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1. CNR KİTAP FUARI

Bu yıl "Çanakkale Savaşı'nın 100. Yılı" temasıyla düzenlenen CNR Kitap Fuarı, sona erdi.
İstanbul CNR EXPO Yeşilköy'de 27 Şubat'ta açılan ve bugüne kadar 308 bin kitapseveri
ağırlayan fuar, CNR Holding tarafından Basın Yayın Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
desteğiyle düzenlendi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve 600 markayla 250'nin üzerinde
yayınevinin katıldığı fuarda, çeşitli etkinliklerin yanı sıra eğitim ve edebiyat camiası, yazar ve
okurlar da bir araya gelme fırsatı buldu.
Yunus Emre Enstitüsü'nün ilk defa Türkiye'de sergilediği Nakkaşhanede, "Osmanlı'dan
Günümüze Dünden Bugüne Kitabın Serüveni" adlı stant açtığı, Anadolu Ajansı'nın (AA)
"Global İletişim Ortağı" olduğu, CNR Holding ve Basın Yayın Birliği tarafından, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen fuarda yer alan 10 yabancı misafir yayınevi
standı da gelecek yıllarda uluslar arası bir nitelik kazanacak fuar açısından önemli bir
başlangıç olarak değerlendirildi.

2. 2015 ilk çeyrek Bandrol Verileri Açıklandı.

2015'in ilk üç ayında kitap üretimi 2014'ün aynı dönemine göre yüzde 4 arttı...
YAYFED bandrol verilerine göre, Ocak ve Şubat aylarında yaşanan gerileme, Mart ayında
özellikle eğitim dışı alanlarda üretilen kitaplarla artışa döndü.
2014'ün ilk üç ayında toplam 74.213.917 kitap için bandrol alınmıştı. Bu rakam bu yıl
77.251.976 oldu.
Bandrollerin türlere göre dağılımı şöyle:
Yetişkin kurgu (edebiyat, sanat vb kitaplar) 4.716.516 (% 6)
Yetişkin kurgu dışı (inceleme, araştırma kitapları) 17.091.331 (% 22)
Çocuk ve ilk gençlik kitapları 8.262.761 (% 11)
İnanç kitapları 14.842.149 (% 19)
Akademik yayınlar 1.325.391 (% 2)
Eğitim alanında yayımlananlar 30.550.705 (% 40)
İthal edilen kitaplar 463.123

Korsanla Mücadele
Bu arada Meslek Birliklerimizin korsanın her türüne karşı yürüttükleri mücadelede sürüyor.
Bandrol nedeniyle şikayete bağlı olmayan suç durumundaki basılı kitap korsanlığı ile
mücadele özellikle güvenlik güçlerinin etkin çalışmaları ile güçlenirken, fotokopi yoluyla
yapılmakta olan korsana karşı da giderek artan bir mücadele yürütülmekte. Son olarak üye
birliklerimizden biri tarafından Türkiye'nin her tarafından bu yolda gelen ihbarların
değerlendirilmesi ile 1000'e yakın işletmeye, yaptıklarının suç olduğu anlatılan yazılar

gönderildi. Bu bilgiler, genellikle kayıt dışı işlemler yapılması ve kayıtsız elaman çalıştırılmakta
olduğunun da görülmesi nedeniyle ilgili Vergi Dairelerine ve SGK'lara da iletiliyor.
Yine bir birliğimizin MEB ile, eğitim kitaplarının okullarda fotokopi ile çoğaltımına karşı
yapılması gerekenlerle ilgili girişimleri sonuç almaya yaklaşıyor. Bakan Nabi Avcı da, Şubat
ayında Avrupa Yayıncılar Birliği Başkanı ile yaptığı görüşmede konuyla yakında ilgilenileceğini
söylemişti.
İnternet üzerinden süren korsan yayınlara karşı da, birliklerimiz Avrupa'da ve Kuzey
Amerika'da uygulanmakta olan sistemlerin ülkemizde de hayata geçirilmesi için ilgili
kurumlarla ilişkiye geçmeye hazırlanıyorlar.

3. Uluslararası Bologna Kitap Fuarı

Çocuk kitaplarının büyülü dünyası İtalya’da kuruldu.
Ülkemiz, alanında dünyanın önde gelen fuarları arasında yer alan Bologna Çocuk Kitapları
Fuarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün
organizasyonu ve Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin işbirliği ile bu yıl da iştirak etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Türkiye 500 yeni kitap ve 10 yayınevi ile 51.
Uluslararası Bologna Kitap Fuarı’na katıldı.
Türkiye standı aralarında Damla, Sigma, Günışığı Kitaplığı, Mavibulut, Redhouse, Tudem,
Erdem/Sedir, Nar ve Yapı Kredi Çocuk Yayınlarının da bulunduğu yayınevleri, editörler,
çevirmenler ve illüstratörlerle temsil edildi. Ayrıca Türkiye standında Bakanlığımızın 2005
yılında başlattığı TEDA projesine yönelik bilgilendirme de gerçekleştirildi.

Bakanlığımız, Türk edebiyatının yurt dışı tanıtımında önemli başarılara imza atan TEDA
programı çerçevesinde, 2005 yılından günümüze, İtalyan yayıncılara Türk edebiyatından 40
eser için destek sağladı.
Bu yıl, 74 ülkeden yaklaşık 1200 yayıncının katıldığı fuarda sektör temsilcilerimiz uluslararası
yayıncılar ile görüşmeler yaparak, işbirlikleri geliştirdi ve Türkiye standı bu görüşmelere ev
sahipliği yaptı.

4. Londra Kitap Fuarı

14-16 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenen Londra Kitap Fuarı'nda bu yıl, Türkiye UIusal Stant
alanının İTO tarafından finans ve organize edilen, 5F131 no’lu bölümünde 10 yayınevine 44,5 m2.lik özel alanlar ayrıldı ve yayınevlerince telif satışına yönelik çalışmalar bu bölümlerde
gerçekleştirildi.
100'den fazla ülkeden 25,000 profesyonel kitapçının ziyaret ettiği 3 gün süren Londra Kitap
Fuarı boyunca, Ulusal Stant'ta yer almayan ancak ziyaretçi olarak fuarda bulunan ve yayınevi
adına iş görüşmeleri yapan üyelerimiz de Türkiye Standı'nın ortak kullanım alanlarından
faydalanabildiler.

5. MÜSİAD Yayıncılık ve İtibar Çalıştayı - "2023'e Doğru Kültür
Politikaları” Raporu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Araştırmalar ve Yayın Komisyonu
tarafından hazırlanan "2023'e Doğru Kültür Politikaları " konulu raporun sunumu MÜSİAD
Genel Merkezinde gerçekleştirdi. Programa, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Haluk Dursun, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve
Araştırmalar ve Yayın Komisyonu Başkanı Dr. Melike Günyüz, İstanbul Kültür ve Turizm İl
Müdürü Nedret Apaydın, Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci ve MÜSİAD üyeleri katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Nail Olpak, “MÜSİAD olarak, kuruluşumuzdan itibaren,
binlerce etkinlik düzenledik. Her biri ülkemizin ihtiyacına yönelik hizmetlerdir. Bu
faaliyetlerimiz içinde, en çok iftihar ettiğimiz konuların başında, entelektüel altyapımızı
oluşturan raporlar gelmektedir” dedi.

‘Raporda Analitik Değerlendirmeler ve Politika Önerileri Bulunuyor’
Rapor hakkında sunum yapan Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci, kültür alanında Türkiye’de
akademik olarak yapılan çalışmaların az ve yetersiz olduğunu söyledi. Kültürün çok geniş bir
konu olduğunu belirten Kireçci, rapor çalışması sırasında bir çok alana raporun dağılmaması
için değinilmediğini ifade etti.
MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Araştırma Yayın Komisyonu Başkanı Dr. Melike Günyüz,
“Birçok değişim ve dönüşümün yaşandığı günümüz Türkiye’sinde bizler acaba Kültür
Politikalarının üretilmesi konusunda acaba bizler neler yapabiliriz sorusuna cevaplar aramaya
çalıştık. Bu çalışmanın nasıl yapılabileceği konusunda kendi aramızda tartışırken aslında çok
kolay olmayan bir alana girmediğimizin bu kadar geniş bir perspektifin ve bütün hayatı içine

alan bir konuda çalışma yapacak uzmanlarımızın o kadarda çok olmadığını gördük. Tam bu
noktada Akif Hocayla karşılaştık, bu konuyu kendisiyle de tartıştık” dedi.

6. Saraybosna Kitap Fuarı

Başkent Saraybosna'daki Skenderiya Kültür ve Spor Merkezi'nde, bu yıl 27'incisi düzenlenen
fuara, 150'den fazla yayınevi katıldı.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nin de desteklediği fuarda,
üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli ders kitapları, çocuk kitapları, farklı alanlardaki mesleki
yayınlar ve çeşitli dünya klasikleri yer aldı.
Türk standında 1000 kitap sergilendi. Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri
Soner Şahin, Saraybosna'daki kitap fuarında "Türk Edebiyatının Dışa Açılımı" (TEDA) projesini
tanıttıklarını söyledi.
Bu yıl 27'ncisi düzenlenen fuara Türkiye'nin dördüncü kez katıldığını aktaran Şahin, ''60
metrekarelik bir stantla katılıyoruz ve yaklaşık bin tane eserimiz sergileniyor. Ayrıca TEDA
tarafından Boşnakça'ya çevrilmiş eserlerimiz var" diye konuştu.
Şahin, Bosna Hersek'te geleneksel hale gelen ''Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı''nda
partner ülke olmak için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, görüşmelerin başarılı olması
halinde fuarın önümüzdeki yıl Saraybosna Kitap Fuarı'nın partner ülkesinin Türkiye olacağını
kaydetti.
Bosna Hersek'in Libris Yayınevi'nden Vedad Yusiç, bu sene fuara çeşitli dini kitaplarla
katıldıklarını, hem çocuklara hem de diğer okuyuculara yönelik çok sayıda kitap
sergilediklerini vurguladı.
Bu arada, Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde Türkoloji Bölümü'nü okuyan
öğrenciler de hocalarıyla birlikte fuardaki Türk standını gezdi.

7. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı

Beykoz Belediye Meydanı'nda kurulan fuarın açılışına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr.
Muammer Yıldız, Beykoz Kaymakamı Süleyman Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanı Yücel
Çelikbilek, Beykoz İlçe Mili Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, Basın Yayın Birliği Başkanı Münir
Üstün ve çocuklar katıldı.
Çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve yeni yayınların tanıtımını yapmak amacıyla açılan fuarın
23 Nisan Haftası dolayısıyla öğrenci, öğretmen ve ailelerden büyük ilgi görmesi bekleniyor.
Fuar süresince renkli yayınlar, masal saatleri ve yazarlarla söyleşiler okurları bekliyor.
Çelikbilek: "Kitapla Barışık Nesiller İstiyoruz"
Türkiye'de alanında ilk olarak düzenlenen fuarın açılışında konuşan Beykoz Belediye Başkanı
Yücel Çelikbilek: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara özel bir fuarla
taçlandırdık. İlgi görürse bu fuarı gelecek yıllarda da gerçekleştirmek ve kitapla içi içe, barışık
nesiller tesis etmek istiyoruz. Bu fuarın yanı sıra çocukların kitaplarla olan bağını
kuvvetlendirmek ve ilçedeki tüm okulların kütüphanelerini zenginleştirmek için 100 bin kitap
hediye ediyoruz" dedi.
Fuarın tüm belediyelere örnek olması gerektiğini söyleyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr.
Muammer Yıldız ise, Beykoz Belediyesi'nin kitapları çocukların ayağına getirdiğini belirterek
emeği geçenleri kutladı.
Basın Yayın Birliği Başkanı Münir Üstün de konuşmasında: "Türkiye'de ilk defa yapılan 1.
Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı inşallah çocukların kitaplarla ve yazarlarla tanışmalarına vesile
olur. Bu fuarla Beykoz'dan tüm Türkiye ve Dünya'ya örnek olmanızı diliyorum" şeklinde
temennide bulundu.
Çocuk Kitapları Fuarına katılan yazarlar arasında Mevlana İdris Zengin, Bestami Yazgan,
Nurgül Ateş, Yücel Feyzioğlu, Osman Koca gibi isimler var.

