
 
 

 

BASIN YAYIN BİRLİĞİ TEMMUZ – EKİM 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 
 
 
 

1. 20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç’ta yaşananlara dair basın 
açıklamamız 

 
 
Son günlerde önce Suruç’ta daha sonra sırasıyla Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan elim terör 
saldırılarına dair basın açıklamamızdır. 
 
20 Temmuz 2015 günü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen bir basın açıklaması 
sırasında patlatılan bomba 32 tane gencimizin bedenlerini bizlerinse yüreklerini parçalamıştır. 
Gün; “Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkartmaya karşılık olmaksızın, haksız yere 
bir cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir can kurtarırsa, bütün insanları 
kurtarmış gibi olur.” kutsal kelamından aldığımız şuurla, hele ki bu denli alçakça bir yöntemle 
katledilerek gencecik insanlar üzerinden bütün ülke sathında bir gerginlik ve çatışma ortamı 
oluşturmaya çalışanlara karşı tam da hedeflenenin aksine bir ve birlik olma günüdür. 
Yaşadığımız coğrafya üzerine oynanan oyunlar, yanı başımızda her gün onlarcası yüzlercesi 
katledilen, birbirlerine kırdırılan kardeşlerimizin, komşularımızın, akrabalarımızın hali, 
Anadolu’ya da bu akıbeti uygun gören kimilerinin iştahını kabartsa da biz biliyoruz ki; bu 
coğrafya, kardeşliğin, barışın ve hoşgörünün vatanı olarak kalacak ve daha önce defalarca olduğu 
gibi bir kez daha bütün dünyanın umut ışığı olacaktır. 
Gençlerin hayatları üzerinden yerel ve uluslararası siyasetlerini güden, ülkemizin 13 yıl sonra 
içerisinde bulunduğu siyasi belirsizlik atmosferinden güç alarak elini güçlendirmeye çalışanlar 
da, hayal kırıklığından başka bir şey elde edemeyeceklerdir. 
Bu bağlamda toplumun her kesimini özellikle, toplumu temsil makamında bulunan siyasi parti 
liderlerini ve STK sorumlularını konuyla ilgili sağduyulu ve tansiyonu düşürücü açıklamalar 
yapmaya davet ediyoruz. 
 
Yalnızca eylemi gerçekleştiren katillerin değil, bu sistematik katliamların gerçekleşmesinde rol 
oynamış tüm kişi ve unsurların bir an evvel ortaya çıkarılarak toplum vicdanının 
rahatlatılmasının ise devletimizin sorumluluğunda olduğunu vurgulamak istiyoruz. 
Ölen çocuklarımıza, çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Onbaşı Müsellim Ünal’a ve bu sabah 
evlerinde şehit edilmiş olarak bulunan iki polis memurumuza Allah’tan rahmet, ailelerine ve 
yakınlarına sabırlar diliyor, bu alçak eylemleri gerçekleştiren, destekleyen ve gençlerimiz 
üzerinden kanlı hayaller kuran tüm kesimleri bir kez daha lanetliyoruz. 

 
 
 
 
 



2. T.C. Kültür Bakanı Sn. Yalçın Topçu’yu Ziyaret  
 

 

 
 
Yönetim Kurulu Başkanımız Münir Üstün ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı 
Alpaslan Durmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Yalçın Topçu'yu ziyaret ettiler.  
 
Başkanlarımız, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Topçu'yu sektörümüz hakkında bilgilendirirken, 
Sn. Topçu tarafından bundan sonraki süreçte ayda bir mutat toplantılarla sürekli olarak bir 
araya gelinme teklifiyle sonuçlanan toplantı, yayıncılığımızın Bakanlık nezdinde temsili ve 
güncel bilgi ve sorunlara hızlı çözümler üretilebilmesi bağlamında oldukça verimli ve ümit verici 
bir şekilde sona erdi. 
       
         

3. İstanbul Şehir Kütüphanesi Çalıştayı 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
İstanbul Büyükşehir Belediyesince, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "İstanbul Şehir 
Kütüphanesi Çalıştayı" başladı.  
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, çalıştaya ilişkin 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul için yeni ve büyük bir şehir kütüphanesi kurulması 
noktasında kültür camiasında ciddi bir beklentinin söz konusu olduğunu söyledi. 
 
Minder, İstanbul'u temsil edebilecek kapasitede bir kütüphanenin olmadığını belirterek, 
"İstanbul'da yaygın vaziyette çok sayıda araştırma, üniversite, halk kütüphanemiz bulunuyor. 
Şehrimizi gerek mimarisiyle temsil edebilecek gerekse de koleksiyon yapısı itibarıyla bütün 
araştırmacılarımızın ihtiyaçlarını giderecek bir şehir kütüphanesi kurulması noktasında İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın bir çalışması var" diye konuştu. 
 
Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın hedeflediği bir şehir 
kütüphanesi projesi olduğunu vurgulayan Minder, şöyle konuştu: 
"Bu projeyi biraz daha paydaşlarımızla paylaşıp, kütüphanenin nasıl olması gerektiğinin yanı 
sıra içeriğini, mimarisini, bulunduğu lokasyonu seçme noktasında öncelikle bir çalıştay yapma 
hedefimiz vardı. Burada yaklaşık 100'e yakın akademisyen, sanatçı, mimar, kütüphaneci, yazar, 
sahaf ve kitabevi sahiplerinden oluşan bir grubun olduğu çalıştay içindeyiz. Amacımız, elde 
edilecek fikir birliğini raporlar haline getirip Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza sunmak ve 
ondan sonraki süreçte de İstanbul'a büyük bir şehir kütüphanesi kazandırmaktır. Her ülkenin 
dünya çapında şöhret bulmuş, büyük kütüphaneleri var.  Türkiye Cumhuriyeti'nin de 2023 
hedefleri söz konusu. Bu hedeflere ulaşabilmek için aynı zamanda kütüphanecilik olarak da 
bunun altyapısını doldurmamız gerekiyor." 
 
Çalıştayda derneğimizi temsilen yönetim kurulu üyemiz Dr. Melike Günyüz de bulundu. 
 

         
4. YAYFED Eylül 2015 Bandrol Verilerini Açıkladı 

 

Bu verilere göre, yılın ilk sekiz ayında toplamda yüzde 11 olan artış, bu ay azalarak yüzde 7' ye 

geriledi.2015'in Eylül ayı ile 2014 Eylül ayını karşılaştırdığımızda ise yüzde 15'lik azalış 

olduğunu görmekteyiz.2014'de dokuz ayda dağıtılan bandrol miktarı 262.474.586 iken, 2015'de 

bu sayı 280.338.511 oldu. 

Yılın dokuz ayında toplamda yayınlanan kitabın yarısını eğitim kitapları oluşturuyor. Eğitim 

yılının başlaması öncesinde artış gösteren bu alan, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarını 

kapsamıyor. 



Eylül ayı içerisinde yayımlanan kitapların yüzde 12'sini yetişkin inceleme, araştırma kitapları; 

yüzde 3'ünü yetişkin edebiyat sanat kitapları, yüzde 6'sını çocuk ve ilk gençlik kitapları, yüzde 

16'sını inanç kitapları, yüzde 1'ini akademik yayınlar ve yüzde 62'sini eğitim alanındaki kitaplar 

oluşturdu. 

2015'in Eylül ayı ve ilk dokuz ayına ilişkin rakamlar şöyle: 

 

Türler Eylül Ayı Verileri İlk Dokuz Ay Toplamı 

Yetişkin (araştırma, inceleme vb. kitaplar) 4.098.747 (%12) 45.830.353 (%17) 

Yetişkin Kurgu (edebiyat, sanat vb. kitaplar) 1.096.636 (%3) 12.569.028 (% 5) 

Çocuk -Gençlik Kitapları 2.258.013 (%6) 20.690.547 (% 8) 

İnanç Kitapları 5.578.495 (%16) 42.117.218 (%15) 

Akademik Yayınlar 521.504 (%1) 3.527.436 (% 1) 

Eğitim Kitapları 22.028.704 (%62) 149.631.871 (% 54) 

İthal Kitaplar 1.067.871 5.972.058 

Toplam 36.649.970 280.338.511 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Sultanbeyli Kitap Fuarı Sona Erdi. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sultanbeyli Belediyesi Basın Yayın Birliği’nin de desteğiyle 29 Eylül – 04 Ekim 2015 tarihleri 

arasında 1. Sultanbeyli Kitap Fuarı’nı düzenleyerek ilçede bir ilki gerçekleştirdi. Fuar 29 Eylül salı 

saat 11.00’de kapılarını ziyaretçilere açtı. 

Sultanbeyli kent meydanında yapılan kitap fuarına, geniş okuyucu kitlesine sahip 40’ıaşkın seçkin 

yayınevi katılım gösterdi. 

Geniş kitleler tarafından beğeniyle okunan 12’yi aşkın yazar fuar süresince okuyucularıyla 

buluştu. Onur konukları olarak İhsan Süreyya Sırma ve Rasim Özdenören’in davet edildiği fuarda 



Sibel Eraslan, Ahmet Turgut, Mustafa Armağan, Cihan Aktaş, Erhan Afyoncu, Esra Elönü, Beşir 

Ayvazoğlu, Ahmet Taşgetiren, Tarık Tufan, Yavuz Bahadıroğlu gibi bir çok yazar okuyucularla 

söyleşi etkinliğinde bulunarak kitaplarını imzaladılar. 

 

6. Uluslararası Seoul Kitap Fuarı Ziyareti – Onur Konuğu Türkiye 
Görüşmeleri 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



6-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Güney Kore’nin başkenti Seoul Kenti’nde düzenlenen 
Uluslararası Seoul Kitap Fuarı’na bir ziyaret gerçekleştirildi.  
 
Korean Publishers Association- KPA Başkanı Mr. Young-soo Kho ve yönetim kurulu 
üyeleriyle yapılan toplantıda 2016 yılında Türkiye Ulusal Standıyla Seoul Fuarı’na 
katılım sağlanması ve 2017 yılında da Türkiye’nin Onur Konukluğu için gerekli 
görüşmeler yapılarak, konuyla ilgili detaylar iki ülke Kültür Bakanlıklarına devredildi. 
 
 

7. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı Sona Erdi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Alanında dünyanın en büyüğü kabul edilen ve bu yıl 67'ncisi düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı 
sona erdi. 14 Ekim'de açılan ve ilk 3 gün sektör temsilcilerinin ziyaret ettiği fuar, son iki gün tüm 
ziyaretçilere açıldı. Fuarda, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 7 bin sektör temsilcisi, kitap, 
elektronik kitap ve dijital uygulamalarını sergiledi.  
 
Bu yıl Endonezya'nın "onur konuğu" olduğu fuarı yaklaşık 275 bin kişi ziyaret ederken, yaklaşık 
9 bin 900 gazeteci de fuarı takip etti. Bu yılki fuarda geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında yüzde 2 
artış gerçekleşti. Yazarları, gazetecileri, profesyonelleri ve kültür iletişimcilerini bir araya 
getiren fuarda 4 binden fazla etkinlik düzenlendi. 
 
Türkiye ise fuarda 92 metrekaresi çocuk kitapları bölümü olmak üzere 368 metrekarelik alanda 
yer aldı. Türkiye standında 24 yayınevinin 3 bine yakın kitabı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 
Fuarın son gününde Türk stantları, çok sayıda kitap meraklısı Türk vatandaşının akınına uğradı. 
 
Ayrıca ulusal stantta Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Başbakanlık 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yayınları, Yazma Eserler Başkanlığı ve Yunus Emre 
Enstitüsünün broşür ve yayımlarına da yer verildi. 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinatörlüğü ve yayıncılık sektörü temsilcilerinin katılımıyla 
oluşturulan Uluslararası Kitap Fuarları Türkiye Ulusal Organizasyon Komitesi tarafından 
hazırlanan program çerçevesinde, yazarlar Erhan Afyoncu, Muzaffer Albayrak, Kemalettin 
Kuzucu ve Selin Kutucular'ın da katıldığı toplam 4 etkinlik düzenlendi. davetli yazarlardan Prof. 
Dr. İskender Pala ise hastalığı nedeni ile Frankfurt Kitap Fuarına katılamadı. 
 
Ayrıca Çanakkale Savaşı'nın 100. yılı anısına, 15 ülkede 8 farklı dilde kaleme alınmış yaklaşık 
150 kitabın yer aldığı "Çanakkale Kitapları Sergisi" fuar boyunca ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. 



 
Ulusal stantta, Türk edebiyatı ve yazarlarının dışa açılımına destek veren ve bu çalışmaların en 
büyük bileşenlerinden biri olan "TEDA (Türk Edebiyatının Dışa Açılımı) Çeviri Destek 
Programı"nın tanıtımı da yapıldı. 
 
TEDA kitapları bölümünde, "TEDA Çeviri ve Yayın Destek Programı" kapsamında farklı dillerde 
basılmış birçok kitap sergilenirken aynı zamanda bu program çerçevesinde eserleri kendi 
dillerinde yayımlamak isteyen birçok yabancı yayınevi ile profesyonel görüşmeler 
gerçekleştirildi. 
 
Yemek kitabı yazarı Selin Kutucular da fuarda düzenlenen bir etkinlikle geleneksel Türk 
mutfağından örnekleri interaktif şekilde ziyaretçilerin beğenisine sundu. Program ziyaretçi 
akınına uğradı. 
THY Fuarın Agora bölümünde yaklaşık 150 m2 çadırında kurumsal tanıtım yaptı. Ayrıca 17 Ekim 
Cumartesi günü Almanya'da en çok okunan yazar Feridun Zaimoğlu ve Dortmund'un başarılı 
futbolcusu Nuri Şahin ile birlikte sohbet programı yaptı. 
 
İstanbul Ticaret Odası 80 m2 lik muhteşem standında İstanbul şehrimizi ve İstanbul ile ilgili 
Kitapları tanıttı. Her zaman olduğu gibi İTO personeli yayıncılarla yakın temas kurarak yabancı 
yayıncıları Türk yayıncılar ile tanıştırdı ve gerekli yönlendirmeleri yaptı. 
 
Dernek üyelerimizden Kaknüs, Timaş, Tuva, Semerkand, Erkam, Nesil ve Nobel yayınları 5.0 
kültür yayıncıları arasında, Erdem, Yumurcak, Profil, Damla ve Çamlıca yayınevleri ise 3.0 Çocuk 
Yayıncıları arasında özel standları ile fuara katılım gösterdiler. 
 
Basın Yayın Birliği ayrıca KOSGEB imkanlarından faydalanmak üzere 16 yayınevi için fuar 
organizasyonu yaptı. 
 
Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Alpaslan Durmuş ve Yönetim Kurulu üyelerinden 
Muhammed Çiftçi, Ertuğrul Alpay ve Tayfur Esen Birlik adına çeşitli etkinlik ve toplantılarda yer 
aldı. 
 
Fuarda bulunan Basın Yayın Birliği Başkanı Münir Üstün ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Melike 
Günyüz, Mustafa Doğru, Emrah Kısakürek, Mustafa Karagüllüoğlu ve Mehmet Ali Çalışkan da 
ülkemizi, Basın Yayın Birliği’ni ve üyelerimizi temsilen çok sayıda toplantı ve ikili görüşmelerde 
bulundu. 
 
 

 
8. Kültür Bakanlığı Yeni Dönem Kitap Alım Başvuruları Başladı 

 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yeni dönem 
kitap alımlarının Kasım 2015 tarihinde yapılması planlanmaktadır.  
 
Bakanlığa bağlı halk, çocuk ve edebiyat müze kütüphanelerinde kullanıcı yararına sunulmak 
üzere yapılan kitap ve kitap dışı materyal ile süreli yayın başvurularının yayıncılar tarafından 
internet üzerinden www.ekygm.gov.tr/masde adresine en geç Kasım ayı içerisinde 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
 
NOT:  www.ekygm.gov.tr/masde adresinden yapılacak kitap başvurularında hâlihazırda 
kullanmakta olduğunuz ISBN kullanıcı adı ve ISBN parolası, süreli yayın başvurularında ise ISSN 
kullanıcı adı ve ISSN parolası geçerlidir. 

http://www.ekygm.gov.tr/masde
http://www.ekygm.gov.tr/masde


9. 2-5 Aralık Doha Kitap Fuarı  

 

 

2-5 Aralık 2015 tarihlerinde düzenlenecek ve Türkiye'nin Onur Konuğu olacağı Doha Kitap 
Fuarı’na ülkemiz Türkiye Ulusal Standı ile katılacak ve katılımcı yayın evlerine stant içinde telif 
görüşmelerinin yapılması amacıyla özel bölümler ayrılacak. Fuarda katılımcı olacak yayın 
evlerimizin uçuş ve konaklama giderleri karşılanacak. 
 
8'i kültür 4'ü çocuk yayıncısı olmak üzere toplam 12 yayınevimizin ulusal stantta kendisine yer 
bulacağı, 2015 Katar-Türk yılı karşılıklı anlaşması gereğince Onur Konuğu olarak katılacağımız 
Uluslararası Doha Kitap Fuarı, yayıncılarımız açısından telif alış-verişleri, ikili görüşmeler ve 
etkinlikler anlamında verimli bir katılım olacak. 
 
Frankfurt'ta büyük beğeni toplayan Çanakkale Savaşı'nın 100. yılı anısına, 15 ülkede 8 farklı dilde 
kaleme alınmış yaklaşık 150 kitabın yer aldığı "Çanakkale Kitapları Sergisi" de Doha Kitap Fuarı 
boyunca bir kez daha sergilenecek. 
 

10. Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Ötüken Neşriyat AŞ ye verildi. 

 

 

 

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığının her yıl prestij ödülü olarak verdiği Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülleri’nde, iki büyük ödüle birden layık görülürek onurlandırılan üyemiz Ötüken Neşriyat'ı 
can-ı gönülden tebrik ediyoruz. 

Komisyon tarafından ödüle layık görülen Ötüken Neşriyat A.Ş. büyük ödülü kültür sanat 
alanındaki eğitsel çalışmalarıyla alacak. 



Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, kültür sanat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde başarı 
sahibi isimlerin eğitsel çalışmaları ve üretimlerini desteklemek, kültür sanat yaşamına gönül 
birliği içinde hizmet veren kişi, topluluk, kuruluşları teşvik ve takdir etmek üzere dağıtılıyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, ödüle layık görülen kişi ve 
kurumların seçici kurullar tarafından özenle tespit edildiğini belirterek: “Ödüllere layık görülen 
kişi ve kurum kendi alanlarında her türlü takdire layık hizmetleriyle kültürümüze iz bırakacak 
eserler hediye etmişlerdir. Biz de onların manevi şahsiyetlerinin devlet namına kayda geçmesi 
arzusuyla böyle bir faaliyette bulunuyoruz. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyor, kültür hayatımızdaki 
müstesna hizmetleri dolayısıyla minnet duyguları içinde teşekkür ediyorum” dedi. 

 

 

 

 

 


