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Basın Yayın Birliği

Basın Yayın Birliği Derneği kurulduğu günden bugüne;
-

Üyelerinin ve basın yayın sektörünün haklarını resmi – özel kurumlar ve kamuoyu önünde savunmuş,

-

Üyelerinin sorunlarını her ortamda dile getirmiş,

-

Yayıncılıkla ilgili hukuki mevzuattaki ve müfredatlardaki değişimleri
anında üyeleriyle paylaşarak onları yeni yasa, tüzük ve yönetmelikler
hakkında bilgilendirmiş,

-

Dünyadaki kitap fuarları ile teknolojik gelişme ve yenilikleri yakından takip ederek çeşitli yollarla üyeleriyle paylaşmış ve Türk yayıncılığındaki vizyon değişimine katkı koymuş,

-

Düzenlediği toplantı ve sempozyumlarla gerek kültür – sanat gerekse
sektörle ilgili konularda kamuoyunda farkındalık oluşturmaya çalışmış ve sektörü akademik dünya ile buluşturmuş,

-

Yayımladığı dergi, broşür, kitapçık ve kitaplarla sektörü farklı kitlelere tanıtma misyonu üstlenmiş,

-

Düzenlediği sosyal faaliyetlerle yayıncıların kendi meslektaşlarıyla
uyum ve işbirliği içerisinde çalışacağı bir platform kurmayı amaçlamış,

-

Sektörle bağlantılı konularda sosyal sorumluluk projelerine dahil olarak toplumsal duyarlılıklara saygı göstermiş,

-

Yayıncılık sektörünün modern dünyadaki gibi kurumsallaşmasını ve
kendi kalite standartlarını oluşturmasını hedeflemiş ve

-

Tüm bu hedefler doğrultusunda devletimizi ve kentimizi yöneten resmi
ve seçilmiş makamlarla, üniversitelerle, diğer önemli sivil toplum kuruluşları ve medya ile temas halinde olmuş

aktif bir sivil toplum kuruluşudur.
Sivil Toplum Kuruluşları çoğulcu demokrasilerin vazgeçilmez öğelerinden biridir. Demokrasilerde ortak taleplere sahip gruplar ve meslek erbapları
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haklarını bu kuruluşlar aracılığıyla aramakta, sorunlarını yine bu kuruluşlar
aracılığıyla dile getirmektedir.
Derneğimiz çok değerli üyelerimizin bu bilinç ile kurduğu ve yıllardır yaşattığı bir sektörel kuruluş olarak üyelerinin aidatları, sponsorluklar ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katkılarıyla ayakta durmakta ve çok önemli faaliyetlerini sürdürmektedir.
3 Aralık 2011’de toplanan 10. Olağan Genel Kurul’da seçilen Yönetim
Kurulu’muz göreve geldiği günden bu yana başlıca şu faaliyetlere imza atmıştır:
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TOPLANTI, SEMPOZYUM,
KONGRe ve fuarlar
Derneğimiz sektör sorunlarının ele alındığı, sektörel gelişme, verimlilik
ve kalite standartlarının yükseltilmesini hedefleyen ve sektör temsilcilerini
akademik dünya ve kanaat önderleriyle buluşturan toplantı, sempozyum ve
kongrelere önem vermiştir. Bu süre zarfında bir yandan diğer kurum ve sivil
toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere iştirak ederken, diğer yandan
kurum olarak önemli sempozyum, toplantı ve kongre çalışmalarını organize
etmiştir. Bu çerçevede yapılan başlıca faaliyetler şöyledir:

a) ORGANİZE EDİLEN ETKİNLİKLER:
1) Yayıncılıkta Telif Hakları-Güncel Meseleler
Sempozyumu
08 Mayıs 2013 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde
Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Yayınları’nın proje ortaklığında “Yayıncılıkta Telif Hakları-Güncel Meseleler Sempozyumu” düzenlenmiştir. Üç oturum halinde gerçekleştirilen toplantıda, pek çok yayınevi sahibi, sektör temsilcileri, akademisyenler, telif hukuku üzerine kariyer planlayan üniversite
öğrencileri ve ilgili sivil toplum kuruluşları yerlerini alırken Basın Yayın Birliği de Türk yayımcılığının dünya standartlarına ulaşması misyonuna uygun
şekilde uzun süredir altyapı çalışmasını yaptığı sempozyumla birlikte, gelecekte yapılacak çalışmalara sağlıklı bir zemin oluşturma gayesiyle bu önemli
programa ev sahipliği yaptı.
Sempozyumda Elektronik Kitap, Korsanla ve Dijital Korsanla Mücadele,
Yayımcı ile Çalışanları Arasındaki Telif İlişkileri, Kişisel Arşivleme ve Dijital Kütüphaneler gibi birçok konu masaya yatırılırken, sektör temsilcileri de
yaşadıkları sorunları dile getirerek çözüm arayışlarına katkıda bulundular.
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2) “Türkiye’de Dini Yayıncılık” Ortak Akıl Toplantısı
“Türkiye’de Dini Yayıncılık Ortak Akıl Toplantısı 1” 25-26 Mayıs 2013
tarihlerinde Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın proje ortaklığında ve pek
çok yayınevimizin katılımıyla Cevahir Hotel Asia’da gerçekleştirildi.
İki gün süren ortak akıl toplantısının ilk gününde yayınevleri ve diğer
sektör temsilcileri Ufuk, Muhteva ve Kamuoyuna Sunum olmak üzere üç
farklı oturum grubuna ayrıldılar ve her bir oturum kendi alanıyla sınırlı olmak üzere görüşmeler başladı. Oturumlarda yer alan temsilciler çözüm önerilerini tartışmaya açtı ve bu önerilerle ilgili detaylı değerlendirmeler yapıldı.
Programın ikinci gününde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sn. Prof. Dr.
Mehmet Emin Özafşar’ın oturum başkanlığında ve Diyanet İşleri Başkanı Sn.
Prof. Dr. Mehmet Görmez’in de katılımıyla ilk gün sonunda üç oturumdan
da ortaya çıkan fikirlerin tek tek paylaşıldığı ve değerlendirildiği bir Müzakere Oturumu gerçekleştirildi. Toplantı sonuçları ve alınan kararlar elektronik ortamda katılımcılar ve üyelerimizle paylaşıldı.
3) “Türkiye’de Çocuk Yayıncılığı Dünü,
Bugünü, Sorunları” Paneli
İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü’nün işbirliğiyle düzenlenen
“Türkiye’de Çocuk Yayıncılığı Dünü Bugünü ve Sorunları-Çocuk ve Kütüphane İstanbul Uygulamaları” üst başlıklı panel 03 Nisan 2014 tarihinde
Fatih, Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Panelde “Çocuk Edebiyatı ve Milli Eğitim Politikaları”, “Türk Çocuk Edebiyatı, Dünya Çocuk Edebiyatının Neresinde?”, “Türkiye’de Çocuk Kitabı Yayıncılığının Temel Sorunları”, “Çocuk Okur Yetiştirmek İçin Ne Yapmalı? Okuma
Kültürü İstenilen Başarıyı Sağlıyor mu?”, “Türkiye’de Çocuk Kütüphaneleri”,
“Türkiye’de Çocuk Edebiyatı ve Telif Hakları” konuları masaya yatırıldı.
Panelde Dernek Başkanımız Münir Üstün açılış konuşmasını yaparken,
Başkan Yardımcımız Dr. Melike Günyüz “Türkiye’de Çocuk Kitabı Yayıncılığının Temel Sorunları”, Genel Sekreterimiz Alpaslan Durmuş ise “Çocuk
Okur Yetiştirmek İçin Ne Yapmalı? Okuma Kültürü İstenilen Başarıyı Sağlıyor mu?” başlıklarında konuşmacı olarak programa katılım sağladılar.
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4)	CNR Kitap Fuarı 2014
Avrasya’nın en yenilikçi kitap fuarı hedefiyle projelendirdiğimiz “CNR
Kitap Fuarı” 01-09 Mart 2014 tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy’de gerçekleştirildi.
Ana konsepti “Sosyal Medya ve Çocuk” olarak belirlenen “CNR Kitap
Fuarı”, CNR HOLDİNG kuruluşlarından Sine Fuarcılık A.Ş. tarafından Basın Yayın Birliği ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş. ve
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile düzenlendi.
Bu vizyonla hayata geçirilen “CNR Kitap Fuarı”nı 178.450 kitap okuru
ziyaret etti. Çocuklara ve gençlere yönelik özel etkinlik alanlarının oluşturulduğu organizasyonda ünlü yazarların katıldığı seminer, söyleşi, imza günleri
ile birlikte pek çok etkinlik de organize edildi.
Günlük giriş çıkışları dahil etmeden sabit nüfusunun 17 milyon olduğu
bir şehir içinde yılda bir defa yapılan tek bir kitap fuarının yeterli olmadığı
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gerçeğinden hareketle projelendirilen fuar, şehrin çok merkezi bir lokasyonunda, metro, metrobüs, tramvay, marmaray gibi İstanbul’un tüm major
ulaşım araçlarıyla kolayca ulaşılabilecek bir mekanda gerçekleştirildi. Girişlerin, otoparkın ücretsiz olması; fuar alanında kurulacak olan çocuk ve
yetişkinler için daha önce benzeri oluşturulmamış etkinlik alanları, CNR
Kitap Fuarı’nın her sesten ve görüşten yayıncının ve kitapseverin buluşacağı tam bir kitap karnavalı halinde geçmesini sağlayan somut etkenler olarak öne çıktı.
Çeşitli konularda hazırlanmış, güncel olayların da ele alındığı birçok seminer, konferans ve söyleşi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Çocuklar için özel olarak hazırlanan tiyatro oyunları ve dans gösterileri ise fuarı ziyaret eden öğrenciler ve çocuklar tarafından coşkuyla izlendi.
CNR Kitap Fuarı sırasında kapılarda özellikle öğrenci grupları uzun kuyruklar oluşturdu. Fuar kapsamında düzenlenen imza günleri, çocuk etkinlikleri, söyleşiler, konferanslar, yarışmalar, fuara gelen ziyaretçi sayısını arttırdı.
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Buna bir de İstanbul’un hemen her yerinden gelen özellikle ilk ve orta öğretim düzeyindeki öğrenci grupları eklenince standların önünde yığılmalar oldu.
CNR Kitap Fuarı; İstanbul’un göbeğinde olması, ulaşım kolaylığı sağlaması
ve ücretsiz giriş gibi özellikleri ile okurların kolaylıkla kitaba ulaşmasını sağladı.

Kitapseverler, çantalar dolusu kitap ile CNR Kitap Fuar’ndan ayrıldılar.
Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Ediz Hun, İskender Pala, Sibel Erarslan, Erdal Sarızeybek, Engin Noyan, Mustafa Mutlu, Zekeriya Beyaz, İlber Ortaylı, Yalvaç Ural,  Kadir Mısıroğlu  ve Can Bonomo gibi çok sayıda ünlü yazar okuyucuları ile fuarda buluştu. Everest’e tırmanan ilk Türk dağcı olan Nasuh
Mahruki’nin söyleşisi, CNR Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen son söyleşi oldu. Mahruki okuyucularına hayatta başarılı olmanın sırlarını anlattı.
Ana teması Sosyal Medya ve Çocuk olan CNR Kitap Fuarı’nda, sosyal
medya üzerinden düzenlenen yarışmalar büyük ilgi gördü. Buhangikitap.com
üzerinden gerçekleştirilen yarışmaya 20 binin üzerinde kişi katıldı. Öğrenci
ve öğretmenler için düzenlenen yarışma, 3 kategoriden oluştu. Bir ay boyunca sosyal medya üzerinden yürütülen yarışmanın ödül töreni CNR Kitap
Fuarı’nın kapanışında düzenlendi.
Yarışmada öğrenciler için düzenlenen ‘Hadi yaz bakalım’ konulu kategorinin galibi Büşra Derbazlar, seçtiği bir kitabı 140 karekterle başarılı bir şekilde
10

FA ALİYET R APORU

anlatarak büyük ödül olan Vestel Tablet’in sahibi oldu. Yine öğrencilere yönelik kategori olan ‘Hadi anlat bakalım’kategorisinin büyük ödülü olan Vestel Tableti, Atakan Deniz Akın kazandı. Öğrencilerin yanısıra, öğretmenler
için de bir yarışma düzenlendi. Öğretmenler için düzenlenen proje yarışmasının galibi de Özel Derya Öncü İlköğretim Okulu’ndan Tuba Uludağ oldu.
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5) “Verilerle Kitapların Akademik
Başarıdaki Rolü Nedir?” Semineri
CNR Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen etkinliklerden birisi olarak 05
Mart 2014 tarihinde Basın Yayın Birliği tarafından Bahçeşehir Üniversitesi
ve Uğur Yayınları’nın destekleriyle düzenlenen “Verilerle Kitapların Akademik Başarıdaki Rolü Nedir?” başlıklı, New York Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selçuk Şirin’in konuşmacı olarak yer aldığı seminerimize yayın dünyasının önde gelen isimlerinden pek çok kişi iştirak ederken Selçuk
Şirin’in 1 saate yakın süren sunumunun ardından soru-cevap kısmına geçilerek izleyicilerin konuyla ilgili merak ettikleri sorular cevaplandırıldı.
6) USTALARLA SOHBET Söyleşi Serisi
Yayıncılık sektörüne emek vermiş ve ortaya koyduğu eserlerle “usta” vasfını kazanmış meslek büyükleriyle sohbet toplantıları düzenleyerek, mesleki
birikimleri gelecek nesillere taşımak ve sektörün geçmişi, bugünü ve geleceği
üzerinde fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen toplantıların görüntüleri kayda alındı ve deşifre metinler dernek sitesine ve dernek yayın organı Basın-Yayın Dünyası Dergisi’nde yayımlandı. Ayrıca bu metinler belirli
bir sayıya ulaştığında kitap olarak yayımlanacak. Bu çalışmayla Türkiye’de
yayıncılık sektörünün kendi serüvenini ve tarihini yazması hedeflenirken, tecrübeler, hatıralar, birikimler derlenip kayda geçirildi ve gelecek nesillere hoş
bir seda bırakılması düşünüldü.
Yayıncılığımızın geçmişine, bugününe ve geleceğine hizmet eden bu anlamlı toplantı serisinde şu ana kadar 9 “usta”yı konuk etmiş olduğumuz programlarda tüm yayınevi temsilcileri, yayın dünyasına ilgi duyan sivil toplum
gönüllüleri, kültürel faaliyetlere duyarlı kamuoyu ve basın mensupları davetli olarak yer aldı.
Mart 2012 de başlayan bu söyleşi serisinin tamamlanarak, deşifrelerinin
kitap haline getirilmesi ve bu çalışmayla yayıncılık sektöründe önemli bir eksiğin giderilmesi hedeflenmektedir.
Şu ana kadar söyleşi yapılmış ustalar şu isimlerden oluşmuştur:
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İlhan Akıncı (İnsan Yayınları), Mehmet Doğru (Damla Yayınevi), Adil
Sarmusak (Sahhaflar Kitap Sarayı), Tayyar Altıkulaç (İSAM), Ahmet İyioldu
(Ötüken Yayınları), Şaban Kurt (Çağrı Yayınları), Cevat Özkaya-Şemsettin
Özdemir (Pınar Yayınları) ve Mümin Çevik (Üçdal Neşriyat)
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7)	Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı-Ramazan Fuarları
32. ve 33. Türkiye Kitap fuarlarında proje ortağı olarak görev alan derneğimiz, fuarın duyuru ve tanıtımlarının yapılması, fuar alanları ve mekanın dizaynı ve etkin kullanılması, etkinlik programları, imza, söyleşi ve seminerlerde görev alacak yazar ve sanatçıların belirlenmesi vb organizasyonel
konularda Kültür AŞ ve Vakıf Fuarcılık ile birlikte hareket etmiş ve fuarların sektör paydaşları ve okuyucular açısından en verimli şekilde gerçekleşmesi için çalışmalarda bulunmuştur.
2013 yılı Ramazan ayında gerçekleştirilen 32. Kitap ve Kültür Fuarı’nda
yeni bir merkez olarak denenen Ataşehir Mimar Sinan Camii Avlusu’nda “Şadırvanbaşı Sohbetleri” başlığıyla bir dizi halka açık söyleşi programları düzenlenmiştir. Toplu iftar programları ardından Prof. Dr. Murteza Demir ile
başlayan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Alpaslan Durmuş’un moderatörlüğünde
gerçekleştirilen programlarda pek çok akademisyen ve yazar konuşmacı olarak yer almıştır.
2014 yılında düzenlenen 33. Türkiye Kitap ve Kültür Programı kapsamında
ise geçmiş yıllardaki tavsiye ve eksikler dikkate alınarak söyleşi programlarının Beyazıt Kütüphanesi Konferans Salonu’na alınması sağlanmış, üyelerimizle bu programlarda konuşmacı olarak yer alacak isimlerin tespiti konusunda başarılı bir işbirliği gerçekleştirilerek fuar boyunca programlar her gün
devam ettirilmiştir.
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8) ITEF ULUSLARARASI YAYINCI BULUŞMALARI
Basın Yayın Birliği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’nin ortaklaşa
düzenlemiş olduğu programda yönetim kurulu üyelerimiz ve yabancı yayıncılar Sultanahmet’teki Rast Otel’de öğle yemeği için biraraya geldi.
Öğle yemeğinin ardından Basın Yayın Birliği Genel Koordinatörü Burak
Yılmaz tarafından her iki kurumun işleyişi, aktiviteleri ve projelerini kapsayan bir sunum yapıldıktan sonra yayıncıların Türkiye yayıncılık sektörü ve
kurumlarımız hakkında soruları cevaplandı.
Uluslararası ilişkilerimizin sağlamlaştırılması ve Türkiye yayıncılığının
tanıtımı açısından oldukça verimli geçen buluşmada dünyanın pek çok farklı
kesiminden yer alan yayıncılar şu isimlerden oluştu:
Bettina Wörgötter, Carlos Castillo, Claudia Tarolo, Daniel Seton, Dejan
Trajkoski, Hripsime Madoyan, Irine Chogoshvili, Kamaljit K. Sood, Ketevan
Kighuradze-Abramishvili, Ketevan Kighuradze-Abramishvili, Maya Jaggi,
Manuel Quirin, Medea Metreveli, Ketevan Dumbadze, Olya Chychynska,
Richard Aaro, Ruth Kumpmann, Tamer Said, Feyza Howell.
2014 yılında ikincisi düzenlenen öğle yemeği ve toplantıda ise bu sefer
üye yayınevlerimizin telife uygun eserlerinin de sergilendiği bir görüşme gerçekleştirildi.

9) DUISBURG KİTAP FUARI 2013
Federal Almanya’nın en kalabalık ve aynı zamanda Türklerin en yoğun
olarak yaşadığı eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya’nın Duisburg kentinde mütevazi imkanlarla hayata geçirildiği 2000 senesinden bugüne, kesintisiz bir
şekilde, Orta Avrupa’nın pek çok yerinden gelen Türk ve Avrupalı kitapseverlerin önemli kültür etkinliklerinden birisi olmaya devam eden Duisburg
Kitap Fuarı, özellikle son beş yılda kazanmış olduğu ivme, 3.500 m2’si yayıncı standı olmak üzere 10.000 m2’ye ulaşmış kurulum alanı ve ortalama
130 bin tekil ziyaretçi sayısıyla başarısını gözler önüne sermiştir.
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28 Aralık 2013-5 Ocak 2014 tarihleri arasında Basın Yayın Birliği (BYB)
ve Astec GmbH şirketinin proje ortaklığında 13.sü düzenlenen fuarda Duisburg Belediye Başkanı, Dusseldorf Büyükelçisi, Frankfurt Kültür ve Din
Ataşeleri’nin iştirak edecekleri Protokol Açılışı’nda, Türkiye’den de pek çok
resmi kurum bu büyük kitap şenliğini desteklemek üzere Duisburg şehrinde
bulunmuştur.
20’ye yakın bürokratımızın ziyaretçi olduğu fuara Yunus Emre Kültür
Merkezi, İstanbul Ticaret Odası, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurumları da
birer temsilci ile katılım göstermişlerdir.
40’ın üzerinde yazar, edebiyatçı ve kültür adamının imza ve söyleşi programlarıyla dahil olduğu, Avrupa’dan 13, Türkiye’den ise 35 yayınevinin 100’ün
üzerinde yayınevini temsilen iştirak ettiği ve bu sene bir ilk olarak Balkan ülkelerinden de yayıncıların yer aldığı 13. Duisburg Kitap Fuarı, Avrupa’daki
en uzun soluklu kültür etkinliği olma özelliğinin yanı sıra bu yıldan itibaren
en nitelikli ve en yüksek katılımlı kitap ve kültür fuarı hüviyetini kazanma
yolunda önemli adımlar atmıştır.
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b) KATILIM SAĞLANAN ETKİNLİKLER

1)	Eğitimde E-İçerik Çalıştayı (15-16 Aralık 2011)
Milli Eğitim Bakanlığı’nın “F@tih Projesi” ve öğrencilere ücretsiz tablet
bilgisayar dağıtım projesi, bütün kamuoyunda olduğu gibi yayıncılar arasında
da ilgi ve tartışma konusu oldu. Eğitimde E-İçerik Temas Grubu inisiyatifi ile
Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu tarafından, 15-16 Aralık 2011’de söz
konusu proje ve çalışmalara yönelik sektörel eğilimlerin belirlenmesi ve ortak
görüş oluşturabilmesi amacıyla, derneğimizin de içinde bulunduğu yayıncılık
sektörünün tüm temsilcileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, BTK, TÜBİTAK ve TOBB’dan temsilcilerin de katıldığı “Eğitimde
E-İçerik Çalıştayı” düzenlendi.
Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlamayı ve okullarda BT araçlarının
öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanımını amaçlayan e-kitap ve görsel
veya görsel-işitsel materyallerle desteklenen zenginleştirilmiş içerikli z-kitap
formatlarının kullanılmasının tasarlandığı “F@tih Projesi”nde e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi bileşeni elektronik yayıncılığın bir uygulaması olarak
yayıncılık sektörünü doğrudan ilgilendirmektedir.
Elektronik yayıncılığın ürünleri olan e-içeriklerin; hak, üretim ve iş modelleri üzerine fikirlerin, bilgilerin ve birikimlerin tartışılması, ortak aklın belirlenmesi için “Eğitimde E-İçerik” konulu bir çalıştaya ihtiyaç duyulmuştur.
Eğitimde E-İçerik Çalıştayı’nda ele alınmasında yarar görülen konulara
ilişkin bir hazırlık olarak, sektörel eğilimlerin belirlenmesi amacıyla, yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren ilgili tüm birlik ve derneklerin katılımıyla 30
Kasım 2011’de Çalıştaya Hazırlık Toplantısı / arama konferansı düzenlenmiştir.
“Eğitimde E-İçerik” konusunda Hak Yönetimi Çalışma Grubu, İçerik
Yönetimi Çalışma Grubu ve İş Yönetimi Çalışma Grubu olarak üç ayrı çalışma grubuyla yürütülmesi uygun görülmüş, Eğitimde E-İçerik Çalıştayı’nın
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programı bu doğrultuda oluşturulmuştur. Bütün bu çalışmaların değişik aşamalarına Yönetim Kurulu üyelerimiz katılarak katkıda bulunmuşlardır.
Çalıştay sonucunda ortaya çıkan ortak görüşler “Eğitimde E-İçerik Çalıştayı Kararları” adı altında üyelerimize duyurulmuştur. Kararların tam metni
raporun ekinde sunulmuştur.
2) Yönetmelikle ilgili meslek kuruluşları toplantısı (04 Ekim 2012)
Yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim
Araçları Yönetmeliği”nin 37. maddesinin “Öğrencilere Aldırılmayacak Kitaplar” başlığı altında tek cümleden oluştuğu ve “Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz” şeklinde olduğu görüldü.
Bu maddeye dayanarak MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 19 Eylül
2012 tarihinde Valilikler kanalı ile İl Milli Eğitim müdürlüklerine gönderilen
bir genelgede yabancı dil kitapları hedef almıyor gibi görünse de, uygulamada
okulların, hikaye, gramer, sözlük, alıştırma kitapları dahil tüm yardımcı ders
kitapları ve eğitim araçlarının alımını durdurdukları hatta alanların da iade
etmek istedikleri gözlendi.
Eğitim Yayıncıları Komisyonumuzun talebi üzerine bu konuyu tartışmak,
görüş ve öneriler ışığında topluca izlenecek yol konusunda bir karara varmak
amacıyla ilgili altı meslek kuruluşumuzun (Basın Yayın Birliği, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği, Yayıncılar Meslek Birliği (YAYBİR), Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM), Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği (Eğitim YAYBİR)) temsilcilerinin katılımıyla, 04 Ekim 2012 günü
Türkiye Yayıncılar Birliği toplantı salonunda bir toplantı düzenlendi. Toplantıda bu ve benzeri sorunlu maddeler görüşüldü.
Yönetmelik üzerindeki çalışmalar sürdürüldü ve Bakanlıkça yönetmelik
yapılırken bazı hususların dikkatten kaçtığı ya da yanlış düzenlendiğine ilişkin tespitlerde bulunuldu. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan değerlendirme ve
öneriler bir rapor haline getirilerek 6 meslek kuruluşunun ortak imzalarıyla
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gereği talep edilerek gönderildi.
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3) MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Toplantılar
(22 Ağustos 2012)
Ders kitapları ve Eğitim araçlarının hazırlanma ve inceleme süreçlerinin
niteliğinin geliştirilmesine yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantı
22.08.2012 günü Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında yapıldı. Toplantıya
Birliğimizi temsilen katılan Başkan yardımcılarımız Dr. Melike Günyüz ve
Mustafa Doğru görüş ve önerilerimizi sundu.

4) Ders Kitabı “Forma Birim Fiyatları Tespit Komisyonu”
Toplantıları
Çalışma dönemi içerisinde, MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı tarafından
Birliğimizden istenen ders kitaplarının yaklaşık maliyetleri konusundaki görüşlerimiz ve maliyet cetvelleri hazırlanarak Bakanlığa gönderildi.
2011-2012 ve 2012-2013 öğretim yıllarında okutulacak ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi için Ankara’da yapılan MEB Ders Kitapları Fiyat Tespiti Komisyonu toplantılarına derneğimizi temsilen yönetim kurulu üyemiz
Dr. Melike Günyüz katılım sağladı.
2011-2013 ve 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yıllarında Bakanlıkça alınacak
kitapların yaklaşık maliyetinin tespitine esas olmak üzere çıkartılan forma birim fiyatları ile ilgili görüşlerimiz Bakanlığa iletildi.
Milli Eğitim Bakanlığına değişik tarihlerde yazılan yazılar ile ders kitaplarının hazırlanması, başvuru tarihleri, kitapların incelenmesi, inceleme sürelerinin uzatılması, kitapların fiyatlarının belirlenmesi, yönetmelik - yönerge
değişiklikleri ve yönetmeliğin uygulanması ve bu uygulamaların takvimi konularında görüş, öneri ve taleplerimiz iletildi.
5) Çocuk ve Medya Kongresi 2013
Türkiye’nin ilk çocuk ve medya kongresi Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Çocuk Vakfı’nın işbirliğiyle
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“I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi” adı altında 14-15 Kasım tarihlerinde Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda İstanbul’da düzenlendi.
Düzenlenen kongrede çocukların medyanın olumsuz etkilerinden korunması ve olumlu etkilerinden yararlanmasına yönelik çalışmalar çok boyutlu değerlendirildi.
Kongre ve Çocuk ve Medya Hareketi ile çocuk ve medya sorunlarının
tespiti ve çözüm yollarının ortaya konmasının amaçlandığı kongre Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın himayesinde düzenlendi.
Çocuk ve yetişkin delegelerden oluşacak ve 3 yıl görev yapacak Çocuk ve
Medya İzleme Kurulu’nun da seçildiği kongre sonucunda Türkiye’den dünyaya çocuk ve medya ilkeleri bağlamında çağrı niteliği taşıyacak İstanbul Çocuk ve Medya Bildirgesi açıklandı.
Kongrede derneğimizi temsilen Başkan Yardımcılarımız D.r Melike Günyüz ve Mustafa Doğru bulundular. Kongre öncesi ve sonrasında gerekli duyuru, görüşme ve tanıtım araçları kullanılarak, üyelerimizin programa ve sürece katılımı ile ilgili çalışmalar yapıldı.

6) ISBN-ISSN-ISMN 2014 Yılı İstanbul Toplantıları
Dünya yayımcılık sektöründe kitap, süreli yayın, müzik yayıncılığı alanlarında en önemli belirleyici yayın standartları olan ISBN, (Uluslararası Standart Kitap Numarası) ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) ve
ISMN standartlarının 2014 yılı genel kurul toplantıları İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün
ev sahipliğinde 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleşen ISBN-ISSNISMN Yıllık Genel Kurul Toplantıları, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin katkıları ile Üniversitenin Eminönü kampüsünde gerçekleştirilmiş olup, üç standart kuruluşun tarihlerinde ortaklaşa biçimde düzenlediği ilk toplantı olma
özelliğini de taşımaktadır. Toplantılara 75 ülkeden dünya çapında 150 kişi
katılmıştır.
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Toplantılar süresince söz konusu yayın standartlarının dünya kitap ve süreli yayın piyasaları arasındaki yerleri, yeni nesil elektronik yayınlar, telif hakları ve elektronik yayıncılık gibi pek çok farklı konular üzerinde toplantılar
gerçekleştirilmiş ve çeşitli kararlar alınmış, mevcut standartların da özellikle
yeni nesil elektronik yayıncılık gelişmeleri doğrultusunda revize edilmeleri
konusunda görüş birliğine varılmıştır.
19 Eylül 2014 tarihinde sona eren toplantı serisinde sektör temsilcisi olarak derneğimiz yönetim kurulu üyeleri de katılım göstermiş, Başkan Yardımcımız Mustafa Doğru toplantıların 2. gününde bir açılış konuşması gerçekleştirmiştir.
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ULUSLAR AR ASI KİTAP FUARLARI

2011 yılından itibaren ülkemizin katılacağı uluslararası Kitap fuarlarını
belirlemek, bu fuarlara ulusal katılımı organize etmek amacıyla, Kültür ve
Turizm Bakanlığı organizatörlüğünde Türkiye Ulusal Yürütme Komitesi kuruldu. Çalışma dönemimiz boyunca bu Komitede Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Münir Üstün ve Başkan Yardımcımız Dr. Melike
Günyüz görev yaptı.
Basın Yayın Birliği Derneği geçtiğimiz dönemde de dünya kitap fuarları
ile ilgili çalışmalara özel bir önem vermiştir. Derneğimiz Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan gelen uluslararası kitap fuarları ile ilgili tüm davet ve bilgilendirme yazılarını üyeleriyle paylaşmış, ayrıca yurtdışından gelen kitap fuarları ile ilgili davetiyeleri de üyelerine duyurmuştur. Duyuru yapmanın yanı
sıra Derneğimiz dünya çapında kitap fuarlarına katılımın artması için üyelerimizi desteklemiş, onlara lojistik destek sağlamış ve üyelerimizin kitaplarının fuarlarda teşhirine aracılık etmiştir. Basın Yayın Birliği böylelikle yurtdışı
kitap fuarları ile ilgili bir farkındalık oluşmasında, fuarlara katılımın artmasında ve bu katılımların kurumsal bir boyut kazanmasında etkili olmuştur.
Bu fuarlar yayıncıların dünyaya açılması, sektörle ilgili teknolojik gelişmeleri tanıması, Türk kültür yaşamını ve literatürünü dünyaya tanıtması ve
farklı kültürler ve literatürlerle karşılaşması, farklı ülkelerle ticari ilişkiler
geliştirilmesi ve dolayısıyla pazarını ve satış hacmini genişletmesi, dünya ile
rekabet edebilme adına kendini yenilemeye – gelişmeye zorlaması ve sektörün kalitesinin topyekûn bir biçimde yükselmesi açısından oldukça önemlidir.
Uluslararası Kitap Fuarları Komitesi’nde fiilen bulunarak, Türkiye’nin konuk ülke olarak yer aldığı ya da ülke stantlarıyla iştirak ettiği tüm fuarlara
dernek yönetimi olarak katılım sağlanmış, bu seyahatlerde yönetim kurulu
üyelerimiz kendi imkânlarıyla yerlerini almışlardır. Üyelerimizin Bakanlık
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ve Ticaret Odası tarafından sunulan avantajlardan faydalanması için gerekli
bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmıştır.
Birliğimizin çalışmalarında yer aldığı uluslararası kitap fuarları şunlardır:
1) Bologna Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı 19-22 Mart 2012)
Çocuk ve gençlik kitapları yayıncılığının uluslararası en önemli buluşma
noktalarından birisi Bologna Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı’dır. Uluslararası fuarlara katılımı organize eden Ulusal Yürütme Komitesi koordinatörlüğünde Türkiye, 2012 yılında 64 m2’lik Ulusal Stantlar ile Bologna Çocuk Kitapları Fuarlarına katıldı. Yayıncılarımız profesyonel iş görüşmelerini
bu stantlarda gerçekleştirdiler. Organizasyonun sekretarya görevleri Birliğimizce yürütüldü ve yayıncılarımızın uluslararası pazarda telif satışı ve tanıtım için sergilenecek kitapları toplanarak fuara gönderildi. Fuarda dağıtılmak
üzere Çocuk ve Gençlik Kitapları Yazarları Kataloğu ile İllüstratörler Kataloğu hazırlandı.
2) Abu Dhabi Uluslararası Kitap Fuarları (28 Mart-2 Nisan 2012)
Ulusal Yürütme Komitesince, Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu
Dhabi’de, yapılacak Abu Dhabi Uluslararası Kitap Fuarı’na ülkemizin “Türkiye Ulusal Standı” ile katılması kararlaştırıldı.
Altı yayınevine Ulusal Stant Projesi kapsamı içerisinde fuar yönetimince
destek verilmesinin planlanması üzerine Türkiye Ulusal Standında, yazarlarının eserlerinin telifini satmak amacıyla, Proje kapsamında Fuara katılmak
isteyen yayınevlerine çağrı yapıldı. Yapılan başvurular sonucunda Ulusal Yürütme Komitesi’nce belirlenen 6 yayınevi (April, Boğaziçi, Çağrı, Damla, Nesil ve Pınar Yayınları) Ulusal Stantta yer aldılar.
3) 42. Londra Kitap Fuarı (16-18 Nisan 2012)
Uluslararası Kitap Fuarları Türkiye Ulusal Komitesi, 2013 Londra Kitap Fuarına Konuk Ülke olarak katılınmasını kararlaştırdı. 2013 fuarına
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hazırlık olarak 16-18 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleşecek 2012 Londra Kitap Fuarı’na büyük bir stant içinde yayınevlerimizin geniş katılımı planlandı.
Londra ve diğer uluslararası kitap fuarlarına yayıncıların hazırlık ve katılımlarının özendirilmesi amacıyla 21 Aralık 2011 günü İTO toplantı salonunda
Londra ve diğer fuarlara katılmayı arzu eden yayınevlerimizin yetkili temsilcileriyle bir araya gelindi. Moderatörlüğünü Ümit Yaşar Gözüm (Kütüphaneler
ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Uluslararası Kitap Fuarları Koordinatörünün yaptığı toplantıya konuşmacı olarak Münir Üstün (Basın Yayın Birliği Başkanı ve Yayıncılık Moderatörü), Melike Günyüz (Çocuk ve Gençlik
Kitapları Bölümü Moderatörü), Metin Celal (Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı ve Yayıncılık Moderatörü), Nermin Mollaoğlu (Kalem Telif Ajansı) ile
Zeynep Çağlıyor (Editör) katıldılar.
Uluslararası Fuarlar Türkiye Ulusal Yürütme Komitesi, 42. Uluslararası
Londra Kitap Fuarı’nda Türkiye’nin ilk kez Türkiye Ulusal Standı ile temsil
edilmesine karar verdi. Organizasyon, Ulusal Komite tarafından gerçekleştirildi. Ulusal stant alanı içinde 21 yayınevine 4’er m2’lik özel bölümler ayrıldı.
Uluslararası Londra Kitap Fuarı 16-18 Nisan 2012 tarihleri arasında
İngiltere’nin Londra kendinde gerçekleşti. Fuara Türkiye Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın düzenlediği Ulusal Stant (EC2-X 405) ile katıldı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) düzenlediği Ulusal Stant’ın yanında İTO (EC2-Y 405)
standı yer aldı. Organizasyonun sekretarya görevleri Birliğimizce yürütüldü
ve yayıncılarımızın uluslararası pazarda telif satışı ve tanıtım için sergilenecek kitapları toplanarak fuara gönderildi.
Ulusal Stant’ta 4’ü çocuk yayınevi olmak üzere 21 yayınevinin temsilcileri yayınlarını tanıttı, iş görüşmelerinde bulundu. Bu yayınevleri şunlardı:
Boyut, Büyükdoğu, Carpe Diem, Çağrı, Damla, Doğan Kitap, Erdem, Evrensel, Günışığı, Işık, İletişim, İnsan, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kaknüs, Maviağaç, Metis, Nesil, Timaş.
Fuara 7 telif ajansının da (Akçalı, Anatolialit, İstanbul, Kalem, Kayı, Nurcihan Kesim, ZNN) katılımı sağlandı.
42. Londra Kitap Fuarı’na bu yıl 1600 firma katıldı, 133 ülkeden 25744
yayıncı fuarı ziyaret etti. 400 seminer ve etkinlik gerçekleştirildi.
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Ulusal Organizasyon Komitesinin hazırladığı program çerçevesinde Başkan Yardımcımız Dr. Melike Günyüz’ün konuşmacı olarak katıldığı aşağıdaki program düzenlendi:
“Dünyaya Açılan Pencereler: Çocuk Kitaplarını Daha Fazla Desteklemek”
(Katılımcılar: Melike Günyüz, Shereen Kreidieh Hasbini, Gita Wolf, kolaylaştırıcı: Caroline Royds)
Fuar sırasında, Türkiye’nin 2013 yılında Pazar Odağı (Market Focus) olacağı Pazar Odağı Ülke Devir Teslim Töreni ile duyuruldu. Çin’den Pazar
Odağı unvanını Türkiye adına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürü Onur Bilge Kula, KYGM Genel Müdür Yardımcısı
Ümit Yaşar Gözüm, Basın Yayın Birliği Başkanı Münir Üstün, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal ve devraldı.

4) Romanya kitap pazarı, çeviri destek programı etkinliği
(26 Nisan 2012)
Romanya Kültür Enstitüsünce düzenlenen toplantıda Romanya kitap pazarı, çağdaş edebiyat ve edebi çevirinin önemi ele alınarak Romanya çeviri
ve destek programı yayınevlerimize tanıtıldı. Toplantıya Birliğimizi temsilen
Münir Üstün katıldı.
5)	Frankfurt Kitap Fuarları
Uluslararası ticaretin ve turizmin, ülkelerin kültür ve sanatının dünyaya tanıtılmasının en etkili yollarından birisi dünya fuarlarıdır. Bunlardan en önemlisi, dünyanın en büyük kültürel etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ve
ülkelerin yazarları ile eserlerinin dünya pazarına açıldığı, tanıtıldığı, pek çok
görüşme ve telif anlaşmalarının yapıldığı, her yıl Ekim ayında Almanya’da
düzenlenen “Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı”dır.
1949 yılından beri, Dünya Yayıncılığının buluşma noktası olan Uluslararası
Frankfurt Kitap Fuarı 190.000 m 2lik bir alanda kuruluyor ve fuara dünyanın
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110 ülkesinden 7.500’e yakın yayınevi katılıyor. Fuarı yaklaşık 11.000 medya
mensubu izliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce insan fuarı ziyaret ediyor. Tüm dünyada ülkelerin televizyon ve medya kuruluşları günlerce bu olaya yer veriyor.
Türk yazarlarının kitaplarının başka dillere çevrilerek yayımlanması; dünyanın diğer ülkeleri gibi, Frankfurt Kitap Fuarı’nda Türk yazarlarının ve düşünürlerinin de eserlerini yabancı yayınevlerine satabilmek böylece, dünyanın, Türk edebiyat ve kültürünü değişik yazarlarımızdan tanımasına yardımcı
olmak, Frankfurt Kitap Fuarlarına hazırlanırken hedeflerimizden en önemlisi
idi. Bu fuarlarda, bu konuda önemli adımlar atıldı; Türkiye Ortak Standı ile
sunulan olanakların bu gelişmelerde azımsanamayacak katkısı oldu.
Frankfurt Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu olarak 2008 yılında başarılı bir
sunum gerçekleştiren ülkemiz, kültür, sanat ve edebiyatımızın dışa açılımı ve
tanıtımı çalışmalarında uluslararası alanda geniş yankı bulan başarılar elde
etti. Kazanılan ivmenin sürdürülebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde kurulan ve içinde Basın Yayın Birliği’nin de yer aldığı Türkiye Ulusal Yürütme
Komitesi, 2011-2014 yılları arasında uluslararası fuar çalışmalarını yürüttü.
64. Frankfurt Kitap Fuarı (10-14 Ekim 2012)
Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’nın 64.sü 10-14 Ekim 2012 tarihleri
arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleşti. Bu fuara Türkiye, Ulusal Stant ile katıldı.
Bu yıl Frankfurt Kitap Fuarı;
171.790 m2’lik bir alanda kuruldu.
Kitap Fuarı’nda 100 ülkeden 7.300 yayınevi katılımcı olarak yer aldı.
75 Yayıncı Birliği, ulusal stantlarında ülkelerinin yayıncılarını temsil etti.
Fuar sırasında 3.000’e yakın etkinlik yapıldı.
281,753 kişi fuarı ziyaret etti. (Türkiye’nin Onur konuğu olduğu 2008 yılında 299.112)
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Fuar yaklaşık 11.000 medya mensubunca izlendi.
“Konuk Ülke” Yeni Zelanda oldu
Türkiye fuara Salon 5.1’deki Ulusal Stant (302 m2) ve Salon 3.0’daki Çocuk ve Gençlik Yayıncıları Standı (48 m2) ile katıldı. Salon 5.1’de bulunan,
Ulusal Stant (B972 ile C972) da 21 yayınevi, Salon 3.0’daki (K388) Çocuk ve
Gençlik Yayıncıları Standında da 8 yayınevi, Telif Ajanslarının topluca bulunduğu salonda da 8 telif ajansımız ürünlerini sergilediler, telif satışı ile ilgili görüşmeleri yürüttüler.
Kendilerine ayrılan özel bölümlerde çalışmalarını yürüten yayınevleri
şunlardı:
Agora, Arkeoloji ve Sanat, Boyut, Büyük Doğu, Çağrı, Doğan Egmont,
Evrensel, Işık, İletişim, İnsan, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İş Bankası Kültür,
Kaknüs, Mavi Ağaç, Nesil, Ötüken, Timaş, Uğur, Yapı Kredi, Zafer; Can Çocuk, Çitlembik, Erdem, Günışığı; Lacivert, Mavi Bulut, Tudem, Nesil Çocuk.
Fuarda telif satışına yönelik eserlerinin sergilenmesini isteyen diğer tüm
yayınevlerinin kitapları da, ulusal stant ile çocuk kitapları stantlarında toplu
olarak sergilendi.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ etkinlikleri de Türkiye Ulusal Organizasyon etkinlikleri içerisine alınarak sektörel katılımın genişlemesi sağlandı.
2012 Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı Türkiye etkinlikleri kapsamında
İngilizce olarak yazarlar, yayıncılar ile çocuk çizerleri katalogları hazırlanıp
bastırıldı. Kataloglar fuarda ilgililere dağıtıldı.
Yazarlarımız ve yayıncılarımız hakkında bilgileri içeren booksfromturkey.
com adlı site de proje kapsamında güncel verilerle yayını sürdürdü.
Ulusal Organizasyon Komitesi tarafından hazırlanan program çerçevesinde fuar süresince kültürel ve sektörel tanıtım faaliyetlerinden oluşan etkinlikler gerçekleştirildi.
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Frankfurt Başkonsolosumuz, fuara katılan yayıncılarımıza, yazarlara ve
Türkiye Ulusal Standı görevlilerine Başkonsolosluk Rezidansında yemekli
bir davet verdi.
64. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’nda Türkiye ve ülkemiz yayıncılığı,
çağdaş bir stantta zengin bir kitap çeşitliliği içerisinde başarıyla temsil edildi.
64. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı 14 Ekim 2012 günü saat 17.30’da
kapandı. Görevlilerce toplanan kitaplar daha önceden belirlendiği gibi, Almanya’daki vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere halk kütüphaneleri için ayrılarak Bakanlık görevlilerine bırakıldı.

65.Frankfurt Kitap Fuarı (9-13 Ekim 2013)
Dijital alanda hızla yaygınlaşan korsan yayıncılıkla mücadele için gerekli
atılımların ortaya konması ve konu hakkında bilgi derinliğinin arttırılması
amacı ile 09-13 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen 65. Frankfurt Kitap
Fuarına Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel
Müdürlüğünce katılım sağlanmıştır.
Dünyanın en büyük kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı, yayıncılık
dünyasındaki sektör temsilcilerinin birbirleri ile bağlantı kurmaları açısından önemli bir mecra oluşturmakla birlikte, yapısı ve amacı itibariyle kitap
satışından ziyade katılım sağlayan ülkelere ait yayınların sergilenmesi ve bununla beraber telif haklarının diğer ülkelere ait yayınevleri tarafından satın
alınması gayesini taşımaktadır.
65. Frankfurt Kitap Fuarında ülkemiz, 352 m2 ‘lik alanda 200 yayıncı ve
10 telif hakları ajansı tarafından temsil edilmiştir. Türk Standında göze çarpan en önemli unsur Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından ortaya çıkartılmış olan TEDA yani Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatı ile
ilgili eserlerin Türkçe dışındaki dillerde yayımlanmasına destek projesi olup,
söz konusu çeviri eserler fuar süresince yabancı konuklar tarafından büyük
ilgi görmüştür. Bununla birlikte, Türkiye standı etkinlikleri kapsamında Basın Yayın Birliği Başkanı Münir Üstün ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı
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Metin Celal tarafından yapılan sunumda ülkemizdeki yayın sektörü hakkında
güncel bilgiler paylaşılmıştır.
Fuar kapsamında ayrıca, e-kitap kullanımı ve uluslararası uygulamalar,
e-kitap uzantıları (epub2/3, mobi, prc, pdf, hltm5) ile bu kitapları kullanan
cihazlar (Kindle, Kobo, Apple, Nook), e-kitap aplikasyonları, dijital alanda
korsan ile mücadelede kullanılan teknikler, veri tabanları ile eser sahipleri ve
yayıncıların hak yönetimi gibi konularda çeşitli seminer, sunum ve paneller
gerçekleştirilmiştir.
66.Frankfurt Kitap Fuarı
İlk üç günü sektör temsilcilerinin ziyaret ettiği fuar, son iki gün de tüm
ziyaretçilere açıldı. 66’ıncı kez düzenlenen fuarda, yaklaşık 105 ülkeden 7 bin
sektör temsilcisi kitap, e-kitap ve dijital uygulamalarını sergiledi.  
Bu yıl Finlandiya’nın “onur konuğu” olduğu fuarı yaklaşık 270 bin kişi ziyaret ederken, 71 ülkeden 9 bin gazeteci de fuarı takip etti. Geçen yıl Frankfurt Kitap Fuarı 172 bin civarında yayıncı ve sektör temsilcisiyle 280 bin kitapseveri buluşturmuştu.  
Türkiye, fuarda 48 metrekaresi çocuk kitapları bölümü olmak üzere 348
metrekarelik alanda yer aldı. Türkiye standında 200 yayınevinin 3 bine yakın kitabı ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, fuarın son günü Türk stantları çok sayıda kitap meraklısı Türk vatandaşının akınına uğradı.  
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinatörlüğü ve yayıncılık sektörü temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Uluslararası Kitap Fuarları Türkiye Ulusal Organizasyon Komitesi tarafından hazırlanan program çerçevesinde Ahmet Ümit,
Selahattin Yusuf ve Sinan Yağmur gibi yazarlar panel ve söyleşilere katıldı.  
Yemek kitabı yazarı Engin Akın da, geleneksel Osmanlı ve modern Türk
mutfağından örnekleri interaktif şekilde ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Ebru sanatçısı Sezer Subaşı ise, fuar alanındaki “agora” meydanında kurulan platformda  “açık sahne” etkinliği kapsamında uygulamalı olarak sanatını icra etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın organize ettiği etkinlik, yaklaşık
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100 kişi tarafından ilgiyle izlendi. Frankfurt Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi
Osman Şahin de, çalışmayı yakından takip etti.
Ayrıca fuarın ziyaretçilere açılmasıyla birlikte bir birinden ilginç ve japon
çizgi film karakterlerini yansıtan kostümler giyen gençler fuara akın etti. Fuar
alanında toplanan gençler kitap okuma etkinliğine katıldı ve fotoğraf çektirdi.  
6)	Türkiye-Çin Yayıncılık Forumu (17 Kasım 2012)
31. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’na 2013 yılında Onur Konuğu olacak
Çin geniş bir stant ile katılırken, kalabalık bir yayıncı heyeti ülkemizdeki yayıncılık sektörünü tanımak üzere İstanbul’a geldi. 17 Kasım 2012 günü Akdeniz Salonu’nda saat 15.00-17.00 arasında “Türkiye-Çin Yayıncılık Forumu”
düzenlendi. Foruma Çin ile işbirliği içinde bulunan, ilişkilerini geliştirmek
isteyen veya bu ülke ile işbirliği yapmak isteyen yayıncı üyelerimiz de davet edildiler.
Forumda Çin’de yayıncılık endüstrisindeki açılım ve reform, Türkiye’de
kitap pazarının güncel verileri, Çin’de ve Türkiye’de eğitim yayıncılığı ve dijitalleşme, Çinli ve Türk yayıncılar arasında işbirliği olanakları üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Foruma Birliğimiz adına Başkan Yardımcımız Mustafa Doğru ve Çin Basım ve Yayın Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldılar.
7) Kahire Uluslararası Kitap Fuarı
Ocak-Şubat 2013 / 22 Ocak-4 Şubat 2014 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Kahire Kitap Fuar’ları üyelerimize duyurulmuş ve Türkiye Standı açılması konusunda çalışmalar yürütülmüştür.
8) Yeni Delhi Dünya Kitap Fuarı(NDWBF)
Şubat 2013 / 15-23 Şubat 2014 tarihlerinde Hindistan’da gerçekleştirilen
Yeni Delhi Dünya Kitap Fuar’larıyla ilgili olarak dernek üyelerimiz bilgilendirilmiş ve üyelerimizin kitaplarının Fuar’a ulaştırılması sağlanmıştır.
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9) Paris Kitap Fuarı
Mart 2013 / 21–24 Mart 2014 tarihlerinde Fransa’nın Paris kentinde gerçekleştirilen Fuarlar üyelerimize duyurulmuştur.
10) Bologna Çocuk Kitapları Fuarı
Mart 2013 / 24-27 Mart 2014 tarihlerinde düzenlenen Bologna Çocuk Kitap Fuar’ları hakkında üyelerimiz bilgilendirilmiş ve Türkiye Standı açılması
konusunda çalışmalar yürütülmüştür. Fuar komitesinin organizasyon çalışmalarında aktif rol alınmış, çocuk yayıncılarımıza ücretsiz stand yerleri temin edilmiştir.
2014 Uluslararası Bologna Kitap Fuarı İtalya’nın Bologna kentinde 24-27
Mart tarihleri arasında düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği
ile Türkiye 500 yeni kitap ve 10 yayınevi ile 51. Uluslararası Bologna Kitap
Fuarı’na katılım gösterdi.
Türkiye’nin önde gelen yayınevi ve telif ajansı yöneticileri ile editörleri
yabancı muhataplarıyla fuarda bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Uluslararası Kitap Fuarları Türkiye Ulusal Organizasyon Komitesi işbirliğiyle
hazırladığı 64 metrekarelik ulusal stantta 500 yeni çocuk kitabını sergiye açtı.
51. Uluslararası Bologna Çocuk Kitap Fuarı’nda Türkçe eserlerin yabancı
dillere çevrilmesiyle ilgili TEDA programının da çeşitli etkinliklerle tanıtımı
yapıldı.
Bu yıl kitap ödüllerinin yanı sıra dijital kitaplara da ödüller verildi. Portekiz Catarina Sobral yılın çocuk kitapları ressamı seçildi. Kitap ödülleri
de Kanada’dan “Le Noël de Marguerite”, Polonya’dan “Majn Alef Bejs”,
Kolombiya’dan “La chica de polvo” ve Norveç’den “Halens Historie” adlı kitaplara verildi.
Son yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Basın Yayın Birliği ve Yayıncılar Birliği işbirliği ile fuarda bir ülke standı
oluşturuldu. Ülke Standında Türkiye’den gönderilen çocuk kitapları sergilendi,
başvuran on yayıncıya da küçük raflar verildi. Stand kitap sergisinin yanı sıra
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görüşme merkezi olarak da kullanılıyor. Yayıncılar, Bakanlık ve Dernek yetkilileri görüşmelerini stantta oluşturulan görüşme masalarında gerçekleştirdiler.
Standımızı ziyaret eden Milano Kütüphaneler Müdürü Aldo Pirola ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphanler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Türkiye’deki kütüphane ve derleme durumu hakkında bilgi verildi ve aynı zamanda Milano’daki
durum hakkında bilgiler alındı. Sayın Pirola, Sayın Turşucu’nun Milano’daki
bir kütüphanede bir Türk kitapları köşesi teklifini de kabul etti. Yakın gelecekte gerçekleştirilecek olan mini kütüphane ile Türk kitapları İtalya’da daha
yakından tanınacak.
11) Bangkok Uluslararası Kitap Fuarı
Mart-Nisan 2013 / 28 Mart-7 Nisan 2014 Tayland’ın Bangkok kentinde yapılan bu Fuarlara üyelerimizin kitaplarının ve katalog bilgilerinin ulaştırılması sağlanmıştır.
12) Londra Kitap Fuarları
40. Londra Kitap Fuarı
Türkiye’nin Odak Ülke (Market Focus Country) olarak katıldığı 2013
Londra Uluslararası Kitap Fuarı, 15 Nisan 2013 Pazartesi günü T.C. Kültür
ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve İngiltere Kültür, İletişim ve Yaratıcı Endüstriler Bakanı Ed Vaizey’ın katılımıyla açıldı.  Londra Kitap Fuarı Direktörü Jacks Thomas, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Erkin Yılmaz ve Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı
Dr. Ebubekir Ceylan’ın da yer aldığı açılış törenine Türkiye’den Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Doğan Hızlan, Ahmet Ümit, Elif Şafak, İnci Aral’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yazar ve yayınevi temsilcisi katıldı.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İngiltere Kültür İletişim ve
Yaratıcı Endüstriler Bakanı Ed Vaizey ile yazarları temsilen konuk yazar Elif
Şafak’ın konuşmalarının ardından Kültür Bakanı Çelik   Vaizey’e, Piri Reis
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Haritası’nın bir replikasını hediye etti. Açılış töreninden sonra T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı sanatçıları tarafından Türk müziği konseri verildi.
Londra’nın en büyük fuar merkezlerinden Earl’s Court’ta odak ülke Türkiye için ayrılan 650 metrekarelik geniş alanda Türkiye Ulusal Standı, Kültür ve Turizm Bakanlığı TEDA Projesi tanıtım stantları,  Yunus Emre Enstitüsü ve Londra Yunus Emre Türk Kültür Merkezi stantlarının yanı sıra
Türkiye’den yayınevi ve kurumlara ayrılmış yaklaşık 30 stant yer aldı. Fuar
boyunca Türkiye’den toplam 140 yazar ve 200 yayınevi temsilcisinin katılımıyla Türkiye Ulusal Standı, British Council standı ve Londra Yunus Emre
Türk Kültür Merkezinde çeşitli edebiyat etkinlikleri yapılırken aynı zamanda
fuar alanında uluslararası yayınevi buluşmaları gerçekleşti.
Her yıl düzenlenen Londra Uluslararası Kitap Fuarını yaklaşık 25.000 kitapsever ziyaret ediyor. Yazılı, işitsel, TV, film ve dijital alanlarda satış, dağıtım
ve işbirliklerin şekillendiği büyük bir pazar yeri olan fuar, British Council ve
Birleşik Krallık Yayıncılar Birliği ortaklığıyla düzenleniyor.  Türkiye ise 2013
yılındaki bu ortaklıkta, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
Kitap Fuarı Ulusal Organizasyon Komitesi ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından temsil edilmektedir.
41. Londra Kitap Fuarı
İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 2014 Uluslararası Londra Kitap Fuarı’na Türk edebiyatından 2 bin eserlik güncel bir koleksiyonla katılım sağlandı
Bakanlığın koordinatörlüğü ve derneğimizin de aktif rol aldığı yayıncılık sektörünü temsil eden 20’yi aşkın meslek kuruluşu ile sivil toplum örgütünün işbirliğinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Kitap Fuarları Türkiye
Ulusal Organizasyon Komitesi 8-10 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen
fuar için 117 metrekarelik bir stand hazırladı.
Türkiye’den 100’den fazla yayınevinin katkılarıyla sergiye hazırlanan eserler Londra Kitap Fuarının Earls Court 2’deki W305 numaralı alanında yer
aldı. Türkiye’nin uluslararası kitap fuarlarına katılımına ve yurtdışı sektörel
33

Basın Yayın Birliği

tanıtım çalışmalarına önemli katkılar sağlayan İstanbul Ticaret Odası (İTO)
ise fuar alanında oluşturulacağı müstakil stantta birçok yayınevinin, eserlerini tanıtmalarını ve telif görüşmeleri gerçekleştirmelerini sağladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı standında, yayınevleri için ayrılan görüşme
üniteleri ve genel kitap sergisine ek olarak Türkçe ve yabancı dillerde yayımı
gerçekleştirilen kitaplardan oluşan bir sergi yer aldı. Stantta ayrıca TEDA Çeviri ve Yayın Destek Programı kapsamında yayımı desteklenen eserleri içeren bir başka kitap sergisine de yer verildi.
TEDA Programı için oluşturulacak bu özel sergi alanında Türkiye’den
eserleri kendi dillerinde yayımlamak isteyen birçok yabancı yayınevi ile görüşmeler gerçekleştirilecek. Görsel zenginliği yüksek olarak hazırlanan Türk
standında ayrıca Türkiye’nin yayıncılık hayatını tanıtan çok sayıda kitap, broşür ve tanıtım malzemesi de ziyaretçilere sunuldu.
13)	Saray Bosna Kitap Fuarı
Nisan 2013 / 17-22 Nisan 2014 tarihlerinde Bosna Hersek’in Saray Bosna
kentinde düzenlenen Fuar’larla ilgili gerekli duyurular üyelerimize yapılmıştır.
14) Budapeşte Uluslararası Kitap Festivali
Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda yazar, yayınevi ve
katılımcının yer aldığı 21. Budapeşte Uluslararası Kitap Fuarı 24 Nisan 2014’te
açıldı. Onur Konuğu Türkiye olan festivalin resmi açılışı Macaristan Başbakan Yardımcısı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı tarafından yapıldı.
Türkiye standının açılışını ise T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Dr. Abdurrahman Arıcı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi
Turşucu ile birlikte Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref
Ateş birlikte gerçekleştirdiler.
3 gün süren festivalde Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı panel
ve yazar buluşmaları programlarının yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan “Nakkaşhane: Osmanlı Sarayında Kitabın Serüveni” sergi ve
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canlı performans programları ve “Türk matbaacılığının Macar öncüsü: İbrahim Müteferrika” sergisi ile Türk kitap kültürüne dair görkemli bir sunum
yapıldı. Fuarda toplam 10 yayınevi kolektif ulusal standda kendilerine yer bulurken, derneğimiz Genel Sekreteri Alpaslan Durmuş ve Sayman Üye Mustafa Karagüllüoğlu da fuara katılım gösterdiler.
15)	Selanik Kitap Fuarı
Nisan-Mayıs 2013 / Nisan-Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenen Fuarlar
hakkında üyelerimize gerekli duyurular yapılmıştır.
16) Abu Dhabi Uluslararası Kitap Fuarı
Nisan-Mayıs 2013 / 30 Nisan – 5 Mayıs 2014 tarihlerindeki Fuarlarda Türkiye Standı açılması konusunda çalışmalar yürütülmüştür. Kitap ve kataloglar fuarda sergilenmiştir. 3 yayınevimizin konaklama masraflarının Bakanlık
tarafından karşılanması için gerekli çalışmalar yürütülmüştür.
17)	Tahran Uluslararası Kitap Fuarı
Nisan-Mayıs 2013 / 30 Nisan-10 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen
Fuarlar hakkında Üyelerimize gerekli duyurular yapılmış, Türkiye Standı açılması sağlanmış ve üyelerimizin katalog bilgilerinin ulaştırılması sağlanmıştır.
18) Varşova Uluslararası Kitap Fuarı
Mayıs 2013 / 20-25 Mayıs 2014 tarihlerinde Polonya’nın Varşova kentinde yapılan Fuarlar hakkında gerekli bilgiler üyelerimize temin edilmiştir.
19) BookExpo America
Mayıs 2013 / 29-31 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenen New York kentindeki Kitap Fuarları üyelerimize duyurulmuş ve üyelerimizin kitaplarının
Fuar’a ulaşımı sağlanmıştır.
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20)	Tokyo Uluslararası Kitap Fuarı
Temmuz 2013 / 2-5 Temmuz 2014 tarihlerinde gerçekleşen Tokyo Fuarları hakkında gerekli bilgiler üyelerimize duyurulmuştur.
21) Pekin Uluslararası Kitap Fuarı
27 Ağustos-31 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan fuarda Türkiye Onur Konuğu olarak yer alırken 10 üye yayınevinin stand ve uçak bileti desteği alması sağlandı.
Fuar kapsamında, toplam 932 m2’lik alanda kurulan üç ayrı standda onur
konukluğu sunumu gerçekleştirildi. Bu standlarda Türkiye’den 20 yayınevi
ve 9 telif ajansı yerlerini aldı. Stantlarda ayrıca Türk edebiyatının güncel ve
klasik ürünlerinden oluşan yaklaşık 3 bin eserlik bir kitap sergisi de bulundu.
Çocuk ve gençlik yayınlarına ise özel bir yer ayırılacak ve bu bölümde bir de
illüstrasyon sergisi gerçekleştirildi.
Hat, tezhip ve ebru gibi geleneksel el sanatlarına ilişkin canlı performansların da sunulduğu standlarda fuar ziyaretçileri Türk kültürünü birebir deneyimleme şansını elde ettiler. Ulusal sergiler bölümünde ise Türk Hava Yolları’nın
‘Skylife Kültür Destinasyonları Sergisi’, ‘Çin’den Görünen Osmanlı’, ‘Anadolu
Halk Oyunları’ sergileri ve ‘Kubbeler’ dijital sergisi gösterildi. Ayrıca fuarda
paneller, söyleşiler ve sunumlardan oluşan 30 kültür ve edebiyat etkinliğine
Türkiye’den yazarlar, sanatçılar, yayıncılar, telif ajansı yetkilileri ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 120 kişilik bir grup katıldı.
22) Moskova Uluslararası Kitap Fuarı – 2014
Eylül 2013 / Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenen Fuarlar hakkında üyelerimize gerekli duyurular yapılmıştır.
23) LIBER Uluslararası Kitap Fuarı
Ekim 2013 / 1-3 Ekim 2014 tarihlerinde İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilen Fuarlara üyelerimizin kitaplarının ulaştırılması sağlanmıştır. 2015
yılında gerçekleşecek Onur Konukluğu görüşmelerinde etkin rol alınmıştır.
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DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİLER

Derneğimiz sektörümüzün ve üyemiz yayıncıların sorunlarını ve beklentilerini etkili bir biçimde hem ülkemizi ve kentimizi yöneten siyasi makamlarla hem de diğer sivil toplum örgütleriyle paylaşmış, bu amaç doğrultusunda
dışa dönük çok sayıda resmi ve gayriresmi temaslar kurmuştur. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri olmak üzere resmi
makamlarla işbirliği ve uyum içerisinde çalışan derneğimiz, İstanbul Ticaret
Odası, İGİAD, MÜSİAD ve Basım Yayın Meslek Birliği başta olmak üzere
pek çok sivil toplum kuruluşuyla de dirsek temasında olmuş ve ortak organizasyonlar sürdürmüştür.
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YAYINLAR

Basın Yayın Birliği yapmış olduğu faaliyetleri ve sektörel sorun ve beklentileri daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla çeşitli yayın faaliyetlerinde
bulunmuştur. Bu yayınların başlıcaları şunlardır:
1) Web sitemizin aktif bir biçimde kullanımına devam edilmiş, twitter
ve facebook gibi sosyal paylaşım ağlarında derneğimiz adına kullanılan hesaplardan düzenli bilgilendirmeler yapılmıştır.
2) Yayın Dünyası dergisi belirli aralıklarla bastırılmış;
sektör haberleri, inceleme
yazıları ve raporlarının yer
aldığı bültenler üyelerimize,
çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ve ilgili resmi kurumlara gönderilmiştir.

BASIN YAYIN BİRLİĞİ
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3) Yurtdışı fuarlar için İngilizce olarak hazırlanmış
olan ve 23 yayınevi ile 100
ün üzerinde kitabın yer aldığı Telif Hakları Katalogu
“Foreign Rights Catalogue”,
uluslararası standartlara uygun olarak bastırılmıştır. Bu
katalog, 2013 yılında ülke olarak katıldığımız tüm fuarlarda
ülke standında sergilenmiştir.

FA ALİYET R APORU
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DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ

Fikri Mülkiyet Hakları, Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu İle İlgili Çalışmalar
Birliğimiz, FSEK’in uygulamasında ortaya çıkan tüm sorunların ve sakıncaların, yönetmelik ve tüzük hazırlıkları sırasında uygulama pratiği içerisinde
yer alarak kurum ve kuruluşların katılımı ile sürdürülecek titiz bir çalışmayla
bir ölçüde çözülebileceği ve sakıncaların en aza indirilebileceği görüşünden
hareketle önceki dönemlerde (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili genel
görüşlerini saklı tutarak), yürürlükteki yasanın sektör yararına ve gereğince
uygulanabilmesi için elinden gelen katkıları yapmıştır.
Hızla gelişen dijital teknoloji ve AB talepleri yürürlükteki FSEK’in yapılan değişikliklere rağmen yetersizliğini ortaya çıkarmış; FSEK’in yeniden
düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur.
Bu nedenle geçtiğimiz çalışma dönemi boyunca yeni bir FSEK tasarısı
üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile değişik tarihlerde toplantılar yapılmış, görüş, öneri ve taleplerimiz gerekçeleriyle birlikte aktarılmış,
ortak çalışmalar sürdürülmüştür.
Halk Kütüphaneleri Yayın Seçme Kurulu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı halk kütüphanelerine satın alma yoluyla kazandırılacak yayınların seçimi Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. 5. Ulusal Yayın Kongresi kararları çerçevesinde kütüphanelere
materyal seçiminde sivil toplum kuruluşlarının da katılımını sağlamak amacıyla Yayın Seçme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış ve 26 Mart 2011 tarih ve 27886 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni
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yönetmelikle Yayın Seçme Kurulunda ilgili yayıncı / eser sahibi meslek kuruluşları temsilcilerinin de yer alması gerçekleşmiştir. Yönetmelik uyarınca
2011 ve 2012 yıllarında Yayın Seçme Kurulu çalışmalarında Birliğimizi, Yönetim Kurulu Başkanımız Münir Üstün 2013-2014 yıllarında ise Mustafa Karagüllüoğlu temsil etmiştir.
Bandrol Temini
Kitaplara yapıştırılmakta olan bandrollerin dağıtımının meslek birliklerince
yapılması doğrultusundaki çalışmalar sonucu, bandrollerin Yayımcı Meslek
Birlikleri Federasyonu - YAYFED’in İstanbul ve Ankara bürolarından temini uygulanmasına 2 Mayıs 2011 gününden itibaren başlandı. Meslek Birlikleri üyelerinin YAYFED’den alacakları bandrollere ilişkin işlemlerin kolaylaştırılması ve ibraz edilecek belgelerin azaltılması için çalışmalar sürdürüldü.
Konuyla ilgili bilgi ve gelişmeler üyelerimize bildirildi.
Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu:
80 yıl önce çıkarılan Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu (Kanun
Numarası: 2527, Kabul Tarihi: 21/06/1934) yerine çağın gelişmelerine uygun
bir derleme yapılmasını sağlamak amacıyla Bakanlıkça Çoğaltılmış Fikir ve
Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı üzerinde Birliğimizin görüş ve
önerileri de alınarak çalışılmış; hazırlanan taslak TBMM’ye sunulmuş, komisyonlarda görüşülerek TBMM gündemine girmiş; ancak Genel Kurulda görüşülemeden yasama dönemi sona erdiğinden kanun tasarısı hükümsüz sayılmıştı.
Kanunun, günümüzde gelişen basım, yayım, çoğaltım ve dağıtım teknikleri ile yayıncılığın değişen koşullarına ve özellikle dijital ortamdaki yayıncılığa karşılık veremediği görülmekle sektörümüzün görüşleri de alınarak yeniden gözden geçirilmesi ve yeni yasama döneminde TBMM’ye sunulması
talebimiz Kültür ve Turizm Bakanlığına iletildi.
Kanun tasarısı ile ilgili çalışmalara katılarak yeni tasarıda yer alması istenilen hususlar ve değişiklik önerilerimiz yazılı olarak Bakanlığa sunuldu.
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Hazırlanan tasarı, 22 Şubat 2012 günü TBMM’de kabul edilerek 29 Şubat
2012 tarihli ve 28219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yeni kanunun işlerliği ve uygulanması ile ilgili yönetmelik çalışmalarına
başlanmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığına yazı yazılarak, yayıncılarımızın pratik uygulamalarla kazandıkları deneyimleri ışığında Birliğimizce
geliştirilen ve 5. Ulusal Yayın Kongresi kararları doğrultusundaki görüş ve
ısrarlı taleplerimiz gözetilmeksizin tasarının Bakanlık birimlerince hazırlanan şekliyle TBMM’den geçirilerek kanunlaştığı; önümüzde, Bakanlıkça tamamlanacak ilgili yönetmelik çalışmaları süreci bulunduğu; altı aylık bu süreç içerisinde “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu”ndaki
5. Ulusal Yayın Kongresi kararlarına aykırı hükümlerin ortadan kaldırılması,
konuyla ilgili görüş ve önerilerimizin yeniden değerlendirilmesi, yayıncılarımıza ek külfetler getiren uygulamalar yerine gerekli yeni düzenlemelerin
yapılması talep edildi; yönetmelik ve ilgili diğer çalışmalara katılmak isteğimiz belirtildi.
Bakanlıkça hazırlanan “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği Taslağı” üzerinde kapsamlı bir çalışma yapılarak görüş ve değişiklik önerilerimiz hazırlandı; gerekçeleri ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne gönderildi.

42

FA ALİYET R APORU

YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA
BASIN YAYIN BİRLİĞİ

CINES-KİTABIN ORTASINDAN PROGRAMI - ŞUBAT 2012
Cem Küçük’ün hazırlayıp sunduğu Kitabın Ortasından programına Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yaşar Gözüm ile birlikte konuk olan Yönetim Kurulu Başkanımız Münir Üstün, kitap sektörünün son yıllardaki atılımı ve yapılması gerekenlerle ilgili derneğimizi temsilen
görüşlerini bildirdi.
AHABER-JURNAL 22 NİSAN 2013
Şirin Sever’in sunduğu Jurnal programına konuk olan Münir Üstün, Londra
Kitap fuarı özelinde ülke yayıncılığımızla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Yayıncılıkta Ne Durumdayız?” ana başlığı altında sorulan soruları cevaplandırdı.
TRT-SÖYLEŞİ 12 MAYIS 2013
2012 yılı yayıncılık sektörü verileri ve 2013 yılından beklentilerimiz hakkında TRT ekranlarında yayınlanan bir söyleşiye katılan Başkanımız Münir
Üstün sorulan soruları yanıtladı.
TGRT-ARTI EKSİ GÜNDEM 19 MAYIS 2013
Fuat Kozluklu’yla Artı Eksi gündem programına misafir olan Münir Üstün yayın dünyamız ve uluslararası kitap fuarlarında Türkiye konularında bir
sohbet gerçekleştirdi.
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TRT TURK-GÜNDEM KÜLTÜR SANAT 6 HAZİRAN 2013
TRT Turk Televizyonu’nda yayınlanan Gündem Kültür Sanat Programı’nda
Bünyamin Yılmaz’ın konuğu olan Münir Üstün, Türkiye’nin Yayıncılık Atağı
üst başlığıyla yayıncılığımız üzerine izlenimlerini paylaştı.
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SÜRDÜRÜLEN FA ALİYET ve PROJELER

1)

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’ndan gönderilen tebliğler ve
müfredat değişiklikleri üyelerimize rutin olarak duyurulmuştur.

2)

Bakanlıklardan gelen yasa, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili değişikliklere
katkı sağlama taleplerine sektör çıkarları doğrultusunda ivedilikle cevap
verilmiş, resmi kurum ve kuruluşlar ile yayıncılar arasında köprü vazifesi görülerek çift taraflı düzenli bilgilendirmeler yapılmıştır.

3)

Üyelerimizin korsan, haksız rekabet ve sair şikayet ve yakınmaları ilgili
mercilere çeşitli yollarla aktarılmıştır.

4)

Üyelerimizin bayram, kandil gibi özel günleri kutlanarak mesleki dayanışma ve kaynaşma desteklenmeye çalışılmıştır.

5)

İnternet sitemiz yenilendi. Sitemiz üzerinden güncel duyurular ve e-posta
yoluyla yapılan bilgilendirmeler eş zamanlı olarak üyelerimizle paylaşıldı.
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6)

DOI hakkında ayrıntılı çalışma yapıldı, Basım Yayın Meslek Birliği’ne
ve üyelere bilgilendirici doküman gönderildi.

7)

Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile sektörde faaliyet gösteren diğer sivil toplum yapılanmalarının düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılara katılım
gösterildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Yazarlar Okullarda ve Liselerarası Münazara Yarışmalarına aktif katılım gösterildi.

8)

KOSGEB destekleri ve yeni Ticaret Kanunu ile ilgili İTİCÜ bünyesinde
üyelerimize eğitim semineri verildi. KOSGEB destekleri özel bir dosya
halinde üyelerimize duyuruldu.

9)

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi bünyesinde yayıncılığa odaklanan birer lisans ve yüksek lisans programı açılması
için girişimde bulunuldu. Konunun gerekliliği ve önemi hakkında bir
dosya hazırlandı ve örnek ders programları oluşturularak Yüksek Öğretim Kurulu’na gönderildi. Bütün bu girişimler sonucunda Marmara
Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans programları öğrenci kabul etmeye başladı.

10)

KOSGEB desteklerinin kapsamının yurtdışı fuarlara katılımı da kapsayacak ölçüde genişletilmesi için çalışma başlatıldı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, Kalkınma Bakanlığı’na, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na,
KOSGEB Genel Müdürlüğü’ne ve KOSGEB İl Müdürlüğü’ne mektup
gönderildi.
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11)

Adalet Bakanlığı’na ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne
cezaevlerine kitap alımı ile ilgili yazı hazırlandı, cezaevlerinden gelen
talep mektuplarıyla birlikte gönderildi.

12) İTO ve MÜSİAD gibi etkin sivil toplum örgütleriyle ilişkiler geliştirildi.
Karşılıklı ziyaretler, toplantılar yapıldı ve otak projelerin içerisinde yer
alındı. İTO ile ortaklaşa gerçekleşen İTOTEST Projesinin startı 13 Mart
2012’de verildi ve alaylı yayıncı personelin AB standartlarına göre sertifikalandırılmasının önü açıldı. İTO ile uluslar arası fuarların organizasyonları konusunda işbirliğine gidildi.
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13) 2012 yılı Mart Ayında Basın Yayın Meslek Birliği, İl Kültür Müdürlüğü
ve YAYFED’e kurumsal olarak ziyaret gerçekleştirildi. Nisan ayında Diyanet Vakfı yetkilileriyle kahvaltıda bir araya gelindi. Tüm bu görüşmelerde sektörün sorunları ve birlikte neler yapılabileceği ele alındı. Mayıs ayında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ziyaret edildi ve sektörün
beklentileri aktarıldı.
14) Ekim 2013 tarihinde Siirt’te, derneğimiz proje ortaklığında gerçekleştirilen Kitap Fuarı’nda üyelerimiz stand ücreti ödemeden yerlerini almışlardır.

15) Kocaeli, Ordu ve Malatya’da il idareleriyle proje ortaklığında kitap fuarları düzenlenmiş, üyelerimizin avantajlı bir şekilde bu fuarlarda yer alması sağlanmıştır.
16) 1-9 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da CNR Expo ile “Sosyal Medya ve Çocuk” ana temalı bir kitap fuarı organize edilmiştir. Toplamda 180.000’in
üzerinde bir tekil ziyaretçi sayısına ulaşan fuarın sürekliliği ve kurumsallaşması adına 2015 yılının aynı tarihlerinde 2. CNR Kitap Fuarı’nı
düzenlemek üzere vakit kaybetmeden çalışmalara başlanmıştır.
17) 2013 Ramazan Kitap Fuarları etkinlikleri çerçevesinde Ataşehir Camii
avlusunda “Şadırvan Başı Sohbetleri” isimli söyleşi programları organize edilmiştir.
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18) 2014 Ramazan Kitap Fuarı kapsamında İstanbul Beyazıt Meydanı’nda
gerçekleştirilen etkinliklerin daha başarılı bir hale getirilmesi için gerekli görüşme ve çalışmalar yürütülmüştür.
19) Şu ana kadar tamamı meslek duayenlerinden oluşan toplam 9 adet “Ustalarla Sohbet” Söyleşi programı gerçekleştirilmiştir. Söyleşilerde ses ve
görüntü kaydı alınarak önemli bir arşiv çalışmasına imza atılmıştır. Bu
kayıtlar deşifre edilmek suretiyle kitaplaştırılması için gereken çalışmalar başlatılmıştır.
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20) İstanbul Ticaret Odası Basım Yayın Komitesi’nde etkin bir şekilde yer
alarak sektör adına yayıncılar ve Ticaret Odası arasında verimli bir işbirliği düzlemi temin edilmiştir.
21) Ulusal Fuar Komitesi’nde yurtdışı fuarlara katılım, onur konuklukları,
program ve konsept hazırlıkları, etkinlik ve randevuların organize edilmesi çalışmalarında yer alarak Türkiye yayıncılığının yurtdışına açılım
sürecinde etkin rol oynanmıştır.
22) UNESCO Dünya Kitap Başkenti İstanbul 2016 adaylık sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 7 adet proje teklifiyle destek olunmuş, proje
toplantılarının tamamına katılım sağlanmıştır.
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23) Okuma Kültürü Projesi kapsamında Bağcılar-Kabataş Tramvay hattında
bir yıl boyunca kitap okumayı özendiren alınlık reklam çalışmaları yayınlanmış, kitap okumanın önemi konusunda farkındalık oluşturulmaya
çalışılmıştır.
24) Dijital Yayıncılık ve e-Kitap konuları ile ilgili sürekli olarak yurtiçi ve
yurtdışı sektördeki gelişmeler takip edilmiş, bu alanda faaliyet gösteren
şirketlerle üyelerimizin imzalayacağı sözleşmeler avukatlarımız aracılığıyla yayıncı yararına düzenlenerek gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
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Sonuç olarak,

Değerli Üyelerimiz, yukarıda özetlemeye çalıştığımız faaliyetlerimiz sizlerin katılımları ve destekleri ile gerçekleşmiştir. Diğer yandan faaliyetlerimizi gerçekleştirirken bizlere destek veren
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel
Müdürlüğü,
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü,
İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş. ,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü,
Bahçeşehir Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi,
İstanbul Ticaret Odası,
MÜSİAD,
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği
gibi önemli kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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