek atlatabilmeleri için yayıncılık sektörü
ve paydaşlarını dayanışmaya çağıran bir basın
açıklaması yayınladı.

20.04.2020
TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ AÇIKLADI: BİRÇOK YAYINEVİ
FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEYE ORTALAMA 3 AY DAYANABİLECEK!
Türkiye Yayıncılar Birliği, COVID-19 salgınının yayıncılık sektörü ve paydaşları üzerindeki etkilerini görmek amacıyla, üyeleri arasında yaptığı “Koronavirüs’ün Yayıncılık
Sektörüne Etkisi” başlıklı anketin sonuçlarını açıkladı. Anketi cevaplayan yayınevlerinin satışlarının, adet bazında ortalama %63 düştüğü görülürken, mevcut personel
pozisyonunda değişiklik yapmadan yayınevlerinin faaliyetlerini yürütmeye dayanma
süresi ise ortalama 3 ay olarak ortaya çıkıyor. Bu zorlu süreçte sektörün kendi içinde
dayanışma çağrısını yineleyen Türkiye Yayıncılar Birliği, #evdeyimokuyorum kampanyası ile herkesi, evde geçirilen vakti okuyarak değerlendirmeye ve kitapları, tedarik
zincirinde zor günler yaşayan kitabevlerinden tedarik etmeye davet ediyor.
Türkiye Yayıncılar Birliği, Koronavirüs salgını sebebiyle yayıncılık sektörü ve paydaşlarının ortaya çıkan krizden nasıl etkilendiğini; bu krizin yayıncılık faaliyetleri kapsamında kültür
endüstrisini ve okurları nasıl etkileyeceğini tespit etmek amacıyla üyelerine “Koronavirüs’ün
Yayıncılık Sektörüne Etkisi” başlıklı bir anket gönderdi. 06-08 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen ankette yer alan “Koronavirüs sebebiyle basılan ama dağıtılamayan kaç başlığınız
var?, Koronavirüs sebebiyle basılan ama dağıtılamayan kaç adet kitabınız var? Koronavirüs sebebiyle iptal ettiğiniz kaç başlığınız var?” sorularına verilen cevaplardan yola çıkarak sektörün
geneline yönelik yapılan modelleme çalışmasına göre;
• Basılan ama dağıtılamayan toplam başlık sayısının yaklaşık 1.695,
• Basılan ama dağıtılamayan toplam kitap adetinin yaklaşık 5.222.155,
• Yayınlanmasından vazgeçilen veya askıya alınan kitap sayısının yaklaşık 3.890 adet olduğu tahmin ediliyor.
Anketi cevaplayan yayınevlerinin satışlarının, adet bazında ortalama %63 düşmesi ise,
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anketten ortaya çıkan önemli sonuçlardan biri.
“Koronavirüs sebebiyle oluşacak süreçte mevcut çalışan pozisyonunuzu kaç ay daha sürdürmeyi planlıyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda; anketi yanıtlayan yayınevlerinin pek çoğunun, mevcut çalışan pozisyonunda değişiklik yapmayı düşünmediği, dayanabildiği kadar tüm personeliyle birlikte dayanmayı hedeflediği görülüyor. Öte yandan, anketi
cevaplayan 43 yayınevi 1-5 ay arası süre boyunca dayanacak gücü olduğunu ifade ederken; 16
yayınevi 6-12 ay arası dayanabileceğini belirtiyor. Kalan 17 yayınevi ise herhangi bir öngörüde
bulunamadığını ifade ediyor. Anketi yanıtlayan yayınevlerinin ortalaması alındığında, mevcut
personel pozisyonunda değişiklik yapmadan faaliyetlerini yürütmeye dayanma süresi ortalama 3 ay olarak ortaya çıkıyor.
Yapılan tüm çalışmalar, kültürel hayatın en önemli yapı taşlarından biri olan yayıncılık sektörünün oldukça ciddi bir krizin içinden geçtiğini gösteriyor. Bu krizin en az hasarla atlatılması
için Türkiye Yayıncılar Birliği, devletin açıkladığı tedbirler kapsamında kamu hizmeti yapan
yayıncıların;
•
•
•

Kısa dönem çalışma ödeneğinden öncelikli ve ivedilikle yararlandırılmasını,
Açıklanan KGF ve benzeri banka kredilerinden yararlandırılmasına öncelik verilmesini,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı kitap alım bütçesi sırasında ve bankalardaki
kredilendirme sırasında, çok zor durumda olan sektörün vergi borcu sorgulamasından
muaf tutularak hareket edilmesini talep ediyor.

Koronavirüs Günlerinde Kitabevlerinin
Faaliyet Durumlarını Araştırdık
Koronavirüs salgınının yayıncılık sektörü
üzerindeki etkilerini ölçmek için yaptığımız birçok çalışmadan biri de kitabevlerine yönelik
bir anket çalışmasıydı. 9-14 Nisan 2020 tarihleri arasında veri tabanımızdaki kitabevlerine
gönderdiğimiz anketle çeşitli il ve ilçelerde açık
olan, online web sitesi üzerinden hizmet veren
ve evlere sipariş yolu ile kitap götüren kitabevlerini tespit etmeyi hedefledik. Anketimizi 55
ilden 224 kitabevi yanıtladı.
Üyelerimize, yakın bölgedeki kitabevlerine
destek olarak içinde bulunduğumuz günlerde
dayanışmamızı pekiştirebileceğimiz, sektörümüz için çok önemli bir yere sahip olan kitabevlerinin krizi atlatarak faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayabileceğimiz çağrısında bulunduk.
Pandemide faaliyetini sürdüren kitabevlerinin
listesini sosyal medyada da paylaşarak, çalışmamızın etki alanının genişlemesini sağladık.
24. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu

Pandemi Sonrası Yeni Döneme Hazırlık
Paneli Düzenledik
Derneğimizin 15 Mayıs 2020 tarihinde, üyeleriyle çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği Pandemi Sonrası Yeni Döneme Hazırlık panelinde Covid-19 salgını sonrası yeni dönemde, “İş sahibi
olarak kendinize nasıl yatırım yapmalısınız?”
ve “İşinize nasıl yön vermelisiniz?” gibi sorulara yanıtlar arandı. Panelde Digid, İşletme Gelişim Platformu Yönetici Ortağı Nurdan Tüzüner
Gündoğdu’nun yaptığı sunum yeni sürece hazırlanmak adına önemli ve ufuk açıcı oldu.
Üyelerimizi Dijital Platformlarla
Buluşturduk
2020 Mayıs ayı boyunca e-kitap ve dijitalleşme konularında uzman firmaları, pandemi
nedeniyle satışları olumsuz etkilenen üyelerimize içeriklerini alternatif kanallar üzerinden
okuyucuya ulaştırıp ilave gelir oluşturabilmeleri ve sektörde farklı kanalların, iş modellerinin
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ve formatların önünü açmak amacıyla üyelerimizle buluşturduk. Dijital Platform Buluşmaları
başlıklı toplantılara katılan firmalar Turcademy,
(Informascope), Storytel, Virgül Dijital, Sayısal
Grafik, Hiperlink, Audioteka, Dinlebi oldu. Firmalarla ilgili toplantı notlarımızı üyelerimizle
ve web sitemizde paylaştık.
Yayıncılığın Dijital Dönüşümüne İlişkin
Yenilikleri Yakından Takip Ettik
• Birçok uluslararası e-kitap ve sesli kitap uygulaması ve bunların çalışma modelleri hakkında üyelerimizi bilgilendirdiğimiz çevrimiçi
bir toplantı düzenledik.
• Yurtiçi ve yurtdışında dijital eğitim, çevrimiçi perakende, dijital korsanla mücadele
ve yapay zeka uygulamalarıyla kitap ekosisteminde faaliyet gösteren çeşitli firmalarla
çevrimiçi tanışma toplantıları yaptık.
• Tedarik zinciri ve telif hakları yönetimi bakımından tüm sektörün yararlanacağı, ülkemizde ticari dolaşımda olan tüm kitapların
verilerinin ve üst verilerinin yer alacağı ve
yazılı kültürü koruma – sabit kitap fiyatı çalışmaları kapsamında da gerekli olan bir veritabanının oluşturulması için başta Yayıncılar
Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği –
YAYBİR olmak üzere yayıncı meslek birlikleri
ve dernek temsilcileriyle çevrimiçi istişare
toplantıları düzenledik.

da yaptığımız ikinci anket çalışmasıyla Korona
Günlerinde Faaliyetlerini Sürdüren Kitabevleri
Listesi’ni güncelledik.
Koronavirüs Günlerinde Dünyada
Yayıncılık Sektörü Bültenleri
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehdidinin
küresel olarak yayıncılık sektörünü nasıl etkilediği, bu durumun üstesinden gelmek için
ne gibi önlemler alındığı ve nasıl çıkış yolları
oluşturulduğu hakkında dünyadaki gelişmeleri 2020 Mart ayından başlayarak üyelerimizle
paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Fiziki
etkinliklerin ertelenmesi / iptal edilmesi, çevrimiçi buluşmalar, kitap etkinlikleri ve fuarlar,
e-kitap, sesli kitap ve dijital platformların kullanımında artış, bağımsız kitabevlerinin okurlara kitaplarını ulaştırabilmek için uyguladıkları
yenilikler, karantina düzenlemeleriyle birlikte
kitap satışlarının sanal ortamda yoğunlaşması,
tüm dünyada hükümetlerin yayıncılık endüstrisine ve genel olarak kültür sanat endüstrilerine
sunduğu veya sunmadığı destekler ile sektör
paydaşları arasındaki dayanışma, dünyada yaşanan gelişmelerde özellikle öne çıkan konular
oldu. 20 Mart 2020 tarihinde başlattığımız bu
bültenlerin gönderimi Ağustos 2021 tarihine
kadar 84 adede ulaştı. Bültenlere buradan ulaşabilirsiniz.

Korona Günlerinde Faaliyetlerini
Sürdüren Kitabevleri Listesini 2020
Mayıs Ayında Güncelledik
Koronavirüs salgınının yayıncılık sektörü
üzerindeki etkilerini ölçmek için yaptığımız çalışmalardan biri de kitabevlerine yönelik anket
çalışmasıydı. 9-14 Nisan 2020 tarihleri arasında
veri tabanımızdaki kitabevlerine gönderdiğimiz anketle çeşitli il ve ilçelerde açık olan, online internet sitesi üzerinden hizmet veren ve
evlere sipariş yoluyla kitap götüren kitabevlerini tespit etmeyi hedeflemiş ve kamuoyuyla
paylaşmıştık. 11-14 Mayıs 2020 tarihleri arasın28
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EĞİTİM YAYINCILIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
TOBB Eğitim Meclisi Toplantıları’na
Katıldık
Önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde
de, üyesi olduğumuz TOBB (Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği) Eğitim Meclisi’nin toplantılarına katılarak yayıncılık sektörünün sorunlarına
ilişkin görüşlerimizi bildirdik; görüşlerimizin ve
çözüm önerilerinin, TOBB tarafından hazırlanan
ve Cumhurbaşkanlığı’na iletilen raporlarda yer
almasını sağladık.
• 16 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenen TOBB Eğitim Meclisi toplantısına Derneğimizi temsilen katılan Başkan Kenan Kocatürk toplantıda, OKUYAY (Okuma Kültürünü
Yaygınlaştırma) Platformu’nun amaçları ve
hedefleri hakkında bir konuşma yaptı. Meclis
üyelerinin tam desteğini alan Kocatürk, konuşmasında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle
projenin daha da anlamlı hale geleceğini vurguladı.
• Kenan Kocatürk, 30 Eylül 2020 tarihinde
çevrimiçi gerçekleştirilen TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı’na katıldı. T.C. Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Eğitim
Meclisi Başkanı Dr. Yusuf Ekinci ve TOBB
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı
toplantıda Kocatürk yayıncılık sektörünün
sorunlarını aktardı. Ayrıca T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın 1., 2., 3. ve 4. sınıflara ait 4 ana
konuda yardımcı kaynak kitapları bastırıp
ücretsiz olarak dağıtma kararının yayıncılık
sektörünün yüzde 52 payına sahip eğitim
ve yardımcı kaynak yayıncılığını tehdit altına soktuğunu ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve yardımcı kaynak yayıncılığı
yapan yayıncılarla rekabet etmemesi gerektiğini belirtti. Ziya Selçuk’a bu uygulamanın
devam edip etmeyeceği sorusunu yönelten
Kocatürk “Zaten zor günler geçiren yayıncılarımızın kendilerini planlamaları açısından
da bu soruyu yöneltiyorum,” dedi. Kocatürk,
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pandemi sebebiyle okullara ve kitaplara erişimi kısıtlanan öğrencilerin dijital kütüphanelere abone olmaları konusunun Bakanlığın
gündeminde olup olmadığını da sordu; öğrencilerin dijital kütüphanelere aboneliğinin
teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.
• 12 Kasım 2019 tarihinde TOBB Eğitim Meclisi Toplantısı’nda OKUYAY Platformu kapsamında oluşturulan Okuma Kültürü Haritası’nı tanıttık.
• Başkanımız Kenan Kocatürk 26 Kasım 2020
tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilen TOBB
Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı’na katıldı.
Pandemide sektörün durumunun değerlendirildiği toplantıda Kocatürk T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın yeni başlattığı yardımcı kaynak
yayıncılığını durdurması ve ülkemiz yayıncılık
sektörünün %52 sini oluşturan yardımcı kaynak kitap yayıncılığından çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bakanlığın tüm kontrol ve
denetim mekanizmalarını hazırlayıp elinde
bulundurarak ders kitaplarındaki payını küçültmesi ve kademeli olarak bu süreçlerden
çekilmesinin uygun olacağını vurgulayan Kenan Kocatürk dijital kitaplarda ve dijital aboneliklerde %18 olarak uygulanan KDV oranın
basılı kitaptaki gibi KDV’den muaf olması
veya %1’e indirilmesi gerektiğini de belirtti.
Kocatürk ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu “Okuyan Balık Sesli Elektronik Kütüphanesi” için yayıncılardan FSEK
33. maddeye dayanarak ücretsiz kitap talep
etmek yerine eserlere adil bir telif bedeli
ödeyerek elektronik kütüphaneyi zenginleştirmesi gerektiğine de dikkat çekti.
• Derneğimizin Başkanı Kenan Kocatürk 19
Ocak 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilen TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı’na katıldı. Sektörün durumunun değerlendirildiği toplantıda Kocatürk, T.C. Milli
Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz yardımcı kitap
29
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dağıtmasının yayıncıları iyice sıkıntıya soktuğunu, devletin kural koyucu ve denetleyici olması gerektiğini, yayıncılık faaliyetini
özel sektöre bırakması gerektiğini ifade etti.
Kenan Kocatürk Türkiye Yayıncılar Birliği’nin
yaptığı OKUYAY (Okuma Kültürünün Yaygınlaştırması) Platformu’nun çıktılarının önemine değinerek bir okuma kültürü seferberliği
başlatılmasını önerdi. MEB Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız da Türkiye Yayıncılar Birliği’nin okuma
kültürüyle ilgili başarıyla yürütüp sonlandırdığı projenin çok önemli ve değerli olduğunun ve bu konudaki çıktılarından mutlaka faydalanılması gerektiğinin altını çizerek
okuma kültürünün yaygınlaştırılmasıyla ilgili
her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti.

TOBB’la Yaptığımız Diğer Çalışmalar
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
kapsamında getirilecek uygulamalar ve uygulamaların gerçekleştirilmemesi durumunda gelebilecek olası yaptırımların önüne geçmek, yayıncıların gerekli hazırlıkları yapmalarına zaman
tanınması amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) bir yazı yazarak erteleme talebinde bulunduk. Diğer meslek örgütlerinin ve
İstanbul Ticaret Odası’nın desteğiyle ilgili makamlara da ilettiğimiz yazımız üzerine KVKK
girişleri 31.12.2020 tarihine ertelendi. Aynı tarihli bir diğer yazıyı ise İleti Yönetim Sistemi
girişlerinin ertelenmesi talebi için ilettik. İleti
Yönetim Sistemi girişleri de 31.12.2020 tarihine
ertelendi.

26.08.2020
Sayı:2020 / 581 (289)
Konu: KVKK girişlerinin ertelenmesi
Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Bildiğiniz üzere Covid-19 salgını birçok sektörü olduğu gibi yayıncılık sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Sektörümüzün salgın öncesi içinden geçtiği kâğıt ve hammadde fiyatlarındaki artışlar ve ekonomik darboğazın getirdiği yükler, salgınla birlikte daha da büyümüştür.
Salgın sonrasında da sektörümüzün eski performansını yakalaması için bir süreye ihtiyaç
olacak; sermayesi olmayan, küçük yayıncılar faaliyetlerini sürdürmekte zorlanacaklardır.
Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, çözmesi gereken hayati meselelerle boğuşmakta
olan yayıncılık sektörümüzün, KVKK uygulamalarına henüz hazır olmadığını, yayıncılarımızın
uygulamadan doğabilecek herhangi bir cezai yaptırımı da karşılayamayacak durumda olduklarını, temsil ettiğimiz üyelerden gelen konuyla ilgili soru, yorum ve kaygılar ışığında
sizlere de iletmek isteriz.
Kurumunuzdan, Kişisel Verileri Koruma Kanunu uygulamalarının yayıncılık sektörü ve
yayıncılık sektörü ve paydaşları için 2021 yıl sonuna ertelenmesi konusunda desteğinizi rica
ederiz.
Saygılarımızla,
Kenan KOCATÜRK
Türkiye Yayıncılar Birliği
Başkan
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Ayrıca, pandemi döneminde yayıncılığın sorunlarını içeren raporlarımızı, üyesi olduğumuz
TOBB Eğitim Meclisi aracılığıyla T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı’na ilettik. Bu konular:
1. MEB tarafından ilk öğretimin ilk dört sınıfına
destek olunması amacıyla yardımcı kaynak kitapları basımı yapılması.
Açıklama
İlk dört sınıfa destek olması amacıyla yapılan kaynak kitap basımı uygulamasının ne kadar
öncelikli olduğunu ve devam edip etmeyeceğini
sektörümüz merak etmektedir.
Çözüm önerisi
MEB, bu faaliyeti özel sektöre bırakmalıdır.
İlgili Kurum: MEB
2. Pandemi sebebiyle okullara ve kitaba erişimin
sınırlanması bu dönem önemli bir sorundur.
Açıklama
MEB’in hem sınıflarda hem okullarda kütüphaneler kurmasının ayrıca dijital kütüphanelere
abone olunarak öğrencilerin eserlere erişiminin
kolaylaştırılması sağlanmalıdır.
Çözüm önerisi
Öğrencilerin dijital kütüphanelere aboneliği
teşvik edilmeli ve kitaba erişim kolaylaştırılmalıdır.
İlgili Kurum: MEB
3. Dijital kütüphanelere aboneliklerde, uzaktan
eğitim içerik portallarında ve dijital kitaplardaki KDV oranı %18’dir.
Açıklama
%18 KDV, dijital yayıncılık pazarının gelişmesinde bir engel teşkil etmektedir.
Çözüm önerisi
Dijital kütüphanelere aboneliklerde, uzaktan
eğitim içerik portallarında ve dijital kitaplarda
uygulanan %18 KDV’nin, basılı kitapta olduğu
gibi sıfırlanarak bu alanlar KDV’den muaf tutulmalıdır.

İlgili Kurum: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
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2020 yılı Mayıs içerisinde, üyesi olduğumuz
TOBB Eğitim Meclisi aracılığıyla ilgili Bakanlıklara iletilen raporda yer alan sorunlarımızı, TOBB’un talep ettiği formatta (en fazla 3 madde ve
bir cümlelik açıklamalar) şu şekilde sıraladık:
SEKTÖR MECLİSİ ADI
Eğitim Meclisi
MADDELER
1. Yazar, çevirmen, çizerlerden kaynakta kesilen
%17’lik stopaj ve %18’lik KDV kesintileri bu dönemde kaldırılmalı.
Açıklama:
Çok zor durumda olan düşük gelirli yazar, çevirmen ve çizerlerin bu vergilerden kira gelirlerinde uygulanan mevzuatın uygulanmasını talep ediyoruz.
2. Pandemi döneminde zarar gören, çoğunluğu
KOBİ olan yayıncıların başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve
kuruluşların satın alacağı kitaplar için yapılacak ödemelerde vergi borcu sorgulanmasın.
Açıklama:
Bu zor günlerde ihtiyaç olan nakit akışını sağlayacak kitap satışlarının vergi borçlarına mahsup edilmesi kütüphanelerimize girecek çeşitliliği
azaltmamalı ve devletimiz bu anlamda bir nevi
kamu hizmeti olan yayıncılığı desteklemeli.
3. Kitaptaki satış KDV sinin sıfıra çekildiği tarihten itibaren üretimden kaynaklı yayınevlerinin KDV alacakları bir kereliğe mahsus olmak
üzere vergi borçlarına sorgulama ve inceleme
yapılmadan mahsup edilmeli.
Açıklama:
Yayıncıların %8 ila %18 arasındaki üretimden
kaynaklanan KDV alacakları yayıncılara ciddi finansman yükü getirmektedir.
4. Kitaptaki satış KDV’sinin muafiyete çekildiği
gibi pandemi döneminde öne çıkan e-kitap ve
sesli kitaplardaki %18 olan KDV’nin de muaf
olmasını talep ediyoruz.
Açıklama:
E-kitap ve sesli kitaplar hayatımıza pandemi
süresinde ihtiyaç olarak yayıncıların önüne geldi.
Yatırımların bu düzenlemeye ihtiyaç var.
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Mart 2021’de, hazırladığımız Yayıncılık Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu’nu TOBB Eğitim Meclisi’ne üye diğer sektörlerin sorunlarının da yer aldığı geniş rapora
eklenmek üzere ilettik. Rapor, TOBB aracılığıyla
Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığındaki
yetkililere gönderildi.
Raporda, aşağıda görüleceği üzere Yayıncılıkta İstihdam ve Vergi, Matbaacılıkta İstihdam ve Vergi, Eğitim Yayıncılığının Matbaa
Sektörüne Etkisi verilerine yer verdik, eğitim
yayıncılığının yarattığı katmadeğeri ayrıca

vurguladık. Raporun tamamı buradan incelenebilir.
Eğitimde Yardımcı Kaynak Yayıncılığı ve
Yarattığı Katmadeğer
Yayıncılık sektörümüzün büyüklüğünde
%43,57 pay sahibi olan ilk ve orta öğretime
yönelik kaynak kitaplar, sektörde 80 binin
üzerinde istihdam yaratan ve tahminen en az
2.377.106.220 TL (Tablo-1) civarında SGK, Muhtasar ve Kurumlar Vergisi yaratarak ülke ekonomisine hizmet veren sektörümüzün işlemesinde de motor görevi görmektedir.

Tablo-1 (Yayıncılıkta İstihdam ve Vergi)
Kurum
Başına
Tahmini
Çalıştırılan
Eleman
Sayısı

Tahmini
Toplam
Çalıştırılan
Eleman
Sayısı

1.760

10

17.600

MEB Ders Kitabı

100

10

1.000

Sınavlara Hazırlık Yayın Grubu

300

30

9.000

42

8

336

Açıklama

Firma
Sayısı

Tahmini
Ödenen
SGK/
Muhtasar
(TL)

Tahmini
Yaratılan
Gelir/
Kurumlar
Vergisi (TL)

Toplam
Tahmini
SGK/
Muhtasar
ve
Yaratılan
Vergi (TL)

YAYINEVİ KATEGORİLERİ
Kültür Grubu Yayıncı Sayısı

Akademik Yayın Grubu

28.952.000 294.600.000 323.552.000
1.645.000

83.470.000

85.115.000

14.805.000 408.540.000 423.345.000
552.720

18.000.000

18.552.720

493.500

88.800.000

89.293.500

10

30

300

2.212

88

28.236

46.448.220 893.410.000 939.858.220

5.000

10

50.000

82.250.000 800.000.000 882.250.000

Kültür Grubu Dağıtımcı Sayısı

10

80

800

1.316.000 165.350.000 166.666.000

Sınava Hazırlık Toptan Kitap Dağıtımı

20

80

1.600

2.632.000

TOPLAM

30

160

2.400

3.948.000 551.050.000 554.998.000

80.636

132.646.220 2.244.460.000 2.377.106.220

Yabancı Yayın İthal ve Pazarlama
TOPLAM
PERAKENDE KITAP SATIŞI YAPAN
FIRMA SAYISI
DAĞITIMCI KATEGORILERI

GENEL TOPLAM

7.242

Yine sektörümüze hizmet eden, yalnızca
yardımcı kaynak kitapları basan 9.000 adet
matbaa (Tablo-2), sektörümüze verdikleri hizmetten dolayı 18 bin civarında istihdam ve tahmini olarak 118.317.780 TL (Tablo-3) SGK, Muhtasar ve Kurumlar Vergisi yaratılmasında etkili
olmaktadır.
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385.
700.000

388.332.000

Kâğıt sektörünün yayıncılıktan aldığı paya
göre yarattığı katma değeri göz ardı etsek bile
yayıncılık sektörümüz, toplamda 100 bine yakın istihdam yaratılmasına doğrudan veya dolaylı katkıda bulunmakta ve tahminen yaklaşık
2,5 milyar TL vergi üretmektedir.
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Tablo-2 (Matbaacılıkta İstihdam ve Vergi)

Açıklama

Kurum
Başına
Tahmini
Çalıştırılan
Eleman
Sayısı

Firma Sayısı

Web Baskı Yapan
Matbaa Sayısı

Tahmini
Toplam
Çalıştırılan
Eleman
Sayısı

SGK/
Mustahar

Yaratılan
Gelir/
Kurumlar
Vergisi (TL)

Toplam
Yaratılan
KDV (TL)

Toplam
Yaratılan
Vergi (TL)

60

100

6.000

9.870.000

31.400.000

68.111.000

109.381.000

Ofset Baskı Yapan
Matbaa Sayısı

8.940

8

71.520

117.650.400

22.000.000

69.105.000

208.755.400

GENEL TOPLAM

9.000

108

77.520

127.520.400

53.400.000

137.216.000

318.136.400

Tablo-3 (Eğitim Yayıncılığının Matbaa Sektörüne Etkisi)
Yayıncılık Sektörünün
Matbaacılık Sektöründe
Yarattığı Etki

Üretimin Yayıncılık
Sektörüne Ait Olan Kısmı

Tahmini Toplam
Çalıştırılan Eleman Sayısı

Toplam Yaratılan Vergi (TL)

Yardımcı kaynak kitap basan
web matbaalarının payı

70%

4.200

76.566.700

Yardımcı kaynak kitap basan
ofset matbaalarının payı

20%

14.304

14.304 41.751.080

TOPLAM

18.504

118.317.780

Eğitim Yayıncılarıyla Buluştuk
2020 yılının Aralık ayında eğitim yayıncıları
ve meslek örgütleriyle, eğitim yayıncılarının sorunlarını görüşmek üzere bir araya geldik. Toplantıda, 2020 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının öncelikle 4.sınıflarla başlayan, akabinde
diğer sınıflarla devam edecek şekilde sürekli bir
iş haline gelen ücretsiz yardımcı kaynak kitap
dağıtması işinin sektörümüzde yol açabileceği
kayıplar tartışıldı, çözüm önerileri görüşüldü.
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AKADEMİK YAYINCILIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Sınav sorularıyla ilgili olarak ödenen telif
bedellerinin düşürülmesi talebimizi ve yaşanan
haksız rekabete karşı olduğumuzu anlatan bir

yazıyı T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) gönderdik.

Sayı: 2019 / 083 (193)
Konu: Sınav soruları telif bedelleri

19.07.2019

Sayın Halis Aygün, Prof. Dr.
T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı
Hepimizin üzerinde hemfikir olduğu üzere ülkemizin en değerli varlığı sevgili çocuklarımız ve gençlerimizdir. Çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimine destek olan eğitim yayıncılığı ise ülkemizin yayıncılık sektörü içerisinde en büyük paya sahiptir ve bunun önemli bir kısmını sınavlara hazırlık kitapları
oluşturmaktadır.
Kurumunuz sınavlarda çıkmış soruları telif bedeli karşılığında eğitim yayıncılığı alanında çalışan
yayınevlerine kullandırarak sektörümüzde önemli bir içerik sağlayıcısı konumundadır. Fakat maalesef
belirlenen telif ücretleri, geçtiğimiz yıllarda sınav sistemindeki değişiklikler nedeniyle çok büyük zarara uğrayan yayınevleri için ödenemez seviyelere çıkmıştır.
Sonuçta yayınevleri satabilecekleri kitap sayısı üzerinden bir kazanç elde etmektedirler, ne kadar
çok okuyucuya kitap satabilirlerse kazançları da o oranda daha fazla olmaktadır.
Diğer taraftan, bazı yayınevleri Kurumunuzun bilgisi olmadan sınav sorularını doğrudan kullanmakta ve telif ücreti ödememektedir. Bu konuda düzenli bir takip yapılmaması maalesef yasalara
uygun çalışan üyelerimiz açısından bir haksız rekabet yaratmaktadır. Bu konuda daha etkin önlemler
alınması, hem üretilen içeriğin telif ücreti ödenmeden kullanılmasını önleyecek hem de dürüst çalışan
yayınevlerinin haksız rekabet karşısında korunmasını sağlayacaktır.
Yayıncı üyelerimiz adına talebimiz, geçtiğimiz günlerde yapılmış olan KPSS sınavı ve diğer
sınavlar için belirlenecek olan telif ücretlerinin içinde bulunduğumuz zor ekonomik koşullara
uygun olarak belirlenmesidir. Telif ücretlerinin yüksek belirlenmesinden dolayı, birçok üyemiz aday
sayısının yüksek olduğu birkaç sınav dışında diğer sınavların telif haklarını alıp kullanamamışlardır.
Çünkü YKS TYT-AYT sınavlarında aday sayısı milyonları bulurken, ÖABT’nin Fizik, Coğrafya gibi sınavlarında yüzleri ancak bulabilmekte ve belirlenen telif oranlarıyla kitap yayınlamak mümkün olamamaktadır. Telif ücretleri belirlenirken bu hususun özellikle göz önünde bulundurulması gerektiğini
düşünüyoruz.
Yayınevleri için ödenemez hale gelen telif ücretlerinin %50’ye varan oranlarda aşağıya çekilerek
daha makul bir oran belirlenmesi ve soruları herhangi bir bedel ödemeden kullanan yayınevleri ve web
siteleri ile daha etkin bir mücadele yürütülmesi konusunda ilgilerinizi bekliyoruz.
Birliğimizin her türlü işbirliğine açık olduğunu belirtir, bu alanda çalışan üyelerimizin görüşlerini
size daha detaylı olarak izah edebilmek için uygun bir vakitte randevu vermenizi ilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Kenan Kocatürk
Türkiye Yayıncılar Birliği
Başkan
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Yazımız sonucunda İkinci Başkanımız Koray
Seçkin ve Akademik Yayıncılık Komisyonu üyemiz Servet Sarıkaya, ÖSYM Başkanı Sayın Halis
Aygün’le bir görüşme gerçekleştirdiler. Sorular
için istenen telif bedellerinin çok yüksek oluşu,
ayrıca az sayıda adayın girdiği sınavların fiyatlarının milyonlarca adayın girdiği sınavlarla aynı
olmasının adil olmayışının konuşulduğu görüşme sonrasında, her yıl düzenli yapılan artışların
son iki yıldır yapılmaması sınavlara hazırlık alanında faaliyet gösteren yayıncılar için önemli
bir kazanım oldu.
Ankara’da Akademik Yayıncılık Toplantısı
Türkiye Yayıncılar Birliği olarak bu dönemde
de akademik yayıncılığın içinde bulunduğu krizi

çeşitli platformlarda dile getirdik, krize çözüm
önerileri üretmek için çaba gösterdik ve üyelerimizi bilgilendirdik. 11 Eylül 2019’da Ankara’da
düzenlediğimiz toplantıda da yoğun bir gündemle akademik yayıncılığı konuştuk.
YÖK’e ve Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığı’na Akademik Yayıncılığın
Sorunlarını ve Görüşlerimizi İlettik
Son birkaç yıldır akademik yayıncılık yapan
yayınevlerinin ve yayıncı meslek örgütlerinin
karşısına çıkan ulusal ve uluslararası yayınevi
tanımları, intihal ve yağmacı (predator) yayınevleriyle ilgili görüşümüzü 18 Şubat 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na ilettik.

Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin üyesi olduğu Derneğimiz, ihtiyaç olduğunda üyelerini
ilgilendiren konularla ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunarak sektörün yaşadığı tıkanıklıkları çözmeyi amaçlamaktadır.
Ülkemizin gelecek kuşaklarını en iyi şekilde yetiştirmeyi hedefleyen kurumunuzla da bazı
konuları görüşmeyi ve ilgili tüm taraflar için uygun olabilecek şekilde çözüme kavuşturmayı
istemekteyiz.
Üyemiz olan akademik yayınevleri yükseköğretime iki temel konuda destek vermektedirler;
bir yandan öğrencilere yönelik ders kitapları yayımlarken, diğer yandan üniversitelerde yapılan
bilimsel çalışmaları kitap ve dergi olarak yayımlayarak başta araştırmacılar olmak üzere ilgili
tüm okuyuculara ulaştırmaktadırlar.
Son yıllarda üyelerimiz, akademisyenler ve üniversitelerden Derneğimize iletilen sıkıntılar,
yükseköğretimde yükseltme ve teşvik için getirilen kriterlerin ciddi sorunlar yarattığını göstermektedir. Yayınevlerini çok yakından ilgilendiren bu konularda, hem mevzuatın oluşturulmasında hem de sonrasında sektörden hiçbir kurumla istişarede bulunulmaması şu anda yaşanan
sorunların temel sebebini oluşturmaktadır.
Ulusal ve Uluslararası Yayınevi Tanımı
Yürürlükte olan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği’nde yayınevlerini sınıflandırmayı amaçlayan çok kritik iki tanımlama
yapılmıştır; Tanınmış Ulusal Yayınevi ve Tanınmış Uluslararası Yayınevi.
Bu yönetmeliklerde belirlenen tanımlar doğru bir sınıflandırma yapmakta yeterli gelmediği
için, farklı üniversite senatoları ve değerlendirme komisyonları da ilave kriterler getirerek bu
sıkıntılı durumu aşmaya çalışmışlardır. Tabi bu kriterlerin üniversiteler tarafından açıkça ilan
edilmemesi, yayınevlerinden ne istendiği, ne beklendiğinin bilinmemesi de ayrıca sıkıntılı bir
konudur.
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Ama esas konuya dönersek, bir yayınevinin muteber bir yayınevi olup olmadığını böyle alt alta
sıralanmış kriterlerle tespit edebilmek mümkün değildir. Bu ancak uzun yıllar içerisinde yazar ve
okuyucuların aldıkları hizmetten, okudukları kitaplardan oluşturabilecekleri bir deneyimdir.
Bu yönetmelik ve ilave kriterlerle üniversitelerde bilimsel yayın sayısının arttırılması, nitelikli yayının teşvik edilmesi ve özellikle uluslararası yayın sayısının arttırılması gibi çok değerli hedefler gözetilmektedir. Bu hedefler sadece kurumunuzun değil, üniversite eğitimimizin
daha iyi bir noktaya gelebilmesi için hepimizin sıkı sıkıya sarılacağı hedeflerdir. Bu hedeflere
ulaşabilmek için yayıncılık sektörü üzerine düşeni yerine getirmek için elinden geleni yapmaktadır ve gelecekte de yapacaktır.
Ama aşağıda sıraladığımız sorunlar nedeniyle getirilen tanım veya kriterlerle maalesef bu
hedefe ulaşılması mümkün değildir.
Yayınevlerinin Yayın Yapma Amacı Üniversitelerin Beklentileriyle Aynı Değildir
Yayınevleri eserleri yayımlarken editoryal bir değerlendirmeden geçirirler ama bu üniversitelerin bekledikleri tarzda bilimsel bir denetim değildir. Yayınevleri eserleri daha çok içeriğin
tutarlılığı, doğru bilgi vermesi, doğru bir dil kullanımı ve en önemlisi okuyucunun ihtiyaçlarına
ne ölçüde cevap verdiğine göre değerlendirir.
Eserin bir yayınevi tarafından yayımlanması kriteri, eserin mümkün olduğunca fazla araştırmacıya ulaştırılması açısından önemli bir teşviktir. Ama yayınevinin kaç yıl önce kurulduğu,
kaç eseri olduğu, kaçının yabancı dilde olduğu, kaçının kütüphanelerde yer aldığının yayımlanan eserin bilimsel niteliğine ve ülkemizin bilimsel gelişimine herhangi bir katkısı yoktur. Bunlar normalde sayılarla ölçülemeyecek soyut bir muteberlik kavramını bir şekilde ölçmek için
kullanılan zorlama kriterlerdir.
Yağmacı (Predator) Yayınevleri
Bu yanlış kriterler nedeniyle, son dönemde yayınevi olmak için hiçbir niteliğe sahip olmayan
fotokopiciler ve uyanık girişimciler var güçleriyle yayıncılığa soyunmuşlar ve dahası üniversite
senatolarınca “Tanınmış Ulusal Yayınevi” hatta “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” olarak kabul
edilmeye başlanmışlardır.
Bu yağmacı yayınevleri, yabancı dilde yayımlanmış ve 70 yıllık telif koruma süresi bitmiş bilimsel eserler için ISBN almakta, fotokopi makinelerinde 10’ar tane göstermelik olarak çoğaltmakta
ve kitapların PDF dosyalarını dünyanın dört bir yanındaki üniversite kütüphanelerine bilabedel
göndererek 1 gün içerisinde uluslararası yayınevi olma kriterini karşılayabilmektedirler.
Üniversiteler nezdinde maalesef muteber yayınevi olarak kabul gören bu firmalarda yayın
yapabilmek için araştırma yapmaya, zaman ve emek harcamaya hiç de gerek yoktur, ihtiyaç
duyulan sadece tek bir kriter vardır: Parasını ödemek.
Eğer yazar parasını verirse dünyanın en vasıfsız bilimsel eserini buralarda yayımlatabilir. Sonra
tanınmış uluslararası yayınevinden yayın yaptım diyerek başvurusuna bu eseri ekleyebilir. Başvurulardaki eserler tek tek, detaylı olarak incelenmediği için büyük ihtimalle arzu ettiği puanı da alır.
Bunun sadece ülkemizdeki uyanık girişimcilerle sınırlı olduğunu düşünmemek lazım, Türkiye’de böyle bir pazar olduğunu fark eden birçok yabancı yayınevi de akademisyenlere e-posta
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göndererek ve sosyal medya reklamlarıyla parası karşılığında istedikleri yayını yaptırabileceklerini belirtmektedir.
Yurtdışındaki yağmacı yayınevlerinde Türkçe eserlerinizi yayımlatabileceğiniz gibi, çeviri
hizmetlerinden faydalanarak (tabi ki Google Translate veya diğer çeviri programları kullanılarak) yabancı dilde de yapabilirsiniz. İngiltere’de, Bulgaristan’da veya Polonya’da bir yayınevinin Türkçe eser yayımlamasının nasıl bir ulvi amacı olduğunu sizin takdirlerinize bırakıyoruz.
İntihal
Bu eserler hiçbir editoryal denetimden geçmeden yayımlandığı için içerisinde sadece yalan
yanlış bilgiler değil, pek çok akademik ahlaksızlığı da barındırabilmektedir. Yağmacı yayınevlerine ödenen ücretler karşılığında yapılan tüm ahlaksızlıklar görmezden gelinmekte ve yükseltme/teşvik kriterleri şeklen yerine getirilmiş olmaktadır.
Bu tür yayınevlerinin intihalle ilgili kendilerine dava açılması gibi bir kaygıları yoktur, çünkü
uzun vadeli bir iş planları yoktur. Belirlenin kriterler sayesinde burada para kazanma imkânı
bulmuşlardır, kriterlerin değişmesi veya kalkması durumunda yine iyi para kazanacakları bir
başka yer muhakkak bulacaklardır.
Fakat yıllardır yayıncılık yapan akademik yayınevleri ise, bir yandan tüm basım maliyetlerini üstlendikleri kitapları tek tek satarak para kazanmaya çalışmakta, diğer yandan piyasanın
%80’ine ulaşan korsan fotokopi nedeniyle yayın yapma imkânları zayıflamaktadır. Şimdi de
yağmacı yayınevlerinin haksız rekabetiyle karşı karşıya kalmışlardır. Yüksek puan almayı hedefleyen akademisyenler haklı olarak “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” vasfına sahip yayınevi
aramakta ve bu vasfı haksız bir şekilde kazanmış yağmacı yayınevlerinde kitaplarını yayımlatmayı tercih etmektedirler.
Sonuç
Yukarıda belirtilen ve yazıyı uzatmamak için belirtilemeyen onlarca husus çerçevesinde, getirilen “Tanınmış Ulusal/Uluslararası Yayınevi” tanımlarının, yayınların bilimsel açıdan iyi veya
yeterli olup olmadığını ölçmesi mümkün değildir.
Bu tanımlar yağmacı yayınevlerinin önünü açmakta, dürüst, köklü yayıncıları haksız rekabetle karşı karşıya bırakmaktadır. Aynı şekilde bu yayınevlerinde yayımlanan niteliksiz yayınlar
akademisyenler arasında da ciddi haksız rekabete yol açmaktadır.
Türkiye Yayıncılar Birliği olarak Tanınmış Ulusal/Uluslararası Yayınevi tanımının kaldırılmasını, eserin yayınlanmış olmasının yeterli sayılmasını, eserlerin bilimsel yeterliliğinin üniversiteler veya kurumunuz tarafından oluşturulacak bilim kurullarıyla belirlenmesini istiyoruz.
Bu önerimize ilişkin görüşlerinizi almak ve sorunun çözümüne katkıda bulunmak için uygun
olduğunuz bir zamanda randevu talep ediyoruz.
Saygılarımızla,

Yazımız sonrasında YÖK’ten randevu talebimize olumlu bir yanıt gelmedi.
Akademik yayıncılığın sorunlarına ilişkin oluşturduğumuz yazılarda bize destek veren Akademik Yayıncılık Komisyonumuza teşekkür ederiz.
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TELİF HAKKI İHLALLERİNE YÖNELİK FARKINDALIK ÇALIŞMASI
Türkiye Yayıncılar Birliği, komisyonlarıyla birlikte geliştirdiği dijital ortamlarda artan
eser ve içerik paylaşımları sırasında yaşanan
hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla sosyal
medyada #telifhakkıemekhakkı kampanyasını başlattı. Kitapların tamamı sosyal medyada
paylaşılabilir mi? Kitap tanıtımı nasıl yapılmalı?
Kitapların kullanım izni kimden alınmalı? Kitap

kullanımı nasıl olmalı? gibi sorulara yanıtların
örneklerle verildiği kampanya; yazarlar, yayınevleri ve sivil toplum kuruluşlarından yoğun
ilgi gördü. Kampanya kapsamında Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından kitapseverlere yönelik bir mektup da kaleme alınarak telif hakları
konusunda temel bilgiler paylaşıldı.

Değerli Kitapseverler,
Covid-19 pandemisiyle birlikte dijital ortamdaki eser ve içerik paylaşımlarında artış, kitapla ilgili etkinliklerin dijital alanda yaygınlaşması ve daha fazla insana ulaşabilmesi açısından
sevindirici olmakla birlikte, çoğunun iyi niyetle ve heyecanla yapıldığına inandığımız bu paylaşımlar önemli oranda telif hakkı ihlallerine neden olmaktadır. Bu ihlallerin pek çoğunun farkında olunmadan, bilgi eksikliği nedeniyle ortaya çıktığı düşüncesiyle, yayımlanmış eserlerin
dijital ortamlardaki kullanımlarına ilişkin temel birkaç bilgiyi paylaşmak isteriz.
Ülkemizde telif hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’yla düzenlenmiştir. Bu yasaya göre telif hakkı ile korunan eserlerin, hak sahiplerinden izin alınmadan kullanılabilmesi
istisnai durumlar dışında mümkün değildir.
Yasa gereği bir kitabın tamamının okunarak ses/görüntü kaydının yapılması ve dijital bir
platformda “sesli kitap” şeklinde sunulması ancak hak sahiplerinden izin alınarak mümkündür. Bir kitabın %10’unun ya da %20’sinin izin alınmadan kullanılabileceği şeklinde, miktar
belirten bilgiler ise tamamıyla yanlıştır.
Bir kitabın sadece tanıtım amacıyla çok kısa bir parçasının, kaynak belirtilmek şartıyla, sesli
okuma ve gösterme yoluyla yapılan ses ya da video kaydının paylaşılmasında genel olarak sakınca yoktur. Ancak alıntı yapılan bölümün kitabın bütünüyle orantılı şekilde çok kısa olması,
tanıtım maksadını aşmaması, kitaba ve onu üretenlere zarar vermeyecek şekilde sunulması
zorunludur. Kitapların künyelerinde yer alan telif hakkı ile ilgili bilgi ve uyarıların da dikkate
alınması gerekir.
Diyelim ki, bir resimli öykü kitabını telif ücreti ödemeden sesli okuma videosu olarak sunmak istiyorsunuz. Kitabın sadece bir kısmı için kullanım izni istenmelidir. Örneğin, 36 sayfalık
bir resimli öykü kitabının en fazla 6 sayfası için yayınevinden bu tür bir kullanım izni istenmelidir. Veya bir romanı telif bedeli olmaksızın, etkinlik, tanıtım vb. amaçlarla ses kaydı olarak
dijital alanda okumak istiyorsunuz. Romanın tamamının paylaşılması doğrudan hak ihlali yaratacağı için, örneğin 100 sayfalık bir romandan 5-10 sayfayı aşmayan bir bölümü bu şekilde
okumak için yayınevinden izin istenmelidir. Benzer şekilde bir şiir kitabından telif bedeli ödemeden alıntı yapmak ve bu alıntıyı dijital alanda paylaşmak isterseniz, kitaptan 1 veya 2 şiiri
alıntılamak için yayınevinden izin istenmelidir.
Verilen izin, sadece verildiği kullanıma ve koşullarına özeldir; 6 sayfa için sesli okuma izni
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alındıysa bu sadece belirlenen 6 sayfayla ve bu okumayla sınırlıdır. Kitabın başka bir 6 sayfasının okunmasını veya izni alınan 6 sayfanın izin verilen hususlar dışında bir kullanımını kapsamamaktadır. Okumanın hangi tarihte yapılacağı, hangi platformlarda kullanılacağı, canlı
yayın mı kayıt mı olacağı, platformda ne kadar süreyle tutulabileceği/ne kadar süre sonra platformdan kaldırılması gerektiği vb. koşullar da alınacak izin kapsamında net biçimde bulunmalıdır.
Öte yandan bahsettiğimiz türden bir kullanım bir dijital platformda sunulduğunda videonun izlenmesi üzerinden para kazanılıyorsa veya reklam geliri elde ediliyorsa, mutlaka hak
sahiplerine de telif bedeli ödenmelidir.
Yine de açıklıkla belirtmek gerekir ki bu tür kullanımlarda izin verilecek sayfa hak sahiplerinin inisiyatifindedir ve izin verilen kullanıcıların, yaptıkları kullanımdan hiçbir ticari menfaatinin olmaması da gerekir. Yukarıda verilen örnekler sadece konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla verilmiştir, bir kural veya sınırlama belirlememektedir.
Bazı yayınevleri, yayımladıkları kitaplar için uygun gördükleri ve kendilerinden ayrıca izin
alınmasını gerektirmeyen kullanım biçim ve oranlarını kendi internet sitelerinde, her kitap için
“tadımlık” vb. isimlerle tanımlayıp örnekleyerek telif hakkı ihlali yapmadan kullanım seçeneklerini belirlemektedir. Bu tür önceden tanımlanmış izinli kullanım olanaklarından yararlanmak
için yayınevlerinin internet siteleri incelenmelidir.
Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği’nin (YayBir) internet sitesinde farklı kitap türlerindeki alıntılama vb. konulara ilişkin ayrıntılı bilgilere ve örneklere de ulaşabilirsiniz.
Kitapların kullanım izni için, günümüzde kolaylaşan iletişim olanakları sayesinde doğrudan
yazarlara ulaşmak yerine yayınevlerine ulaşmak doğrudur; çünkü kitapların kullanım hakları
yayınevleri tarafından temsil edilmektedir. Unutulmamalıdır ki, yayınevleri telif haklarını korurken ve ihlalleri önlemeye çalışırken yazarların, çizerlerin ve çevirmenlerin yani yayımladıkları
kitapların eser sahiplerinin haklarını da korumaktadırlar.
Bir kitabın yazılışından okura ulaşmasına kadar süren uzun üretim zincirinde pek çok kişinin ve kuruluşun emeği vardır. Bu emeklerin önemli bölümü karşılığını telif haklarıyla bulur.
Telif haklarının korunması; hem yazar, çevirmen, çizer gibi eser sahiplerinin üretimlerini hem
de bu üretimleri okurlara ulaştırmak için çalışan yayınevi, matbaa, kitabevi gibi paydaşların
faaliyetlerini sürdürülebilir kılar. Telif haklarına hassasiyet göstererek kültür varlıklarımızın
zenginleşmesi ve hak sahiplerinin zarar görmemesi hep birlikte sağlanabilecektir.
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Î YAYINCILIK İLKELERİMİZ ÇALIŞMASI
Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada birçok sektörde olduğu gibi yayıncılık sektöründe de taciz, istismar, kapsayıcılık ve ayrımcılık konularında olumsuz olaylar yaşanmış,
yaşanmaktadır. Küresel boyutta titizlikle ele
alınan bu konularda pek çok meslek örgütü harekete geçmiş, sektörlerinde ve toplumda farkındalık yaratmak için çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri
yakından takip eden Türkiye Yayıncılar Birliği de kapsamlı ve çok yönlü bir çalışma yapmış,
bu konularda sektörümüzde ve toplumda farkındalık yaratmanın gerekli olduğundan yola
çıkarak Haziran 2021’de yayınlanan önemli bir
doküman hazırlamıştır.
Yayınevleri ve sektörümüzün STK’ları tarafından da benimsenen metnin hazırlanmasında
görev alan Yönetim Kurulumuza, 20 Şubat 2021
tarihinde düzenlediğimiz çalışma toplantısına
katılarak metne katkı sunan Yayıncılık Standartları ve Dijital Yayıncılık Komisyonu, Çocuk
ve Gençlik Yayıncılığı Komisyonu, Eğitim ve
Yardımcı Kaynak Yayıncılığı Komisyonu, Kültür
Yayıncılığı Komisyonu, Akademik Yayıncılık Komisyonu, Kitap İthalatçılığı Komisyonu üyelerine, konuyu özellikle danıştığımız üyelerimize
ve profesyonel ekibimize teşekkür ediyoruz.
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Telif Hakkı İhlallerine Yönelik Farkındalık Çalışması

Bizler; yazar, yayıncı, editör, çevirmen, illüstratör, sanatçı, ajanslar ve tüm yayınevi çalışanlarıyız. Paydaşlarımız olan; kitabevleri,
dağıtımcılar, matbaalar, e-ticaret firmaları, dijital çözüm firmaları ile işbirliği ve etkileşim içinde bağımsız ya da kurumsal emek
verenleriz. Yayımladığımız kitaplarla; eleştirmenler, akademisyenler, eğitimciler, kütüphaneciler ve medya çalışanları
aracılığıyla toplumun bütün kesimlerine, her yaştan okura ulaşabilenleriz.

A. Yayıncılık tutumumuz

B. Profesyonel davranış ilkelerimiz

1. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde tanımlanan çeşitliliği ve katılımı

1. Kurum içinde de, işbirliği yaptığımız dışarıdan kişi ve kuruluşlarla da

temel alırız. Her bireyin ırk, renk, etnik köken, yaş, din, inanç,
engellilik, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim
bağlamında eşit haklara sahip olduğunu kabul eder, saygı gösteririz.

2. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde tanımlandığı gibi, herkesin

düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı olduğunu; bu hakkın ülke sınırlarını
gözetmeksizin evrensel anlamda bilgiye ve fikirlere, eserlere ulaşma,
edinme ve yayma serbestliğini kapsadığını kabul ederiz.

profesyonel iletişimi esas alır; her durum ve koşulda öz denetimi
uygular, kurumsal ve kişisel davranışlarımızı sürekli geliştiririz.

2. Birbirimizle iletişime ve etkileşime geçtiğimiz ofisler, kitapçılar, fuarlar,

meslek örgütleri, organizasyonlar, çevrimiçi ya da yüz yüze etkinlikler,
resmi ya da resmi olmayan her tür ortamda profesyonel iş yaşamının
gerektirdiği olgunlukta davranışları benimseriz.

3. Yayıncılar arasındaki ilişkilerde çıkan sorunları çözerken de öncelikle
dayanışmayı esas alırız.

3. Yayıncılıkta uluslararası standartları, edebi ve sanatsal, bilimsel ve

4. Hiçbir kişi ya da kurumu, ne nedenle olursa olsun işbirliğine zorlamaz,

4. Telif hakkı yolsuzlukları, korsan kitap yayımı ve dağıtımı, intihal gibi

5. Ofis, depo, dağıtım gibi tüm alanlarımızda iş güvenliğini öncelikle

eğitsel yeterliliği gözetir; bütün kategorilerde ve türlerde çoksesliliği,
yetkinliği ve özgünlüğü esas alırız.
yasadışı uygulamalarla mücadele eder, telif haklarına saygı gösteririz.

5. Okuma kültürümüzün çok yönlü gelişmesini, kültür mirasımıza
nitelikli ve kalıcı eserler katmayı amaçlarız.

6. Çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, engelli her bireyin, istediği kitabı seçme

ve okuma, kitaba erişme ve edinme hakkının sağlanması için çalışırız.

7. Bağnaz, ırkçı, iftira niteliğinde, tahkir edici ifadelere başvurmaz;
nefret söylemine yer vermez; bireylerin, kurumların ve kitabın
itibarını zedeleyecek bir dil kullanmayız.

8. Yaşayan bir olgu olarak dilin zenginleşmesini önemser, anadilde
yayımlama,okuma ve yazma hakkını savunuruz.

9. Yayıncı, yazar, çevirmen gibi kitaplara emek veren kişilerin

profesyonel faaliyetleri sonucunda ürettikleri her türlü görsel ve
işitsel içerik nedeniyle yargılanmalarına; kitapların toplatılmasına,
yasaklanmasına, imha edilmesine karşı çıkarız.

10. Kurum dışından çalıştığımız editör, çevirmen, illüstratör gibi

bağımsız paydaşlarımızın sözleşmeleri gereği yaptıkları işlerde
adli kovuşturmaya uğramaları durumunda, kurum adına yasal
sorumluluğu üstleniriz.

11. Çocuk kitaplarında yaş gruplarına uygun nitelikli içeriğe önem verir;

az sayıda olumsuz örneği eleştiri yoluyla ifşa eder; genele uygulanacak
sansür mekanizmaları kurmaya bahane edilmesine karşı çıkarız.

12. Sektör verilerinin, mevcut ya da gelecekte kurulabilecek

veritabanlarında bilimsel yöntemlerle toplanması, işlenerek
değerlendirilmesi için gereken girişimlerde bulunur ve takip ederiz.

13. Bireylerin; gebelik, annelik, babalık, yaşlılık, engellilik gibi süreli ya da

süresiz biyolojik süreçlerine ve özel koşullarına hassasiyet gösterir;
hiçbir nedenle ayrımcılığa, kötü davranışa ve saygısızlığa uğramasına,
itibarının zedelenmesine izin vermeyiz.

14. Çevreye, hayvanlara, doğal hayata duyarlı davranır; sektörün yarattığı
karbon ayak izlerini en aza indirmeyi hedefler; ofislerimizde enerji
verimliliğine ve geri dönüşüme uygun önlemler alırız.

faaliyetlerimiz sayesinde haksız rekabete neden olmaz, firmaların
ticari sırlarına ve gizliliğine saygı gösteririz.
sağlar ve gözetiriz.

6. Çalışanların haklarını engellemez, hak ve özgürlüklerine saygı gösterir,
mesleki gelişimleri için olanaklar yaratır, onları destekleriz.

7. Kurum dışından çalıştığımız çevirmen, illüstratör, editör gibi

meslektaşlarımızın sözleşme koşullarına uygun davranır, haklarını
öncelikle savunuruz.

8. Engelli çalışanlarımız için gereken iş koşullarını yaratmak, iyileştirmek,
geliştirmek için çalışırız.

9. Daha çok kadının, LGBTİ bireyin, iş yaşamında aktif çalışmasını ve
fırsat eşitliğini hedefler; her türlü şiddete, ayrımcılığa, istismara ve
tacize karşı çıkarız.

10. Yönetsel gücün kötüye kullanılmasına; ırkçılık, cinsel taciz, mobbing,

göz korkutma, sindirme, yıldırma, kayırma gibi zorbalıklara izin vermez;
bu nedenlerle kimsenin işini kaybetmesine göz yummaz, liyakatı
esas alırız.

11. Her ortamda profesyonel işbirliğinin gerektirdiği mesafeyi korur;

hiçbir nedenle kişisel ya da cinsel önerilerde, imalı yorumlar ya da
davranışlarda ve fiziksel temasta bulunmayız.

12. Bireylerin yaşam tarzı, ilgi alanları ya da yeteneklerine ilişkin

varsayımlarda bulunmaz, bireysel haklarını gözetir, onlara saygı
duyarız. Bireylerin güvende olduğunu, değer gördüğünü
hissetmesini sağlar; mahremiyetini ve yaratıcılığını koruruz.

13. Her bireye ihtiyaç duyduğu desteği verir; yalnızlaştırılmasını ya da
ötekileştirilmesini engelleyerek sesini duyurabilmesini sağlarız.

14. Bireylerin; herhangi bir tutum ve davranışın kendisini rahatsız ettiğini
söyleme hakkına; rahatsız olduğu davranışın derhal son bulmasını
isteme hakkına saygı duyar; öncelikle kötü davranışlara maruz
kalanları dinler, dikkate alırız.

15. Aile içi ya da her türlü toplumsal şiddete maruz kalmış sektör

çalışanlarını, gerek yasal süreçlerinde gerekse iş süreçlerinde
öncelikle destekleriz.

16. Kurum kültürümüzü ifade eden yönetmelikleri oluşturur; çalışanlarımızın
belirlenen görev tanımlarına uygun davranmalarını bekleriz.

17. Çalıştığımız kişi ve kurumların kurum kültürüne, onların da bizim
kurum kültürümüze saygı duymasına özen gösteririz.

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından hazırlanan
bu kılavuz metin geliştirilmeye açıktır.
Haziran 2021
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9. TÜRKİYE YAYINCILIK KURULTAYI ONLINE
25-26 HAZİRAN 2020

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayı’nın dokuzuncusu, COVID-19 pandemisi nedeniyle 25-26
Haziran 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. İki gün boyunca süren 9. Türkiye
Yayıncılık Kurultayı Online’da, 6 oturumda
yurt dışından 12, Türkiye’den 46 olmak üzere
toplam 58 konuşmacı yer aldı. Türkiye’den ve
dünyadan uzman yayıncıları ve yayıncılık paydaşlarını internet üzerinden bir araya getirerek
yayıncılık sektörünün geleceğine ışık tutmayı
hedefleyen kurultayda, sektörün geçirdiği bu
olağanüstü dönemde ortak sorunları, ihtiyaçları ve eğilimleri üretken bir diyalog zemininde
gündeme taşıdı.
Covid-19 pandemisi nedeniyle ilk kez çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 9. Türkiye Yayıncılık
Kurultayına yurtdışından 12 konuk katkı sundu.
Konuklar yazar Alberto Manguel, yazar Amin
Maalouf, Uluslararası Yayıncılar Birliği-IPA
2019-2020 dönemi Başkanı Hugo Setzer, IPA
2019-2020 Başkan Yardımcısı ve 2021-2022 dönemi Başkanı Bodour Al Qasimi, OECD Eğitim
ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, Alman Okuma Vakfı Stiftung Lesen CE42

O’su ve Avrupa Okuma ve Okuryazarlık Kuruluşları Ağı EURead Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Jörg F. Maas, Uluslararası Bağımsız Yayıncılar
Birliği Yürütme Kurulu Başkanı Laura Aufrère,
Telif Hakları ve Hak Danışmanı Lynette Owen,
Amerikan Yayıncılar Birliği (AAP) Başkanı ve CEO’su Maria A. Pallante, Telif Hakları ve Toplu
Hak Yönetimi Bağımsız Danışmanı ve IFRRO
Eski CEO’su Olav Stokkmo, İtalyan Yayıncılar
Birliği (AIE) Başkanı Ricardo Franco Levi ve
Yayıncı Richard Charkin telif hakları, toplu
hak yönetimi, hak satışları, dijital yayıncılık, telif hakkı ihlalleri, yayıncılıkta çeşitlilik ve kapsayıcılık, yeni dönemde sektörde beklenen gelişmeler, okuma kültürü, tedarik zinciri, dünya
yayıncılık endüstrisinin durumu ve genel olarak
pandeminin getirdikleri hakkında görüşlerini
video mesajlarla paylaşarak Kurultayımıza katılmış oldular.
9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online’ın
sonuç bildirisinde de, yayıncılık sektörünün
içinden geçtiği zor günlerin dayanışmayla aşılabileceği görüşü öne çıktı. Bildiride, önümüzdeki
dönemde hızla eskiye geri dönmek ya da hızlı çözümlerle günü kurtarmak yerine sektörün
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bütün paydaşlarının sorunları hep birlikte, adil
ve paylaşımcı bir tutumla ele alıp çözmeye çalışmaları gerektiği vurgulandı. Dijital yayıncılığın
basılı yayıncılık için bir tehdit olmadığı; üzerinde
çalışılması, öğrenilmesi ve geliştirilmesi gereken
yeni ve ek bir pazar geliştirme fırsatı sunduğunun altı çizildi. Telif hakları alanında süregelen
sorunların pandemiyle birlikte artarak devam
ettiğinin belirtildiği bildiride, bu alandaki çalışmaların, meslek birlikleri aracılığıyla ve hızlı bir
şekilde harekete geçilerek yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Yayıncılık sektörünün, yakın
gelecekte yararlanılabilir bir veri tabanı ihtiyacını hayata geçirmesi gerektiğinin de vurgulandığı 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online’ın
sonuç bildirisinde, okuma kültürünün önemi de
bir kez daha gündeme taşındı. İçselleştirilen bir
okumanın, anlamayla sonuçlandığı ve bir kültür yarattığının ve okumanın, bir kültür haline
geldiğinde eşitsizliğin yarattığı gerginlikleri de
ortadan kaldıracağının altı çizildi.
25 Haziran 2020 Perşembe günü, Türkiye
Yayıncılar Birliği eski İkinci Başkanı Fahri Aral,
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı
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Hugo Setzer ve yazar Amin Maalouf’un açılış
konuşmalarıyla başlayan ve ilgilenen herkese
açık olan kurultaya yurtiçinden ve yurtdışından
pek çok konuşmacı katıldı. Yurtdışından konuşmacılar, video mesajlarıyla kurultaya katkıda
bulundular. Açılışta, Türkiye Yayıncılar Birliği
eski Başkanlarından Çetin Tüzüner için hazırlanan bir anma videosu da gösterildi.
“Yayın Dünyasında Yeni Dönem”, Müge
Sökmen (Metis Yayınları), Ahmet Ümit (Yazar), Erol Aydın (Siren Yayınları), Mine Soysal
(Günışığı Kitaplığı), Mustafa Nemutlu (Teknolist), Rober Koptaş (Aras Yayıncılık), Savaş Kılıç (Çevirmenler Meslek Birliği-ÇEVBİR Başkanı)
ve Tan Çağlayan’ın (Çağlayan Kitabevi) konuşmacı olarak katıldıkları oturumda tartışıldı.
Uluslararası Bağımsız Yayıncılar Birliği Yürütme
Kurulu Başkanı Laura Aufrère oturuma video
mesajıyla katkıda bulundu.
“Yayıncılıkta Dijital Seçenekler”, Banu
Ünal (Günışığı Kitaplığı), Berk İmamoğlu
(Storytel), Burutay Kaya (Sayısal Kitap: Türkçe
Dijital Kütüphane), Gülgün Çarkoğlu (Doğan
Egmont), Kıvanç Çınar (Turcademy) ve Mert
Fırat’ın (Oyuncu, Tiyatro Kooperatifi Yöne-
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tim Kurulu Üyesi) konuşmacı olarak katıldıkları
oturumda tartışıldı. Amerikan Yayıncılar Birliği
Başkanı ve CEO’su Maria A. Pallante oturuma
video mesajıyla katkıda bulundu.
“Telif Haklarında Olası Gelişmeler”, Metin Celal (Parantez Yayınları), Amy Spangler (AnatoliaLit Telif Ajansı), Burhan Sönmez
(Yazar), Hande Demirtaş (Günışığı Kitaplığı,
Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek
Birliği-YAYBİR YK Üyesi), Meriç Güleç (Onk
Ajans) ve Taner Beyoğlu’nun (Kütüphaneler
ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı)
konuşmacı olarak katıldıkları oturumda tartışıldı. Telif Hakları ve Hak Danışmanı Lynette
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Owen ve Telif Hakları ve Toplu Hak Yönetimi
Bağımsız Danışmanı ve IFRRO Eski CEO’su Olav
Stokkmo oturuma video mesajlarıyla katkıda
bulundular.
9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online’ın
26 Haziran 2020 Cuma günü düzenlenen oturumları, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkan Yardımcısı Bodour Al Qasimi ve yazar Alberto Manguel’in video mesajlarıyla başladı.
“Kitap Tedarik Zincirinde Yeni Dönem”,
Özgür Akın (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık), Cem Özyiğit (D&R), Cumhur Özdemir
(Arkadaş Kitabevi), Edibe Usta (Ezgi Kitabevi), İlbay Kahraman (Ayrıntı Yayınları, Yayıncılar Kooperatifi-YAYKOOP Başkanı), Kutbettin
Bingölbalı (BKM), Mesut Özdemir (Deniz Kitabevi), Murat Bahadır (Emek Kitap) ve Servet Düz’ün (Bora Yayıncılık Dağıtım) konuşmacı olarak katıldıkları oturumda tartışıldı. Yayıncı
Richard Charkin, oturuma video mesajıyla
katkıda bulundu.
“Yazılı Kültürü Koruma Yasası İçin Yeni
Bir Yol”, Kenan Kocatürk (Literatür Yayınları,
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı), Bülent Ateş
(Artı Müzik Kitap Bilgisayar Ltd. Şti. / Ada Kitabevi), Emrah Kısakürek (Büyükdoğu Yayınları,
Basın Yayın Birliği Başkanı), Esen Arslandoğan
(Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği-BESAM Başkanı), Haluk Hepkon (Kırmızı
Kedi), Münir Üstün (Profil Yayıncılık, Yayımcı
Meslek Birlikleri Federasyonu-YAYFED Başkanı)
ve Sinan Çam’ın (Tudem Yayın Grubu, Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği
(YAYBİR) YK Üyesi) konuşmacı olarak katıldıkları oturumda tartışıldı. İtalyan Yayıncılar Birliği
Başkanı Ricardo Franco Levi, oturuma video
mesajıyla katkıda bulundu.
“Okuma Kültürümüz ve Geleceğe Bakış”, Ebru Şenol (OKUYAY Platformu, Türkiye
Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü), Ahmet
Çakmak (Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi Müdürü), Burcu Gündüz Maşalacı (Anne Çocuk
Eğitim Vakfı (AÇEV) Genel Müdürü), Caner Eler
(Socrates Dergi), Cemil Sobacı (Nöbetçi Kü24. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu
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tüphane), Dr. Melike Günyüz (Erdem Yayınları), Reyhan Özmen (İzmir Özel Türk Koleji Türk
Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı), Şafak Pala
(Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü), Yekta
Kopan’ın (Yazar) konuşmacı olarak katıldıkları
oturumda tartışıldı. OECD Eğitim ve Beceriler
Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher ve
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Alman Okuma Vakfı CEO’su ve EURead Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Jörg F. Maas, oturuma
video mesajlarıyla katkıda bulundular.
İki günde toplam 500 kişinin izlediği 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online, yazar Murathan Mungan’ın kapanış konuşmasıyla sona
erdi.
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9. TÜRKIYE YAYINCILIK KURULTAYI SONUÇ BILDIRGESI 2020
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayı’nın dokuzuncusu, 25-26 Haziran 2020 tarihlerinde COVID-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleşti. Uluslararası konuşmacıların da katıldığı 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online kapsamında, pandemi sonrasında yayıncılığımızın geleceğine ışık tutan yeni iş modelleri, telif hakları,
dijital yayıncılık, okuma kültürü gibi önemli başlıklar tartışıldı.
A. Önümüzdeki dönemde, hızla eskiye geri dönmek ya da hızlı çözümlerle günü
kurtarmak yerine, sektörün bütün paydaşları sorunları hep birlikte, dayanışma
içinde, adil ve paylaşımcı bir tutumla ele alıp çözmeye çalışmalıdır.
1. Yayıncılığın nitelikli gelişimi için sektörel altyapı ve yayıncılık etiği güçlendirilmelidir.
Daha adil, daha paylaşımcı, daha az karbon ayak izi bırakan bir yayıncılık oluşturulmalıdır.
2. Yayıncılığın temeli olan düşünce ve ifade özgürlüğü, anayasayla korunan temel haklardandır; sansürle ve otosansürle mücadele edilmelidir. Her bireyin anadilinde okuma hakkı; istediği kitabı seçme, erişme ve edinme hakkı eşitlik ilkesiyle sağlanmalıdır. Toplumun
her kesiminde, özellikle okullarda ve kütüphanelerde kitaplara heves uyandıracak yaratıcı okuma yolları çoğalmalıdır.
3. Kültür üreticilerini ve yaratıcı emeği korumak için telif haklarına saygı gösterilmelidir.
Pandemi kriziyle ortaya çıkan ekonomik daralmanın çevirmenler, editörler, illüstratörler,
grafikerler gibi kurum dışından çalışanlara zarar vermemesi sağlanmalı; yayınevleri, yaratıcı emek sahibi paydaşlarıyla dayanışma içinde ve şeffaflık ilkesiyle hareket etmelidir.
4. Ülkemizde kamunun yayıncılığa destek eksikliği giderilmelidir. Küçük ölçekli ve bağımsız
yayıncılığın büyük medya şirketleri, tekelleşme ve holdingleşme tarafından zayıflatılmasının, satışların büyük ölçüde online platformlara kaymasının, bu platformların yapısı
gereği küçük ve bağımsız satıcı ve üreticilerin aleyhine çalışması; ana akım olmayan, bağımsız seslerin okura ulaştırılma olanağının daralmasının önüne geçilmelidir. Türkiye’de
yayıncılık dışındaki işlerle uğraşmayan, yayıncılıktan aldığını yine yayıncılığa yatıran bağımsız yayıncıların sektörün ana damarlarından olduğu, kültürel çeşitliliğin ve çoğunluk
olmayan seslerin duyulmasının başlıca garantisidir.
5. Uluslararası kuruluşlar da kamu kuruluşları da kültür sektörünü destekleyecek politikalar geliştirmeli, basılı ve e-kitaba erişimi kolaylaştırıcı tedbirler almalı ve yerel üretimleri,
bağımsız kitapçıları ve kamu kütüphanelerini öncelikli olarak desteklemelidir. Bu doğrultuda yakın gelecekte kitapçıların haklarını gözetecek ve kitapçıları temsil edecek bağımsız bir örgütlenmenin de kurulması ve etkin çalışması çok önemlidir.
6. Uzaktan eğitimin yaygın kullanımıyla birlikte, telif hakları gözetilerek üretilen nitelikli
içerik daha da önem kazanmıştır. Uzaktan eğitim sistemlerinin ve materyallerinin kullanılmasıyla e-kitap ve basılı kitabı birleştirecek yeni hibrit dönemde, eğitim yayıncılığında
özel platformlara ihtiyaç artmıştır. Talep odaklı baskı modelini hayata geçirebilmek için
de düzenlemeler gerekecektir. E-bandrole geçilmeli ve uçtan uca otomasyon mümkün kı-
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lınmalıdır. Derleme yasasında düzenlemeler yapılmalıdır. KDV oranı %18 olan e-kitaplar,
e-içerik ve e-kitap veritabanları da basılı kitaplar gibi KDV’den muaf tutulmalıdır.
7. Sanal ortamın tek çözüm olarak, fiziksel karşılaşmaların ikamesi olarak görülmesi yerine,
yayın sektöründe yüz yüze karşılaşmaların önemi unutulmamalı, bu nedenle kütüphane
ve kitapçılar desteklenmelidir. Fuar, kültür merkezi gibi platformlar, yayıncıyı, yazarı ve
okuru odağa çıkartacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
8. COVID-19 pandemisi süreci, yayıncılığın, depo ve lojistik dışında uzaktan çalışmaya müsait bir sektör olduğunu; iş yaşamımıza giren uzaktan çalışma modelinin, bundan sonra
da devam edeceğini gösterdi. Birçok sektörde olduğu gibi yayıncılıkta da iş yeri tanımı
değişeceği için, İş Kanunu’nda, ülkenin her yerindeki kadrolu iş gücünün uzaktan veya
kısmi çalışmasına olanak sağlayacak şekilde saatlik çalışma sistemi, çalışılan saat üzerinden ücret ve sigorta primi ödenmesi gibi yapılar düzenlenmelidir.
B. Dijital yayıncılık, basılı yayıncılık için bir tehdit değildir; üzerinde çalışılması,
öğrenilmesi ve geliştirilmesi gereken yeni ve ek bir pazar geliştirme fırsatıdır.
1. Dijitalleşme, pandemi süreciyle birlikte yalnızca ülkemizin değil, tüm dünya yayıncılığının gündeminde ilk sıraya oturmuştur. Türkiye’de önemli bir büyüklüğe ulaşamamış olan
dijital yayınların geleceğine ilişkin olarak yayın dünyasının önündeki görev, nitelikli içerik
üreterek dijital yayın çeşitliliğini artırmak ve dijital içerik üretim süreçlerini geliştirerek
standardize etmektir.
2. Dijital yayınları okurlarla buluşturan platformlarla işbirliği içinde, öncelikle içeriğin güvenliğini sağlayarak, düzenli ve sağlıklı raporlama yapan şeffaf ve izlenebilir iş-lisanslama modelleri kurulmalıdır.
3. Yeni gelecekte dijital pazarın gelişme ve büyüme hızını okur tercihleri belirleyecektir.
Okur tercihlerini belirleyecek olan, okuma gereksinimleri ve deneyimleridir. Hem yayıncılar, hem buluşturucu platformlar bu hedefe yönelik iş süreçlerini geliştirmek ve sürdürülebilir iş modelleri kurmak konusunda işbirliği yapmalıdır.
C. Telif hakları alanında süregelen sorunlar, pandemiyle birlikte artarak devam
etmektedir.
1. Dijital alanda korsan yayıncılığın yaygınlaşması nedeniyle yazarların, çevirmenlerin, illüstratörlerin ve yayıncıların uğradıkları hak kaybının daha da büyümemesi için Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu’nda 10 yıldan fazla süren çalışmalar sonucunda beklenen değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
2. Çeviri eserlerde, yurtdışında artış eğilimi gösteren avans bedellerinin pandemi ve sonrasında çeşitliliğe zarar vermesini uluslararası dayanışmayla engellemek, yeni ve makul bir
yol bulunmasına çalışmak önemlidir.
3. Bu dönemde özellikle eğitim ve akademik yayıncılık alanlarında dijital yayın sayısının artacağı, eğitimde dijitale daha fazla ağırlık verileceği anlaşılmaktadır. Giderek geleceğin
ana gelirleri olacak olan bu ikincil gelirler, yayıncılık sektörüne olumlu bir katkı sağlayacaktır.
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4. Aynı zamanda, toplu hak yönetimi ve lisanslama konularının önemi de artacaktır. Bu
yöndeki çalışmalar, meslek birlikleri aracılığıyla hızlı bir şekilde harekete geçilerek yapılmalıdır.
D. Yayıncılık sektörü yakın gelecekte yararlanılabilir bir veri tabanı ihtiyacını hayata
geçirmelidir.
1. Veri tabanında, başlangıçta yeni çıkan kitapların tüm bilgilerinin yer alması; giderek ülkemizin kültürel çeşitliliğine ait her türlü bilgiye (metadataya) erişim sağlanmalıdır.
2. Hazırlanacak ve hizmete sunulacak bu veri tabanı, sektörün ihtiyacı olan erişilebilir, ulaşılabilir bilgilerin yanı sıra, kitabın okura ulaşmasını sağlayan tedarik zincirini de kısaltmalı, sektör paydaşları arasında sağlıklı bilgi paylaşımını sağlamalıdır.
3. Çağdaş ülkelerde olduğu gibi yazılı kültürel mirasın korunması ve çeşitliliğin devam etmesi için sektörde tekelleşmeyi sınırlandıracak bir Yazılı Kültürü Koruma Kanunu’yla birlikte, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınlarla ilgili düzenlemede, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu’nda, hatta
Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda gerekli düzenlemelerin yapılması elzemdir.
E. Okumak, bir kültür haline geldiğinde eşitsizliğin yarattığı gerginlikleri de ortadan
kaldıracaktır. İçselleştirilen bir okuma, anlamayla sonuçlanır ve bir kültür yaratır.
1. Okuma kültürü, bir kalkınma meselesidir. Bu amaçla merkezi yönetim, yerel yönetimler
ve STK’lar birlikte çalışmalıdır.
2. Okurların kitaba erişimini sağlayacak sınıf kitaplıkları, okul kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri, halk kütüphaneleri ve yerel kütüphaneler, gezici kütüphanelerde çeşitliliğin,
kullanım oranının arttırılması, yeni okurlar kazanılması açısından devletin ve yerel yönetimlerin çağdaş ülkelerdeki gibi bu alana anlamlı bütçeler ayırarak toplumu kültürel
olarak desteklemeleri sağlanmalıdır.
3. İçeriğin niteliği, sürdürülebilirlik, örgütlülük, özgün, yenilikçi platformların çoğalması,
okuma kültürünün dayatmacı bir yapı yerine, anlama-anlatma trafiğine yoğunlaşarak
özellikle yeni kuşaklarca benimsenmesi için çok önemlidir.
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TÜRKİYE KİTAP PAZARI RAPORLARI
Derneğimiz her yıl olduğu gibi 2019 ve 2020
yılları başı itibariyle geride bıraktığımız dönemi kapsayan Kitap Pazarı Raporları’nı web sitesinde yayımlamaya, basını ve kamuoyunu
bilgilendirmeye devam etti. Türkiye Yayıncılar
Birliği verileri devlet kurumlarına, özel sektörde çalışma yapan araştırma firmalarına, yayıncılıkla ilgili çalışma yapan pek çok STK’ye, akademisyenlere ve öğrencilere kaynaklık ediyor.
2019 ve 2020 yıllarına ait verilere buradan ve
buradan ulaşılabilir.

Î 2019 TÜRKIYE KITAP PAZARI RAPORU
Türkiye’de kitap üretiminin artış hızı
düştü
2019 yılının üretim verilerine göre toplam
423.602.825 adet kitap üretilerek satışa sunuldu. Bandrol dağıtımı ve satışını yapan YAYFED’in
(Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) açıkladığı toplam kitap üretimi geçen yıla göre %3,16
oranında artarken segmentlere göre düşüşler de
oldu.
2019 yılı içerisinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel sektörden satın aldığı ve kendi
matbaasında bastığı kitapların toplam adedi
153.446.132. Dijital eğitime geçilmesi sebebiyle bu sene açık öğretim için kitap üretilmedi.
MEB’in bastığı kitaplarla birlikte toplam kitap
üretimi 577.048.957 adet oldu.
TÜİK verilerine göre 31 Aralık 2019 itibarıyla
nüfusumuz 83.154.997. Kişi başına düşen üretilen kitap sayısı 6,9.
Eğitim Yayıncılığı hem üretim artışıyla
hem de ciro artışıyla sektördeki
lokomotif özelliğini korumaya devam etti
Yardımcı kaynak ve sınavlara hazırlık kitapları 228.559.913 adetlik üretimle geçen yıla
göre %6,12 artarak, toplam kitap üretiminde
%53,96’lık payla sektördeki liderliğini elinde
tutmaya devam ediyor.
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Kültür yayıncılığı kitap üretiminde
düşüş yaşandı
Araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı, 2019 yılında 147.961.782 adet kitap üretimiyle toplam üretimin %34.93’ünü oluşturdu,
2018 yılına göre bu alanda %5.33’lük artış var.
Araştırma-inceleme kitapları 79.387.610 adet
bandrolle geçen yıla göre %6,58 oranında artarken, toplam kitap üretiminin %18,74’ünü
oluşturdu. Edebiyat kitapları 27.303.062 adet
kitapla bir önceki seneye göre %10,45’lik artış
yaşadı, toplam üretimin %6,45’ini oluşturdu.
Çocuk ve ilk gençlik kitapları 41.271.110 adet
bandrolle %0,01’lik düşüşte ve toplam üretimin %9,74’ünü oluşturdu. Her türlü dini yayınların üretimi bu yıl 36.899.907 adet olarak gerçekleşerek 2018 yılına göre %16,95
bir düşüş yaşadı. Bu kategori yayıncılığın en
fazla düşüş gösteren segmenti olup üretimin
%8,71’ini oluşturdu. İthal yayınlar 5.290.731
adet kitapla %10,35’lik düşüşle %1,25’lik paya
sahip. Akademik yayınlar 4.890.495 adet
bandrolle toplam kitap üretiminin %1,15’ini
oluştururken 2018 yılı üretimine göre %9,63
oranında artış yaşadı.
Yeni yayınlanan kitap sayısı 68.554’e çıktı
Ülkemizde 2018 yılında 67.135 adet yeni başlık üretilmişti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
bağlı ISBN Ajansından alınan bilgilere göre 2019
yılında 68.554 adet yeni başlık üretildi. Genel
toplamda %2,11’lik bir artış sözkonusu. Toplam
başlık sayısının 61.512’si basılı kitap formatında,
6.487 adedi e-kitap. Bu başlıkların içerisinde
teliften düşmüş ve farklı yayınevlerinden çıkan
kitaplar da bulunuyor; sesli kitaplarda da bu
tarz bir içiçe geçmenin sözkonusu olduğu söylenebilir. 1000’e yakın da sesli kitap başlığı var.
Bu rakamlar bağımsız yayıncılığımızın çeşitlilikteki başarısıdır, ki bu da ülkemiz yayıncılığının,
IPA (Uluslararası Yayıncılar Birliği) verilerine
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göre dünya sıralamasında 6. sıradaki yerini korumaya devam ettiğini gösteriyor.
Türkiye’de ISBN Ajansından alınan bilgiye
göre 2017’den bu yana aktif olarak ISBN alan
toplam yayıncı sayısı 10.389. Kendi kitabını basan yazar-yayıncı sayısı ise 4.846. Bu sayının
5.543’ü ağırlıklı olarak yayınevleri ancak düzenli kitap yayınlayan bağımsız yayıncı sayısının
2200 civarında olduğu gözlenmektedir.

2019 Perakende Kitap Pazarının
büyüklüğü 8.852 Milyon TL oldu
2019 yılında Türkiye yayıncılık perakende pazarı büyüklüğü, 2018 yılına göre cari fiyatlarla
%27,09 artış gösterdi. Bu artışta, 2017 yılındaki sınav sistemi değişikliği nedeniyle yaşanan
eğitim yayıncılığındaki kayıpların 2019 yılına da
yayılarak telafi edilmesi ve döviz kurundaki dalgalanmalar sonucunda kitap fiyatlarında 2018
yılından gelen artışların etkili olduğu gözlendi.

2019 Yıl Sonu Türkiye Kitap Perakende Pazarı TL

Segmentler

Mevcut TL

Eğitim Yayınları

Mevcut
(milyon TL)

Pazar Payı
(%)

4.691

a. Ücretsiz Dağıtılan Ders kitapları
b. Yardımcı kaynak ve sınava hazırlık kitapları
Kültür Yayınları

52,99%
834

9,42%

3.857

43,57%

3.307

a. Yetişkin kurgu (edebiyat)
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma)
c. İnanç

İthal Yayınlar
TOPLAM

44,25%
27,13%
48,57%

37,36%

9,43%

546

6,17%

14,95%

1.864

21,06%

10,69%

493

5,57%

-7,50%

404

4,56%

171

1,93%

1,93%

21,28%

683

683

7,72%

7,72%

24,18%

100,00%

27,09%

8.852

Bir önceki yıla göre artış

Değişim

171

d. Çocuk ve ilk gençlik
Akademik Yayınlar

Pazar Payı
Toplam (%)

22,42%

27,09%

2019 Yıl Sonu Türkiye Kitap Perakende Pazarı USD

Segmentler
Eğitim Yayınları

(milyon $)

Pazar Payı
(%)

775

Pazar Payı
Toplam (%)
52,99%

Değişim
22,30%

a. Ders kitapları

138

9,42%

17,26%

b. Yardımcı kaynak ve sınava hazırlık kitapları

638

43,57%

23,55%

90

6,17%

-7,91%

308

21,06%

-10,95%

Kültür Yayınları

547

a. Yetişkin kurgu (edebiyat)
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma)

37,36%

-11,98%

c. İnanç

81

5,57%

-25,24%

d. Çocuk ve ilk gençlik

67

4,56%

-1,80%

Akademik Yayınlar

28

28

1,93%

1,93%

13,06%

İthal Yayınlar

113

113

7,72%

7,72%

6,50%

100,00%

5,57%

TOPLAM
Bir önceki yıla göre artış
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2019 Yıl Sonu Kitap Toptan Satışlar Pazarı TL

Segmentler

Mevcut TL

Eğitim Yayınları

Mevcut
(milyon TL)

Pazar Payı
(%)

3.341

a. Ders kitapları
b. Yardımcı kaynak ve sınava hazırlık kitapları
Kültür Yayınları

56,93%
834

14,21%

2.507

42,72%

1.964

a. Yetişkin kurgu (edebiyat)
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma)

Pazar Payı
Toplam (%)

5,58%

1.118

19,06%

42,54%
27,13%
48,52%

33,47%
328

Değişim

6,10%
10,35%
6,26%

c. İnanç

296

5,04%

-7,50%

d. Çocuk ve ilk gençlik

222

3,79%

22,42%

Akademik Yayınlar

120

120

2,04%

2,04%

20,91%

İthal Yayınlar

444

444

7,57%

7,57%

24,01%

100,00%

26,15%

TOPLAM

5.869

Bir önceki yıla göre artış

26,15%

2019 Yıl Sonu Kitap Toptan Satışlar Pazarı USD

Segmentler
Eğitim Yayınları

(milyon $)

(milyon $)

Pazar Payı
(%)

552

Pazar Payı
Toplam (%)
56,93%

Değişim
52,97%

a. Ders kitapları

138

14,21%

30,05%

b. Yardımcı kaynak ve sınava hazırlık kitapları

414

42,72%

62,51%

Kültür Yayınları

325

33,46%

-33,20%

54

5,58%

-28,75%

185

19,06%

-33,74%

c. İnanç
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5,04%

-33,93%

d. Çocuk ve ilk gençlik

37

3,79%

-35,57%

20

20

2,04%

73

73

7,57%

a. Yetişkin kurgu (edebiyat)
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma)

Akademik Yayınlar
İthal Yayınlar
TOPLAM
Bir önceki yıla göre artış
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970

2,04%

-13,39%

7,57%

-15,65%

100,00%

4,58%

4,58%
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Î 2020 TÜRKIYE KITAP PAZARI RAPORU
2020 yılında ülkemizde yayıncılık sektöründeki gelişmeler değerlendirildiğinde, diğer sektörleri ve dünya genelini de ağırlıklı
olarak etkisi altına alan pandeminin gündelik
işleyişlere, finansal gelişmelere ve toplumsal
alışkanlıkların yön değiştirmesine damgasını
vurduğu görülmektedir. Pandemi; yayıncılık
sektöründe satış kanallarının daralması, yıllık
yayın planlarının yeniden gözden geçirilmesi,
bazı yeni başlıkların yayımlanmasının durdurulması ya da ertelenmesi, yeniden baskıların finansal kaynaklarda yaşanan gelişmelere
göre gözden geçirilmesi, yıllık bütçelerin maliyetler ve insan kaynakları açısından yeniden
mercek altına alınması ve zaman zaman kısıtlanması ya da bütçe beklentilerindeki düşüşün göz önüne alınması, dijitale olan ilginin
artmasıyla birlikte dijital korsanın da artması gibi olumsuz ya da sonucu belirsiz etkilere sebep olurken, toplumun evde daha fazla
zaman geçirmesiyle birlikte dijital platformların gündelik hayatımızda daha ön planda
bir rol oynaması da olumlu birtakım etkiler
yaratmıştır. Pandemi sürecinde online satış
kanallarından kitap alışverişinin önceki yıllara
kıyasla artması, okuma eyleminin önem kazanması basılı kitaplara olan talebi toplumsal
düzeyde olumlu olarak etkilerken sesli kitap,
e-kitap, dijital buluşmalar, dijital kitap kulüpleri ve dijital söyleşilere olan rağbeti olumlu
yönde tetiklemiştir.
2021 yılında kağıt fiyatlarının ve diğer üretim
maliyetlerinin döviz bazında artışlarına ayrıca
döviz kurlarındaki ve maliyetlerdeki artışları
eklenmesi, sektörün en önemli problemi haline
geldi. Bu maliyet artışlarına karşılık olarak kitapçıların hafta sonları pandemi nedeniyle çeşitli zamanlarda kapalı olması ve fuarların yapılamaması nedeniyle, 2020 yılına göre satışlarda
belirgin bir düşüş yaşandı. Sezon diye tabir
ettiğimiz Eylül-Ekim aylarında beklenen gelişmelerin olmadığı dönemlerde ise kitap fiyatlarında yaşanan artışlara rağmen sektörümüzün
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satış anlamında 2020 yılını ancak yakalayabileceğini düşünüyoruz.
2020 yılında pandeminin 9 ay boyunca yayıncılık sektöründeki gelişmeler üzerindeki
olumlu ve olumsuz etkilerinin yanında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, pandemiden bağımsız
olarak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için ilk
defa 17,5 milyon öğrenci için ücretsiz yardımcı kaynak kitap dağıtma kararı alması sektörü
olumsuz yönde etkileyen, kaygı verici bir gelişme olarak görülmüştür.
2020 yılını değerlendirirken dikkate alınması
gereken diğer bir husus ise TL’nin USD ve Avro
karşısında yaşadığı değer kaybıdır.
2020 yılında TÜİK’in açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları’na göre
Türkiye nüfusu 83.614.362’dir. Nüfusa göre kitap üretimi rakamları değerlendirildiğinde kişi
başına düşen kitap sayısının 7,3 olduğu görülmektedir. 2019 yılında bu rakam 6,9 olarak hesaplanmıştır.
Türkiye’de kitap üretiminin artış hızı
düştü
2020 yılının üretim verilerine göre bağımsız
yayıncılar tarafından toplam 433.213.632 adet
kitap üretildi. Bandrol dağıtımı ve satışını yapan YAYFED’in (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) açıkladığı toplam kitap üretiminde, ilk
üç ayda %30’lara varan artış, pandemiyle birlikte düşüşe geçerek yılı bir önceki yıla göre ancak
%2,28 oranında artışla kapattı (Tablo-1).
2020 yılı içerisinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel sektörle birlikte kendisinin yazdırdığı kitapların toplam üretim adedi 184.200.000
olurken bu kitaplar ders kitapları, açık lise kitapları ve yardımcı kaynak kitaplardan oluştu.
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için ise Bakanlık
ilk defa 17,5 milyon öğrenci için ücretsiz yardımcı kaynak kitap dağıtma kararı aldı. MEB’in
bastığı kitaplarla birlikte toplam kitap üretimi
617.413.632 adet oldu.
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7,47%
Türkiye Kitap Pazarı Raporları

52,80%
10,33%

2020 Yılı Kategoriler Bazında Kitap Üretimi

1,14%
6,16%
20,83%
Yetişkin (Araştırma, inceleme vb.)
Yetişkin Kurgu (Edebiyat, sanat vb.)
Çocuk-Gençlik

7,47%

Eğitim
Akademik

52,80%

İnanç (Her türlü dini yayın)

10,33%

Yetişkin (Araştırma, inceleme vb.)

Türkiye’de kitap üretiminin
Yetişkin Kurgu (Edebiyat, sanat vb.)
artış hızı düştü
Çocuk-Gençlik
2020 yılının üretim verilerine göre toplam
Eğitim
433.213.632 adet kitap
üretildi. Bandrol dağıtıAkademik
mı ve satışını yapan YAYFED’in (Yayımcı Meslek
İnanç (Her türlü dini yayın)
Birlikleri Federasyonu)
açıkladığı toplam kitap
İthal
üretiminde, ilk üç ayda %30’lara varan artış,
pandemiyle birlikte düşüşe geçerek yılı bir önceki yıla göre ancak %2,28 oranında artışla kapattı (Tablo-1).

İthal

2020 yılı içerisinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel sektörle birlikte kendisinin yazdırdığı kitapların toplam üretim adedi 184.200.000.
Bu kitaplar ders kitapları, açık lise kitapları ve
yardımcı kaynak kitaplardan oluştu. 2020-2021
eğitim-öğretim yılı için ise Bakanlık ilk defa
17,5 milyon öğrenci için yardımcı kaynak kitap
dağıtma kararı aldı. MEB’in bastığı kitaplarla
birlikte toplam kitap üretimi 617.413.632 adet
oldu.

Tablo - 1
2019- 2020 Kategorilere Göre Bandrol Verileri
2019
Kültür Yayıncılığı

2020

2019-2020 Değişim %

147.961.782

167.359.158

13,11%

Yetişkin (Araştırma, inceleme vb.)

79.387.610

90.241.549

13,67%

Yetişkin Kurgu (Edebiyat, sanat vb.)

27.303.062

32.354.331

18,50%

41.271.110

44.763.278

8,46%

228.559.913

228.730,321

0,07%

4.890.495

5.514.246

12,75%

36.899.907

26.693.426

-27,66%

5.290.731

4.956.481

-6,32%

423.602.828

433.253.632

2,28%

Çocuk-Gençlik
Eğitim
Akademik
İnanç (Her türlü dini yayın)
İthal
Toplam
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Sektörde lokomotif özelliğiyle dikkat
çeken eğitim yayıncılığı üretimde stabil,
ciroda ise ilk defa düşüşte
Bandrol verilerine göre %0,07 artıştaki eğitim yayıncılığı, 228.730.321 adetle tüm üretimde %52,8’lik paya sahip. Pandemi sebebiyle
okulların kapalı oluşu, kitap fuarlarının düzenlenememesi gibi etkenlerin yanı sıra, özellikle
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020 yılında lise
hariç tüm sınıflar için ücretsiz yardımcı kaynak
kitap dağıtması eğitim yayıncılığını zor duruma
düşürdü. Eğitim yayıncılığının yayıncılık sektörü perakende pazarındaki toplam ciro payı,
%52,99’dan %44,20’ye geriledi. Bu alanda 2019
yılı ile karşılaştırıldığında %25,99 oranında ciro
düşüşü gözlendi.
Araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı, 167.359.158 adet kitapla bir yıllık kitap üretiminin %38,63’ünü oluşturdu, 2019 yılına göre
bu alanda %13,11 artış var. Araştırma-inceleme
alanı 90.241.549 adet bandrolle 1 yıllık kitap
üretiminin %20,83’ünü oluşturdu, 2019’a göre
%13,67 artışta. Edebiyat kitapları 32.354.331
adetle geçen seneye göre %18,50 artışla toplam üretimin %7,47’sini oluşturdu. Çocuk ve ilk
gençlik kitapları 44.763.278 adetle %8,46 oranında artışta ve toplam üretimin %10,33’ünü
oluşturdu (Tablo- 1).
5 milyon üniversite öğrencisine hitap etmesine rağmen, yasa dışı fotokopi çekimleri ve
izinsiz korsan PDF paylaşımları sebebiyle gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında gerek üretimde
gerekse kitap satışlarında %1-%2,5 civarı oldukça düşük bir aralığa sıkışmış olan akademik yayıncılığımız ise 5.514.246 adet üretimle öğrenci
başına 1 kitabın düştüğü bir yerde bulunuyor.
26.693.426 adet bandrolle 1 yıllık toplam üretimin %6,16’sını oluşturan inanç kitaplarında ise
%27,66’lık düşüş var. İthal yayınlar ise 4.956.481
adet bandrolle %6,32’lik düşüşte ve %1,14’lük
paya sahip.
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2020 perakende kitap pazarının
büyüklüğü 7.855 milyon TL’ye düştü
2020 yılında Türkiye yayıncılık perakende
pazarı büyüklüğü, 2019 yılına göre cari fiyatlarla %11,26 düşüşte. Bu gerilemenin en büyük nedeninin eğitim yayınları segmentinde yaşanan
%25,99’luk düşüş olduğu görülüyor. Gerilemeye
sebep olan diğer bir etki de kültür yayınlarındaki %4,81 oranındaki düşüş. Eğitim yayınlarındaki düşüş, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yardımcı kaynak kitaplarını ücretsiz dağıtmasına
bağlanırken kültür yayınlarındaki düşüşün en
önemli sebebi ise pandeminin yarattığı olumsuz ticari koşullar ve kitabevlerinin uzun bir dönem kapalı olması ve daha sonra da hafta sonu
kapanmaları oldu.
Yeni yayınlanan kitap sayısı
78.500’e çıktı
Ülkemizde 2019 yılında 68.554 adet yeni
başlık üretilmişti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ISBN Ajansı’ndan alınan bilgilere
göre 2020 yılında 78.500 adet yeni başlık üretildi. Genel toplamda %14,51’lik bir artış sözkonusu. Toplam başlık sayısının 68.685’si basılı kitap formatında, 9.815 adedi sesli veya e-kitap
formatında. 2019 yılında sesli ve e-kitap başlık
sayısı 6.487’ydi. Bu artışta pandemi sürecinin
payı olduğu söylenebilir.
ISBN Ajansı’ndan alınan bilgiye göre Türkiye’de 2020 yılında aktif olarak ISBN alınan kitapların 69.984 adedi (%89) bağımsız yayıncılar
tarafından üretilmiştir.
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Türkiye Kitap Pazarı Raporları

2019- 2020 Karşılaştırmalı Türkiye Kitap Perakende Pazarı (TL)

Segmentler

Mevcut
(milyon TL)
2019

Pazar Payı
(%) 2019

Mevcut
(milyon TL)
2020

Pazar Payı
(%) 2020

2019-2020
Değişim (%)

4.691

52,99%

3.472

44,20%

-25,99%

834

9,42%

604

7,69%

-27,58%

3.857

43,57%

2.787

35,48%

-27,74%

NA

NA

81

1,03%

NA

3.307

37,36%

3.148

40,08%

-4,81%

546

6,17%

491

6,25%

-10,07%

1.864

21,06%

1.820

23,17%

-2,36%

404

4,56%

366

4,66%

-9,41%

d. Kurgu, kurgu dışı ve çocuk sesli kitaplar

NA

NA

77

0,98%

NA

e. İnanç

493

5,57%

394

5,02%

-20,08%

171

1,93%

173

2,20%

1,17%

a. Basılı akademik ders ve referans kitaplar

NA

NA

169

2,15%

NA

b. Dijital veri tabanları üzerinden yapılan kitap
ve abonelikler

NA

NA

4

0,05%

NA

683

7,72%

1.062

13,52%

55,49%

a. İthal dil eğitimi kitapları

NA

NA

493

6,28%

NA

b. İthal dil eğitimi dijital platform satışları

NA

NA

90

1,15%

NA

c. İthal akademik ve referans kitaplar

NA

NA

23

0,29%

NA

d. İthal dijital kitap
ve dijital veri tabanı abonelikleri

NA

NA

447

5,69%

NA

e. İthal kültür ve sanat basılı kitaplar

NA

NA

9

0,11%

NA

8.852

100%

7.855

100%

-11,26%

699

8,90%

Eğitim Yayınları
a. Ücretsiz dağıtılan ders kitapları
b. Yardımcı kaynak ve sınava hazırlık kitapları
c. Dijital platformlar eğitim ve yardımcı kitaplar

Kültür Yayınları
a. Yetişkin kurgu (edebiyat)
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma)
c. Çocuk ve ilk gençlik

Akademik Yayınlar

İthal Yayınlar

TOPLAM
TÜM SEGMENTLERDEKİ DİJİTAL
KİTAP PAZARI TOPLAMI
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2019- 2020 Karşılaştırmalı Türkiye Kitap Perakende Pazarı (USD )*

Pazar Payı
(%) 2019

Mevcut
(milyon $)
2020

Pazar Payı
(%) 2020

2019-2020
Değişim (%)

775

52,99%

483,45

37,14%

-37,65%

a. Ücretsiz dağıtılan ders kitapları

138

9,42%

82,83

7,48%

-39,91%

b. Yardımcı kaynak ve sınava hazırlık kitapları

638

43,57%

389,30

35,16%

-38,94%

c. Dijital platformlar eğitim ve yardımcı kitaplar

NA

NA

11.31

1,02%

NA

547

37.36%

439,76

46,52%

-19,55%

90

6,17%

68,58

6,19%

-24,00%

308

21,06%

254,23

22,96%

-17,49%

67

4,56%

51,17

4,62%

-23,38%

NA

NA

10,76

0,97%

NA

81

5,57%

55,03

4,97%

-32,47%

28

1,93%

24,17

2,53%

-14,49%

a. Basılı akademik ders ve referans kitaplar

NA

NA

23.61

2,13%

NA

b. Dijital veri tabanları üzerinden yapılan kitap
ve abonelikler

NA

NA

0.56

0,05%

NA

113

7,72%

159,91

13,82%

41,65%

a. İthal dil eğitimi kitapları

NA

NA

68,86

6,22%

NA

b. İthal dil eğitimi dijital platform satışları

NA

NA

12,57

1,14%

NA

c. İthal akademik ve referans kitaplar

NA

NA

3,21

0,29%

NA

d. İthal dijital kitap
ve dijital veri tabanı abonelikleri

NA

NA

74,00

6,68%

NA

e. İthal kültür ve sanat basılı kitaplar

NA

NA

1,26

0,11%

NA

1.463

100%

1.107,29

100%

-24,32%

Segmentler
Eğitim Yayınları

Kültür Yayınları
a. Yetişkin kurgu (edebiyat)
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma)
c. Çocuk ve ilk gençlik
d. Kurgu, kurgu dışı ve çocuk sesli kitaplar
e. İnanç

Akademik Yayınlar

İthal Yayınlar

TOPLAM

Mevcut
(milyon $)
2019

* 2019 yılı için 1 USD= 6 TL, 2020 yılı için 1 USD=7.18 TL olarak alınmıştır. Yıllık değişim hesaplamalarına yıllık %20 döviz artışı dahildir.
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2019- 2020 Karşılaştırmalı Kitap Toptan Satışlar Pazarı (TL )*

Segmentler

Mevcut
(milyon TL)
2019

Pazar Payı
(%) 2019

Mevcut
(milyon TL)
2020

Pazar Payı
(%) 2020

2019-2020
Değişim (%)

3.341

56,93%

2.328

45,31%

-30,32%

834

14,21%

604

11,76%

-27,58%

2.507

42,72%

1.661

32,33%

-33,75%

NA

NA

63

1,23%

NA

1.964

33,47%

1.872

36,43%

-4,68%

328

5,58%

307

5,98%

-6,29%

b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma)

1.118

19,06%

1.119

21,78%

0,05%

c. Çocuk ve ilk gençlik

296

3,79%

201

3,91%

-9,54%

d. Kurgu, kurgu dışı ve çocuk sesli kitaplar

NA

NA

29

0,56%

NA

e. İnanç

222

5,04%

216

4,20%

-26,98%

120

2,04%

119,41

2,32%

-0,24%

a. Basılı akademik ders ve referans kitaplar

NA

NA

116,61

2,27%

NA

b. Dijital veri tabanları üzerinden yapılan kitap
ve abonelikler

NA

NA

2.8

0,05%

NA

444

7,57%

818,15

15,92%

84,29%

a. İthal dil eğitimi kitapları

NA

NA

290

5,64%

NA

b. İthal dil eğitimi dijital platform satışları

NA

NA

58,5

1,14%

NA

c. İthal akademik ve referans kitaplar

NA

NA

17,25

0,34%

NA

d. İthal dijital kitap
ve dijital veri tabanı abonelikleri

NA

NA

447

8,70%

NA

e. İthal kültür ve sanat basılı kitaplar

NA

NA

5,4

0,11%

NA

5.869

100%

5.138

100%

-12,45%

Eğitim Yayınları
a. Ücretsiz dağıtılan ders kitapları
b. Yardımcı kaynak ve sınava hazırlık kitapları
c. Dijital platformlar eğitim ve yardımcı kitaplar

Kültür Yayınları
a. Yetişkin kurgu (edebiyat)

Akademik Yayınlar

İthal Yayınlar

TOPLAM

* Toptan Kitap Satışları Raporu yayıncıların dağıtımcı, kitabevleri ve bayilerine yaptıkları toptan net satış tutarlarından yola çıkılarak
hazırlanmıştır.
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2019- 2020 Karşılaştırmalı Kitap Toptan Satışlar Pazarı (USD)*

Pazar Payı
(%) 2019

Mevcut
(milyon $)
2020

Pazar Payı
(%) 2020

552

56,93%

323,63

38,03%

-41,40%

a. Ücretsiz dağıtılan ders kitapları

138

14,21%

82,83

11,38%

-39,91%

b. Yardımcı kaynak ve sınava hazırlık kitapları

414

42,72%

232

31,88%

-44,01%

c. Dijital platformlar eğitim ve yardımcı kitaplar

NA

NA

8,80

1,21%

NA

325

33,46%

261,49

40,04%

-19,45%

54

5,58%

42,88

5,89%

-20,81%

185

19,06%

156,31

21,48%

-15,45%

37

3,79%

28,08

3,86%

-23,55%

d. Kurgu, kurgu dışı ve çocuk sesli kitaplar

NA

NA

4,05

0,56%

NA

e. İnanç

49

5,04%

30,17

4,15%

-38,29%

20

2,04%

16,68

2,55%

-15,91%

a. Basılı akademik ders ve referans kitaplar

NA

NA

16,29

2,24%

NA

b. Dijital veri tabanları üzerinden yapılan kitap
ve abonelikler

NA

NA

0,39

0,05%

NA

73

7,57%

125,84

19,38%

71,47%

a. İthal dil eğitimi kitapları

NA

NA

40,51

5,57%

NA

b. İthal dil eğitimi dijital platform satışları

NA

NA

8,17

1,12%

NA

c. İthal akademik ve referans kitaplar

NA

NA

2,41

0,33%

NA

d. İthal dijital kitap
ve dijital veri tabanı abonelikleri

NA

NA

74

10,17%

NA

e. İthal kültür ve sanat basılı kitaplar

NA

NA

0,75

0,10%

NA

970

100%

727,64

100%

-24,99%

Segmentler
Eğitim Yayınları

Kültür Yayınları
a. Yetişkin kurgu (edebiyat)
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma)
c. Çocuk ve ilk gençlik

Akademik Yayınlar

İthal Yayınlar

TOPLAM

Mevcut
(milyon $)
2019

2019-2020
Değişim (%)

* 2019 yılı için 1 USD= 6 TL, 2020 yılı için 1 USD=7.18 TL olarak alınmıştır. Yıllık değişim hesaplamalarına %20 döviz artışı dahildir.
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2020 yıl sonu online perakende pazarı (TL)
2006 yılında online kitap satışlarının kültür
kitapları satış pazar payı %2,24 iken bu pay
2019 yılı sonunda %22,49 olarak ölçülmüştü.
2020 Mart ayında başlayan pandemiyle birlikte yaşanan kapanmalarla ise online kitap satışlarında satış oranları; kültür yayınlarında ve
akademik yayınlarda yaklaşık %65,5, yardımcı
kaynak kitaplarında %20’lere yakın, ithal dil
eğitimi ve kültür-sanat kitaplarında %35 olarak
gerçekleşti. Genel olarak yayıncılık sektörünün
satışlarının %36,17’sinin ise online olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir (Tablo-11).

Dijital platformlara ilgide sürpriz artış
yaşandı
2020 yılında pazar paylarında pandemiyle
birlikte artan sesli kitap satışları ilk defa pay
olarak %1,10 oranında da olsa gelişme gösterdi.
Ayrıca ilk defa bu yıl, dikkatli ölçümlerle gerek
eğitimde, gerekse yüksek eğitimde ve üniversite kütüphanelerinde dijital veri tabanlarına
aboneliklerle birlikte pazarın %10,19 oranlarına
geldiği görüldü.

2020 Online Perakende Pazarı (TL)

Segmentler
Eğitim Yayınları

Online Satış Toplamı (Milyon) TL
557

a. Ücretsiz dağıtılan ders kitapları

NA

b. Yardımcı kaynak ve sınava hazırlık kitapları

557

c. Dijital platformlar eğitim ve yardımcı kitaplar

NA

Kültür Yayınları
a. Yetişkin kurgu (edebiyat)
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma)
c. Çocuk ve ilk gençlik

2.012
322
1.192
240

d. Kurgu, kurgu dışı ve çocuk sesli kitaplar

NA

e. İnanç

258

Akademik Yayınlar

111

a. Basılı akademik ders ve referans kitaplar

111

b. Dijital veri tabanları üzerinden yapılan kitap ve abonelikler

NA

İthal Yayınlar

161

a. İthal dil eğitimi kitapları

158

b. İthal dil eğitimi dijital platform satışları

NA

c. İthal akademik ve referans kitaplar

NA

d. İthal dijital kitap ve dijital veri tabanı abonelikleri

NA

e. İthal kültür ve sanat basılı kitaplar

TOPLAM
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KİTAP FUARLARI

Î YURTİÇİ KİTAP FUARLARI
Türkiye Yayıncılar Birliği ve TÜYAP A.Ş.’nin
birlikte düzenledikleri kitap fuarları 2019 yılında başarıyla devam etti ancak 2020 yılında
pandeminin ortaya çıkmasıyla beraber 2020 ve
2021 yılında yapılacak fuarlar ertelendi.
38. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı (210 Kasım 2019)
Türkiye Yayıncılar Birliği ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. işbirliğiyle 2-10 Kasım 2019
tarihleri arasında düzenlenen 38. Uluslararası
İstanbul Kitap Fuarı yurt içi ve yurt dışından
800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşti.
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Fuarın açılış töreninde konuşma yapan
Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer okuma kültürü, yayınlama
özgürlüğü, eğitim yayıncılığı, telif hakları, teknolojinin yayıncılık üzerindeki etkisi,
okuryazarlık ve erişilebilirlik üzerine önemli
mesajlar verdi. Türkiye Yaylar Birliği Başkanı
Kenan Kocatürk ise konuşmasında yayıncılığın KDV, telif hakları gibi önemli sorunlarına
değinirken, İstanbul’un UNESCO Dünya Kitap
Başkenti’ne aday olması gerekliliğini ve başvuru için gerekli tüm desteği verebileceklerini ifade etti. Kocatürk’ün bu önerisine başta,
törende bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere,
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve T.C. Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan da
destek geldi. Ekrem İmamoğlu, 2022 Dünya
Kitap Başkenti çalışmalarını başlatacaklarını
belirtirken, Bakan Mehmet Nuri Ersoy çalışmaları “maddeten ve manen destekleyeceklerini” ifade etti.

Î FUAR BOYUNCA DÜZENLEDIĞIMIZ
ETKINLIKLER
Panel: Yayıncılık Sektörüne Global
Bir Bakış: Dünyada yayıncılıkta son
yıllardaki gelişmeler, tehditler, sorunlar,
trendler ve fırsatlar
2 Kasım 2019 Cumartesi günü düzenlenen
ve IPA-Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı
Hugo Setzer ve IPA Genel Sekreteri José Borghino’nun konuk olduğu ve Türkiye Yayıncılar
Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ün yönettiği
“Yayıncılık Sektörüne Global Bir Bakış” adlı panelde yayıncılığın geçmişi ve günümüzde geldiği yer, karşılaşılan sorunlar, girilen bazı darboğazlardan çıkmanın yolları, sektörde yeni ve
farklı eğilimler tartışıldı.
Panel: Arap Edebiyatı Nereye Gidiyor?
2 Kasım 2019 Cumartesi günü düzenlenen ve
Mısırlı edebiyat eleştirmeni Mamdouh Farrag
el-Naby, Arap Edebiyatı Profesörü ve çevirmen
Mehmet Hakkı Suçin ve şair ve yazar Adnan
Özer’in başta roman ve şiir olmak üzere çağdaş
Arap edebiyatının mevcut durumunu, önemli
akımları, isimleri ve eğilimleri irdeledikleri paneli Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları Genel
Yayın Yönetmeni Fahri Aral yönetti. Panelde
Türkiye’de son zamanlarda yaşanan göç sebebiyle kültürel geçişin hızlandığı ve Arap kültürünü tanımanın gerekliliği, Arap edebiyatının
ne derece bilindiği, Arap şiirini anlamak için iç
ve dış faktörlerin ele alınması gerekliliği, son
dönemde Arap Edebiyatında hakim hareketler
ve Arap romanlarını etkileyen siyasi olaylar ele
alındı.
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Panel: Bağımsız Kitabevlerini
Sürdürülebilir Kılmak: Almanya Örneği
3 Kasım 2019 Pazar günü düzenlenen Türkiye
Yayıncılar Birliği’nin, Frankfurt Kitap Fuarı’nın
desteğiyle düzenlediği “Bağımsız Kitabevlerini
Sürdürülebilir Kılmak: Almanya Örneği” panelinde Almanya’da bağımsız bir kitapçı olarak
yıllardır Nimmerland adlı kitabeviyle aile geleneğini sürdüren ve başarılı uygulamaları ile
son yıllarda birçok ödül alan Susanne Lux bir
sunum yaptı. Susanne Lux sunumunda, Almanya’nın kitapçılıkta büyük değişimler geçirdiğinden bahsetti; Nimmerland Çocuk Kitabevi’nde
okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve sürdürmek için düzenledikleri felsefe atölyeleri, okuma saatleri, deneysel atölyeler, öğretmenlerle
kitap etkinlikleri, kitap hazine sandıkları, kitap
okuma çemberi gibi etkinlikler hakkında bilgi verdi. Paneli, Arkadaş Kitabevi kurucusu ve
Genel Müdürü Cumhur Özdemir yönetti. Özdemir yaptığı sunumda, kitap satın alan okur
profilinin özelliklerini, kitabın kültür endüstrisi
içerisindeki yerini ve önemini ve sabit fiyat yasasının işlevini anlattı.
Panel: Eğitim Sistemine Okuma
Kültürünü Yerleştirmede Kitapların Rolü
3 Kasım 2019 Pazar günü Frankfurt Kitap
Fuarı desteğiyle düzenlenen “Eğitim Sistemine Okuma Kültürünü Yerleştirmede Kitapların Rolü” panelini Talim ve Terbiye Kurulu Eski
Başkanı Yusuf Ekinci yönetti. Almanya Carlsen
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Publishing CEO’su Frank Kühne ve Günışığı Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni Mine Soysal’ın
konuk oldukları panelde, Almanya’da ve Türkiye’de eğitim sistemine okuma kültürünü yerleştirmek için kitapların sisteme girmesinin önemi,
devletle yapılan ve yapılamayan işbirlikleri iki
farklı ülkeden yayıncı gözüyle anlatıldı.

Yayıncı-İllüstratör Buluşması
6 Kasım 2019 Çarşamba günü düzenlenen ve
ikincisi yapılan Yayıncı-İllüstratör Buluşması’nda yayınevi yetkilileri ile illüstratörler bir araya
geldiler, bire bir yapılan görüşmelerde illüstratörler portfolyolarını doğrudan yayıncılara sunarak işlerini tanıtma fırsatı yakaladılar.

Panel: Aslında Okuyoruz: Türkiye’nin
Güncel Okuma Kültürü Araştırması
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Ortaklıklar ve Ağlar
Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak
kazanan Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde
kurulan ve 15 Ocak 2019 tarihinde çalışmalarına başlayan Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma
Platformu’nun (OKUYAY Platformu) Konda
Araştırma ve Danışmanlık’la yürüttüğü okuma
kültürü araştırmasıyla Türkiye çapında uzun süredir eksikliği duyulan “okuma kültürü çalışmasını” yenileyerek bu çalışmayı kamuoyuyla paylaştı. Bu önemli araştırmanın sonuçları TÜYAP
İstanbul Kitap Fuarında KONDA Genel Müdürü
Bekir Ağırdır ve KONDA’nın analistlerinden Aydın Erdem tarafından açıklandı.

Yayıncı-Freelancer Buluşması
38. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı
kapsamında 7 Kasım 2019 Perşembe günü bir
ilki gerçekleştirdik. Yayıncı-Freelancer Buluşması’nda freelancerlar (editörler, çevirmenler,
grafikerler, tasarımcılar, düzeltmenler) yayıncılarla bir araya geldiler. Buluşma öncesi düzenlenen ve Sevengül Sönmez’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Doğan Novus Yayın
Yönetmeni Handan Akdemir ve April Yayınları
Editörü Nazlı Berivan Ak yayıncı gözünden freelancerlarla çalışma yöntemlerini ve yaptıkları
çalışmaların kapsamını aktarırken, çevirmen
Seda Ersavcı ve tasarımcı Füsun Turcan Elmasoğlu ise freelancer gözüyle yayınevleriyle çalışmanın yöntemlerini, kolaylıklarını ve zorluklarını anlattılar. Ardından, yayınevi yetkilileriyle
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freelancerlar bir araya gelerek olası iş birliklerini konuştular.
Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödül Töreni
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 1995 yılından
bu yana her yıl, Türkiye’nin evrensel ölçütlerde
düşünce ve ifade özgürlüğüne bir an önce kavuşması dileğiyle, düşüncelerini ifade etmekten
korkmayan isimlere verdiği Düşünce ve İfade
Özgürlüğü Ödülleri 7 Kasım 2019 Perşembe günü
38. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarında
sahiplerini buldu. Ödül töreninde Avesta Yayınları, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan ve Bandırma Ozan Sanatevi sahibi Rahmi Akdaş ödül
aldı. Törende ayrıca yıllık Yayınlama Özgürlüğü
Raporu da kamuoyuna ve üyelerimize sunuldu.
24. İzmir Kitap Fuarı (6-14 Nisan 2019)
24. İzmir Kitap Fuarı, ziyaretçi rekoruyla
sona erdi. Fuar, bir önceki yıla oranla %6 artış
göstererek 512.743 okura ulaştı. Bu yıl, İzmir Kitap Fuarı’nı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık %53
artış göstererek 48.548’e ulaştı. Her yıl olduğu
gibi bu yıl da yetişkin kitapseverlerin fuara ilgisi özellikle ikinci hafta sonunda yoğunlaştı.
Bu yıl 465 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun
katılımıyla gerçekleşen 24. İzmir Kitap Fuarı, 115
kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı. Dokuz gün
boyunca düzenlenen etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı
yakaladı.
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Doğu Anadolu Erzurum 2. Kitap Fuarı
(27 Nisan-5 Mayıs 2019)
Türkiye Yayıncılar Birliği ve TÜYAP tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum
2. Kitap Fuarı 5 Mayıs 2019 Pazar akşamı saat
19.00’da 109.090 kitapseverin ziyaretiyle sona
erdi. Bu yıl 135 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Erzurum Kitap
Fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden
oluşan 40 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı.
Dokuz gün boyunca düzenlenen etkinlikler ve
imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşma
fırsatı yakaladı.
Diyarbakır 7. Kitap Fuarı
(28 Eylül- 6 Ekim 2019)
TÜYAP’ın Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle
28 Eylül- 6 Ekim tarihleri arasında düzenlediği Diyarbakır 7. Kitap Fuarı ziyaretçi rekoruyla
sona erdi. Diyarbakır Kitap Fuarı, dokuz gün
boyunca 175.714 kitapsevere ulaştı. Ziyaretçilerin 30 bini fuarı okullarıyla birlikte ziyaret eden
öğrencilerdi. Yetişkin kitapseverlerin fuara ilgisi
özellikle hafta sonlarında yoğunlaştı.
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Eskişehir 2. Kitap Fuarı
(10-15 Aralık 2019)
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin, TÜYAP Tüm
Fuarcılık Yapım A.Ş. işbirliğiyle düzenlediği Eskişehir 2. Kitap Fuarı 10-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar
Merkezi‘nde gerçekleşti. Eskişehir 2. Kitap Fuarı, 87.124 kitapseverin ziyaretiyle sona erdi. 155
yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı
fuar, 50 kültür etkinliğine de ev sahipliği yaptı.
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Eskişehir 2. Kitap Fuarı’nın açılışından önce
Derneğimizin Başkanı Kenan Kocatürk Eskişehir’de bir dizi görüşme gerçekleştirdi. 4 Aralık
2019’da Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet
Ataç ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin
Güler’le görüşen Kocatürk 2. Eskişehir Kitap Fuarı için destek istedi ve kendilerini fuara davet
etti.
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Çukurova 13. Kitap Fuarı (4-12 Ocak 2020)
Çukurova 13. Kitap Fuarı, 368.334 kitapseverin ziyaretiyle sona erdi. Ziyaretçilerin 59.215’i
fuarı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrencilerdi. Bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen Çukurova Kitap
Fuarı, panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden
oluşan 70 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı.
Fuarın açılışında konuşma yapan Derneğimizin Başkanı Kenan Kocatürk OKUYAY Platformu’nun pilot projelerini yürüteceği 4 bölgeden
birinin Adana olduğu müjdesini verdi.
Karadeniz 6. Kitap Fuarı (15-23 Şubat 2020)
Karadeniz 6. Kitap Fuarı-Samsun, 207.441 kitapseverin ziyaretiyle sona erdi. Ziyaretçilerin
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62.470’i fuarı okullarıyla birlikte ziyaret eden
öğrencilerdi. Bu yıl 250 yayınevi ve sivil toplum
kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen Karadeniz
Kitap Fuarı, panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı. Dokuz gün boyunca düzenlenen imza
günleri ve kültür etkinliklerinde yüzlerce yazar,
okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı.
Bursa 18. Kitap Fuarı (7-14 Mart 2020)
Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği’nin düzenlediği Bursa 18. Kitap Fuarı
7-14 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Fuar, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı
önlem olarak, planlanan tarihten bir gün önce,
14 Mart günü saat 18:00 itibariyle sona erdirildi.
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Î ULUSLARARASI KİTAP FUARLARI
Frankfurt Kitap Fuarları
2019
Dünyanın en önemli ve kapsamlı uluslararası kitap fuarlarından biri olan Frankfurt Kitap
Fuarı’nın 71’incisi, 16-20 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlendi. Ülkemiz fuara, Türkiye Ulusal
Yürütme Komitesi organizatörlüğünde oluşturulan Türkiye Ulusal Standı’yla katıldı. Türkiye
Ulusal Standı’nda Derneğimizin üyesi olan A7
Kitap, ABM Yayınevi, Ayrıntı Yayınları, Çikolata
Yayınevi, Ginko Kitap, Hayat Yayınları, Martı Yayın, Nemesis Kitap, Önel Yayıncılık, SEV Yayıncılık
(Redhouse), TİMAŞ, Tudem ve Yapı Kredi Kültür
Sanat Yayıncılık’ın temsilcileri yazarlarımızın ve
eserlerinin yurt dışına tanıtımı ve telif satışı için
görüşmeler yaptılar.
Fuarda Türkiye Yayıncılar Birliği olarak IPA’nın
Telif Hakları Komitesi, Yayınlama Özgürlüğü
Komitesi, Kapsayıcı Yayıncılık ve Okuryazarlık
Komitesi, Eğitim Yayıncıları Forumu toplantıları
ile yayınlama özgürlüğü ve telif hakları toplantılarına ve Genel Kuruluna; Frankfurt Buchmesse, Avrupa Yayıncılar Federasyonu – FEP, Alman
Yayıncılar Birliği vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı ve konferanslara katıldık ve
ikili görüşmelerde bulunduk. Ayrıca OKUYAY
Platformu kapsamında okuma kültürünün yaygınlaştırılması konusunda Almanya’da faaliyet
gösteren Alman Yayıncılar Birliği, EURead ve
LitCam ile görüşmeler yaptık.
2020
2020 yılında Frankfurt Kitap Fuarı’nın Covid-19 pandemisi nedeniyle dijital ortamda
farklı ülke pazarlarından yayıncı birlikleri,
telif hakları kuruluşları ve sektör paydaşları
tarafından, akademik yayıncılık, eğitim teknolojileri, sesli kitaplar ve sesli içerikler, telif hakları, yayıncılığın dünyadaki durumu,
yayıncılıkta çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi konularda düzenlenen çevrimiçi etkinliklere ve
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Uluslararası Yayıncılar Birliği-IPA komite toplantılarına katıldık.
Bologna Uluslararası Çocuk Kitapları
Fuarları
2019
1-4 Nisan 2019 tarihleri arasında Bologna’da
gerçekleşen Uluslararası Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’na ülkemiz yayıncıları Türkiye Ulusal
Yürütme Komitesi organizatörlüğündeki Türkiye Ulusal Standı ile katıldı. Türkiye Ulusal Standı’nda, Can Çocuk, Dinozor Çocuk, Sev Yayıncılık,
Tudem Yayın Grubu, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Damla Yayınevi, Erdem Yayınları, Multibem, Semerkant ve Timaş Yayınları’nın temsilcileri, yazarlarımızın ve eserlerinin dış dünyaya
tanıtımı ve telif satışı için görüşmeler yaptı.
Fuarda Türkiye Yayıncılar Birliği olarak, OKUYAY Platformu kapsamında, EUREad, Stiftung
Lesen, SDG Kitap Klübü, İBBY ve IPA yetkilileriyle yayıncılık sektörü ve okuma kültürü konularında görüşmeler yapıldı, fikir alışverişinde
bulunuldu.
2020
Bolonya Çocuk Kitapları Fuarı 2020 yılında pandemiden dolayı dijital olarak 4-7 Mayıs
2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çocuk
kitapları yayıncılığı ve pandeminin etkileri hakkında webinar’ların da yer aldığı, ayrıca hak
ticareti için katılımcı yayıncılara yönelik dijital
bir portalın da sunulduğu fuarı çevrimiçi olarak
takip ettik.
2021
2021 Haziran ayında, Uluslararası Yayıncılar
Birliği – IPA’nın partnerlerinden biri olduğu, Bologna Çocuk Kitapları Fuarı kapsamında bu yıl
ilk kez düzenlenen, yayıncılık sektörü profesyonellerine yönelik Zoom üzerinden canlı gerçekleştirilen BolognaBookPlus (BBPlus) programına katıldık. Programı IPA Başkanı Bodour Al
Qasimi ve IPA’nın eski başkanlarından Richard
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Charkin eş başkanlar olarak yönettiler. IPA Başkan Yardımcısı Karine Pansa ve IPA Eğitim Yayıncıları Forumu ile IPA Kapsayıcı Yayıncılık ve
Okuryazarlık Komitesi Başkanlarına ek olarak
uluslararası pek çok sektör temsilcisinin de deneyimlerini paylaştığı ve IPA’nın 125’inci yılının
da kutlandığı programda, değişen okuma alışkanlıkları, teknolojinin yayıncılıktaki yeri, pandeminin eğitim yayıncılığına etkileri, küresel
okurlar ve içerikler gibi başlıklarda paneller ve
Bodour Al Qasimi ile Elif Şafak arasında bir söyleşi de gerçekleştirildi.
2019 Londra Kitap Fuarı
12-14 Mart 2019 tarihleri arasında Londra’da
48. kez düzenlenen Londra Kitap Fuarı’na ülkemiz yayıncıları Türkiye Ulusal Yürütme Komitesi organizatörlüğünde, İstanbul Ticaret Odası
tarafından organize edilen Türkiye Ulusal Standı ile katıldı. Türkiye Ulusal Standı’nda, A7 Kitap
ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık temsilcileri,
yazarlarımızın ve eserlerinin dış dünyaya tanıtımı ve telif satışı için görüşmeleri yaptı.
Başkanımız Kenan Kocatürk ve Genel Koordinatör Ebru Şenol IPA Telif Hakları Komitesi,
IPA Yayınlama Özgürlüğü Komitesi ve IPA Eğitim Yayıncılığı Forumu toplantılarına katıldılar
ve Türkiye yayıncılık sektörü konusunda bilgi
verdiler. Ayrıca OKUYAY Platformu kapsamında ortağımız Kingston Üniversitesi, Reading
24. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu

Agency ve İngiliz Yayıncılar Birliği ile de görüşmeler yaptık.
21. Tiflis Kitap Fuarı
Gürcistan Eğitim Bakanlığı ile Tiflis Belediyesinin iş birliği çerçevesinde düzenlenen 21.
Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı 30 Mayıs-2 Haziran 2019 tarihleri arasında Gürcistan’ın başkenti
Tiflis’te gerçekleştirildi. Derneğimizi Başkan Kenan Kocatürk’ün temsil ettiği fuarın açılışında
Uluslararası Yayıncılar Birliği-IPA Başkanı Hugo
Setzer, yayınlama özgürlüğünün ve uluslararası dayanışmanın önemine değindi. Gürcistan
Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği Başkanı Gvantsa
Jobava fuarın açılışında Gürcü kültürü ve edebiyatının önemini anlattı. Tiflis Kitap Fuarı tarihinde ilk kez onur konuğu statüsünün devir
teslim töreni yapılarak Türk heyetine 22. Tiflis
Uluslararası Kitap Fuarı’nın onur konuğu ülkesi
belgesi teslim edildi ancak Fuar pandemi nedeniyle fiziksel olarak 2020 yılında gerçekleştirilemedi. Türkiye 2022’de gerçekleştirilecek Fuar’a
onur konuğu ülke olarak katılacak.

Frankfurt, Londra, Bologna ve Onur Konuğu
olunan kitap fuarlarına üye yayınevlerimizin katılımlarıyla ilgili başvuru alımı, giriş kartı ve vize
işlemleri, koli gönderimlerini de içeren sekretarya
görevleri Derneğimizce yürütüldü.
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Bu çalışma döneminde de üyesi olduğumuz
Uluslararası Yayıncılar Birliği - IPA başta olmak
üzere yine üyesi olduğumuz EURead ve Avrupa
Yayıncılar Federasyonu ile Fransa Yayıncılar Birliği, Almanya Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği, İtalya Yayıncılar Birliği gibi birçok ulusal ve uluslararası düzeyde yayıncı örgütüyle yayıncılıkla ilgili
mevzuat, ekonomi politikaları, başarılı örnekler
konusunda bilgi, belge ve fikir alışverişinde bulunduk. Bunların yanı sıra okuma kültürü ile ilgili
konularda Stiftung Lesen, The Reading Agency, Book Trust, Book Aid, Kingston Üniversitesi, National Literacy Trust, Libraries Connected
ve English PEN gibi sivil toplum kuruluşlarıyla
toplantılar yaptık. OKUYAY Platformu yönetim
süreçlerimizde Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonuyla iletişimimizi devam ettirdik, hibe
programlarının değerlendirme anketlerine, yüzyüze görüşmelerine ve bilgilendirme toplantılarına katıldık. Özellikle telif hakları ve ifade özgürlüğüyle ilgili AB mevzuatını ve değişikliklerini
takip ettik.

Her yıl Frankfurt’ta yapılan Genel Kurul toplantılarına ve yönetim organları seçimlerine,
her yıl Londra ve Frankfurt Kitap Fuarlarında
düzenlenen Telif Hakları, Yayınlama Özgürlüğü Komiteleri ile Eğitim Yayıncıları Forumu’nun
toplantılarına Başkanımız Kenan Kocatürk, Yönetim Kurulu Üyemiz ve Sayman Servet Düz,
Genel Koordinatörümüz Ebru Şenol ve AR-GE
ve Dış İlişkiler Uzmanımız Zeynep Atiker katıldılar. Bu toplantılar 2019 yılında fiziki olarak
gerçekleştirilirken 2020 yılında pandemi sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
2019 Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda
IPA’nın o dönemki Başkanı Hugo Setzer’i ve Genel Sekreter José Borghino’yu dünyada yayıncılıktaki gelişmeler üzerine konuşmacı ve panelist olarak ağırladık. José Borghino ile ayrıca bir
söyleşi gerçekleştirdik ve söyleşinin video kaydını internet sitemizde yayınladık.

Uluslararası Yayıncılar Birliği-IPA ile
İlişkilerimiz
2003 yılından beri üyesi olduğumuz en büyük
küresel yayıncılık kuruluşu Uluslararası Yayıncılar Birliği (International Publishers Association-IPA) ile iletişimimizi sürdürdük. Dönem boyunca
başlıca sektörel gündem konularımızı IPA’ya bilgi notları ve yazışmalarla aktardık, Türkiye yayıncılığıyla ilgili veriler (Türkiye kitap pazarı verileri, kitaplara uygulanan vergi oranları, dijital
ödünç verme, eğitim yayıncılığı verileri, okuma
kültürü araştırması, kitap fuarlarına ilişkin veriler vb.) sunduk. IPA Yönetim Kurulu yetkilileriyle
toplantı ve görüşmelerde bulunduk.
Derneğimiz IPA bünyesinde faaliyet gösteren Telif Hakları Komitesi, Yayınlama Özgürlüğü Komitesi, Eğitim Yayıncıları Formu ve Kapsayıcı Yayıncılık ve Okur Yazarlık Komitesinde
bir üyeyle temsil edilmeyi sürdürdü.
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ULUSLARARASI YAYINCILAR BİRLİĞİ (IPA) İLE İLİŞKİLER
Î BAŞKANIMIZ KENAN KOCATÜRK
IPA YÖNETİM KURULUNDA
Yönetim Kurulu Başkanımız Kenan Kocatürk, IPA’nın 2020 yılı Genel Kurulunda IPA’nın
yeni dönem Yönetim Kuruluna (IPA Executive Committee) ülkemizden seçilen ilk yayıncı
oldu. IPA’nın yeni dönem Yönetim Kurulu Ocak
2021 itibarıyla çalışmalarına başladı ve ilk toplantısını pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak
gerçekleştirdi. Toplantıda IPA’nın çalışmalarına dair gündeme ek olarak, Covid-19 sonrası
dönemde dünyada yayıncılık endüstrisinin
iyileşmesi için tavsiyelerin ve çözümlerin tüm
yayıncılık ekosistemi çerçevesinde ele alınması
amacıyla çalışmak üzere oluşturulan görev komitesine dahil olduk. Yapılan Genel Kurul’da,
Halkla İlişkiler Uzmanımız Filiz Kocaboğa da,
IPA’nın Yayınlama Özgürlüğü Komitesi’ndeki
görevine devam etmek üzere yeniden seçildi. IPA’nın Ocak 2021’de göreve başlayan yeni
başkanı ise Bodour Al Qasimi oldu.

Î IPA İLE İŞBİRLİKLERİMİZ
VE TOPLANTILAR
• Uluslararası Yayıncılar Birliği – IPA’nın 2019
yılında Frankfurt Kitap Fuarı’nda fiziki olarak, 2020 yılında dijital Frankfurt Kitap Fuarı kapsamında ve 2021 Mart ve Temmuz
aylarında ayrıca çevrimiçi olarak düzenlenen Telif Hakları Komitesi toplantılarına
katıldık. Komiteyle Türkiye’de telif haklarının durumu hakkında ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yapılması
planlanan değişikliklere dair bilgi paylaştık,
yurtdışındaki telif hakları gelişmelerine
dair bilgi edindik.

dan oluşan Yayıncılığın Durumu çalışmasına telif hakları, yayınlama özgürlüğü,
okuma kültürü, eğitim yayıncılığı ve dijital yayıncılığın ve genel olarak yayıncılığın Türkiye’deki durumuna dair katkıda
bulunduk. Yine IPA tarafından 2020 yılının
Kasım ayında paylaşılan ve küresel yayıncılık endüstrisinin Covid-19 pandemisinde
yaşadıklarının ve sonrasında iyileşmesi için
yöntemlerin paylaşıldığı “Tepkiden İyileşmeye (Covid Sonrası Eylem Planı)” raporuna katkıda bulunduk.
• Pandemi sürecinde Türkiye’de yayıncılık sektörünün karşılaştığı zorluklara dair
IPA’yı bilgilendirdik ve özellikle uluslararası
çeviri sözleşmeleri bakımından ülkemizde
sektörün yaşadığı sıkıntılara dikkat çekilmesi için dayanışma çağrısında bulunduk.
IPA’nın internet sitesinde Türkiye’de Covid-19 ile birlikte yayıncılıkta yaşanan gelişmelere dair yer alan bilgileri sağladık.
• IPA’nın 2019 yılında Macaristan’ın Szeged
şehrinde ve Frankfurt Kitap Fuarı’nda fiziki olarak, 2020 yılında dijital Frankfurt
Kitap Fuarı kapsamında çevrimiçi olarak,
2020 ve 2021 yıllarında Lizbon, Şarika ve

• IPA’nın 2020 yılında dijital Frankfurt Kitap
Fuarı sırasında yayımladığı ve yedi rapor-
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Londra ev sahipliğinde ancak yine çevrimiçi olarak düzenlenen Eğitim Yayıncıları Forumu-EPF toplantılarına katıldık ve
Türkiye’de eğitim yayıncılığının durumu
hakkında bilgi paylaştık, eğitim yayıncılığında dünyadaki uygulamalar hakkında
bilgi edindik. EPF’nin 2020 Haziran ayında
İstanbul’da düzenlenmesi planlanan toplantısını çevrimiçi ortamda gerçekleştirdik ve Türkiye’de eğitim yayıncılığının durumu hakkında bir sunum yaptık. EPF’nin
düzenleyici komitesi olan EPF Steering
Group’ta da yer alarak EPF’nin işleyişine
ve toplantıların planlanmasına katkıda
bulunduk.
• 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen
Kapsayıcı Yayıncılık ve Okur Yazarlık Komitesi toplantılarına katıldık. Kapsayıcılık
ve çeşitlilik konularında çalışmalar yapan
komite çalışmalarına görüşlerimizle katkıda bulunduk.
• 2020 Eylül ayında IPA ve Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı tarafından düzenlenen “Covid-19 Boyunca ve Sonrasında Yayıncılık”
başlıklı çevrimiçi panele Genel Koordinatörümüz Ebru Şenol panelist olarak katıldı
ve Türkiye’de yayıncılık sektörünün durumuna dair bilgi paylaştı.
• 2021 yılında, yıl sonuna doğru başlatılması planlanan IPA Akademisi platformuna
katkı sunmak amacıyla Türkiye Kitap Pazarı Raporunu, Yayıncılık İlkelerimizi ve
Yayınlama Özgürlüğü Raporunu IPA’yla
paylaştık.
• 2021 Mayıs ayında, Slovenyalı yayınevi
Beletrina, Avrupa Yayıncılar Federasyonu
– FEP, Germán Sánchez Ruipérez Vakfı,
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Litvanya Yayıncılar Birliği ve Rüdiger Wischenbart İçerik ve Danışmanlık firması
tarafından Yaratıcı Avrupa Programı kapsamında, yayıncılık alanında kültürel çeşitliliğin sürdürülebilmesine destek amacıyla
küçük ve orta ölçekli yayıncılara yönelik
düzenlenen, okur ve tüketici odaklı düşünme, dijitalleşme ve inovasyon konulu
çevrimiçi eğitime katıldık.
• 2021 Mayıs ayında, yayıncılık alanında erişilebilirlik kültürünü geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren Erişilebilir İtalyanca Kitaplar
Vakfı (Fondazione LIA) tarafından Uluslararası Yayıncılar Birliği – IPA Eğitim Yayıncıları
Forumu kapsamında düzenlenen ve Avrupa
Birliği’nde erişilebilirlik hakkındaki son gelişmelerin paylaşıldığı webinar’a katıldık.
• Dünyada gittikçe artan bir ilgi görmekte
olan sesli kitaplar ve sesli içerikler üzerine, Norveçli yayıncılık teknoloji firması
Beat Technology ile 23 Eylül 2021 tarihinde “Sesli Kitabın Geleceğini Oluşturmak”
başlıklı çevrimiçi bir atölye düzenledik.
Atölyede Danimarkalı Saga Egmont’tan
Mette Hammerich Caserta, İngiltere’den
Penguin Random House’dan Roy McMillan, Romanyalı Nemira’dan Catalina Nicolau ve Beat Technology’den Nathan Hull
katılımcılarla deneyimlerini paylaştılar ve
soruları cevapladılar.
• 2019 Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın,
yayıncılık endüstrisinin uluslararası haber
platformlarından Publishers Weekly’de yer
almasını sağladık.
• Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü-WIPO’nun
talebi üzerine Türkiye yayıncılık sektörü
yıllık verilerini WIPO ile paylaştık.
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Î KATILDIĞIMIZ DIĞER TOPLANTILAR
EURead Genel Kurul Toplantıları
Derneğimizin üyesi olduğu EUREad’in 2019
yılında Brüksel’de gerçekleşen Genel Kurul toplantısına katılarak Türkiye Yayıncılar Birliği ve
OKUYAY Platformu hakkında tüm katılımcılara
bir sunum yaptık. 2020 yılında gerçekleşen çevrimiçi Genel Kurul toplantısında ise Türkiye’de
pandemi döneminde okuma kültürünün yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalar konusunda bir bilgilendirme sunumu yaptık.
İTEF Konuklarıyla Ofisimizde Buluştuk
İTEF 11. Uluslararası Edebiyat Festivali 18-22
Nisan 2019 tarihlerinde düzenlendi. Festivalin
bursiyer programı kapsamında Türkiye’ye gelen
bursiyerlerini, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi
Kalem Ajans ekibiyle birlikte Dernek ofisimizde konuk ettik. Genel Koordinatörümüz Ebru
Şenol Derneğimizin çalışmaları hakkında kısa
bilgi verdikten sonra Türkiye yayıncılık pazarı,
ISBN verileri ve çok satanlarla ilgili bir sunum
yaptı; Türkiye kitap pazarı, kitabevleri ve ifade
özgürlüğü gibi konularda soruları yanıtladı.
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AVRUPA BİRLİĞİ PROJEMİZ
Derneğimiz 2014 yılından bu yana farklı konularda Avrupa Birliği projeleri yürütmektedir. Geçmişte bu projeler için alınan hibelerle
yayınlama özgürlüğü, yayıncılık meslekleri ve
standartları ve Ermenistan ile Türkiye arasında
oluşturulan yayıncılık ağı konusunda etkin çalışmalar yapmıştır. Derneğimiz son olarak T.C.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Sivil
Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı çerçevesinde OKUYAY (Okuma Kültürünü
Yaygınlaştırma) Platformu’nu kurmuş ve 24 ay
süresince ülkemizde okuma kültürünün yaygınlaştırılması adına atılmış olan önemli bir adımın
yürütücüsü olmuştur.

Î OKUYAY - OKUMA KÜLTÜRÜNÜ
YAYGINLAŞTIRMA PLATFORMU
Kuruluş amaçları arasında okuma kültürünün yaygınlaştırılmasıyla bilimsel araştırmanın
özendirilmesine çalışmak olan Türkiye Yayıncılar Birliği, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar Ağlar Hibe
Programı çağrısına, okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefleyen kapsamlı bir projeyle başvurmuş, hibe almaya hak kazanan 10
sivil toplum kuruluşundan biri olmuş ve Şubat
2019’da OKUYAY (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma) Platformu’nu kurarak çalışmalara başlamıştır.
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Derneğin okuma kültürünün yaygınlaştırılması için proje hazırlamasının en önemli nedeni
kalkınmanın, kültürel mirasın korunmasının, demokratik, eşitlikçi, evrensel bireyler yetiştirmenin, öğrencilerin ulusal ve uluslararası sınavlarda
başarılı olmasının ancak okuma kültürü kazanılmasıyla mümkün olacağına olan inancıdır. Avrupa ortalamasıyla karşılaştırıldığında halen yeteri
kadar okumamamıza rağmen, okuma oranları
yıllar içinde artan ve kuşaklar arasında bu konuda çok gelişme kaydedilen bir toplum olmamız
okuma kültürünün yaygınlaştırması için yapılacak çalışmaların, gerekli destekler alındığında
başarıya ulaşacağını göstermektedir.
Türkiye Yayıncılar Birliği tecrübeli bir ekiple
yazdığı projede, okuma kültürüne destek veren
diğer sivil toplum kuruluşlarını ve aktivistleri,
okuma kültürü içinde yer alan tüm paydaşları;
öğretmenler, öğrenciler, çocuklar, kütüphaneciler, ebeveynler, yetişkinler, yayınevleri, yazarlar,
çizerler, akademisyenler, uzmanlar, kamu kurumları ile yurtdışında faaliyet gösteren benzer
oluşumları, kısacası toplumun her kesimini içine alacak bir yapı kurulmasına önem vermiştir.

PİLOT BÖLGELERDE ORTAKLIK VE AĞ KURMA ÇALIŞMALARI

ADANA BÖLGE ZİYARETİ 16 KATILIMCI
SAMSUN BÖLGE ZİYARETİ 26 KATILIMCI
ANKARA BÖLGE ZİYARETİ 55 KATILIMCI
İSTANBUL BÖLGE ZİYARETİ 37 KATILIMCI
TOPLAM 134 STK, SİVİL İNİSİYATİF VE KAMU KURUMLARI
TEMSİLCİSİYLE TEMAS
STK GELİŞTİRME EĞİTİMİNDE TOPLAM 45 SİVİL İNİSİYATİF VE
KAMU KURUMLARI TEMSİLCİSİYLE TEMAS
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Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasının 24 aylık bir projeyle ülke çapında gerçekleşmesinin
mümkün olamayacağı ancak okuma kültürünün
yaygınlaştırılması konusunda bir farkındalık yaratıp kamunun ve bireylerin bu konu üzerinde
düşünmesinin ve çalışmasının sağlanabileceği
bilinciyle, bu konuda öncü bir adım atmak ve örnek olmak hedefiyle projeyi planlamıştır.
Derneğimiz, bir ülkenin okuma kültürünü
yaygınlaştırmak için atılan bir adımın, kurulduğu
yıldan beri ortaklıklara ve işbirliğine olan inancı
çerçevesinde, yine güçlü ortaklıklar kurarak başarılacağına inanmış ve bu kapsamlı ve önemli
projeyi stratejik ortaklıklar yaparak uygulamayı
önemsemiştir. Bu sebeple, okuma kültürü konusuna önem veren ve bu konuda çalışmalar yapan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Kadıköy Belediyesi
ve Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren Kingston
Üniversitesi ortak olarak, Okuma Kültürü Derneği (OKD) ve Almanya’da yerleşik Stiftung Lesen
(Okuma Kültürü Vakfı) iştirak olarak projeye dahil edilmiştir. Böylelikle projeyi gerçekleştirmek
için gerekli olan 0-6 yaş grubunda uzmanlık bilgisi, kütüphaneler ve kütüphanecilerin önemli ve
gerekli katkısı, gençler ve üniversitelerde yapılan
uygulamalar, geniş kitlelere kültür ve sanat konusunda hizmet götüren yerel yönetimler ve Avrupa’da yıllardır okuma kültürü konusunda derin
birikime sahip örnek kurumların tecrübeleri bir
araya getirilerek projenin başarılı olması için gereken en önemli adım da başarıyla atılmıştır.
OKUYAY Platformu’nun kuruluşunda ve
projenin tasarlanması aşamasında oluşturduğu temeller aşağıdaki başlıklarla özetlenebilir:
1. Türkiye’de okuma kültürü konusunda çalışmalar yapmak için gerekli olan, daha önce
yapılmamış bir STK haritalaması yapılarak
okuma kültürünü faaliyetleri içine almış STK
ve sivil inisiyatiflerin belirlenmesi ve projenin
başladığı tarihte 8 yıl önce yapılmış ve yinelenmemiş olan okuma kültürü araştırmasının
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2.

3.

4.

5.

ülke çapında yapılması. Faaliyetlere başlamadan önce bu çalışmalarla durum tespiti yapılması.
Platform çatısı altında ortakları, iştirakleri ve
kendi tecrübe ve birikimleri doğrultusunda
bir ağ oluşturulması, ortak akıl bilinci oluşturulması, bilgi ve tecrübe paylaşımına imkân
sağlanması.
Birlikte çalışacağı ya da oluşturduğu ağa dahil
olan STK ve sivil inisiyatiflerin kapasite artırım çalışmalarının yapılması.
Pilot proje uygulamalarında tecrübe, birikim
ve yol gösterici olmanın yanında bu projelerin
finansal olarak da desteklenmesiyle ülkemizde iyi örnekler oluşturulmasının sağlanması.
İdeal ve kapsamlı bir iletişim stratejisiyle,
kurguladığı tüm faaliyetlerin mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaştırılması.

OKUYAY BULUŞMALARI VE OKUYAY KONUŞMALARI’NDA
BİR ARAYA GETİRİLEN UZMAN VE KATILIMCI SAYILARI
15
OKUYAY KONUŞMASI
220 KATILIMCI
10
OKUYAY BULUŞMASI
679 KATILIMCI

TOPLAM
899
KATILIMCI

OKUYAY Platformu’nun Şubat 2019’da başlayan yolculuğu güçlü ortaklar, 7 kişilik profesyonel bir ekip ve “Okumak Gelecek Kurmaktır”
mottosuyla, milyonlarca kişiye ulaşarak ülkemizde okuma kültürünün yaygınlaştırılması konusunda yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır.
OKUYAY PLATFORMU UYGULAMA
SONUÇLARI
Türkiye’de okuma kültürünün yaygınlaştırılmasında en büyük hibelerden biri Türkiye Yayıncılar Birliği’ne verilmiştir. Okuma kültürünü
geliştirmenin bir ülkenin kalkınmasının unsurlarında biri olduğu düşünüldüğünde, alınan hibe
daha da önem kazanmaktadır. Bu bilinçle planladığı faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştirmeyi ve topluma mümkün olan en yüksek faydayı
yaratmayı hedefleyerek kurulan OKUYAY Platformu’nun 24 aylık çalışmaları sonunda elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.

YURTDIŞINDA YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETLERİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLARI
LONDRA ÇALIŞMA ZİYARETİ
10 KURUM ZİYARETİ VE TOPLANTI
FRANKFURT ÇALIŞMA ZİYARETİ
6 KURUM ZİYARETİ VE TOPLANTI
BOLOGNA ÇALIŞMA ZİYARETİ
6 KURUM ZİYARETİ VE TOPLANTI
BRÜKSEL EUREAD
GENEL KURUL TOPLANTISI
21 ÜLKEDEN 28 ÜYEYLE
YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER

4 ÜLKE 40 YURTDIŞI TEMAS

• Ortaklıklar ve Ağlar Kurulması
Hak kazanılan hibe programının da ana hedefi olan ortaklıklar ve ağlar kurulması için çalışılmış; OKUYAY Platformu ve Okuma Kültürünü
24. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu
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PİLOT PROJELERLE ULAŞILAN KİŞİ SAYISI VE
SAYILARLA İLETİŞİM FAALİYETLERİNİ
PROJE EKİPLERİ
6 PİLOT PROJE
254 EKİP VE GÖNÜLLÜ ÇALIŞAN
ORTALAMA 4.5 AYLIK ÇALIŞMA SÜRESİ
İŞBİRLİĞİ YAPILAN 37 STK
YAPILAN ETKİNLİKLER, MEDYA İLETİŞİM SONUÇLARI
4 YENİ WEB SİTESİ
53 ONLINE EĞİTİM
DÜZENLENEN EĞİTİM/SEMİNERLERE 2290 KATILIM
MEDYADA ÇIKAN 60 PİLOT PROJE HABERİ
483.229 SOSYAL MEDYA ERİŞİMİ
25 CANLI SOSYAL MEDYA YAYINI
71 YOUTUBE YAYINI
YOUTUBE YAYINLARINDA 30.343 İZLENME
KİTAPLAR VE BASILI MALZEMELER
2178 SATIN ALINAN KİTAP
12712 BASILI MALZEME

PİLOT PROJELERLE
15.904 DOĞRUDAN ERİŞİM
70.196 DOLAYLI ERİŞİM

PLATFORMUN BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TANITIM VE
İLETİŞİM FAALİYETLERİ
PLATFORM OFİSİNE GELEN 450 ZİYARETÇİ
65.000 WEB SİTESİ ZİYARETİ
10.000.000 SOSYAL MEDYA ULAŞIMI
YOUTUBE’DA YAYINLANAN 41 VİDEO
YOUTUBE’DA 10.000 İZLENME
YAZILI VE DİJİTAL BASINA GÖNDERİLEN 51 BÜLTEN
YAZILI VE DİJİTAL BASINDA 2.000 HABER
RADYO VE TELEVİZYONDA 15 HABER
“DÖRT YANIMIZ KİTAP” SÖYLEŞİ DİZİSİYLE 250.000 ULAŞIM
3.000 E-BÜLTEN ÜYESİ
ÜYELERE GÖNDERİLEN 80 E-BÜLTEN
ÜRETİLEN VE DAĞITILAN 52.000 BASILI MALZEME

Yaygınlaştırma Kılavuzu’nda detaylıca anlatılan
tüm faaliyetler büyük çaplı bir ağ kurulmasına
imkân vermiştir. Bu konuda çalışan STK’leri tespit ederek bir araya gelmelerini sağlamak, yapılan çalışmalardan haberdar etmek ve bu STK’lerin de ağın parçası olmak konusundaki hevesleri,
motivasyonları ve destekleri, güçlü bir ağ kurulmasının temelini oluşturmuştur. Ayrıca düzenlenen OKUYAY Buluşmaları ve OKUYAY Konuşmaları’yla tüm paydaşlar bir araya getirilmiş ve
ortak bir sinerji oluşturularak fikir alışverişi yapılması sağlanmıştır.
• Önemli Araştırmaların Toplumun
Hizmetine Sunulması
OKUYAY Platformu’nun hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli olduğu kadar, okuma kültürünün bugünkü durumunun analiz edilmesi
için de ihtiyaç duyulan Okuma Kültürü Haritalama Çalışması ve Okuma Kültürü Araştırması
2019’un yaptırılarak kamuoyuna sunulması projenin önemli sonuçlarındandır. Projeye verilen
hibe sayesinde, uzun bir aradan sonra Türkiye’de yeniden yapılan kapsamlı okuma kültürü
araştırmasının sonuçlarından geniş kitleler yararlanmış, ilk kez tanımlanan “okuyabilirler” kümesi okuma kültüründe yer alan tüm paydaşlar
açısından önemli bir hedef kitle olarak yapılacak
çalışmalar adına umut verici olmuştur.
• Kapsamlı Kaynakların Oluşturulması
OKUYAY Platformu gerçekleştirdiği faaliyetlerden, toplantılardan, çalışmalar ve araştırmalardan topladığı tüm bilgiyi, yazılı ve basılı dokümanlar oluşturarak tüm ilgililerle ve toplumla
paylaşmıştır. İnternet sitesi, sosyal medya platformları ve OKUYAY Platformu ve Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Kılavuzu’yla kamuoyuna
okuma kültürü konusunda örnek ve önemli bir
kaynak sunmayı başarmıştır.
• Milyonlarca Kişiye ve Çocuğa Ulaşılması
OKUYAY Platformu, hazırladığı proje metninde taahhüt ettiği erişim sayısının katbekat üze-
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rine çıkan sayıda erişim sağlamayı başarmıştır.
Etkin ve planlı biçimde sürdürülen iletişim ve
tanıtım faaliyetleri, okuma kültürünü yaygınlaştırmak için gönüllü ve istekli olan kurum, kuruluş ve bireylerin tahmin edilenden fazla olması
ve platforma verdikleri yoğun desteğin yanı sıra
planında fiziksel birçok faaliyeti olan projenin,
pandemi sebebiyle faaliyetlerini dijital olarak
sürdürmek için yeni koşullara hızlıca adapte olması bu başarıyı sağlayan etmenlerdir.
• Bir Seferberlik Çağrısı: Sesli Okuma Günü
Dünyada ve ülkemizde geçmişte yapılan seferberlik kampanyalarının etkisi ve gücü tüm
toplumlar tarafından tecrübe edilmiştir. Özellikle devlet yönetimlerinin desteklediği kampanyalar istenen sonuca hızlıca ulaşmak için en iyi
yöntemlerden biridir. Okuma kültürünün yaygınlaştırılması için de devletin desteği, tüm paydaşların ve kamuoyunun katılımının sağlanacağı bir seferberlik yapılması elzemdir. OKUYAY
Platformu, bir pilot proje olarak gerçekleştirdiği
Sesli Okuma Günü’yle ülke genelinde uygulamak üzere bir seferberlik çağrısı yapmaktadır. 3
haftada 10.000 kişinin katıldığı bir etkinlik, uzun
süreli ve devlet destekli yapılırsa kaç kişiye ulaşır sorusunun cevabını uygulayarak görmek için
toplumun hazır olduğu, proje uygulaması sırasına açıkça görülmüştür.
• Pilot Projelerle İyi Örnekler Yaratıldı
OKUYAY Platformu ve Okuma Kültürünü
Yaygınlaştırma Kılavuzu’nun birinci bölümünde
detaylı olarak açıklandığı şekilde OKUYAY Platformu’nun en önemli faaliyetlerinden olarak
Türkiye çapında farklı bölgelerde gerçekleştirilen pilot projelerle on binlerce kişiye ulaşılarak
başarılı sonuçlar elde edildi. Pilot projeler; sağlıklı
iletişim, karşılıklı anlayış ve ortak hedefler belirlenip sivil toplumla etkin planlama yapıldığında
ve gerekli kaynaklar sağlandığında toplumda
beklenen gelişimin elde edilebildiğini ve başarılı
sonuçlara ulaşılmanın mümkün olduğunu göstermiştir. 5 aylık kısa süreler ve makul bütçelerle
24. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu

ülkemizde daha geniş kitlelere ulaşabilecek ve
okuma alışkanlığının kazanılmasında önemli rol
oynayacak uygulamalar yapılabileceği net bir
şekilde ortaya konmuştur. Pilot uygulamalarla
6 iyi örnek yaratılmıştır ve OKUYAY Platformu
bundan sonrasında da bu örneklerin yaygınlaştırılması için işbirliği çağrısı yapmaktadır.
• Okuma Kültürünü Geliştirmek
İçin Kamu Ne Yapmalı Kampanyası
Başlatılması
Kılavuzun belli başlı birçok yerinde detaylı
olarak açıklanan 10 maddelik yasa/yönetmelik
taslak önerisi Danışma Kurulları vasıtasıyla hazırlanmıştır. Okuma kültürünün geliştirilebilmesi için sorunlar belirlenmiş, çözümler önerilmiş,
ilgililer tespit edilmiş, iş birliği yapabilecek sivil
toplum kuruluşları yenileri eklenmek üzere belirtilmiştir. OKUYAY Platformu çoğu daha önce
de tespit edilmiş ancak halen çözüm üretilmemiş sorunlar konusunda kamu otoritelerine önerilerini iletmiş ve kamu otoritelerinin harekete
geçmesi için çalışmıştır.
Tüm bu sonuçlar ışığında, OKUYAY Platformu
ve okuma kültürünü yaygınlaştırmak için çalışan
tüm paydaşların katkısı ve iş birliğiyle, okuma
kültürü konusunda bir dönüşümün ilk adımları
atılmıştır.
Ayrıca, OKUYAY Platformu 2021 yılı
Kütüphane Haftası’nda T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği etkinlikler kapsamında “Yılın İş Birliği
Ödülü”nü almıştır.
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OKUMAYI ÖZENDİRME İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Çocuklardan Büyüklere Mektup’u
Yayınladık
Okuma Kültürü Derneği’yle yürüttüğümüz
ortak çalışma kapsamında, çocukları yaz tatilinde kitap okumaya teşvik etmek amacıyla hazırlanan Çocuklardan Büyüklere Mektup’u
yayınladık. Okuma Kültürü Derneği tarafından

çocuklar adına kaleme alınan, ‘birlikte’ okumaya dair önemli bir çağrı yaptığımız mektupta,
çocukları kitaplarla buluşturmayı, kitap okumayı sosyal bir etkinlik haline getirmeyi, çocukların okuma ve anlama becerilerini büyükleriyle
birlikte öğrenerek ve eğlenerek geliştirmelerini
amaçladık.
19.07.2019

“Çocuklardan Büyüklere Mektup”
Sevgili Büyüklerimiz,
Sonunda yaz tatili başladı. Çok mutluyuz. Kendimize ait zamanımız olacak. Daha çok oyun
oynayacağız, daha çok uyuyacağız ve sizinle daha çok zaman geçireceğiz. Tatilin en güzel yanı
da sizlerle “birlikte” olabilmek.
Biliyoruz, siz de boş durmuyorsunuz. Bizim için çeşit çeşit tatil planları yapıyor, hayaller kuruyorsunuz. Bu planların içinde tabii ki, “bol bol kitap okumak” da var.
Ama “Kitap oku!” dediğinizde, hepimiz hemen okumaya başlamıyoruz değil mi? Biri size
“Şöyle yap!” dediğinde, siz hemen onu yapıyor musunuz?
Okumak, insanları ve diğer canlıları tanımamıza ve anlamamıza yardımcı oluyor. Kitap okuyarak aklımızın, hayal gücümüzün gelişeceğini de (sık sık söylediğiniz için) biliyoruz. Olduğumuz yerden başka dünyaları da tanıyoruz. Evet, okudukça dünya büyüyor.
Bazılarımız, sizin hatırlatmanız gerekmeden okuma planlarını yaptılar bile. Okumayı çok
ama çok seven, okuma alışkanlığı olan arkadaşlarımız var. Ne güzel…
Hepimiz aynı değiliz ama. Aramızda okumayı sevmeyenler de olabilir. Kitap okumayı ödev
gibi görenler, ne kadar eğlenceli bir şey olduğunu bilmeyenler olabilir. Okuma güçlüğü çektiği,
okuduğunu anlamadığı, ilgisini çeken ya da kendisi için “doğru” kitabı henüz bulamadığı için
okumayı pek sevmediğini düşünenler de olabilir.
Artık o kadar çok çeşitli kitaplar var ki… Her birimizin dünyasına, ilgi alanlarına, becerilerine
uygun kitaplar var. Oralarda bir yerlerde, bizi bekliyor o kitaplar. Belki evimizdeki kitaplığın üst
raflarında, belki kütüphanelerde, belki bir arkadaşımızın evinde, belki de bir kitapçıda.
O kitapları bulmak, düşündüğünüz kadar zor değil. Bize zaman ayırıp, bizimle konuşup,
okuma hikâyemizi dinlemeniz, bizi yakından tanımanız ilk adım olabilir. Küçük bir adımla, büyük farklar yaratılabilir belki.
Şöyle yapsak ne dersiniz?
1. Önce, kitaplarla buluşsak…
2. Evin her yerinde (mutfakta, tuvalette, oturma odasında, her yerde) kitaplar olsa. Bazen
beş dakika, bazen saatlerce okusak,
3. Beraber kitapçılara gitsek, kitapları birlikte incelesek, kurcalasak, sonra beğendiklerimizi
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nasıl edinebileceğimizi konuşsak,
4. Evimize en yakın halk kütüphanesine üye olsak (Evet, her mahallede kütüphane yok ama
Türkiye’de 1157 halk kütüphanesi var),
5. Belki okul kütüphanemiz de yaz tatilinde bize ödünç kitap verebilir, bunu okulumuzdan
öğrensek,
6. Arkadaşlarımızla kitap değiş-tokuşu yapsak
7. Kitap seçimini birlikte yapsak…
8. Birlikte okuyacağımız için, sizin de bizim de ilgimizi çeken kitapları bulsak,
9.		
Okuduğumuz kitapları çeşitlendirsek: Hikâyeler, bilim kurgu kitaplar, tarih kitapları, yemek kitapları, sporla ilgili kitaplar, çizgi romanlar, resimli kitaplar, dergiler ve daha neler
neler,
10. Kitap okumayı sosyal bir etkinlik haline getirsek…
11.		
Birlikte okusak, okurken çok eğlensek,
12.		Evden çıkarken, çantamıza mutlaka bir kitap atsak. Beklerken, bir yere giderken ara sıra
sayfalarını karıştırsak,
13. Bilmediğimiz kelimeleri, olayları, duyguları birlikte araştırıp öğrensek,
14. Kitaplarda okuduklarımızı, hayatımıza taşısak. Mesela, akşam yemeğinde, yolculukta,
uyumadan önce okuduklarımızla ilgili sohbet etsek,
15. Uzayla ilgili okuyorsak, bir gece, yıldızları izleyebileceğimiz bir yere gitsek. Yiyeceklerle
ilgili okuyorsak, kolay tarifler bulup birlikte yemek yapsak. Kitapla ilgili müzeler, sergiler
varsa, oralara gitsek, maketler yapsak, küçük (ve tehlikesiz) deneyler yapsak güzel olmaz
mı? (Tamam, planlamayı siz yapabilirsiniz.)
16. Okurken, aklımıza gelen şiirleri bulup okusak, şarkıları bulup dinlesek, hatta bağıra çağıra
söylesek (dans ederek de olabilir),kitaptaki olayları canlandırsak,
17.		
Okuma ve anlatma becerimizi eğlenerek geliştirsek…
18. Kelime oyunları oynasak, sorular sorsak,
19. Kitaplardaki olayları (sessiz sinema oyunu gibi) anlatsak ve birbirimizin bulmasını istesek,
Bütün bunları birlikte (sıkılmadan, üşenmeden, sabırla ve anlayışla) denesek, denesek, sonra
tekrar denesek? Birlikte olmanın ve keşfetmenin tadını çıkarsak?
Biliyoruz, çok çabuk büyüyoruz. Çocukluğumuz da sizinle birlikte olduğumuz zamanlar da
göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Kitap okumayla ilgili, bol bol anımızın olmasını çok isteriz.
Büyüyünce bu anıları sevgiyle hatırlamayı da. Çocukluğumuzdan geriye, yaptığımız şeylerden çok, onları yaparken hissettiklerimiz kalacak aklımızda. Bu yüzden okumak, paylaşmak ve
sımsıcak kucaklaşmak bizim için önemli.
Kitaplar televizyonla, tabletle, telefonla, internetle, video oyunlarıyla yarışması gereken bir
boş zaman etkinliği olmasın. Yemek yemek, uyumak, oyun oynamak gibi, hayatımızın bir parçası olsun. Birlikte okuyalım, hayatımızda yepyeni sayfalar açalım.
Okudukça, biz de büyüyeceğiz, dünyamız da.
Sevgilerimizle,
Çocuklarınız
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Kütüphane Haftası’nı Kutladık
1964 yılından bu yana her yıl Mart ayının
son haftası kutlanan Kütüphane Haftası’nın
56.sı, 30 Mart-5 Nisan 2020 tarihleri arasında
sosyal medya üzerinden kutlandı. 29 Mart-4
Nisan 2021 tarihleri arasında kutlanan 57. Kütüphane Haftası’nda, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın düzenlediği etkinlikler kapsamında 31 Mart 2021 Çarşamba günü Türkiye
Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Kalem Ajans’tan Nermin Mollaoğlu ve Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek’le birlikte
Dr. Melike Günyüz’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen Pandemi Sürecinde Uluslararası
Yayımcılık başlıklı panele katılarak pandemi sürecinde yayıncılık sektöründe dünyada
yaşanan gelişmeler, karşılaşılan problemler
ve çözüm yolları konusunda bilgi verdi. Ayrıca Türk Kütüphaneciler Derneği de hafta
boyunca çevrimiçi bir dizi etkinlik düzenledi.
Pandemi Sürecinde Kütüphanecilik başlığıyla hazırlanan etkinliklerin programı çerçevesinde OKUYAY Platformu “Okuma Kültürünü
Yaygınlaştırmak için Neler Yapılmalı?” adlı
panele katıldı.
Kütüphanem Cepte Projesi’ni Yürüttük
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü,
Storytel ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle, Müdürlüğün “Kütüphanem Cepte” Projesi
için kurumun seçtiği sesli kitaplar, projenin
sisteminde pandemi döneminin 60 gününde
streaming/akıtma suretiyle ücretsiz erişime
sunuldu. Derneğimiz, Müdürlük ve yayıncılar
ile yazarlar arasındaki koordinasyonu sağlayarak projeye katkıda bulundu.
Kitap Hediye Günü’ne Destek Verdik
Herkese Kitap Vakfı’nın her yıl Nisan ayının ikinci pazar günü düzenlediği “Kitap Hediye Günü” 21 Nisan 2019, 19 Nisan 2020 ve 18
Nisan 2021 tarihlerinde kutlandı. Üyelerimizi
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ve kitabevlerini Türkiye’de kitap hediye etme
alışkanlığı kazandırmak ve bu hediyenin mutluluğunu yaşatmak amacıyla düzenlenen Kitap Hediye Günü’nü kutlamaya ve bu günün
yaygınlaşmasına destek olmaya davet ettik.
23 Nisan Dünya Kitap Günü
Kitabın ve okuma alışkanlığının önemini
dünya çapında vurgulamak amacıyla kutlanan UNESCO’nun ilan ettiği 23 Nisan Dünya
Kitap Günü’nde okullar ve kütüphanelerdeki
etkinlikler ağırlık kazanıyor. Öğrencilere kitap
okuma sevgisini aşılayan, onların kitaplarla,
yazarlarla, kitabevleriyle ve kütüphanelerle
tanışmasını sağlayan etkinlikler yapılıyor. Kitap okumayı teşvik amaçlı posterler, kitap ayraçları dağıtılıyor. Yazarlarla tanışma toplantıları, okuma günleri, yarışmalar düzenleniyor.
Türkiye Yayıncılar Birliği olarak bu dönem de
üyelerimizi 23 Nisan Dünya Kitap Günü’nün
kutlamaya ve ülkemizde kutlanmasını teşvik
etmek üzere etkinlikler düzenlemeye çağırdık.
23 Nisan Dünya Kitap Günü’nde Ortak
Çağrı Yaptık
Türkiye Yayıncılar Birliğinin üyesi olduğu Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA)’nin 23
Nisan Dünya Kitap Günü’nde Avrupalı ve
Uluslararası Kitapçılar Federasyonu (EIBF),
Uluslararası Eser Sahipleri Forumu (IAF),
Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFRRO), ve Uluslararası Bilimsel,
Teknik ve Medikal Yayıncılar Birliği (STM)
ile ortaklaşa yayınladığı bildiride Koronavirüs sebebiyle dünyada yaşanan kriz, salgının
yayıncılık sektörü üzerindeki etkisi ve kitapların toplumların gelişimindeki önemi vurgulandı ve hükümetlere destek çağrısında
bulunuldu. Türkiye Yayıncılar Birliği olarak
ortak bildirinin Türkçesini kamuoyunun bilgisine sunduk ve dayanışma ve destek çağrımızı yineledik.
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DÜNYA KİTAP GÜNÜ – ESER SAHİPLERİ, YAYINCILAR VE
KİTAPÇILAR ULUSLARARASI DESTEĞE ÇAĞIRIYOR
Aşağıda imzası bulunan küresel kitap endüstrisinin temsilcileri olan bizler, tüm dünyadaki hükümetleri,
kendi yayıncılık sektörlerini ve bu sektörleri çevreleyen değer zincirlerini sürdürmek için ekonomik
teşvik paketleri uygulayarak kitapların, öğrenme çözümlerinin ve profesyonel ve akademik içeriğin
önemini takdir etmeye, desteklemeye ve kutlamaya davet ediyoruz.
Bugün, 2020 Dünya Kitap Günü’nde, kitapların toplumdaki hayati rolünün farkındayız. Kitaplar
aracılığıyla öğreniriz, başka kültürlerle tanışırız, hayal kurarız. Birbirimizi anlarız. Kitaplar aracılığıyla,
empati yapmayı öğreniriz. Kitaplar, bilimsel araştırma için, çocuklarımızı eğitmek için ve hayat boyu
öğrenmede gereklidir. Kitaplar, daha iyi insanlar olmamızda bize yardım ederler.
Kitapların, onları yazmaları ve resimlemeleri için eser sahiplerine ihtiyacı vardır; onlara yatırım
yapmaları için yayıncılara, onları okurlara ulaştırmaları için kitapçılara ve telif haklarını korumaları için
toplu hak yönetimi kuruluşlarına ihtiyacı vardır. Toplum için öylesine hayati olan bu zincir, mutlak bir
tehdit altındadır.
Bu sosyal mesafe zamanlarında, kitapların önemi yeniden vurgulandı. Evde kalmak ve bir kitap
okumak, başkalarını önemsemenin bir yolu. Tüm dünyada gazeteler ve bloglar, ister kaçış ister ne
olduğunu anlamak için olsun, izolasyondayken okumak için kitap listeleri oluşturdular. İnsanlar zor
zamanlarda kitaplara başvururlar.
Pek çok ülkede ebeveynlerin eğitimci olmaları gerekti. Öğretmenlerin, derslerini öğrencilerine
ulaştırmak için yeni yöntemler bulmaları gerekti. Tüm dünyada eser sahipleri ve yayıncılar, içeriklerini
ve dijital hizmetlerini lisanslayarak cevap verdiler. “Dünyayı Oku” gibi online kitap okumaları patladı,
yayıncılar ve eser sahipleri ebeveynlere destek vermede hızlı davrandılar. Dünya, sağlık politikalarına
kılavuzluk etmesi ve aşı geliştirilmesi için uzman dergilerde yayımlanan araştırmalara güveniyor.
Burada dergi yayıncılarının, araştırmaların doğrulanmasına ve geniş çaplı iletimine yaptıkları yatırımlar
kritik. Ve harekete geçtiler, COVID-19 ile ilgili araştırmaları gönüllü olarak tekrar kullanıma uygun
şekilde ücretsiz erişime sundular.
Genel bir kitleye yönelik kitaplar olsun, çocuk kitapları olsun, eğitim kaynakları veya bilimsel araştırma
olsun, eser sahipleri, yayıncılar, dağıtımcılar, kitapçılar ve toplu hak yönetimi kuruluşları, gerektiği
yerde hızla uyum sağlayarak ve toplum içinde sorumlu bir rol oynayarak karşılık verdiler.
COVID-19 virüsünün her yerdeki insanlar üzerinde etkisi korkunç. Ekonomiler durma noktasına geliyor
ve kimse ne zaman normale döneceğimizi kesin olarak bilmiyor, hatta bunun mümkün olup olmadığını
da bilmiyor. Kitap sektörü dahil olmak üzere dünyanın yaratıcı endüstrileri üzerindeki etki yıkıcı.
Endüstrimiz zaten pek çok ülkede nefes almak için mücadele ediyor. Eser sahipleri, yayıncılar,
editörler, tasarımcılar, dağıtımcılar, kitapçılar ve toplu hak yönetiminde çalışanlar için bir gelecek
sağlamanın yollarını bulmalıyız ki, bu pandemiyi yendiğimizde kitap endüstrisi kendisini
toparlayabilsin.
Yeni kitapların olmadığı bir dünya hüzünlü ve yoksullaşmış bir yer olurdu. Bu krizi atlatmak için çok
çalışıyoruz fakat hayatta kalmak için yardıma ihtiyacımız var. Bunu birlikte atlatmamız için
hükümetlerin bize yardım etmesi gerekiyor.

Jean-Luc Treutenaere
Co-President
EIBF

John Degen
Chair
IAF
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President
IFRRO
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President
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CEO
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi
aracılığıyla Okurları Yazarlarla
Buluşturduk
Derneğimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) ile birlikte iBB iletişim kanallarında yayınlanan bir etkinlik dizisi gerçekleştirdi. Etkinliğin amacı, Koronavirüs salgınından korunmak
amacıyla toplumu, yazarlarımız aracılığıyla,
evde kalmaya, okumaya teşvik etmekti. İBB ile
ortaklaşa yürüttüğümüz bu projede, yazarlarımızdan evlerinden en fazla 2 dakikalık videolar çekmeleri ve bu videolarda evde kalma
tavsiyesinin yanında takipçilere okumaktan
ve seyretmekten zevk aldıkları bir kitap ve bir
film önerisinde bulunmaları istendi. Hazırlanan
videolar İBB’ye gönderildi ve İBB sosyal medya kanallarından günlük olarak yayınlandı. 1-30
Nisan 2020 tarihleri arasından gerçekleştirilen
projede yazarlarıyla yer alan üyelerimize teşekkür ederiz.
Edebiyat Eserlerini Destek Projesi’nin
Yayılmasına Katkıda Bulunduk
26.08.2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Edebiyat
Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
kapsamında yayıncılara verilen “ilk eser” desteği başvurularını üyelerimize duyurduk.
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MESLEKİ EĞİTİMLER VE ATÖLYELER
2012’den bu yana farklı konu ve seviyelerde
organize ettiği eğitimlerle yayıncılık dünyasında nitelikli işgücünün artmasına katkıda bulunan Türkiye Yayıncılar Birliği, yayıncılığı meslek
edinmeyi düşünenlere ve yayıncılık sektörü
çalışanlarına yönelik farklı konu ve seviyelerde
farklı dönemlerde sertifika programları düzenlemektedir.
2021 yılında eklenen yeni programlarla
güncellenen ve koordinatörlüğünü Sevengül
Sönmez’in yaptığı atölye ve eğitimlerde, yayınevi yöneticileri, çalışanları, telif ajanları,
çevirmenler gibi sektörün çeşitli dallarındaki
uzmanlar da bilgi ve deneyimlerini aktarmaktadırlar.
Uzun yıllardır devam eden atölyelerimiz Derneğimizin bu konuda gerçekleştirdiği önemli
girişimlerdir.
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Gümüşsuyu
ofisinde, pandemi döneminde ise online olarak düzenlediği atölye ve eğitimlerine ilgi bu
dönem yoğun oldu. Bu dönemde toplam 10
Editörlük, 6 İleri Düzey Editörlük Atölyesi, 6
Düzeltmenlik Atölyesi, 2 Lektörlük Atölyesi,
2 Çocuk Kitapları Yayıncılığı ve Editörlüğüne
Giriş Atölyesi ve 1 Dijital Pazarlama Atölyesi düzenledik. Editörlük Atölyesi’ne 161, İleri
Düzey Editörlük Atölyesine 106, Düzeltmenlik
Atölyesi’ne 89, Lektörlük Atölyesi’ne 29, Çocuk Kitapları Yayıncılığı ve Editörlüğüne Giriş
Atölyesi’ne 30, Dijital Pazarlama Eğitimine ise
16 kişi katıldı ve eğitimlerin sonunda toplam
428 kişiye Türkiye Yayıncılar Birliği Katılımcı
Sertifikası verildi.
Editörlük Atölyesi
Editörlük Atölyesi’nde editörlük tüm yönleriyle mercek altına alındı. Bir metnin dosyadan kitaba dönüşüm serüveninde editörün
işlevi, editörün bu süreçteki iş adımları, yayınevinin diğer bölümlerindeki yetkililerle ve ya24. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu

yınevi dışında çalışan profesyonellerle kurduğu
iletişim anlatıldı. Deneyimli konuklarla ve katılımcıların sorularıyla A’dan Z’ye editörlük uğraşı
interaktif olarak tartışıldı.
İleri Düzey Editörlük Atölyesi
Editörlük Atölyesi’nin devamı olan İleri
Düzey Editörlük Atölyesi’nde metnin kurgusundan, teknik bilgilere, yazarlarla kurulacak ilişkilerin püf noktalarından, tasarımcıyla
çalışmanın inceliklerine kadar bir editörün
tek başına ve ekiple birlikte yapması gerekenler örnekler üzerinden tüm detaylarıyla
anlatıldı.
Düzeltmenlik Atölyesi
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen düzeltmenlik meslek standartlarını içeren
Düzeltmenlik Atölyesi’nde herhangi bir yazıyı düzeltmenin kuralları anlatılırken farklı türlerdeki metinlerin ihtiyaçlarına yönelik bilgiler
de uygulamalar eşliğinde aktarıldı.
Dijital Pazarlama Eğitimi
Dijital Pazarlama Eğitimi’nde geleneksel
pazarlama yöntemleri hızla değişirken “Kitaplarınızı okura ulaştırmak için hangi mecraları
kullanmalısınız, hangi mecra ne zaman ve nasıl
etkili olur?” sorularının yanıtları arandı.
Çocuk Kitapları Yayıncılığı ve
Editörlüğüne Giriş
Atölyede bir metnin çocuk kitabına dönüşürken yazar, çizer, yayınevi ilişkisinin nasıl
ilerlediği; içeriğin nasıl işlendiğine dair süreçler
incelendi. Çevrilecek kitapların nasıl seçildiğinden editörün çevirmenle mesaine, yazar ile
editör ilişkisinden çocuk kitapları editörünün
satış, pazarlama birimleriyle neden daha yakın çalışması gerektiğine dair tüm konular ele
alındı.
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Lektörlük Atölyesi: Kitap Dosyalarını
Değerlendirmek
“Yayınevlerine gelen dosyaları nasıl değerlendiriyoruz? Yayımlanacak bir dosyanın ya
da hazırlanacak bir çalışmanın ön değerlendirmesi için neler bilmeliyiz? Lektör kimdir, ne iş
yapar?” sorularının yanıtlarını bulabileceğiniz
Online Lektörlük Atölyesi: Kitap Dosyalarını Değerlendirmek yayınevlerinde çalışmak
isteyenler için yeni bir kapı aralıyor.
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DÜŞÜNCE, İFADE VE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI
Derneğimiz, düşünce ve ifade özgürlüğünün
önemli bir parçası olan yayınlama özgürlüğünün
güvence altına alınması, yazarlarımızın yazma
ve yaratma, yayıncılarımızın yayma, halkımızın
bilgi edinme ve okuma özgürlüklerine getirilen
her türlü kısıtlamanın kaldırılmasından yana tavır almaktadır. 1995’ten bu yana her yıl, düşünce
ve ifade özgürlüğü için mücadele eden yazar ve
yayıncılara bu haklı mücadelelerinde yanlarında
olduğumuzu belirtmek, kamuoyunun dikkatini
bu mücadeleye çekmek amacıyla Düşünce ve
İfade Özgürlüğü Ödülü vermektedir. Her yıl bir
yazar ve bir yayıncının yanı sıra ağır ekonomik
ve siyasal koşullar altında mesleğini inatla sürdüren bir bağımsız kitapçıya da verilen bu ödü-

lün sahiplerinin özgeçmişleri ve yayıncılık mesleğine yaptıkları katkılar, ödül töreninde açıklanan
yıllık Yayınlama Özgürlüğü Raporu’nda da yer
almakta; ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurulmaktadır. Ayrıca Derneğimiz Uluslararası
Yayıncılar Birliği (IPA) Yayınlama Özgürlüğü Komitesi’nde de temsil edilmektedir.
Meclis Gündemine Taşınan Sansür
Konusuna Yanıt Verdik
Zümrüt Apartmanı isimli kitabın kamuoyunda aldığı tepkiler ve CHP İstanbul Milletvekili
Mahmut Tanal’ın konuyu bandrol ve denetim
kapsamında Meclis gündemine taşıması üzerine kendisine bir yazı gönderdik.

18.06.2019
Sayı: 2019 / 046 (156)
Sayın Mahmut TANAL
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili
Geçtiğimiz günlerde, Zümrüt Apartmanı adlı kitap, içerisindeki pedofiliyi özendiren ifadeler
nedeniyle kamuoyunda tepkiler almış ve gündemin önemli konularından biri haline gelmiştir.
30 Mayıs 2019 tarihinde konuyu Meclis gündemine taşıdığınızı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na yedi maddelik bir soru önergesi vermiş olduğunuzu gazetelerden okuduk. Türkiye Yayıncılar Birliği olarak önergede yönelttiğiniz sorularda bandrol uygulaması ve “yayın izni”yle ilgili önemli hatalara dikkat çekmek
ve ülkemizde sürekli tehdit altında bulunan yayınlama özgürlüğünün mevzi kaybetmemesi
için uyarıda bulunmak gereği duyuyoruz.
Öncelikle kadınlara, çocuklara ya da her tür bireye yönelik taciz, tecavüz ve şiddet insanlık
suçlarıdır. Elbette bu suçların önlenmesi için alınacak her türlü tedbir demokratik toplum düzeninin bir zorunluluğudur. Bu kapsamda bu suçların önlenmesi için yapılacak hiçbir müdahale
ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirilemez. Fakat alınacak her türlü tedbirin zorunlu
bir toplumsal ihtiyacı karşılaması ve orantılı müdahale olması gerektiği ilkesini unutmamak
gerekir. Bir müdahalenin zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığının kabul edilebilmesi için
amaca ulaşmaya elverişli ve başvurulacak en son çare olmalıdır. Ulusal ve ulusalüstü sözleşme
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ve mahkeme içtihatları ile yerleşmiş bu temel ilkelerin gözetilmediği her durum ifade özgürlüğü için tehdit oluşturmaktadır.
Kamuoyunda Zümrüt Apartmanı isimli kitapla başlayan tartışma, odağını ve yukarıda
belirttiğimiz temel yaklaşım ilkelerini kaybederek bir anda ifade ve yayınlama özgürlüğüne
yönelmiş ve iktidara kitapları denetlemesi için merkezi mekanizmalar oluşturulması çağrıları yapılmıştır. Sansür kurulları kurularak kitapların merkezi denetimlere tabi tutulması, denetlenmesi, sorgulanması asla kabul edilemeyeceği gibi sorgulama, denetleme, yasaklama,
sansürleme gibi yetkilerle donatılmış yapıların demokrasilerde telafisi zor yıkımlar yaratacağı
unutulmamalıdır.
Verdiğiniz soru önergesinde denetleme, yayın izni, bandrol gibi kimi ifadelerin yanlış kullanılarak yayınlama özgürlüğü alanına girildiğini görüyoruz. Önergede, 2013 yılında yayımlanan Zümrüt Apartmanı kitabı için bandrol başvurusu yapıldığı sırada kitabın içeriğinin kontrol
edilip edilmediği ve Telif Hakları Genel Müdürlüğünün hangi kitaplara yayın izni verdiği gibi
bir soru yöneltilerek ülkemizde hiçbir kurum ve kişide bulunmayan ve bulunmaması gereken
sorumluluklar ve yetkilerden bahsedilmektedir. Bandrol, fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin, diğer bir ifadeyle korsan baskıların önlenmesi amacıyla
beyan üzerine yayıncılara verilen ve kitaplara yapıştırılan basit bir hologramdır. Bandrol başvurusunun yapıldığı kurumun ise bandrol başvurusu yapılan kitabı okumak, denetlemek, yayınlanmasına izin vermek gibi herhangi bir yetkisi ve sorumluluğu yoktur. Bandrol başvurusu
için gerekli belgeler arasında dahi basılacak kitap yoktur. Önergenizde yer alan “kim izin verdi
kitabın basılmasına” sorusunun Türkiye’de herhangi bir muhatabı yoktur çünkü Türkiye’de kitapların herhangi bir denetime tabii olmadan özgürce basılabilmesi sizin de bir hukukçu olarak bildiğiniz üzere anayasa ile güvence altına alınmıştır. Kitapların basılmadan önce herhangi
bir idari kurum tarafından içerik denetimine tabi tutulması sansürdür ve böyle bir uygulamanın ifade ve yayımlama özgürlüğüne müdahale olacağı ve demokratik toplum düzeni ilkesini
ortadan kaldıracağı açıktır.
Uzun yıllar verilen mücadelelerle kazanıp anayasa ile güvence altına aldığımız haklarımızdan biri olan ifade ve yayınlama özgürlüğünün Meclis gündemine bu şekilde taşınması bizim
açımızdan üzüntü vericidir. Telif haklarını koruma amaçlı uygulanan bandrol prosedürünün
kitapları denetleme aracına dönüşmesini istemek büyük bir talihsizlik olacaktır. Ülkede basılan her kitabın okunması mümkün olamayacağı gibi böyle bir uygulamanın yayıncılığı durma
noktasına getireceği de açıktır.
Bu hassas konunun “yayıncılığa, kitaplara denetim” adı altında çarpık bir biçimde tartışılmasına ve taleplerde bulunulmasına bir son verilmesini ve baskıcı mekanizmaları oluşturmaya
dayanak olarak kullanılmamasını diliyoruz.

Kenan Kocatürk
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı
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Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri
2019
Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 2019’da 24. kez verildi.
Ödüller 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı
kapsamında 7 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 2019 yılı Düşünce
ve İfade Özgürlüğü Ödülleri yayınevi kategorisinde Avesta Yayınları’na, yazar kategorisinde
Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’na verildi.
Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri kapsamında, ağır ekonomik ve siyasal koşullar altında
mesleğini inatla sürdüren bir bağımsız kitapçıya verilen Kitabevi Emek Ödülü ise 2019 yılında
Bandırma-Ozan Sanatevi’ne verildi.
Yayınlama Özgürlüğü Raporu 2019
2019 Düşünce ve İfade Özgürlüğü ödül töreni sırasında Kasım 2018 – Ekim 2019 dönemini
kapsayan Yayınlama Özgürlüğü Raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Raporun Türkçesi Dernek üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve basınla paylaşılırken İngilizcesi de Birleşmiş Milletler, AGİT,
Avrupa Birliği’nin ilgili birimleri ile ilgili uluslararası sivil toplum örgütlerine ve Uluslararası
Yayıncılar Birliği-IPA’ya e-posta yoluyla iletildi.

2020 yılı başvurularını duyurduk. Prix Voltaire
için kişiler, kolektifler ve kuruluşlar aday gösterebiliyor ve aday gösterilebiliyorlar. Adayların
uygunluğu için dijital platformlar dahil olmak
üzere fikirlerini herhangi bir mecrada yazılı olarak ifade etmiş olmaları, baskı, tehdit veya küçük düşürmeyle karşılaşmalarına rağmen yakın
zamanda tartışmalı eserler yayımlamış olmaları
veya uzun yıllardır ifade özgürlüğü alanındaki
çabalarıyla tanınan isimler olmaları gibi koşullar
aranmakta. 2019 yılında Tekin Yayınevi 2020
yılında Avesta Yayınları, 2021 yılında ise Mikado Yayınları Voltaire Ödülü finalistleri arasında yer aldı.
15 Kasım Dünya Hapisteki Yazarlar Günü
Toplantısı
Uluslararası PEN’in 1981 yılında ilan ettiği 15
Kasım Dünya Hapisteki Yazarlar Günü’nde
dünyada ve Türkiye’de yazdıkları için hapsedilen yazarların isimlerini kamuoyuna duyurmak,
zor koşullarına dikkat çekmek üzere yazar, basın ve yayıncı örgütleriyle 2019 yılında ortak
basın toplantısı düzenlendi. Cezayir Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın açıklamasına

Asya’da Yasaklı Kitaplar Sergisi
2019 Uluslararası Seul Kitap Fuarı kapsamında hazırlanan Asya’da Yasaklı Kitaplar
Sergisi’nde Türkiye’de yasaklanmış kitaplardan yaptığımız derlemeyle katıldık. Kore, Japonya, Malezya, Tayvan, Tayland’da yasaklanmış kitapların yer aldığı sergide Türkiye’den de
Cumhuriyet tarihi boyunca farklı dönemlerde
yasaklanmış 11 kitabın kapakları sergilendi. Serginin sonunda Asya’da Yasaklanmış Kitaplar
ismiyle bir kitapçık hazırlandı.
IPA Voltaire Ödülü Başvurularını
Duyurduk
Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (IPA) ifade
özgürlüğü alanında öne çıkan yayıncılara verdiği IPA Voltaire Ödülü (Prix Voltaire) 2019 ve
24. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu
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PEN Türkiye Merkezi Başkanı Zeynep Oral,
Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan
Özyalçıner, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk katıldı.
Toplantıda PEN’in 15 Kasım Hapisteki Yazarlar Günü bağlamında her yıl odak seçtiği beş
yazar/gazetecinin 2019 yılında Türkiye’den gazeteci Nedim Türfent, Meksika’dan Lydia Cacho,
Uganda’dan Stella Nyanzi, Sri Lanka’dan Shakthika Sathkumara ve Mısır’dan Galal El-Behairy
olduğu açıklandı. İfade özgürlüğünün giderek
daralan sınırlarına dikkat çekildi.

Çocuk Kitaplarının “Denetlenmesi ve
Raporlanması”na Yönelik Görüşlerimizi
Bildirdik
2020 yılı Ekim ayı içerisinde, çocuk kitapları yayıncısı bazı üyelerimizin, UCİM’in (Saadet
Öğretmen-Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği) çocuklara yönelik yayınlarının incelenmesi
ve içerikleri hakkında geri bildirim verilmesine
yönelik “rica” kapsamındaki talebi konusunda
Derneğimizi bilgilendirmeleri üzerine bu girişimle ilgili olarak bir yazı hazırladık. Yazıyı, gerektiği hallerde kullanılmak üzere üyelerimizle
paylaştık.
30.10.2020

Sayı: 2020 / 708 (416)
Değerli UCİM Yetkilileri,
Kurulduğu 1985 yılından beri yayıncılık sektörümüzde faaliyet gösteren nitelikli yayınevlerini temsil eden Türkiye Yayıncılar Birliği, yayıncılığın temeli olan “düşünce ve ifadeleri söz,
yazı, resim ve başka yollarla açıklama ve yayımlama özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmayı” misyon edinmiş bir kuruluştur.
UCİM (Saadet Öğretmen - Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği) olarak üyemiz bazı yayınevlerine gönderdiğinizi öğrendiğimiz, çocuk kitaplarının tarafınızca “denetlenmesi ve raporlanması” talebinize ilişkin kaygılarımızı paylaşmak, size bilgi vermek isteriz.
Son yıllarda, uzman yayıncılıkla ve yayıncılık etiğiyle bağdaşmayan; istismarı, şiddet ve nefreti, ayrımcılığı normalleştirmeyi amaçlayan bazı kitapların “çocuk kitabı” kisvesiyle yayımlanarak dağıtılmasından, nitelikli yayıncılık yapan tüm yayınevlerimiz büyük rahatsızlık duymaktadır. Yayıncılık faaliyeti birçok kategori ve daldan oluşan bir bütündür; çocuk kitapları
yayıncılığı da bu bütünün parçasıdır. Dolayısıyla yayıncılık sektörüne ilişkin konuların tek bir
açıdan ele alınarak değerlendirilmesi ve sadece bir parçaya müdahale edilmek istenmesi bütünün görülemediği anlamına gelmektedir.
Çocuk kitapları söz konusu olduğunda, farklı yaş gruplarının duygusal ve düşünsel gelişimlerinin, okuma becerilerinin ve ihtiyaçlarının dikkate alınmadan yayıncılık yapılması mümkün
değildir. Bu sorumluluğun yasal çerçevesi yasalarımızla belirlenmiştir. Yayınevleri, alanında uzman editörleri ve kadrolarıyla kitapların hedef yaş gruplarına göre, etik ve yasal sorumluluklar
çerçevesinde yayımlanmasını sağlamakla yükümlüdür.
Münferit olumsuz içerikler gerekçe gösterilerek kamuoyunda hızla örgütlenen kitaplara
“denetim” ve “sansür” taleplerinin, yayıncılığın anayasayla korunan haklarını görmezden gelecek birtakım onay mekanizmaları yaratması işten değildir. Onay mekanizmalarının, izin verip
vermemeye bunun da sansüre ve sansürün meşrulaştırılmasına dönüşme eğiliminin bulunduğu unutulmamalıdır.
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Kitapların her ne nedenle olursa olsun denetime ve baskıya maruz bırakılması okuma kültürümüzü zedelemekten, zihinleri daha da karartmaktan başka bir sonuç getirmeyecektir. Nitelikli kitaplar sansür ve denetimle değil; yayıncılık sektörünün kurumsallaşması, mesleki eğitimlerin artırılması, uzman editörlüğün desteklenmesi; yazarların, çevirmenlerin ve çizerlerin
özgürce fikirlerini ifade edebilmesiyle yaratılabilir.
Kuruluşunuzun iyi niyetle başlattığına inandığımız, ancak ülkemizin çocuk kitapları ve çocuk edebiyatı birikimini tepeden inme denetimlerle kontrol altına alacak mekanizmalara zemin hazırlayabilecek projenizi bu bağlamda tekrar düşünmenizi temenni ediyoruz.
Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızı korumak, en sevdiğimiz varlıklarımızı tehlikelerden
sakınmak isterken, onların geleceğini karartacak biçimde düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlayacak, çok yönlü düşünmenin önünü kapatacak uygulamalara davet çıkartmamak için hep
birlikte elimizden gelenden fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyoruz.
Saygılarımızla,
Türkiye Yayıncılar Birliği

Düşünce Özgürlüğü için 12. İstanbul
Buluşması
1997 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlenen “Düşünce Özgürlüğü için İstanbul Buluşmaları”nın 12.’si, 10-13 Aralık 2020 tarihlerinde 4
bölüm halinde online olarak yayınlandı. Türkiye
Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk video
konuşmasıyla toplantıya katılarak Türkiye’de yayınlama özgürlüğünün durumunu aktardı.
Basın Açıklamaları
• 2019 yılının Mayıs ayında yazar ve gazateci
Sabahattin Önkibar ve Yavuz Selim Demirağ ve gazeteciler İdris Özyol, Ergin Çelik ve
Hakan Denizli’nin uğradığı saldırılar nedeniyle gazeteci ve yazarlara yapılan saldırıları kınayan basın açıklaması yaptık. (27 Mayıs 2019)
• Derneğimizin üyesi Kırmızı Kedi Yayınevi’nin kitabevlerinde Pucca’nın (Pınar Karagöz) yeni kitabı
için yapılan imza günleri bahane edilerek yayınevine ve sahibi Haluk Hepkon’a yönelik sosyal
medyada oluşan linç kampanyasına karşı, yaratılan baskı ortamının yayıncılık üzerindeki sansür ve
oto sansürü tetiklediğine, yayınlama özgürlüğünü
ve kültürel çeşitliliği tehdit ettiğine dikkati çeken
basın açıklaması yayımladık. (1 Ağustos 2019)
24. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu

• 2.7.2018 tarihli, 703 sayılı KHK’nin 38’inci maddesiyle kanunda yapılan değişiklikle T.C. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’na
bağlanan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun 27 Eylül 2019 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanan kararlarla, Elisabeth
Brami’nin “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” ve “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” (Yapı
Kredi Yayınları); Francesca Cavallo ile Elena
Favilli’nin “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler Olağanüstü 100 Hikâye” (hep kitap)
ve “Sünnetçi Kız” (Cinius Yayınları) kitaplarını muzır neşriyat ilan etmesi hakkında basın
açıklaması yayımladık. (1 Ekim 2019)
• 26 Aralık 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan
karara göre “Kin Kanatlılar” (Adem Özbay,
Az Kitap); “İçim Dışım Gökkuşağı” (Mehmet
Güler, Özyürek Yayınevi) ve “Burcu ve Berk /
Cinsellik – Cinselliği Keşfediyoruz” (Defne
Ongun Müminoğlu, Artemis Yayınları) kitaplarının muzır neşriyat ilan edilmesi hakkında
basın açıklaması yayımladık. (30 Aralık 2019)
• Elisabeth Brami ve Estelle Billon’un “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” (Yapı Kredi Yayınları) kitabının önce muzır neşriyat ilan edilmesi ardından hakkında satış ve dağıtım yasağı
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•

•

•

•

çıkarılması ve kitabın yayımcısı ve çevirmeni
hakkında “müstehcen sözleri yayınlamak ve
yayınlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla
dava açılması üzerine yazarlara, çevirmenlere ve yayıncılara açılan davaların yayıncıları
sansür ve otosansürün kıskacına soktuğuna
Türkiye PEN ve Türkiye Yazarlar Sendikası’yla
birlikte yaptığımız ortak basın açıklamasıyla
dikkat çektik. (21 Mart 2020)
Buket Uzuner’in, ilk basımı 34 yıl önce yapılan
ve farklı yayınevlerinden toplam 19 kez baskısı yapılmış olan “Ayın En Çıplak Günü” kitabının 20 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de
muzır neşriyat ilan edilmesi hakkında basın
açıklaması yaptık. (25 Mart 2020)
Mikado Yayınları tarafından “Neden? Niçin?
Nasıl?” serisinde yayınlanan, Doris Rübel tarafından yazılan “Bebekler Nereden Gelir” kitabının 6 Temmuz 2020 tarihinde muzır neşriyat
ilan edilmesi üzerine basın açıklaması yaptık.
(11 Temmuz 2020)
Kadına karşı şiddet, ev içi şiddet ve toplumsal
cinsiyete dayalı şiddete ilişkin en kapsamlı tanımlamaların yapıldığı İstanbul Sözleşmesi’ne
yönelik saldırılar üzerine kamuoyunu ve yetkili kurumları İstanbul Sözleşmesi’ne bağlı
kalmaya ve onu korumaya davet eden basın
açıklaması yayınladık. (17 Ağustos 2020)
9 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Tedvan Lieshout’un “Ben Bir
Sihirbazım” (Büyülü Fener Yayınları) isimli
kitabının muzır neşriyat ilan edilmesi üzerine
basın açıklaması yayımladık. (11 Eylül 2020)

kadar farklı yayınevlerinden toplam 19 kez baskısı yapılmış, yetişkinler için yazılan ve küçüklere
yönelik olmayan ve 20 Mart 2020 tarihinde muzır
neşriyat ilan edilen, Ayın En Çıplak Günü kitabının
yazarı Buket Uzuner’e verildi. Düşünce ve İfade
Özgürlüğü Ödülleri kapsamında, ağır ekonomik
ve siyasal koşullar altında mesleğini inatla sürdüren bir bağımsız kitapçıya verilen Kitabevi Emek
Ödülü, yayın dünyasına kitapçı olarak ilkeli ve
özverili çalışmalarıyla 23 yıldır Tarsus’ta hizmet
veren Antik Sahaf’a verildi.
Yayınlama Özgürlüğü Raporu 2020
2020 Düşünce ve İfade Özgürlüğü ödül töreni sırasında Ekim 2019-Kasım 2020 döneminde
yayıncılara yönelik soruşturma ve davalar, kitap
yasaklama kararları ve sansür dahil olmak üzere
engellere dair verilerin derlendiği 2020 Yayınlama
Özgürlüğü Raporu; Dernek üyeleri, ilgili kurum ve
kuruluşlar ve basınla paylaşıldı.
IPA Yayınlama Özgürlüğü Komitesi
Toplantıları
Her ay çevrimiçi olarak toplanan Uluslararası
Yayıncılar Birliği – IPA Yayınlama Özgürlüğü Komitesi dünyada özgür yayıncılığın önündeki engelleri bertaraf etmek, tehdit altındaki, hapisteki,
sürgündeki yayıncılara destek olmak üzere eylem
ve kampanyalar planlıyor ve uyguluyor. Derneğimizin de bir temsilcisinin bulunduğu komitenin toplantılarına düzenli olarak katılım sağladık.
Komitenin gerçekleştirdiği açık toplantılarda ülkemizdeki yayınlama özgürlüğünün güncel durumuna ilişkin sunumlar yaptık.

Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 2020
2020 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri, 21
Ocak 2021 Perşembe günü pandemi nedeniyle
online olarak düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yayınevi kategorisinde ödül, 1 Temmuz 2020
tarihinde “muzır” neşriyat ilan edilen ve “müstehcenlik” suçlamasıyla yayıncısı ve çevirmeni 6
yıldan 10 yıla kadar hapisle yargılanan Bebekler
Nereden Gelir kitabının yayınevi Mikado Yayınları’na verildi. Yazar kategorisinde ödül, bugüne
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KATILDIĞIMIZ DİĞER TOPLANTILAR
ve YAPTIĞIMIZ DİĞER ÇALIŞMALAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım
Kaya ile Görüştük
Derneğimizin Başkanı Kenan Kocatürk, 16
Eylül 2019’da Ankara’da CHP Genel Başkan
Yardımcısı Yıldırım Kaya ile görüşerek kendisine “Yayıncılık Sektörünün Sorunları ve Çözüm
Önerileri” raporunu sundu.
Bakanlığın Düzenlediği Telif Hakları
Toplantısına Katıldık
26 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da T.C. Kültür ve Turizm Bakanı’nın çağrısıyla yapılan telif
hakları toplantısında taslak yasayla ilgili görüşlerimizi dile getirdik.
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
2019 Temmuz ayında Uluslararası Yayıncılar
Birliği – IPA tarafından ülkemiz T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı yetkililerine iletilen mektupta
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda
yapılması planlanan değişiklikler ve telif haklarına dair IPA’nın genel duruşu ve görüşleri paylaşıldı.
Kültür, Sanat ve Spor İhtisas Komitesi
Toplantısına Katıldık
6 Kasım 2019 tarihinde İTO’ya bağlı Kültür,
Sanat ve Spor İhtisas Komitesi’nin, yapılan ilk
toplantısına katıldık; sektör sorunlarına ilişkin
görüşlerimizi dile getirdik.
UNESCO Dünya Kitap Başkenti Adaylığı
Hazırlık Toplantısına Katıldık
21 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’un UNESCO Dünya Kitap Başkenti adaylığı için İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nde bir hazırlık toplantısı
gerçekleştirdik.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü – UNESCO tarafından her yıl 23 Nisan
Dünya Kitap ve Telif Hakları Günü’nde başlayıp bir sonraki 23 Nisan’da biten 12 aylık süre
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boyunca bir kente, kitabı ve okumayı teşvik
etmeye yönelik çalışmalarından dolayı verilen
Dünya Kitap Başkenti unvanına 2022 ve 2023
yılları için İstanbul adına başvurmak amacıyla
21 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’un UNESCO
Dünya Kitap Başkenti adaylığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir hazırlık toplantısı
gerçekleştirdik, çalışmalarda bulunduk. Bu çalışmalar kapsamında başvuru için gerekli olan
ve unvan yılı boyunca tüm kentte gerçekleştirilmesi hedeflenen etkinlikleri de kapsayan proje
taslağını hazırladık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle fiziki ve çevrimiçi toplantılar yaptık.
Ayrıca daha önce bu unvanı almış kentlerdeki
sektör temsilcileriyle görüşmeler yaptık, kendilerinden başvuru ve uygulama süreçlerine dair
bilgi edindik.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı
Ahmet Misbah Demircan’la Görüştük
29 Kasım 2019 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm
Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın
yayıncılık sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmeye Başkanımız Kenan Kocatürk katılarak yayıncılık sektörünün sorunları ve çözüm önerileri
raporunu sundu ve iş birlikleri üzerinde görüş
alışverişinde bulundu.
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KKTC Başkonsolosu ile Görüştük
15 Aralık 2019’da KKTC Başkonsolosu Semiha
Birant Çınar’la Derneğimiz ofisinde yapılan görüşmede ise Kenan Kocatürk Türkiye’deki yayıncılığın durumunu anlattı. Görüşmede Kıbrıslı yayıncılar ve Türkiyeli yayıncıların yapabileceği iş
birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Uluslararası Çocuk ve İlk Gençlik
Kitapları Forumuna Katıldık
Türkiye’de faaliyet gösteren çocuk ve ilk
gençlik yayıncılarının kaliteli içerik üretiminin
kıstasları konusunda daha fazla bilgi edinmesinin sağlanması, çocuk kitabı içeriği üretimine
ve bu içeriklerin değerlendirilmesine ilişkin evrensel ve bilimsel kriterlerin tartışılması, çocuk
ve ilk gençlik edebiyatı metinlerinin çocuklarımızın ruhsal gelişime en üst düzeyde katkıda
bulunabilecek şekilde öğretmenler ve ebeveynlerce nasıl kullanılabileceğine ilişkin ulusal ve
uluslararası düzeydeki araştırma ve uygulamaların paylaşılması, bu alanda başarılı üretimlerin inceleneceği atölye çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi ve çocuk yayıncılığı alanında
faaliyet gösterenler, öğretmenler ve ailelere
rehberlik edebilecek bir yol haritası metninin
ortaya çıkarılması amaçlarıyla 20-21 Aralık 2019
tarihlerinde İstanbul’da T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından düzenlenen “Uluslararası
Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumuna katıldık. Başkanımız Kenan Kocatürk bu forumda
çocuk ve ilk gençlik yayınları ve yayıncılarının
yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini forum
yöneticilerine iletti.
İstanbul ve Ankara’da Yaptığımız
Bakanlık Ziyaretleri
Derneğimizin Başkanı Kenan Kocatürk ve
Genel Koordinatörümüz Ebru Şenol 17 Ocak
2020 Cuma günü İstanbul’da T.C. Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u; 21 Ocak
2020 Salı günü Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu’yu ve 23 Ocak 2020
Perşembe günü AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve
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Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan’ı Ankara’da ziyaret etti. Okuma kültürünün
yaygınlaştırılması ve okuma kültürü araştırmasının konuşulduğu görüşmelerde OKUYAY Platformu için geliştirilen projelere destek taleplerimizi de ilettiler.
İstanbul Kültür ve Sanat Platformu
Hazırlık Toplantısına Katıldık
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat
Daire Başkanlığı tarafından İstanbul Kültür ve
Sanat Platformu’nu oluşturmak üzere 5 Şubat
2020 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde Çalıştay düzenledi. Derneğimizi temsilen Yönetim
Kurulu Başkanımız Kenan Kocatürk’ün katıldığı Çalıştayda kurulacak platformun işlevi ve
çalışma ilkelerine; üyelerinin kimler olması ve
organlarının nasıl oluşturulması gerektiğine yanıtlar arandı.
Üniversite ve Kütüphaneler Lisanslama
Çalıştayı’na Katıldık
Yedi meslek birliğinin oluşturduğu Ortak Lisanslama Platformu tarafından 27 Şubat 2020
Perşembe günü İstanbul Ticaret Üniversitesi
Sütlüce Yerleşkesi’nde Üniversite ve Kütüphaneler Lisanslama Çalıştayı düzenlendi. Derneğimizi temsilen Başkan Kenan Kocatürk ve AR-GE
ve Dış İlişkiler Uzmanımız Zeynep Atiker’in katıldığı toplantıda kütüphanelerde ödünç verme
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ve kısmi çoğaltımın lisanslanması konusu etrafında fikir alışverişi yapıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sanatçı ve
Meslek Birlikleriyle Düzenlediği Video
Konferansa Katıldık
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun farklı sendika ve meslek örgütlerini temsil eden kişilerle
birlikte 16 Nisan 2020’de gerçekleştirdiği video
konferansa Başkanımız Kenan Kocatürk de katılarak yayıncılık sektörünün genel durumuna
ve yaşanan problemlere değindi. Gezici çocuk
kütüphaneleri kurmak gerektiğinin altını çizen
Kocatürk, Belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ya da sektörlerin yöneticileriyle birlikte
ortaklaşa, kültür sanat hayatının nasıl şekillendirileceği ile ilgili çalışmalar yapması gerektiğini
vurguladı.
“Pandemi Sürecinde Türkiye’de
Yayıncılık”ı Konuştuk
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, 5 Haziran 2020 tarihinde ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)
Akademi Çalışma Grubu işbirliğiyle gerçekleştirilen “Pandemi Sürecinde Türkiye’de Yayıncılık”
webinarına konuşmacı olarak katıldı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Basın Yayın Birliği, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık,
ANKOS ve Erdem Yayın Grubu’ndan konuşmacıların olduğu webinarda kütüphanelere kitap
alımları, rezerv kopyalar, yayıncı-kütüphane
ilişkisi ve sektörün geleceği tartışıldı.
Kültür, Sanat ve Spor İhtisas Komitesi
Toplantısı Yapıldı
Derneğimizin Başkanı Kenan Kocatürk 1 Temmuz 2020 tarihinde dördüncüsü gerçekleştirilen
İstanbul Ticaret Odası Kültür, Sanat ve Spor İhtisas Komitesi’nin toplantısına katıldı. Kocatürk
toplantıda İstanbul Ticaret Odası aracılığıyla
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okuma kültürünü
geliştirmek ve yayıncılığı desteklemek için sınıf
ve okul kütüphanelerine, T.C. Kültür ve Turizm
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Bakanlığı’nın halk kütüphanelerine, T.C. Gençlik
ve Spor Bakanlığı’nın gençlik merkezlerine kitap alması gerektiğini ve ayrıca T.C. Hazine ve
Maliye Bakanlığı, Bakanlıkların, kamu kurum
ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin bu dönem
içerisinde kütüphanelere kitap alımında vergi
sorgulaması yapmamaları gerektiğini iletti.
Meslek Örgütleri Başkanları T.C
Kültür ve Turizm Bakanıyla Toplantı
Gerçekleştirdi
Derneğimizin Başkanı Kenan Kocatürk, Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek ve
Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı
Münir Üstün, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 1 Aralık 2020 Salı günü bir araya
gelerek, yayıncılık sektörünün geleceğine ilişkin
yapılan çalışmaları sundular. Covid-19 tedbirleri
kapsamında, kitabevleri ve kırtasiyelerin haftasonu evlere servis yapabilmeleri konusunda Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un desteğini istediler.
Avrupa Birliği-Türkiye Fikri Mülkiyet
Hakları Çalışma Grubu Toplantısı’na
Katıldık
Avrupa Birliği-Türkiye Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubunun dokuzuncu toplantısı, 28
Ocak 2020 tarihinde Ankara’da düzenlendi. 2011
yılından bu yana her yıl Avrupa Komisyonu,
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Türkiye’den fikri mülkiyet hukuku ile ilgili kamu kurumlarının katılımıyla düzenlenen toplantılarda karşılıklı mutabakatla oluşturulan gündem
kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye’deki fikri
mülkiyet hakları mevzuat ve uygulamalarına
ilişkin kapsamlı görüşmeler gerçekleştirilmekte, karşılıklı tecrübeler paylaşılmakta ve hem
Türkiye’de hem Avrupa Birliği’nde bu alanda
yaşanan gelişmeler değerlendirilmektedir. 2019
için planlanan ancak 2020 yılına ertelenen toplantıya katılarak 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yapılması uzun süredir konuşulan değişiklikler hakkında görüş ve önerilerimizi
paylaştık.
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Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Değişikliklerinin Tartışıldığı Toplantıya
Katıldık
2019 Ekim ayında Telif Hakları Genel Müdürlüğü (THGM) tarafından İstanbul’da düzenlenen, ilim-edebiyat alanı meslek birliklerinin
katıldığı ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanununa yönelik yapılması planlanan değişiklikler hakkında THGM tarafından sunum paylaşılan toplantıya katıldık ve görüşlerimizi paylaştık.
Copyright Levy Toplantısı’na Katıldık
2020 Mayıs ayında, müzik meslek birlikleri
tarafından koordinasyonu yapılan şahsi kullanım istisnası tazminat bedelleri (copyright
levy) hakkında düzenlenen çevrimiçi toplantıya
katıldık ve konuyla ilgili hem genel hem pandemi dönemine ilişkin görüşlerimizi paylaştık.
EYDeS Toplantısı’na Katıldık
2021 Mart ve Haziran aylarında Yayıncılar
Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği –
YAYBİR tarafından çevrimiçi düzenlenen, Milli
Kütüphane elektronik yayınların derlenmesi
ve EYDeS sistemi ile elektronik kütüphane ve
e-kitap alımları konulu toplantılara katıldık ve
ilgili çalışmalarımız hakkında bilgi ve görüşlerimizi paylaştık.
İTO Kültür, Sanat ve Spor İhtisas
Komitesi Toplantılarına Katıldık
Derneğimizin Başkanı Kenan Kocatürk 7 Nisan 2021’de, İstanbul Ticaret Odası Kültür, Sanat ve Spor İhtisas Komitesi toplantısına katıldı. İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün
başkanlığında, meclis ve komite üyeleri, kamu/
özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerin

94

katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Kocatürk
Covid-19 salgını sırasında yayıncılık sektörüyle
ilgili yaşananlar konusunda bilgi verirken, açıklanan sektör raporu bilgilerini aktardı. Ayrıca
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde
Kültür, Sanat ve Spor alanında bir sektör meclisi kurulmasıyla ilgili öneriye destek verirken,
geçmişte İTO bünyesinde kurulan “Yaratıcı Endüstriler Komitesi”nin tekrar hayat geçirilmesini önerdi.
Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı
Gerçekleştirildi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu
işbirliğiyle Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı
28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Derneğimizin Başkanı Kenan Kocatürk de çalıştay kapsamında gerçekleştirilen Türkiye’de
Erişilebilir Kütüphane Çalışmaları başlıklı panelde “İlim ve Edebiyat Eserlerinde Erişilebilirlik” konusunda bir konuşma yaptı. Kocatürk
konuşmasında, Türkiye’de mevzuat ve uygulama bakımından ilim ve edebiyat eserlerinin
erişilebilirliğinde mevcut durumu ve yapılması
gerekenleri değerlendirdi; uluslararası alanda Marakeş Anlaşması, Avrupa Erişilebilirlik
Kanunu ve Erişilebilir Kitaplar Konsorsiyumu
gibi gelişmeler de dahil olmak üzere erişilebilir eserlerle ilgili mevzuat ve uygulamalardan
bahsetti. Kocatürk ayrıca, genel olarak bir Erişilebilirlik Kültürü oluşturulması gereğine de
değindi.
Engelsiz kütüphane, bilgiye erişim hakkı,
Marakeş Anlaşması gibi konuların konuşulduğu
çalıştayın sonuç bildirgesi:
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ERİŞİLEBİLİR KÜTÜPHANELER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU
“Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı” 28-29 Mayıs 2021 tarihinde Aydın’da gerçekleştirilmiştir. Üniversitelerden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, ilgili kamu kurum temsilcileri ile
gerçekleştirilen çalıştayda yapısal kütüphane unsurları olarak destekleyici teknoloji ve içeriğin
ortaklaştırılması, mekan, bütçe, koleksiyon, personel, mevzuat, konuları ele alınmıştır.
Kütüphaneler açısından erişilebilirlik kavramı içinde en önemli unsur bilgidir. Bir insan hakkı
olarak bilgiye erişim (bilgilenme hakkı) vazgeçilmezdir. Kütüphaneler bilgiyi toplum için erişilebilir kılan temel kurumlardan biridir.
Temel bir insan hakkı olan bilgilenme hakkı olan bilgiye erişim, Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşmede de kapsamında bilgiye erişim maddesi altında ele alınan ve taraf olan ülkelere tüm
bilginin engelli bireyler açısından da bilgiye erişimin sağlanması hüküm altına alınmıştır.
Bilgiye erişilebilirlik kavramı tüm kütüphane türleri çerçevesinde ele alınmalı, sorunların çözümü sadece kütüphanelerden beklenmemeli, ilgili bakanlıklar ve tüm paydaşlar ortak hareket
etmelidir.
İçeriğin, üretim aşamasında farklı engel gruplarının ihtiyaçlarına uygun kapsayıcı nitelikte
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Edebi eserler dışında akademik kaynak, sanat eseri vb. içerik kaynaklarının da erişilebilirliği
sağlanmalıdır.
Kütüphaneler gerek mekansal gerekse içerik erişilebilirliğini sağlamaları için bütçe olarak
desteklenmelidir.
Erişilebilir kütüphane hizmetlerini ve işlemlerini gerçekleştirilecek nitelikli personelin istihdamı sağlanmalı, mevcut personel ise hizmet içi eğitimden geçirilmelidir.
Ülkemizdeki tüm kütüphanelerin erişilebilirlik analizi yapılmalıdır. Özellikle erişilebilir içerik
sunan kütüphanelerin erişilebilirlik düzenlemelerini önceleyen bir çalışma hayata geçirilmelidir.
Mükerrer çalışmaların önlenmesi ve hizmetlerin gelişmesi amacıyla erişilebilir içerik sunan
kütüphanelerin sahip olduğu bilgi kaynaklarının bibliyografik kayıtlarına ilişkin ortak bir veri
tabanı geliştirilmelidir. Veri tabanına dahil edilecek olan içeriğin erişilebilirliğine ilişkin standartlar belirlenerek, içerik denetimi sağlanmalıdır.
Söz konusu nitelikte bir veri tabanının oluşturulması ve geliştirilmesi sorumluluğu ilgili
kamu otoritesine verilmelidir.
Eser sahibi ve yayınevlerinin telif hakları ile kullanıcıların bilgiye erişim haklarını koruyan,
tarafların görüşlerini alan dengeli bir yasal çerçeve oluşturulmalıdır.
Ülkemizin de imzaladığı Marakeş Anlaşması iç mevzuata ve uygulamalara yansıtılmalıdır.
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Kitap Sarrafı Projesi’yle İlgili Görüşümüzü Bildirdik
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2019 yılı içerisinde yürütmeye
hazırlandığı, yayıncıları ve eğitimcileri bir araya getirerek geniş katılımlı toplantılar kapsamında
grupların görüşlerini aldığı; çocuk ve gençlik edebiyatı alanında üreten yayıncı, editör, gazeteci ve
yazarlar tarafından kitap değerlendirmelerinin yapılmasının planlandığı Kitap Sarrafı Projesi’ne
ilişkin görüşümüzü Başkanlığa ilettik. Hazırlık toplantılarında konuyu sıkı ve dikkatlice takip ederek raporun hazırlanmasında emek veren başta Çocuk ve Gençlik Yayıncılığı Komisyonu üyelerimiz olmak üzere konuyu danıştığımız çocuk yayıncısı diğer tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Sayın Alpaslan DURMUŞ
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
Başkanlığınız tarafından yürütülmekte olan Kitap Sarrafı Projesi’ne ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizi içeren raporu ekte dikkatinize sunarız.
Bu doğrultuda Kitap Sarrafı Projesi’nin, raporumuzda dile getirdiğimiz görüş ve değerlendirmelerin ışığında daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için daha katılımcı, kapsayıcı ve edebiyat niteliğini öne çıkaran bir yaklaşımla gözden geçirilmesini önerir; önümüzdeki dönemde tüm kurumsal
birikimimizle, her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.
Saygılarımızla,
Kenan KOCATÜRK, Türkiye Yayıncılar Birliği, Yönetim Kurulu Başkanı y.
Koray SEÇKİN
Türkiye Yayıncılar Birliği
İkinci Başkan

Ek: Değerlendirme raporu
KİTAP SARRAFI PROJESİ DEĞERLENDİRME RAPORU
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından, Türkiye’de çocuk ve
ilk gençlik edebiyatında mevcut eserlere erişimin arttırılması, eser seçimlerinin bilgiye dayalı yapılması ve bu alanda üretimin teşviği amacıyla Sayın Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan
Kitap Sarrafı Projesi ile öğrencilere ve velilere kitap okuma alışkanlıkları ve becerileriyle seçme
davranışlarında rehberlik edilmesinin hedeflenmesi, çocuk-gençlik kültür yayıncılığı alanında
faaliyet gösteren önemli birçok yayınevini temsil eden Türkiye Yayıncılar Birliği’nce çok olumlu
karşılanmış, duyurulduğu andan itibaren ilgiyle takip edilmiş ve katkı sağlanmaya çalışılmıştır.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 8 Şubat 2019’da düzenlediği ilk toplantıya katılan yayıncı, yazar ve basın mensuplarına Kitap Sarrafı Projesi tanıtılmış ve destek daveti yapılmıştır.
Proje kapsamında; Türkiye genelinde seçilen, öz kaynakları yetersiz ve kütüphanesi bulunmayan
100 ilkokul ve ortaokulda, 2.000 kitaptan oluşan kütüphanelerin kurulacağı açıklanmış; kütüp-
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hanelere alınacak kitapların T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzman öğretmenleri ile çocuk ve gençlik edebiyatı alanında üreten yayıncı, editör, gazeteci ve yazarlar tarafından değerlendirileceği ve
ortaya çıkacak seçkinin okullara ulaştırılacağı ifade edilmiştir.
Proje kapsamında yer bulabilecek kitapların incelenmesi ve değerlendirmesi için yayınevlerinden, yayımladıkları çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtlarının %10’u oranında her başlık kitaptan 4
kopya istenmiş; yayınevlerinin Proje Koordinatörlüğü’ne teslim edeceği bu kitapların kurulacak
“Değerlendirme Grupları”na ulaştırılacağı ve ayrıca, projenin “eser seçimini bilgiye dayalı yapmak” amacını ülke geneline yaymak üzere bir veri tabanı oluşturulacağı aktarılmıştır.
Türkiye Yayıncılar Birliği ve üyeleri, okuma kültürümüzün geliştirilmesini amaçlayan projeden
ancak bu aşamada haberdar olmuş ve başlangıçtaki projelendirme, planlama sürecinde paydaş
olarak yer alamamış, katkı sağlayamamıştır.
Şubat-Mayıs aylarındaki ilk uygulama aşamalarındaki gözlemlerimiz ışığında, projenin özünü
oluşturan temel yaklaşımlara ve bazı aksaklıklara ilişkin değerlendirmelerimizi ve görüşlerimizi
aşağıda dikkatinize sunuyoruz:
1. Projenin oluşturulma, planlama sürecinde, yayıncılık ve kütüphanecilik meslek örgütlerinin
deneyimi ve katkısından yararlanılmalı; ilgili üniversite bölümlerinin görüşüne başvurulmalıydı.
2. Projenin özünü belirleyen yaklaşımlar, ölçütler ve değerlendiricilerin eğitimi konularında akademik nitelikte araştırma ve geliştirmenin gerektiği gibi yapılmasına olanak tanımayan çok
kısıtlı süre, yayıncıların sürece düzenli katılımını sekteye uğratan bir yöntem ve işleyişle sürdü.
Proje aşamalarının ayrıntıları ve uygulama takviminin önceden bildirilmemesi, yayıncıların verimli katılımını engelledi.
3. Edebiyat kitaplarının değerlendirilmesinde ve seçiminde, yaş gruplarının okuma ihtiyaçlarını
gözeterek kitaplara ilişkin objektif/tarafsız bilginin paylaşımı, sunulması yerine, “okutulmalı/
okutulmamalı” biçiminde ifade bulan kısıtlayıcı, sınırlandırıcı bir yaklaşım esas alındı.
4. Proje kapsamında edebiyat kitapları ile eğitsel amaçlı kitapların kategorisel ve niteliksel ayrımı, açık tanımı yapılamadı. Bu eksiklik, “Değerlendirme Grupları”na (seçki kapsamında özellikle “çocuk ve gençlik edebiyatı” ifadesi yer aldığı için doğallıkla beklenen) edebiyat kitaplarından daha çok sayıda eğitsel amaçlı kitaplar ile inanç ve başvuru kitaplarının ulaşmasına neden
oldu. Dolayısıyla çocukların okuma kültürlerinin temelini oluşturabilecek, türler ve altürlerin
nitelikli örnekleriyle zenginleşen edebiyat kütüphaneleri kurulması amacından uzaklaşıldı.
5. Farklı sosyal, ekonomik ve kültürel dokularda yaşayan ilkokul ve ortaokul çağı çocukların, duygusal ve düşünsel gelişimlerinin yanı sıra dilsel becerilerinin farklılıklarına ve yıldan yıla değişerek genişleyen okuma ihtiyaçlarına cevap verebilecek çeşitlilikte, tema, kurgu, üslup, biçim vb.
özellikleriyle öne çıkan nitelikli, çağdaş seçkilerin önemi tartışılmaz. Çocuklarda ve gençlerde
kitap okuma hevesi yaratan, duydukları ilgiyi hayat boyu sürdürülebilir bir keyfe dönüştürecek olan, onlara sunulacak nitelikli kitap seçeneklerinin zenginliği ve sevdikleri kitapları okuma özgürlüğüdür. Proje kapsamında bu kazanıcı yaklaşımın da ifade bulması, yararı ve işlevi
tanımlanmalı, vurgulanmalıydı.
6. Yayınevlerinden, çocuk ve gençlik koleksiyonlarının %10’u kadar kitap istenmesi, oluşturulacak seçkinin edebiyat niteliği açısından adaletsiz bir dağılıma neden oldu.
7. Yurtdışı kaynaklardan sağlandığı ifade edilen “Değerlendirme Kriterleri”nin sadece başlıklar
bazında paylaşılması, ülkemiz için özgün ölçütlerin ortaya konmasında yararlı olamadı. 22
Şubat, 15 Mart ve 21 Mart tarihlerinde sınırlı katılımla gerçekleşen 3 toplantıda, 6 ana başlık
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altındaki 352 maddeden oluşan bir “Değerlendirme Kriterleri” listesi hazırlandı. Söz konusu ölçütler (örneğin cinsellik, korku, şiddet vb. önemli birçok başlık) çok dar bir çerçevede tartışılabildi ve pek çoğu tek taraflı olarak karara bağlandı. Bu çalışma sırasında ortaya çıkan kavram
ve dil/ifade karmaşası sadeleştirilerek ortak terminoloji oluşturulamadı; dolayısıyla ölçütlerin
yorumu ister istemez sadece değerlendiricilerin subjektif bakışını yansıtabildi. Bu durum, yaş
aralığına ya da edebiyat niteliğine uygun olmayan kitapların da yeterince tartışılamadan ve
görüş birliğine varılamadan seçilmesine neden oldu.
8. Değerlendirme sonucunda her kitabın “Okutulabilir / Kesinlikle okutulmalı / Çocuklara katkısı
yoktur / Kesinlikle okutulmamalı” olarak 4 seçenekte etiketlenmesinin istenmesi, edebiyatın
zenginleştirici, özgün niteliğinin gözardı edilmesine neden oldu. Böylelikle ölçütlerde yeterince tanımlanamayan edebiyat öğesi kapsam dışı kaldı. Ayrıca, raporlanan kitaplar arasından
Bakanlıkça tekrar bir seçim yapılacağının öğrenilmesinin yarattığı belirsizlik, “Değerlendirme
Grupları”nın çalışmasını etkisiz kıldı.
9. Görevlendirilen eğitimcilerin eğitimi konusunda yayıncıların sunabileceği katkı değerlendirilmedi. Değerlendirme sürecinin karmaşıklığının (esas alınacak ölçütlerin sayıca fazlalığı, değerlendirme formlarında yapılan değişiklikler vb.) yanı sıra çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatına
ilişkin okuma deneyimi ve doğallıkla yeterli birikimi olamayan ve çok farklı branşlardan gelen
eğitimcilerin kısıtlı zamanda ve başlangıçta planlanandan çok daha fazla sayıda kitap değerlendirmek zorunda kalması, sonuçların güvenilirliğini azalttı.
10. Proje kapsamında kurulacak veri tabanının / web sitesinin işleyişi, içeriği ve sürekliliği (güncellenmesi ve yeni kitaplarla gelişmesi) konularında yeterli bilgi paylaşılamadı. Doğallıkla yayıncılık sektörünün ve kütüphaneciliğin bu alandaki deneyimi değerlendirilemedi. Ayrıca, yukarıda
işaret edilen “Değerlendirme Kriterleri” ve puanlama yöntemi nedeniyle bazı kitaplar liste başı
olurken bazılarının liste dışı kalması, veri tabanının / web sitesinin yetersiz ve kısıtlayıcı olabileceğini düşündürdü.
11. Proje, başlangıçta tanımlanan, “Ebeveyn ve öğretmenlerde, çocuk edebiyatı konusunda farkındalık oluşturup geliştirmek” amacına uygun gerekli saha çalışması yapılamadan hayata
geçirildi.
12. Projenin ana başlıklarından biri olarak belirtilen ve okuma kültürünün ayrılmaz bir parçası
olan “Okur-Yazar Buluşmaları” bilinmeyen bir nedenle kapsam dışında bırakıldı; projenin en
önemli hedeflerinden biri etkisiz hale geldi.
13. Kurulacak okul kütüphanelerinde kütüphaneci ve/ya da kütüphane öğretmeni kadrosu bulundurulmayacağının açıklıkla belirtilmesi, projenin sürdürülebilirlik ihtiyacını gölgeledi. Kalıcı
ve çağdaş okul kütüphaneleri kurmanın olağan gereklilikleri (mekân, uzman, işletme vb.) göz
önüne alınamadı.
14. Projenin uygulanacağı okullar listesi, illere göre dağılımı, kütüphanelerin kurulumu ve sonrası
uygulamaların takvimi gibi bilgilerin paylaşımı mümkün olamadı.
15. 2004’te başlayıp Aralık 2018’de yürürlükten kaldırılan 100 Temel Eser Listeleri uygulamasından
da bildiğimiz üzere, hangi nedenle olursa olsun T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da Talim Terbiye Kurulu’nun İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne yolladığı her kitap listesi, işleyişte “zorunlu”
ve “tek” uygulama olarak kabul görmekte ve “öneri” niteliğini sahada bütünüyle yitirmektedir. Dolayısıyla bu proje sonucunda ortaya çıkacak yeni kitap listesinin, gerek okullar gerekse
kamuoyu tarafından benzer biçimde algılanmamasının ve kullanılmamasının sağlanması çok
önemlidir.
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Okuyan Balık Projesi’yle İlgili Görüşümüzü Bildirdik
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün, Derneğimiz üyesi yayınevlerinden basılı, elektronik ve sesli kitap hibesi talebine karşı gerekçeli bir mektup yazdık.
18 Kasım 2020
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı: 2020/738 (446)
Konu: 21.10.2020 Tarih ve 43769797-116.99-E15289446 sayılı yazı hk.
Sayın İlgili,
Müdürlüğünüzden tarafımıza iletilen konu yazıda Bakanlığınızca oluşturulan Okuyan Balık
Sesli Elektronik Kütüphane’de yer alması için birliğimize bağlı yayınevlerinden basılı, elektronik ve sesli kitap hibesi talebiniz olmuştur. Bu talep ilgi yazınızda 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun “Temsil Serbestisi” başlıklı 33. maddesine dayandırılmaktadır.
FSEK madde 33’te bu serbesti “Yayımlanmış bir eserin, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir.” şeklindedir.
Yasaya göre bir eserin temsil istisnasından yararlanması için eserin yayımlanmış olması,
temsilin eğitim kurumu içinde gerçekleşmesi, temsilin yüz yüze eğitimde kullanılması, doğrudan veya dolaylı kâr amacı güdülmemesi ve eser sahibi ve eserin adının mutat şekilde belirtilmesi gerekmektedir. İstisnada eser sahipliği haklarını doğrudan ve olumsuz etkileme amacı
olmadığı açıkça görülmekte ve müellifin eserinden normal yararlanmasını olumsuz etkilemeyecek şekilde, eserden eğitim öğretim amacıyla serbest yararlanma koşulları düzenlenmektedir.
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 24. maddesinde temsil hakkının kapsamı olarak eserlerin okunması, çalınması, oynanması ve gösterilmesinden söz edilmektedir. Bu niteliği ile temsil, eserin işlenmesi veya çoğaltılmasından farklı olarak geçici nitelikte, seyirci veya
dinleyicilerden oluşan bir kitleye sunulmasıdır. Temsil ile izleyici veya dinleyici nezdinde fiziksel
veya dijital nüshalar oluşmamakta, bu halde dinleyici veya izleyicinin eserden yararlanması
temsil esnasında ve temsil anı ile sınırlı kalmaktadır.
Ülkemizin de taraf olduğu Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi’nde, “resimlendirme yoluyla” ifadesiyle yer alan; Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı
Hakların Bazı Yanlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin 2001/29/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi Direktifi’nde “örnekleme amaçlı” olarak yer alan “eğitim için temsil/örnekleme” istisnası yer almaktadır. Benzer düzenlemeler Birleşik Krallık (CDPA 34) ve Almanya (UrhG § 47) telif
hakları kanunlarında da bulunmaktadır.
İmzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmeler (Bern Sözleşmesi ve WIPO Telif Hakları Antlaşması) istisnalardan yararlanmak için karşılanması gereken şartları içermektedir. Bu sözleşmeler, istisna kapsamındaki kullanımın hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep ol-
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madan zarar vermemesi, eserden normal yararlanma ile çelişir olmaması ve sadece bazı özel
durumlarda uygulanması kriterlerini getirmiştir. İstisna kapsamındaki kullanımların telif hakkı ihlaline dönüşmemesi için, bu üç koşulun bir arada karşılanması gerekmektedir.
Bu koşulların güncel kullanımdaki karşılığı ise istisnalar öne sürülerek, eserleri üzerinden
meşru şekilde gelir elde eden eser sahiplerinin veya yayıncıların potansiyel kazançlarına engel
olunamayacağı ve istisnaların sadece belirli durumlar için ve sınırlı biçimde uygulanması gereğidir.
Bütün bu açıklamalar çerçevesinde ilgi yazıda söz edilen talep, eserlerden istisna kapsamında yararlanmak için gerekli koşulları içermemekte; bahsedilen dijital kütüphane kullanımı
eserlerin bütününün çevrimiçi ortamda, sürekli olarak, herkese açık ve ücretsiz şekilde erişime
sunulması anlamına gelmektedir ki bu istisna kapsamında bir kullanım değildir.
5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar kapsamında yazınız içeriğindeki taleplerin karşılanabilmesi için düzenlenmiş ve eserin yayıncısına
verilmiş herhangi bir istisnai hak bulunmamaktadır. Bu sebeple hibe talebiniz üye yayınevlerine iletilemeyecektir.
Konuyu bilgilerinize iletiriz.
Saygılarımızla,
Türkiye Yayıncılar Birliği

Türkçe Söz Varlığı Projesi’yle İlgili Görüşümüzü Bildirdik
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından Derneğimize ve bazı yayıncı üyelerimize gönderilen yazıda; Kurulun, yayınevleri kataloglarında bulunan eserleri PDF formatında
istemesi üzerine bir yazıyla görüşümüzü bildirdik.

14.10.2019
Sayı: 2019 / 234 (344)
Konu: “Türkçe Söz Varlığı Projesi”ne ilişkin yayınevlerine gönderilen yazınız
Sayın Mustafa Alphan BAŞBEKLEYEN
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Bakan. a. Daire Başkanı
Başkanlığınız bünyesinde ilk ve orta öğretim öğrencilerinin söz varlığını tespit etmek, geliştirmek adına yürüttüğünüz “Türkçe Söz Varlığı Projesi”ni ilgi ve beğeniyle takip etmekteyiz.
13.09.2019 tarihinde Derneğimize ve bazı yayıncılara gönderilen yazıda belirtildiği üzere,
yayımcılardan kataloglarına bulunan eserlerin pdf formatında Başkanlığınıza gönderilmesini
istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
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Mevzuatımıza ve uluslararası sözleşmelere göre, bir eserin yayımlanıp yayımlanmaması, yayımlanma zamanı ve hangi mecrada yayınlanacağı münhasıran eser sahibi tarafından tayin
edilmektedir. Yani eserlerin tüm hakları münhasıran eser sahibine aittir ve yayınevleri sadece
imzaladıkları sözleşme çerçevesinde belli hakları devralmaktadır.
Birliğimiz üyesi yayıncılar da, yayınladıkları kitaplarla ilgili hakları bu şekilde sözleşmeler
yoluyla devralmakta ve sadece sözleşmede belirlenen çerçevede kullanabilmektedirler. Yargıtay’ın yazar ve yayınevleri arasındaki sözleşmelerle ilgili kararlarında, yayınevinin yapacağı
tüm kullanımların sözleşmede tek tek belirtilmesi gerektiği ve sözleşmede açıkça belirtilmeyen
hiçbir hakkının yayınevine devredilmiş sayılmayacağı belirtilmektedir. Üyelerimizin yazarlarla
yaptığı sözleşmelerin hiçbirinde yazınızda bahsedilen türde bir projede kullanmak üzere hak
devri yer almamaktadır. Bu nedenle üyelerimizin ellerinde bulunmayan bir hak çerçevesinde
talebinizi karşılamaları maalesef yasal olarak mümkün değildir.
Bu konuda yazar dernekleri ve birlikleriyle iletişime geçerek, yazarların izniyle bu dosyaları
talep etmenizin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Yardımcı olabileceğimiz başka bir husus
olursa her türlü katkıya açık olduğumuzu belirtir, konuyu bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Kenan Kocatürk
Türkiye Yayıncılar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

Üye Ziyaretleri Yaptık
Kurumsal İlişkiler Koordinatörümüz Merve
Okçuoğlu, 2019 yılı Haziran ayı itibariyle 50’ye
yakın üye ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde
sektörle ilgili gelişmeler, sorunlar konuşuldu, Derneğimizin faaliyetlerine ilişkin görüşler paylaşıldı.
Halk Kütüphaneleri Yayın Seçme Kurulu
Bu dönem de, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü yetkilileriyle komisyon toplantıları öncesi görüşerek, üyelerimizi kitap başvurusu sürecine ilişkin bilgilendirdik.
Kamu-STK İşbirliği Sivil Toplum
Günlerine Katıldık
Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında tüm
Türkiye’den sivil toplum ve kamu görevlilerini işbirliği ve daha güçlü iletişim için bir araya
getiren Sivil Toplum Günleri Çalıştayı’nın sonuncusu 29-30 Nisan 2019’da İstanbul’da ger24. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu

çekleştirildi. Derneğimizi Halkla İlişkiler Uzmanı
ve OKUYAY Projesi İletişim Yöneticisi Filiz Kocaboğa’nın temsil ettiği toplantıda düzenlenen atölyelere katıldık ve kamu-STK işbirliğinin
güçlendirilmesine yönelik önerilerimizi sunduk.
STK’ların çalışmalarının sergilendiği yayın köşesinde yeni projemiz OKUYAY Platformu’nu tanıtma fırsatı yakaladık.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı’yla Görüştük
Başkanımız Kenan Kocatürk ve Genel Koordinatörümüz Ebru Şenol Haziran 2019’da Kadıköy
Belediyesinin yeni başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı
makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Türkiye Yayıncılar Birliği hakkında bilgilendirmede bulunduğumuz toplantının gündeminde ayrıca okuma kültürü, yayıncılık sektörü,
kitap fuarları ve festivalleri ve kültürel etkinliklerde yapılacak olan işbirliği konuları vardı.
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer
Arısoy’u Ziyaret Ettik
Başkanımız Kenan Kocatürk, T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı eski Müsteşarı ve Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy’un Zeytinburnu Belediye
Başkanı seçilerek göreve başlamasıyla ilgili olarak, 2019 yılının Haziran ayında tebrik ziyaretinde bulundu. Sayın Arısoy’la yayıncılık sektörü ile ilgili sohbet eden Kocatürk, Derneğimizin
okuma kültürü üzerine yaptığı çalışmalar hakkında kendisine bilgi verdi.
Fransız Yayıncılar Birliği BIEF
Toplantısına Katıldık
Fransız Yayıncılar Birliği BIEF ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Türk ve
Fransız yayıncılar buluşması İstanbul Fransız
Kültür Merkezinde gerçekleşti. Başkanımız Kenan Kocatürk 13 Haziran 2019 tarihinde, Beşeri-Sosyal Bilimler ve Edebiyat Alanlarında, Türkiye ve Fransa’da, Yayıncılık Piyasasının Sunumu ve
Eğilimler başlıklı oturumda Türkiye’deki yayıncılık sektörüyle ilgili bir sunum yaptı.

rüştüler. Başkan Kocatürk, Sayın Soyer’e yeni
görevi için tebrik dileklerini iletti. Görüşmede
Türkiye’de yayıncılık sektörü ve İzmir’de yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu.
Ebubekir Erdem Derneğimizi Ziyaret Etti
Yayıncılık mesleğinin ve Türkiye Yayıncılar
Birliği’nin gelişiminde emeği bulunan, sektörün
çok değerli isimlerinden, Erdem Yayınları’nın
kurucusu Ebubekir Erdem 2020 yılının Şubat
ayında Derneğimizi ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Kenan Kocatürk’ün karşıladığı
Ebubekir Erdem Derneğimize ait anılarını paylaşarak kurumsal hafızamızı canlandırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer’e Ziyaret
Başkanımız Kenan Kocatürk ve TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran
Öder 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le gö-
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Mesleki Yeterlilik Toplantısı’na Katıldık
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün, yayıncılık meslek gruplarını belirlemek
üzere başlattığı toplantı dizisinin ilki 11 Nisan
2020 tarihinde çevrimiçi olarak yapıldı. Toplantıda Parantez Yayınları temsilcisi Metin Celal Genel Yayın Yönetmeni çalışmasında, Genel
Sekreterimiz Erol Aydın ve Eğitim Koordinatörümüz Sevengül Sönmez Yayım Koordinatörü çalışmasında, Genel Koordinatörümüz Ebru
Şenol Yayım Sorumlusu çalışmasında ve Litera
Ajans kurucusu Sevi Sönmez Telif Ajanı çalışmasında yer alarak Derneğimizi temsil ettiler.
İstanbul Ticaret Odası Kültür, Sanat
ve Spor İhtisas Komitesi Toplantısına
Katıldık
Derneğimizin Başkanı Kenan Kocatürk 1 Mayıs 2020 tarihinde üçüncüsü gerçekleştirilen İstanbul Ticaret Odası Kültür, Sanat ve Spor İhtisas Komitesi’nin toplantısına katıldı. Kocatürk
toplantıda İstanbul Ticaret Odası aracılığıyla
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okuma kültürünü
geliştirmek ve yayıncılığı desteklemek için sınıf
ve okul kütüphanelerine, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın halk kütüphanelerine, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlik merkezlerine
kitap alması gerektiğini ve ayrıca T.C. Hazine
ve Maliye Bakanlığı, Bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin bu
dönem içerisinde kütüphanelere kitap alımında vergi sorgulaması yapmamaları gerektiğini
iletti.

gümrüklerde devletin üreticilerden kestiği olası
telif hakları kişisel kullanım istisnası tazminat
bedellerinin pandemi döneminde dağıtılmasının T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmesi gerektiğine
dikkat çekti.
İstanbul Sözleşmesi’yle İlgili Açıklama
Yaptık
Ülkemizde artan şiddet olayları ve son dönem gündemde önemli yer tutan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasıyla ilgili bir açıklama
yaptık, açıklamayı 18 Ağustos 2020 tarihinde
üyelerimizle ve sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştık.

Copyright Levy (şahsi kullanım tazminat
bedeli) Toplantısına Katıldık
Copyright Levy (şahsi kullanım istisnası
tazminat bedeli) Toplantısına Katıldık
30 Mayıs 2020 tarihinde meslek birliklerinin katılımıyla gerçekleşen Copyright Levy
(şahsi kullanım tazminat bedeli) toplantısında
Derneğimizi Yönetim Kurulu Başkanımız Kenan Kocatürk temsil etti. Kocatürk toplantıda

24. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu

103

Katıldığımız Diğer Toplantılar ve Yaptığımız Diğer Çalışmalar

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!
Şiddet sadece ülkemizde değil, tüm dünyada dramatik boyutlara ulaşmış durumdadır ve
hızla artmaktadır. Kadınlar ise şiddetin yükseldiği her tarihsel süreçte olduğu gibi saldırıların
ilk hedefi olmaya devam etmektedir.
Karanlık bir dönemden geçiyoruz! Şiddetin yükseldiği ve en temel insan hakları ihlallerinin
sıradanlaştığı bu süreçte; kadına karşı şiddet, ev içi şiddet ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete
ilişkin en kapsamlı tanımlamaların yapıldığı İstanbul Sözleşmesi saldırı altındadır.
Kadınların en temel hakkı olan “yaşama hakkı” tehdit altındayken, bu hakkı savunan ve koruyan İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılar son bulmalıdır. Sözleşme tam ve eksiksiz bir
biçimde uygulanmalı ve bu kazanımdan hiçbir koşulda vazgeçilmemelidir!
Cehaletin ve eğitimsizliğin beslediği şiddetle mücadelede, yayıncılığımıza da önemli görevler düşüyor. Toplumumuzun bilgi ve kültür birikimini besleyen sektörümüzde toplumsal cinsiyet eşitliğini esas almalı; yaşanan her türlü cinsiyetçi saldırı karşısında birlikte, kararlılıkla
durmalıyız.
Yayıncılık, hiçbir cinsiyet ayrımcı yasa, davranış ve tutumla bağdaşamaz. Yayıncılığımız cinsiyet ayrımcı hiçbir konuda ve durumda sessiz kalamaz.
Türkiye Yayıncılar Birliği olarak kamuoyunu ve yetkili kurumları İstanbul Sözleşmesi’ne
bağlı kalmaya ve onu korumaya davet ediyoruz.
İstanbul Sözleşmesi yaşatır!
Saygılarımızla,
Türkiye Yayıncılar Birliği

Başkanımız Kenan Kocatürk ve IPA
Başkanı Bodour Al Qasimi Görüşmesi
Derneğimizin Başkanı ve Uluslararası Yayıncılar Birliği – IPA Yürütme Kurulu Üyesi Kenan
Kocatürk, tüm dünyada özellikle pandemi sonrası dönemde yayıncılık endüstrisinin uluslararası çerçevede sürdürülebilirliği ve dirençliliği
üzerine ekosistem paydaşlarının global olarak

dayanışmasının güçlendirilmesine yönelik IPA
tarafından yürütülen çalışmalar bağlamında
InSPIRe planı ile endüstrinin gelişimine katkı
sağlamak amacıyla kurulması düşünülen IPA
Akademisi hakkında IPA Başkanı Bodour Al Qasimi ile 2 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi bir
görüşme yaptı. Görüşmede IPA’nın faaliyetlerine yönelik gelişmeler ve fikirler paylaşıldı.
Uluslararası Yayıncılar Birliği – IPA
Başkanı Bodour Al Qasimi İstanbul’daydı
Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı
Bodour Al Qasimi, pandemi dönemi ve pandemi sonrası döneme dair yayıncılık endüstrisinin
gelişimini güçlendirmek amacıyla farklı ülkelerde yayıncılarla bir araya geldi. Bu çerçevede
2021 Temmuz ayında İstanbul’da, IPA’nın üye-
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si olan Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Başkanı ve
aynı zamanda IPA Yürütme Kurulu üyesi Kenan
Kocatürk, yayıncılar ve meslek örgütleri yöneticileriyle buluşan IPA Başkanı, hem ülkemizin
yayıncılık sektörünün durumuna dair ilk elden
güncel bilgi edindi ve yayıncıları dinledi hem de
IPA’nın global yayıncılık endüstrisinin geleceğine dair planları ve mevcut faaliyetleri hakkında
ayrıntılar paylaştı.
Toplantının Türkçe bülteni:
https://mcusercontent.com/
117ed3ab22a48970844e4937d/files/
aeb660dd-7d80-1a4e-08f0-b7e2a3e7c54b/
TurkiyeYayincilarBirligi_
BodourAlQasimiToplanti_BULTEN.pdf
Yeni Online Program Hayatımız Kitap’ta
Önemli Konukları Ağırladık
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yeni online
programı Hayatımız Kitap 24 Eylül 2020 Perşembe günü yayına başladı. Metin Celal ve
Sibel Oral’ın dönüşümlü olarak hazırlayıp sundukları program her Perşembe saat 21:00-21.45
arasında online olarak Derneğimizin YouTube
kanalından yayınlandı.
“Hayatımız Kitap” programının hedefi yayıncılık sektörünün paydaşlarını bir platform
üzerinde bir araya getirerek gerek sektörde
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çalışanları gerekse sektörle ilgili kişileri, öğrencileri ve yayıncıları bilgilendirme; ufuk açıcı
sohbetlerle geleceğe dair öngörülere, sorunlara, yeni fikirlere açık programlar gerçekleştirmek; topluma yayıncılığı anlatmak; okumanın
önemi ve gerekliliği konusunda bilinç kazandırmak ve yayıncılık sektörüne itibar kazandırmaktı.
Yayıncılığımızın hafızasını kayıt altına alan
programda Metin Celal tecrübeli yayıncıları ve
yayınevi çalışanlarını, Sibel Oral ise ülkemizin
önemli edebiyatçılarını konuk etti.
Programa katılarak Metin Celal’in konuğu
olan yayıncılar: Fahri Aral, Mine Soysal, Mustafa Küpüşoğlu, Gülgün Çarkoğlu, Osman Okçu,
İlknur Özdemir, Yalvaç Ural, Aslıhan Dinç, Ragıp
Zarakolu, Melike Günyüz, Enis Batur, Kenan Kocatürk, Nermin Mollaoğlu, Mustafa Aksoy, Işık
Tabar Gençer-Ferruh Gençer, Adnan Özer, Zeynep Sevde, Turhan Günay.
Sibel Oral’ın konuğu olan edebiyatçılar: Yalçın Tosun, Figen Şakacı, Güven Turan, Buket
Uzuner, Nermin Yıldırım, İsmail Güzelsoy, Kemal Varol, Gonca Özmen, Necmiye Alpay, Tanıl
Bora, Oya Baydar, Zülfü Livaneli, Gaye Boralıoğlu, Murat Yalçın, Ece Temelkuran, Gündüz
Vassaf, Cevat Çapan, Feyza Hepçilingirler, Ayşe
Sarısayın.
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Kenan Kocatürk, Metin Celal ve Fahri
Aral Ömer Arısoy’u Ziyaret Etti
Derneğimizin Başkanı Kenan Kocatürk, eski
başkan Metin Celal ve eski ikinci başkan Fahri
Aral, 15 Ocak 2021 tarihinde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’la görüştüler. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki “Kültür
ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi” başlıklı
sergi gezisinin ardından yapılan görüşmede, yayıncılık ve okuma kültürünün önemi konuşuldu.
OKUYAY Platformu’na ait kitapçık ve broşürler
Arısoy’a teslim edilerek, okuma kültürüne şimdiye dek verdiği ve bundan sonra vereceği destek için kendisine teşekkür edildi.
Zeynep Cemali Edebiyat Günü
Yıllık yayıncılık konferansı Zeynep Cemali
Edebiyat Günü’nün dokuzuncusu, 5 Ekim 2019
Cumartesi günü Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Edebiyatçılar, yayıncılar, editörler,
çevirmenler, illüstratörler, tasarımcılar, akademisyenler, telif ajansları, kitapçılar, dağıtımcılar,
sivil toplum kuruluşları, kütüphaneler ve med-
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yadan yetkililerin katıldığı konferansta, Başkanımız Kenan Kocatürk de “Yayıncılığın Krizle
İmtihanı” başlıklı bir sunum yaptı.
Yıllık yayıncılık konferansı Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nün onuncusu ise, Covid-19
pandemisi nedeniyle 7 Kasım 2020 Cumartesi
günü online gerçekleştirildi. Derneğimizin Başkanı Kenan Kocatürk ve Yönetim Kurulu Üyemiz
Servet Düz’ün de konuşmacı olduğu konferansa; kitaplara yaratıcı emek veren yazar, editör,
çevirmen ve sanatçılar; yayınevi çalışanları,
telif ajansları, kitapçılar, dağıtımcılar, e-ticaret
firmaları, dijital çözüm firmaları, tedarikçi firmalar; akademisyenler, sivil toplum kuruluşları,
kütüphaneler ve medyadan yetkililer katıldı.
Türkiye Yayıncılar Birliği-PTT İş Birliği
Bu Dönem de Devam Etti
Artan kargo tarifeleri sebebiyle, PTT ile yaptığımız işbirliğini bu dönem de sürdürdük. Sözleşmemizin yenilenmesiyle birlikte üyelerimiz
kargo gönderilerinde indirimli tarifeden faydalanabiliyorlar.
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Hukuk İşleri ve Güncel Davalarımız

HUKUK İŞLERİ VE GÜNCEL DAVALARIMIZ
Elektronik Yayınların Derlenme Usul ve
Esasları Hakkında Yönergesine Yönelik
Davamız
Derneğimiz tarafından, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın 03.02.2018 tarih ve 121771 sayılı onayı ile yürürlüğe giren “Milli Kütüphane
Başkanlığı Elektronik Yayınların Derlenme Usul
ve Esasları Hakkında Yönergesi”nin iptal edilmesi talebiyle 24.04.2018 tarihinde yürütmeyi
durdurma istemli olarak dava açıldı. Danıştay
10. Daire, yürütmenin durdurulması talebimizi
“Yönerge’nin geçici 1. Maddesinde yayından 3
yıl sonra derlemeye başlanır ibaresi nedeniyle
henüz süre dolmadığından zarar doğmamaktadır” gerekçesi ile reddetti. Mahkeme Yönerge’nin iptal edilmesi talebimize ilişkin henüz bir
karar vermedi, dava esastan görülmeye devam
etmektedir.

3. İstanbul 30. İcra Müdürlüğü 2018/22718
Esas
Bu dosya Yasin Balaban’ın babası Halit Balaban’ın tarafımıza verdiği senedin icrası ile ilgilidir. İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin
2018/617 esas sayılı dosya reddedilince dosyadaki teminat olarak yatırılmış olan 185,324,37
TL 19.02.2020’de tarafımıza ödenmiştir. İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/617
esas sayılı dosya kesinleştikten sonra faiz-icra
inkâr tazminatı (40.404 ,00 TL) alacağımız için
işlem yapılacaktır.

Yasin Balaban İle İlgili Davalarımız
Derneğimiz ve İktisadi İşletmemiz bünyesinde Muhasebe Sorumlusu olarak görev yapmış
olan Yasin Balaban hakkında muhasebe kayıtlarındaki usulsüzlükler nedeniyle devam eden
davalara ilişkin son durum aşağıdaki gibidir:
1. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi
2018/439 Esas
Yasin Balaban hakkındaki ceza davasıdır.
21.09.2021 tarihinde yapılacak duruşmada savcıya konu hakkındaki mütealasını (görüşünü)
sunmak için verilen dosya ile ilgili karar verileceği beklenmektedir.
2. İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi
2018/617 esas
Bu dosya Yasin Balaban’ın aleyhimize açtığı menfi tespit (Borçlu olmadığının tespiti)
davasıdır. Bu dava lehinize bitmiş olup, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 44. Hukuk Dairesi
2020/2192 Esas sayılı dosyası ile istinaf aşamasındadır.
24. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu
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TANITIM VE KURUMSAL İLETİŞİM
Derneğimizin faaliyetlerini gerek sosyal
medya gerekse basılı ve dijital medyada duyurmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu
sebeple her türlü mecradan sesimizi duyurmak
için profesyonel ekiplerden destek alıyoruz. Bu
çalışmalarımız sonucu son dönemde Türkiye’de
birçok kez gündemde yerimizi aldık.
Bu çalışma döneminde de üyelerimizi faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirdik, yaptığımız
basın toplantılarını ve basın açıklamalarını PR
ajansımız ve sosyal medya ekibimiz aracılığıyla basına ve kamuoyuna aktardık. Sosyal
medya çalışmalarımız çerçevesinde Facebook,
Twitter, Instagram, Linkedin ve YouTube kanallarımızdan iletişime devam ediyor, sosyal
mecralarda aktif bir medya programı çerçevesinde takipçilerimizi ülkemizdeki yayıncılık sektörü, mesleki eğitimlerimiz, dünyada
yaşanan gelişmeler, okuma kültürünün yaygınlaştırılması konusundaki yoğun ve etkili
çalışmalarımız, Hayatımız Kitap programı ve
hazırladığımız raporları paylaşarak bilgilendir-

meye ve yayıncılık sektörüne dikkat çekmeye
devam ediyoruz.
Ayrıca internet sitemiz 2021 yılında tamamen yenilendi. 2021 yılının Mayıs yayında yayına açılan yeni internet sitemizden artık üyelerimizin uzmanlaştıkları yayın alanları ve satış
kanallarına göre özelleştirilmiş aramalarla iletişim bilgilerine ulaşmak mümkün.
Derneğimiz 1 Haziran 2019 – 30 Nisan 2021
döneminde basın aracılığıyla kamuoyuna yaptığı açıklamalar sonucu aşağıdaki tabloda verilen erişime ulaşmıştır.

Basında Toplam Yer Alım Sayısı

3.830

Ulusal Günlük Yazılı Basın Haber Sayısı

337

Ulusal Haftalık Yazılı Basın Haber Sayısı

34

Ulusal Aylık Yazılı Basın Haber Sayısı

59

Yerel Yazılı Basın Haber Sayısı
Görsel Medya Haber Sayısı
İnternet Medya Haber Sayısı
Basın Açıklamaları

242
92
3.066
68

SOSYAL MEDYA RAPORU — Nisan 2019 - Ağustos 2021
Facebook

Twitter

Instagram

Takipçi Sayısı: 8.8K

Takipçi Sayısı: 14.7K

Takipçi Sayısı: 6759

Erişim Sayısı (Tekil kullanıcı): İçerik
reklamlarımızla 13.316.521 kullanıcıyla
buluştuk.

Tweet Görüntülenme Sayısı: Nisan
2019-Ağustos 2021 tarihleri arasında
3.960.000 kez görüntülendi.

Erişim Sayısı: İçeriklerimiz 1.547.242
kişiye erişti.

Erişim Sayısı: İçerik reklamlarımızla
47.251.994 kez kullanıcılarla buluştuk.

Gösterim Sayısı: İçeriklerimiz 3.168.615
görüntülenme aldı.

İçerik Etkileşim Sayısı
(Beğenme-Yorum-Paylaşma):
içeriklerimiz 210.803 kez tıklandı.
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Türkiye Yayıncılar Birliği Ofisi

TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ OFİSİ
Derneğimiz günlük faaliyetlerini ofisinde profesyonel olarak çalışan bir ekiple yürütmektedir.
Dernek bünyesinde faaliyet gösteren Yönetim, Kurumsal İlişkiler, Halkla İlişkiler, Mali İşler ve
Destek Hizmetleri Yönetim Kurulu’nun görevini en iyi şekilde yerine getirmesi için çalışmaktadır.

TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ PROFESYONEL EKİBİ
Genel Koordinatör Ebru Şenol

Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Merve Okçuoğlu
Mali İşler Yöneticisi Zehra İnci Masatlıoğlu
AR-GE ve Dış İlişkiler Uzmanı Zeynep Atiker
Halkla İlişkiler Uzmanı Filiz Kocaboğa
İdari Asistan Melinda Saka Hazinedaroğlu
Destek Personeli İnci Karaçam
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MALİ TABLOLAR VE DENETİM KURULU RAPORLARI
Î MALİ TABLOLARI
TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)
31/12/2019

A.

B.

C.
D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

BRÜT SATIŞLAR
1. Yurtiçi Satışlar
2. Yurtdışı Satışlar
3. Diğer Gelirler
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1. Satıştan İadeler (-)
2. Satış Iskontoları (-)
3. Diğer İndirimler (-)
NET SATIŞLAR
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
FAALİYET GİDERLERİ (-)
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3. Faiz Gelirleri
4. Komisyon Gelirleri
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar
6. Menkul Kıymetler Satış Karları
7. Kambiyo Karları
8. Reeskont Faiz Gelirleri
9. Enflasyon Düzeltmesi Karları
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)
1. Komisyon Giderleri (-)
2. Karşılık Giderleri (-)
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
4. Kambiyo Zararları (-)
5. Reeskont Faiz Giderleri (-)
6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
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CARİ DÖNEM
01.01.2019 - 31.12.2019
1.690.270,62
1.639.751,17
0,00
50.519,45
0,00
0,00
0,00
0,00
1.690.270,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.690.270,62
1.189.220,65
0,00
0,00
1.189.220,65
501.049,97
194.402,10
0,00
0,00
193.853,29
0,00
0,00
0,00
548,81
0,00
0,00
0,00
9,76
0,00
0,00
0,00
9,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
695.442,31
1.964,66
0,00
1.964,66
7.220,05
0,00
0,00
7.220,05
690.186,92
153.429,53
536.757,39
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TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)
31/12/2019

A.
1.
2.
3.
4.
B.
1.
2.
3.
C.
D.
1.
2.
3.
4.
E.
1.
2.
3.
F.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
H.
1.
2.
I.
1.
2.
J.
1.
2.
3.
K.
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BRÜT SATIŞLAR
Yurtiçi Satışlar
Yurtdışı Satışlar
Diğer Gelirler
Aidat Gelirleri
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
Satıştan İadeler (-)
Satış Iskontoları (-)
Diğer İndirimler (-)
NET SATIŞLAR
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
Satılan Mamuller Maliyeti (-)
Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
Satılan Hizmet Maliyeti (-)
Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
FAALİYET GİDERLERİ (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
İştiraklerden Temettü Gelirleri
Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
Faiz Gelirleri
Komisyon Gelirleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Menkul Kıymetler Satış Karları
Kambiyo Karları
Reeskont Faiz Gelirleri
Enflasyon Düzeltmesi Karları
Diğer Olağan Gelir ve Karlar
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)
Komisyon Giderleri (-)
Karşılık Giderleri (-)
Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
Kambiyo Zararları (-)
Reeskont Faiz Giderleri (-)
Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)
Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
Önceki Dönem Gelir ve Karları
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

CARİ DÖNEM
01.01.2019 - 31.12.2019
1.795.390,03
0,00
0,00
1.688.577,45
106.812,58
0,00
0,00
0,00
0,00
1.795.390,03
1.169.570,26
0,00
0,00
1.169.570,26
0,00
625.819,77
372.495,72
0,00
0,00
372.495,72
253.324,05
577.166,91
0,00
300.000,00
28.483,51
0,00
0,00
0,00
248.683,40
0,00
0,00
0,00
148.558,47
0,00
0,00
0,00
148.558,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.932,49
1.160,45
0,00
1.160,45
1.594,93
0,00
322,00
1.272,93
681.498,01
0,00
681.498,01
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2019 YILI MEVCUTLAR (İKTİSADİ İŞLETME)
KASA

848,30

Kasa

848,30

Kasa Euro

-

İŞ BANKASI

55,66

Çağaolğlu Şubesi TL
YAPI KREDİ

55,66
1.174.198,88

Özel Bankacılık - Vadeli Hesap
Özel Bankacılık - Vadesiz Hesap
Özel Bankacılık - POS
VAKIFBANK

1.080.000,00
93.078,90
1.119,98
-

Taksim Şubesi TL.Hesabı
GENEL TOPLAM

1.175.102,84

2019 YILI MEVCUTLAR (DERNEK)
KASA

1.469,25

Kasa

1.469,25

Kasa Euro

-

İŞ BANKASI

102.798,67

Çağaolğlu Şubesi TL

102.572,94

Çağaolğlu Şubesi EURO
Çağaolğlu Şubesi USD

225,73

YAPI KREDİ

115.483,01

Özel Bankacılık - Vadeli Hesap

50.000,00

Özel Bankacılık - Vadesiz Hesap
Özel Bankacılık - POS
Özel Bankacılık - POS Marj
Özel Bankacılık - USD Hesap

57.079,27
4.505,73
720,00
3.178,01

Özel Bankacılık - EURO Hesap
DENİZBANK

553.307,75

Denızbank AB Proje € Hesabı

553.192,25

Denızbank AB ProjeTL Hesabı

115,50

VAKIFBANK
Taksim Şubesi TL.Hesabı
GENEL TOPLAM
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TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)
31/12/2020

A.

B.

C.
D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.
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BRÜT SATIŞLAR
1. Yurtiçi Satışlar
2. Yurtdışı Satışlar
3. Diğer Gelirler
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1. Satıştan İadeler (-)
2. Satış Iskontoları (-)
3. Diğer İndirimler (-)
NET SATIŞLAR
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
FAALİYET GİDERLERİ (-)
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3. Faiz Gelirleri
4. Komisyon Gelirleri
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar
6. Menkul Kıymetler Satış Karları
7. Kambiyo Karları
8. Reeskont Faiz Gelirleri
9. Enflasyon Düzeltmesi Karları
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)
1. Komisyon Giderleri (-)
2. Karşılık Giderleri (-)
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
4. Kambiyo Zararları (-)
5. Reeskont Faiz Giderleri (-)
6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

CARİ DÖNEM
01.01.2020 - 31.12.2020
698.140,78
518.338,60
0,00
179.802,18
0,00
0,00
0,00
0,00
698.140,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698.140,78
1.239.655,69
0,00
0,00
1.239.655,69
-541.514,91
114.529,51
0,00
0,00
113.864,00
0,00
0,00
0,00
665,51
0,00
0,00
0,00
1.235,29
0,00
0,00
0,00
1.235,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-428.220,69
156,27
0,00
156,27
9.403,01
0,00
221,96
9.181,05
-437.467,43
0,00
-437.467,43
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TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)
31/12/2020

BRÜT SATIŞLAR
Yurtiçi Satışlar
Yurtdışı Satışlar
Diğer Gelirler
Aidat Gelirleri
B.
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1. Satıştan İadeler (-)
2. Satış Iskontoları (-)
3. Diğer İndirimler (-)
C.
NET SATIŞLAR
D.
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E.
FAALİYET GİDERLERİ (-)
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F.
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3. Faiz Gelirleri
4. Komisyon Gelirleri
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar
6. Menkul Kıymetler Satış Karları
7. Kambiyo Karları
8. Reeskont Faiz Gelirleri
9. Enflasyon Düzeltmesi Karları
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G.
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)
1. Komisyon Giderleri (-)
2. Karşılık Giderleri (-)
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
4. Kambiyo Zararları (-)
5. Reeskont Faiz Giderleri (-)
6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
H.
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I.
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J.
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
K.
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
A.

1.
2.
3.
4.
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CARİ DÖNEM
01.01.2020 - 31.12.2020
1.277.538,40
0,00
0,00
1.184.571,95
92.966,45
0,00
0,00
0,00
0,00
1.277.538,40
1.311.685,31
0,00
0,00
1.311.685,31
0,00
-34.146,91
188.826,74
0,00
0,00
188.826,74
-222.973,65
460.450,78
0,00
113.000,00
15.033,97
0,00
0,00
0,00
332.416,81
0,00
0,00
0,00
83.839,78
0,00
0,00
0,00
83.839,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.637,35
1.751,27
350,00
1.401,27
5.962,68
0,00
976,60
4.986,08
149.425,94
0,00
149.425,94
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2020 YILI MEVCUTLAR (İKTİSADİ İŞLETME)
KASA

1.010,31

Kasa

1.010,31

Kasa Euro

-

İŞ BANKASI

55,66

Çağaolğlu Şubesi TL
YAPI KREDİ

55,66
1.057.093,50

Özel Bankacılık - Vadeli Hesap
Özel Bankacılık - Vadesiz Hesap
Özel Bankacılık - POS
VAKIFBANK

1.000.000,00
57.093,50
1.297,11

Taksim Şubesi TL.Hesabı
GENEL TOPLAM

1.297,11
1.059.456,58

2020 YILI MEVCUTLAR (DERNEK)
KASA

154,45

Kasa

154,45

Kasa Euro
İŞ BANKASI
Çağaolğlu Şubesi TL
Çağaolğlu Şubesi EURO
Çağaolğlu Şubesi USD
YAPI KREDİ

31.152,99
30.874,05
278,94
293.289,80

Özel Bankacılık - Vadeli Hesap
Özel Bankacılık - Vadesiz Hesap
Özel Bankacılık - POS

568,75

Özel Bankacılık - POS Marj

4.139,35

Özel Bankacılık - USD Hesap

3.927,17

Özel Bankacılık - EURO Hesap

270.237,00

DENİZBANK

581.189,60

Denızbank AB Proje € Hesabı

580.629,15

Denızbank AB ProjeTL Hesabı

560,45

VAKIFBANK
Taksim Şubesi TL.Hesabı
GENEL TOPLAM
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14.417,53

1.404,11
1.404,11
907.190,95
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DENETİM KURULU RAPORLARI

DENETLEME KURULU RAPORU: 01.07.2019-30.06.2020 Dönemi
Derneğimizin 01.07.2019-30.06.2020 dönemi çalışmaları Denetleme Kurulumuzca denetlenmiştir.
Bu denetimde her türlü işlemi kayıt ve hesapların yasa ve usule uygun tam ve eksiksiz tutulduğu tespit edilmiştir.
Denetleme Kurulumuzca yapılan denetimde:
1. Yönetim kurulu karar ve faaliyetlerinin tüzükte belirtilen amaca uygun olduğu,
2. Derneğimizin tüm defterlerinin (Bilanço esasına göre tutulması gereken Yevmiye, Defter-i Kebir, Envanter, Üye Kayıt, Yönetim Kurulu Karar, Gelen-Giden Evrak) noter ve İl Sivil Toplumla
İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından tasdikli oldukları,
3. Bu defterlerin Bilanço esasına göre ve usulüne uygun, düzgün olarak tutulduğu;
4. Gelen-giden evrak defterinde gelen evrak kaydı sayfa 19, sıra no 569-sayfa 24, no.700
arası; giden evrak kaydı sayfa 27, no.736-sayfa 41, no.1128 arası işli bulunduğu,
5. Bu denetleme döneminde Derneğin her türlü faaliyetinin Yönetim Kurulu’nca karara bağlanarak yürütüldüğü Karar Defteri’nin incelenmesinden anlaşılmıştır. Bu dönem çalışmalarının
Karar Defteri başlangıç tarihi 12.07.2019 karar no 12 ile bitiş tarihi 26.06.2020 karar no 33
(dahil) arasında işli olduğu ve 22 kez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığı görülmüştür.
6. Dernek Gelir Makbuzlarının bu hesap döneminde Seri A 005186’dan itibaren kullanıma başladığı ve Seri A 005466 no’lu makbuz dâhil usulüne uygun kullanıldığı,
7. Dernek muhasebesinin bu çalışma döneminde de kanuna uygun olarak bilanço esasına göre
tutulduğu görülmüştür.
8. Bu denetleme döneminde 47 yayınevinin yeni üye olarak kabul edildiği, 3 üye yayınevimizin ise
temsilci değiştirdikleri ve 45 üye yayınevinin üyelikten ayrıldığını (7 üye istifa, 38 üye Yönetim
Kurulu Kararıyla), Karar Defteri, Üye Defteri ve Üyelik Giriş belgelerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. Derneğimizin halen 371 üyesinin bulunduğu görülmüştür.
9 Kurulmuş bulunan İktisadi İşletmenin muhasebesinin yasalara uygun olarak Bilanço esasına
göre tutulduğu görülmüştür. İktisadi işletmenin kanuni defterlerinin kanuni süreleri içinde tasdik edildiği görülmüştür. Geçmiş dönem kârlarından net 113.000 TL’nin kâr dağıtım esaslarına
uygun olarak İktisadi İşletme’den Derneğe aktarıldığı görülmüştür (01.04.2020 tarihli ve 28
nolu karar).
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TÜRKİYE YAYINCILAR VE YAYIN DAĞITIMCILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ
30.06.2020
VARLIKLAR
KASA

1.263,50

ALINAN ÇEKLER

--------

ALINAN SENETLER

5.440,00

DİĞER MENKUL KIYMETLER

---------

İş Bankası Cağaloğlu 0132220 Vadesiz Hesapta
Yapı Kredi Bankası Beyoğlu 88094633 Vadeli Hesapta
Yapı Kredi Bankası Beyoğlu 718945 USD Hesap- (TL Karş)
Yapı Kredi Bankası Beyoğlu 88094633 Vadesiz Hesapta
Yapı Kredi Bankası Beyoğlu 95236449 Pos. Marj Hesapta
Deniz Bank Beyoğlu TL Hesaplarında
Deniz Bank Beyoğlu Euro Hesaplarında (TL Karş.)
VAKIFBANK TAKSİM ŞB. 0015-158007309835176
TOPLAM

20.854,04
150.000,00
3.660,58
933,32
4.615,73
704,71
99.198,37
1.379,50
281.346,25

BORÇLAR

6.972,85

SATICILARA BORÇLAR

6.961,88

DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR
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TL

10,97
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TÜRKİYE YAYINCILAR VE YAYIN DAĞITIMCILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
30.06.2020
VARLIKLAR

TL

KASA

25,34

ALINAN ÇEKLER

0,00

ALINAN SENETLER

--------

BANKALAR
İş Bankası

55,66

Yapı Kredi

1.114.198,40

Toplam

1.1115.345,40

DİĞER MENKUL KIYMETLER
İŞTİRAKLER

122.637,66
---------

DEMİRBAŞLAR

69.302,56

HAKLAR

------

ÖZEL MALİYETLER

99.732,00

ALACAKLAR

1.034.317,37

BORÇLAR
SATICILARA BORÇLAR

15.933,62

VERGİ VE SGK BORÇLARI

219.813,78

TOPLAM

235.747,40

DÖNEM KÂRI YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ
NET DÖNEM KÂRI

---------31.827,24

DAĞITILMAYAN KÂRLAR

1.870.527,06

2019 Yılı Defter Dökümü
Yevmiye Defteri

25.12.2019 Tarih / 17822 No / 500 Sayfa

Beyoğlu 15 Noterliğinde

Defteri Kebir

25.12.2019 Tarih / 17823 No / 500 Sayfa

Beyoğlu 15 Noterliğinde

Envanter

25.12.2019 Tarih / 178224No / 500 Sayfa

Beyoğlu 15 Noterliğinde
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10. 30.06.2020 tarihi itibariyle Derneğin banka hesapları ve kasasında 282.609,75 TL bulunduğu,
dökümün şu şekilde olduğu görülmüştür:
30.06.2020 İTİBARİYLE MEVCUTLAR:
Kasadaki nakit:

1.263,50

İş Bankası Cağaloğlu 0132220 Vadesiz Hesapta

20.594,04

İş Bankası Cağaloğlu 3327873 Vadesiz Euro Hesapta (TL Karş.)

0

Yapı Kredi Bankası Beyoğlu 88094633 Vadeli Hesapta

150.000,00

Yapı Kredi Bankası Beyoğlu 88094633 Fon Hesapta

0

Yapı Kredi Bankası Beyoğlu 88094633 Vadesiz Hesapta

933,32

Yapı Kredi Bankası Beyoğlu 95236449 Pos. Marj Hesapta

4.615,73

DenizBank Beyoğlu TL Hesaplarında

704,71

DenizBank Beyoğlu Euro Hesaplarında (TL Karş.)

99.198,37

VAKIFBANK TAKSİM ŞB. 0015-158007309835176

1.379,50

TOPLAM

281.346,25

11. Sonuç olarak hesapların usule ve kayıtlara uygun olarak tutulduğu, defterlerin zamanında tam
ve eksiksiz işlendiği tarafımızca görülmüştür. 11.08.2020

Denetleme Kurulu Üyeleri
Emel Azdemir				
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Ahmet Boratav		

Ömer Şükrü Asan
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TÜRKİYE YAYINCILAR VE YAYIN DAĞITIMCILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ
DENETLEME KURULU RAPORU: (01.07.2020 – 31.08.2021 Dönemi)
Derneğimizin 01.07.2020 – 31.08.2021 dönemi çalışmaları Denetleme Kurulumuzca denetlenmiştir.
Dernek ve İktisadi İşletme hesaplarının ayrıca 2019 ve 2020 yılları için IDA Bağımsız Denetim
firması tarafından da denetlendiği tespit edilmiştir.
Denetleme Kurulumuzca yapılan denetimde:
1. Yönetim kurulu karar ve faaliyetlerinin tüzükte belirtilen amaca uygun olduğu,
2. Derneğimizin tüm defterlerinin (Bilanço esasına göre tutulması gereken Yevmiye, Defter-i
Kebir, Envanter, Üye Kayıt, Yönetim Kurulu Karar, Gelen-Giden Evrak) noter ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından tasdikli oldukları,
3. Bu defterlerin Bilanço esasına göre ve usulüne uygun, düzgün olarak tutulduğu;
4. Gelen-giden evrak defterinde gelen evrak sayfa 24, sıra no.701-sayfa 28, no.821 arası; giden
evrak sayfa 41, no.1129-sayfa 61, no.1738 arası işli bulunduğu,
5. Bu denetleme döneminde Derneğin her türlü faaliyetinin Yönetim Kurulu’nca karara bağlanarak yürütüldüğü Karar Defteri’nin incelenmesinden anlaşılmıştır. Bu dönem çalışmalarının
Karar Defteri başlangıç tarihi 24.07.2020 karar no 34 ile bitiş tarihi 20.08.2021 tarihli 56 nolu
karar (dahil) arasında işli olduğu ve 23 kez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığı görülmüştür.
6. Dernek Gelir Makbuzlarının bu hesap döneminde Seri A 005467’dan itibaren kullanıma başlandığı ve Seri A 005598 nolu makbuz dâhil usulüne uygun kullanıldığı,
7. Dernek muhasebesinin bu çalışma döneminde de kanuna uygun olarak bilanço esasına göre
tutulduğu görülmüştür.
8. Bu denetleme döneminde 53 yayınevinin yeni üye olarak kabul edildiği, 7 üye yayınevimizin
ise temsilci değiştirdikleri ve 27 üye yayınevinin üyelikten ayrıldığını (1 üye vefat sebebiyle, 10
üye istifa, 16 üye Yönetim Kurulu Kararıyla), Karar Defteri, Üye Defteri ve Üyelik Giriş belgelerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. Derneğimizin halen 420 üyesinin bulunduğu görülmüştür.
9. Kurulmuş bulunan İktisadi İşletmenin muhasebesinin yasalara uygun olarak Bilanço esasına
göre tutulduğu görülmüştür. İktisadi işletmenin kanuni defterlerinin kanuni süreleri içinde
tasdik edildiği görülmüştür.
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TÜRKİYE YAYINCILAR VE YAYIN DAĞITIMCILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ
31.07.2021
VARLIKLAR

TL

KASA

0

ALINAN ÇEKLER

0

ALINAN SENETLER

0

BANKALAR
İş Bankası
İş Bankası USD (TL Karş.)
Yapı Kredi
Yapı Kredi Vadesiz

15.812,52
319,73
15.312,22
70.000,00

Yapı Kredi POS

5.842,35

Yapı Kredi USD (TL Karş.)

4.501,44

Yapı Kredi € (TL. Karş.)
Denizbank 358 € (TL.Karş.)
Denizbank 359
Vakıfbank 158007309835176
TOPLAM
DİĞER MENKUL KIYMETLER
İŞTİRAKLER (İktisadi İşletme)
DEMİRBAŞLAR
HAKLAR
ÖZEL MALİYETLER

371.711,97
102.033,74
189,84
637,61
586.361,42
8.556,18
20.000,00
55.490,21
1.660,14
9.866,00

ALACAKLAR
ÜYELERDEN ALACAKLAR
ÜYELİKTEN ÇIKARILANLAR

78.413,35
169.836,93

BORÇLAR
SATICILARA BORÇLAR
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
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3.603,89
704,34
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TÜRKİYE YAYINCILAR VE YAYIN DAĞITIMCILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.07.2021
VARLIKLAR

TL

KASA

117,40

ALINAN ÇEKLER

0,00

ALINAN SENETLER

--------

BANKALAR
İş Bankası

47.135,66

Yapı Kredi

2.154,57

Yapı Kredi Vadeli

1.070.000,00

Vakıfbank 158007309834790

616,93

TOPLAM

1.119.907,16

DİĞER MENKUL KIYMETLER

0,35

İŞTİRAKLER

---------

DEMİRBAŞLAR

69.302,56

HAKLAR
ÖZEL MALİYETLER

99.732,00

ALACAKLAR

96.279,63

BORÇLAR
SATICILARA BORÇLAR

11.906,43

VERGİ VE SGK BORÇLARI

14.261,02

TOPLAM

26.167,45

DÖNEM KÂRI YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ

---------

NET DÖNEM KÂRI

-480.362,63

DAĞITILMAYAN KÂRLAR

2.274.343,27

2020 Yılı Defter Dökümü
Yevmiye Defteri

17.12.2020 Tarih / 12838 No / 325 Sayfa

Beyoğlu 15 Noterliğinde

Defteri Kebir

17.12.2020 Tarih / 12839 No / 325 Sayfa

Beyoğlu 15 Noterliğinde

Envanter

17.12.2020 Tarih / 12840 No / 75 Sayfa

Beyoğlu 15 Noterliğinde
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10. 31.07.2021 tarihi itibariyle İktisadi İşletmenin banka hesaplarının ve kasa dökümünün aşağıdaki şekilde olduğu görülmüştür:
KASA

117,40

BANKALAR
İş Bankası

47.135,66

Yapı Kredi

2.154,57

Yapı Kredi Vadeli

1.070.000,00

Vakıfbank 158007309834790

616,93

TOPLAM

1.119.907,16

11. Sonuç olarak hesapların usule ve kayıtlara uygun olarak tutulduğu görülmüştür.

15-16.09.2021

Denetleme Kurulu Üyeleri
Emel Azdemir
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Ahmet Boratav		

Ömer Şükrü Asan
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Geçtiğimiz Çalışma Dönemi içerisinde gerek seçimle gelen gerekse gönüllü
olarak komisyonlarımızda, Derneğimizin diğer çalışmalarında görev alan,
destek veren, öneri ve eleştirileriyle katkıda bulunan tüm üyelerimize
Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyor, 24. Olağan Genel Kurulumuza
çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Türkiye Yayıncılar ve Yayın Dağıtımcıları Birliği Derneği
Yönetim Kurulu
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24. OLAĞAN GENEL KURULU
12 EKIM 2021, SAAT: 13.30
THE MARMARA HOTEL İSTANBUL
TAKSIM BALO SALONU

İnönü Caddesi Opera Palas Apt. No. 55 D. 2 344437 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İstanbul
T. +90 212 512 56 02 - F. +90 212 511 77 94
www.turkiyeyaybir.org.tr

Bandrol Uygulaması’na ilişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

