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Değerli üyelerimiz,
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği olarak Türkiye’nin 
yayıncılığını ileri taşımak, yayın, fikir ve kültür 
hayatımızın sağlıklı gelişimi için altyapı ve ortam 
oluşturmak adına pek çok faaliyeti gece gündüz 
demeden gerçekleştirmekteyiz. Türkiye’nin üye 
sayısı bakımından ve üyelerinin ürettiği kitap adedi 
bakımından en büyük yayıncılık meslek birliği 
olarak, üyelerimizin telif haklarının korunması ve 
ihlallerinin engellenmesi çalışmalarının yanı sıra 
yayıncılık mesleğinin ve sektörünün büyümesine 
katkı sağlayacak faaliyetlerde de bulunuyoruz. Göreve 
geldiğimizde deklare ettiğimiz TBYM 2023 vizyon 
belgemizde de belirttiğimiz hedefler doğrultusunda 
sizlerin desteği ile emin adımlarla ilerliyoruz. 
Kurucularımızın ve siz üyelerimizin bizleri 
görevlendirdiği gibi sektörel problemleri hükümet ve 
yetkililer nezdinde dile getiriyoruz, çözüm önerileri 
sunuyoruz, takip ediyoruz ve sonuçlandırıyoruz. 

Yönetim kulumuzun göreve geldiği günden bu güne 
geçen zaman zarfında arama ve el koyma kararları 
kapsamında toplam adet 321 işlem yapılmıştır. 
717.360 adet korsan kitap, 747.850 adet forma, 6.281 
adet metal kalıp, 101.100 adet kitap kapağı, 2.200 adet 
sahte bandrol, 48 adet matbaa makinesi ve 146 adet 
sabit disk ve bellek olmak üzere toplam 1.575.486 adet 
materyal ele geçirilmiştir. Yine aynı dönemde dijital 
korsan yayın yapan 24 adet web sitesine Savcılıktan 
erişimin engellenmesi kararı alınarak kapatılması 
sağlanmıştır. Ayrıca 7 adet web sitenin de yasa dışı 
korsan faaliyetlerini sona erdirmeleri için gerekli 
işlemler yapılmıştır. 2573 internet bağlantı linki ile 
ilgili uyar kaldır mekanizması işletilerek üyelerimize 
ait eserlerin dijital korsan içerikleri kaldırılmıştır. 

Ayrıca fotokopi korsanının bir hak ihlali olduğunu 
anlatan ve bu suçun önlenmesi için eğitim kurumları 
ve çevrelerindeki izinsiz fotokopiyle etkin mücadele 
edebilmek için 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne resmi 
yazılar gönderilmiştir.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ilgili dönemde 
yetki belgesi veren üyelerinin taraf olduğu yeni 362 
ceza davasına ve 189 soruşturma dosyasına şikâyetçi 
ve müdahil sıfatıyla katılmıştır. TBYM, sanıkların 
cezalandırılması adına üyelerinin haklarını hukuki ve 
cezai sürecin başından sonuna kadar takip edilmektedir. 
Korsanla mücadele çalışmalarımız fotokopiyi ve dijitali 
de kapsayacak şekilde devam ediyor.

Üyelerimizi yakından ilgilendiren bir diğer sevindirici 
gelişme ise özel indirimli kargo gönderilerine imkan 
kılan PTT anlaşması oldu. TBYM üyeleri rekabet 
avantajı getiren özel bir fiyat kategorisine alındı. Bu 



büyük imkan yenilenen sözleşmeler ile yıl sonuna 
kadar devam ettirilmiştir. Üyelerimize hayırlı olsun.

TBYM olarak düzenlediğimiz Uluslararası 
Profesyonel Yayıncılar Buluşması – İstanbul 
Fellowship 2020 senesinde 98 ülkeden 620 başvuru 
arasında 63 ülkeden toplamda 175 yayımcının 
başvurusu kabul edildi.  5. İstanbul Fellowship 2020 
Programına toplamda 265 yayımcı katılım gösterdi. 
Pandemiden önceki son yayıncılık uluslararası 
buluşması olacağını bilmiyorduk ama bu anlamda 
programın 2020 yılındaki önemi çok arttı.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından 
6.’sı düzenlenen “Uluslararası İstanbul Publishing 
Fellowship Program” 09-10-11 Mart 2021 tarihlerinde 
Grand Cevahir Otel’de gerçekleştirildi. Her yıl telif 
ve çeviri görüşmeleri yapmak amacıyla yabancı 
yayımcıları İstanbul’a getiren program, pandemi 
koşulları göz önünde bulundurularak bu yıl hibrit 
modelde yapılarak organizasyonda hem çevrim 
içi görüşmeler gerçekleştirildi hem de sınırlı 
sayıda katılımcı ile sağlık koşullarının sağlandığı 
fiziki görüşmeler yapıldı. Bu yıl 120 ülkeden 
869 başvuru gerçekleşirken İstanbul Publishing 
Fellowship Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda 60 ülkeden 345 yayımcının 
katılımı kabul edildi. Program kapsamında bu yıl 
ilk kez bir ülkenin yayıncılığının ve edebiyatının 
merkeze alınarak tematik bir şekilde işleneceği “odak 
ülke” çalışması yapıldı ve Azerbaycan konuk edildi. 
Türkçeden yabancı dillere telif alışverişini teşvik 
ederek sektörün gelişimine, kültürel iş birliğine ve 
tanıtımına katkıda bulunmak, telif çalışmalarını 
teşvik etmek ve başarıları ödüllendirmek amacıyla 
bu yıl ilk kez İstanbul Telif Ödülleri verildi. Buradan 
tekrar başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 
Valiliği, İstanbul Ticaret Odası, Basın Yayın Birliği ve 
tüm paydaş ve destekçilerimize ayrıca program tertip 
heyetimize teşekkür etmek istiyorum.

Daha önceki genel kurullarda sizden alınan Ortak 
Lisanslama Birliği kurma yetkisine istinaden yapılan 
çalışmalar ile Türkiye’de ilk kez 7 meslek birliği bir 
araya gelerek bir Protokol imzaladık. Üyelerimiz 
adına lisans geliri elde etmek adına çok önemli 
bir aşamayı da gerçekleştirmiş olduk. OLB olarak 
üniversite kütüphanelerinin lisanslanması adına bir 
çalıştay gerçekleştirdik. Ortak bir tarife yayınladık, 
ortak lisanslama sözleşmesi taslağı oluşturuldu, 
çalışma prensipleri belirlendi. Kurumsal yapı 
konusunda halen müzakereler devam etmektedir. 
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği olarak görüşümüz 
Türkiye’de lisanslamanın birlik içerisinde tüm yayıncı 

ve yazar meslek birlikleri ile birlikte yapılmasıdır. 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na beklediğimiz 
değişiklikler buna yüksek bir hız kazandıracaktır. Bu 
kapsamda kararlı çalışmalara devam edeceğiz.

Korsanla mücadele kapsamında bilinçlendirme adına 
gerçekleştirdiğimiz İstanbul geneli tüm ortaokul 
ve liselere yönelik resim yarışmamız başarı ile 
sonuçlandı. İkincisini gerçekleştirdiğimiz yarışma ile 
ödüle hak kazanan öğrenci ve okullarına ödüllerini 
bizzat takdim eden ve yarışmamıza destek olan İl 
Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’ya tekrar teşekkür 
ederiz. Artık yarışmamızın gelenekselleştiğini de 
memnuniyet ile belirtmek isterim.

Pandemi dönemindeki belirsizliklerin ve kapanmanın 
etkilerini en aza indirmek adına TBYM olarak 
derneğimiz ile birlikte bir dizi çalıştay düzenledik. 
Dini Yayıncılık Çalıştayı’mız, Çocuk Yayıncılığı 
Çalıştayı’mız ve Kültür Yayınları Çalıştayı’mız online 
katılıma açık olarak gerçekleştirildi. Birlikte olmanın 
zor zamanlarda kıymetini bir kez daha anladık.

Kanun çalışmalarında ve mevzuat değişikliklerinde 
yayıncılar lehine çalışmalarımız devam etti. Bu 
dönemde gerçekleşen ve meslek birliği olarak 
da yakından takip ettiğimiz boyama ve etkinlik 
kitaplarındaki KDV indirimi ve Af kanunda dışarıda 
kalan yayıncıların özel madde ile affa dahil edilmesi 
gibi gelişmeler sektörümüzün içinden geçtiği zor 
zamanlarda yayıncılara bir destek olmuş oldu. 
Sabit Fiyat Kanunu çalışmalarına da yoğun katkıda 
bulunduk ve kanun taslağımız diğer yayıncı dernek 
ve birlikleri ile birlikte bakana teslim edildi. Diğer 
yandan eğitim yayıncılarının problemlerini de 
muhattaplarımıza Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak 
üzere anlattık, anlatmaya devam etmeliyiz. Kültür ve 
Turizm Bakanı ve yardımcıları başta olmak üzere Telif 
Hakları Genel Müdürü ve Kütüphaneler Yayımlar 
Genel Müdürü ziyaretlerimizde de sektör sorunlarını 
dile getirdik çözüm yollarını değerlendirdik.

Tüm bu çalışmalarda ve sayamadığım pek çok 
hizmette bizleri her zaman destekleyen siz 
üyelerimize yönetim kurulumuz adına içten 
teşekkürlerimi sunarım. 

Mustafa Doğru
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı
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TBYM 7. Olağan Genel Kurulunu Yaptı
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği 
(TBYM) 7. Olağan Genel Kurulu 23 Mart 

2019 Cumartesi günü Marmara İlahiyat Fakül-
tesi’nde gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ünal’ın gün-
dem maddeleri okumasıyla başlayan toplantı 
Dönemin Yönetim Kurulu üyelerinin yaptığı 
faaliyetler sinevizyon eşliğinde katılımcılara 
aktarıldı.

Programın başında kısa bir selamlama ko-
nuşması yapan İstanbul Ticaret Odası Başkan 
Vekili İsrafil Kuralay, YAYFED Başkanı Münir 
Üstün, YAYBİR Başkanı Mustafa Aksoy, Basın 
Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, Sudan 
Yayıncılar Birliği Başkanı Hasan El Abbas iyi 
dileklerini dile getirdiler.

Protokol konuşmalarının ardından divan heye-
ti seçimine geçildi. TBYM kurul üyelerine veri-
len teklife istinaden Divan Başkanlığına İsrafil 
Kuralay, Üyeliğe ise Adem Saydan ve Neslihan 
Kurt Özçetin getirildi.

Divan Heyeti seçiminin ardından TBYM 
Yönetim Kurulu faaliyetlerini anlatan konuş-
masını yapan TBYM Başkanı Mustafa Doğru, 
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’nin üye 
sayısı ve üyelerinin ürettiği kitap adedi bakı-

mından yayıncılık sektöründe Türkiye’nin en 
büyük meslek birliği olduğuna dikkat çekerek 
“TBYM’nin en önemli gücü, yayıncılığı aşkla 
ve şevkle yapan siz değerli üyeleridir. TBYM, 
bu sorumluluğun bilinci ile çalışmalarına hız 
kesmeden devam etmektedir” dedi.

Telif haklarının korunması, ihlallerinin en-
gellenmesi çalışmalarının yanı sıra yayıncılık 
mesleğinin önündeki engellerin kaldırılması ve 
sektörün büyümesine katkı sağlayacak faaliyet-
lerde de bulunduklarının altını çizen Başkan 
Mustafa Doğru, Türkiye’de ilk kez 7 meslek 
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birliğinin bir araya gelerek üyelerin lisans geliri 
elde etmeleri için “Ortak Lisanslama Platfor-
mu” kurma yetkisine istinaden yapılan çalış-
malar ile bir protokol imzaladıklarını kaydetti.

Sözlerinin devamında PTT ile özel indirimli 
kargo gönderilerine imkan kılan anlaşma yap-
tıklarını da ifade eden Başkan Mustafa Doğru, 
“Bu anlaşma ile TBYM üyeleri özel bir fiyat 
kategorisine alındı. Bu büyük imkan sektörü-
müze ve üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

26-27-28 Şubatta dördüncüsü düzenlenen 
Uluslararası İstanbul Fellowship programı 
hakkında da katılımcıları bilgilendiren Başkan 
Mustafa Doğru, 72 ülkeden gelen 191’i yabancı 
ve 95’i yerli yayımcı ile 3 gün boyunca 3.000’e 
varan randevulu görüşme ve 1.000’den fazla ön 
anlaşması yapılan kitap ile tüm zamanların en 
başarılı buluşması olduğunun altını çizdi.

Konuşmasında 20 Ekim 2018-22 Mart 2019 dö-
nemi Faaliyet Raporunu özetleyen Başkan Musta-
fa Doğru, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne, İstanbul Ticaret Oda-
sı’na, Basın Yayın Birliği’ne ve tüm katılımcılara 
desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Mustafa Doğru’nun konuşmasının ardın-
dan Denetim Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Teknik 
Bilim Kurulu, muhammen bütçe ve mali raporla-

rının okunmasının ardından Genel Kurul Üyeleri 
tarafından oybirliğiyle ibra edildi.

Genel Kurul kararı gerektiren konuların görü-
şülmesi maddesinde, 26 Mart 2011 tarihinde 
yapılan Olağan Genel Kurul’unda 12 TL olarak 
kararlaştırılan yıllık ödentinin 24 TL’ye çıkarıl-
ması teklifi ve görüşülmesi talebi Divan Baş-
kanlığına sunuldu. Sunulan teklif Genel Kurul 
üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Ardından Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği 
İstişare Komisyonu’nda yer alacak heyet üyesi 
olarak Erhan Erken, Hasan Hüseyin Doğru, 
Hüseyin Kader, İsrafil Kuralay, Hasan Güneş, 
Mehmet Develioğlu, Melike Günyüz, Cevat 
Özkaya ve Ramazan Apaydın’ın seçilmesi teklif 
ve talebi okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin bir sonraki maddesi olan YAYFED 
Genel Kurulunda Türkiye Basım Yayın Meslek 
Birliği’ni temsil edecek delegelerin belirlenme-
sine geçildi. Ve teklif edilen 112 isimden oluşan 
liste oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) 7. 
Olağan Genel Kurulu gündemi seçim işlem-
leriyle devam etti. Yönetim Kurulu, Denetle-
me Kurulu, Teknik Bilim Kurulu ve Haysiyet 
Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi sürecine 
geçildi.
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- Mustafa Doğru
- Mehmet Burhan Genç
- Fikret Arslan
- M. Hamidullah Ağırakça
- Adem Koşkulu
- Şamil Kömürcü
- M. Recai Başpehlivan
- Yusuf Ünal
- Yunus Erdem

Yönetim Kurulu 
Asıl Üyeler

(9 üye)

- Ramazan Oktay
- Yasin Uğraş
- A. Sena Sezgin
- Hüseyin Yayla
- Mehmet İnan
- Cezmi Akgül
- Nevzat Argun
- Salih Zeki Meriç
- Ekrem Şahin

Yönetim Kurulu 
Yedek Üyeler

(9 üye)

- Münir Üstün
- Süleyman Bayrak
- Elmas Esra Ceceli

Denetleme Kurulu 
Asıl Üyeler

(3 üye)

- Mehmet Ali Uçma
- Nebi Can
- Asım Uysal

Denetleme Kurulu 
Yedek Üyeler

(3 üye)

- Gökçe Eser
- Ünsal Ünlü
- Erdal Kanmaz

Teknik-Bilim 
Kurulu Asıl Üyeler

(3 üye)

- Ali Kahraman
- Ahmet Fatih Gökdağ
- Selman Yıldırım

Teknik-Bilim Kurulu 
Yedek Üyeler

(3 üye)

- Hasan Hüseyin Doğru
- Hasan Güneş
- Gazi Altun

Haysiyet Kurulu 
Asıl Üyeler

(3 üye)

- Ahmed Kasım Fidan
- Erdal Cesar
- Mekke Yassıkaya

Haysiyet Kurulu 
Yedek Üyeler

(3 üye)

Seçim sonucunda aşağıdaki isimler göreve geldi:
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EMEK 
HIRSIZLARIYLA 
MÜCADELE
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Korsan Kitapla Mücadele Çalışmaları
Bandrol; fikir ve sanat eserlerinin izinsiz 
çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin 

önlenmesi amacıyla, eserlerin çoğaltılmış nüs-
haları ile süreli olmayan yayınların üzerine ya-
pıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve ya-
pıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren 
nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özel-
likli bir güvenlik etiketidir.

Eserlerde Bandrol Zorunluluğu; 5846 sayılı 
FSEK 81. maddesi uyarınca süreli olmayan ya-
yınlara çoğaltılmayı takiben sevkiyattan önce 
muhakkak bandrol yapıştırılmasının zorunlu-
dur. Bandrolün amacı; eser ve hak sahiplerinin 
haklarının takip edilmesini sağlamak ve hak ih-
lalleriyle mücadele etmektir.

Bandrol yükümlülüğüne aykırı ya da bandrol-
süz eseri çoğaltıp satışa arz eden, satan, dağıtan 
veya ticari amaçla satan ya da kabul eden kişiler 
hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 
beşbin güne kadar adli para cezası düzenlen-
miş olup yayınevlerinin matbaadan gelen eser-
ler içerisinde bandrolsüz olanları tespit ederek 
ayırmaları önem arz etmektedir. 

81 ildeki Denetim Komisyonları bandrollenmesi 
zorunlu nüshaların bandrollü olup olmadıklarını 
resen denetleyebilir. Yani arama ve el koyma kara-
rına gerek olmadan bandrol incelemesi yapabilir-
ler. Meslek Birliğimiz, 81 ildeki bu denetim komis-
yonları ile irtibat halinde olup ihbarları doğrudan 
kendilerine iletmekte ve şüpheliler hakkında işlem 
yapılmasını sağlamaktadır.

Sahte bandrolün kullanımı kanunda suç olarak 
belirtilmiş ve cezası daha ağır olarak düzenlen-
miştir. Sahte bandrol üreten, satışa araz eden, 
satan, dağıtan, satın alan, kabul eden ve kulla-
nan kişi için 3 yıldan 7 yıla kadar hapis, beş bin 
güne kadar da adli para cezası uygulanmaktadır.

Yetkisiz Kişiye Bandrol Sağlama suçuna ise, 
eserleri için aldıkları bandrollerin, yetkisiz ki-
şilerinin eline geçmesi ve bu bandrollerin başka 

eserlerde kullanılması durumunda ceza veril-
mektedir.

Yukarıda saydığımız bandrol suçlarına müstenid 
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ilgili dö-
nemde yetki belgesi veren üyelerinin taraf ol-
duğu yeni 362 ceza davasına ve 189 soruşturma 
dosyasına şikâyetçi ve müdahil sıfatıyla katıla-
rak, üyelerinin haklarını hukuki ve cezai süre-
cin başından sonuna kadar takip ederek sanık-
ların cezalandırılmasını sağlanmıştır. Meslek 
Birliğimiz yürüttüğü mücadelede uzlaşma geliri 
elde etmek adına şüpheli ve sanıklarla uzlaşma-
mış ve şikâyetinden ve müdahillik taleplerinden 
vazgeçmeyerek ödün vermemiştir.

Korsan kitapla mücadele kapsamında yürü-
tülen bandrol suçları: FSEK m.81 ile m.71 bir 
arada işlenmektedir. FSEK m.81 kapsamında-
ki suç; re’sen cezalandırılan kamu suçu olup 
uzlaşma kapsamında da değildir. FSEK m.71 
kapsamında uzlaşmaya gidilmesi korsancıları 
cesaretlendirmekte ve uğranılan zararı tazmin 
dahi edememektedir. Devletin vergi kaybından, 
kayıt dışı işgücüne kadar dolaylı nice kamu za-
rarına sebep olmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde de belirtil-
diği üzere korsanla etkin mücadele kapsamında 
kamu davasında nitelikli halden ceza verilmesiy-
le yetinilmeyerek, şikâyetimizin devamı ile ceza-
lardan artırım yapılmasının sağlandığı, aynı fiili 
işleyen sanıklar arasında şikâyetten vazgeçilerek 
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cezaların uygulanmasında eşitlik ilkesinin zarar 
görmemesi ve cezaların caydırıcılığının artırılma-
sı amaçlanmış ve uzlaşmaya gidilmemiştir. 

Arama ve el koyma kararları kapsamında 
toplam adet 321 işlem yapılmıştır. 717.360 
adet korsan kitap, 747.850 forma, 6.281 metal 
kalıp, 101.100 adet kitap kapağı, 2.200 sah-
te bandrol, 48 matbaa makinesi ve 146 adet 
harddisk ve flaş bellek olmak üzere toplam 
1.575.486 materyal ele geçirilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın korsan kitaptaki kayıt 
dışının önüne geçebilmeleri için yetkili birim-
lerinin/personellerinin il denetim komisyonu 
tarafından yapılan denetimlere fiilen iştirak et-
melerinin sağlanması ve böylelikle korsancılara 
vergi kaçırmaktan ve sigortasız işçi çalıştırmak-
tan ayrıca idari para cezası kesmelerinin sağlan-
ması teşvik edilerek bu alandaki vergi kaybının 
önlenmesi ve istihdamın artırılması için gerekli 
girişimlerde bulunulmuştur.

İstanbul İl Denetim Komisyonu faaliyetlerinde 
kullanılmak iki binek araç kiralanarak valilik 
makamı ile tahsisi yapılmıştır. Farklı İl Emni-
yet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fik-
ri Mülkiyet Suçları Büro Amirlikleri ziyaretleri 
düzenlenmiştir. 

Suç eşyalarının depolanması ile ilgili yaşanan 
sorunlara çözüme kavuşması için gerekli giri-
şimler de bulunuldu. Ayrıca bu yönde yönetme-
lik değişikliği yapılması sağlandı.

Dijital Korsanla Mücadele
 Birliğimiz tarafından Korona salgını ne-
deniyle Türkiye’de dijital yayıncılık ala-

nında yapılan çalışmalar, mevcut veriler ve ya-
şanan sorunlar çerçevesinde: e-kitap korsanlığı, 
kullanıcı eğilimleri, sektöre etkileri ve telif hak-
kı ihlali gerçekleştiren sitelere karşı yürütülme-
si gereken çalışmalara ağırlık verilmiştir. Dijital 
alanda suç tespiti ve yasal süreçler yürütülmüş 
aynı zamanda da yargı sürecinde yaşanan so-
runlar dile getirilmiş ve özellikle nedenleri ve 
alınması gereken tedbirlerden bahsedilerek 
kamu kurum ve kuruluşları ile müzakereler de 
eş zamanlı sürdürülmüştür.

Dijital korsan yayın yapan 24 adet web site-
sine Savcılıktan erişimin engellenmesi kararı 
alınarak kapatılması sağlanmıştır. Ayrıca 7 
adet web sitenin de yasa dışı korsan faaliyet-
lerini sona erdirmeleri için gerekli işlemler 

yapılmıştır. 2573 url linki ile ilgili uyar kaldır 
mekanizması işletilerek üyelerimize ait eser-
lerin dijital korsan içerikleri kaldırılmıştır. 
Ayrıca sosyal medya üzerinden korsan kitap 
paylaşımı, korsan sesli kitap ve video paylaşımı, 
yapan kişilerin ve grupların paylaşımları kapa-
tılması sağlanmaktadır.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğimiz; Scribd 
gibi yasal e-kitap platformunu uyar kaldır me-
kanizmasına uymakta geciktiği için erişimini 
engellemiştir. Bunun üzerine bu uluslararası 
e-kitap satış mecrası ülkemizde kendini temsil 
ettirmek için hukukçu tayin etmiştir. Birliğimiz 
ile aylar süren yoğun müzakereler sonrası kor-
sanla etkin mücadele etmek adına: Scribd plat-
formunda, TBYM ve/veya üyelerinin hak sahibi 
olduğu eserlerin TBYM ve üyelerinin muvafakati 
bulunmadan platforma yüklendiği iddia edilmesi 
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halinde olası bir fikri hak ihlalini önlemek adına 
söz konusu eserlerin Scribd platformundan hız-
lı bir şekilde kaldırılması ve bu eserlerin Scribd 
platformuna yüklenmesinin önlenmesi amacıy-
la gerekli özeni göstermesi ve azami tedbirlerin 
alması konusunda ortak bir bildirim yöntemi ve 
önleyici tedbirler alması ile ilgili yöntemleri be-
lirlenerek imza altına alınmıştır. 

Yine değerli üyelerimize yeni bir satış kana-
lı oluşturabilmek adına Scribd ile çalışıp Book 
ID sistemine dâhil olmak istediklerinde gerekli 
prosedürden haberdar olarak prosedürleri ta-
mamlayarak ve isterlerse eserlerini sisteme yük-
leyebilmelerine imkan sunulmaktadır.

Üniversitelerde ve Okullarda Korsan Kitapla Mücade
 Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği olarak; 
pandemi nedeniyle üyelerimize ait eserle-

rin hukuka aykırı pdf ve dijital formatlarının 
korsan olarak üniversitelerde öğrencilere kullan-
dırılması, öğrencilere dijital olarak gönderilmesi 
ya da dijital korsan siteleri üzerinden kullanma-
larının tavsiye edilmesi, duyurulması ve/veya 
paylaşılması, hak sahibinin izni ve onayı olma-
dan kati suretle hak ihlali olduğuna dair Yüksek 
Öğretim Kurumuna bağlı olan tüm kurum ve 
kuruluşlardaki izinsiz kullanımlara ve kopyala-
malara engel olmak üzere gerek fotokopi ile ço-
ğaltma gerekse dijital korsan kullanımları açısın-
dan gerekli yazılı uyarıları yapmalarını, 
üniversitelerin azami önlemleri almalarını sağla-
malarını ve ihlal yaptığı tespit edilenler hakkında 
Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK’ün) soruştur-
ma başlatmasını 6 Ekim 2020 tarihli Üsküdar 17. 
Noterliği 42155 yevmiye numarası ile ihtar ettik.

Ayrıca yine Birliğimiz Ankara Üniversitesine, 
kendilerine bağlı olan fakülte ve enstitülerin-
de izinsiz kullanımlara ve kopyalamalara engel 
olmak üzere gerek fotokopi ile çoğaltma gerek-
se dijital korsan kullanımları açısından gerekli 
yazılı uyarıları yapmalarını, azami önlemleri 
almalarını sağlamalarını ve ihlal yaptığı tespit 
edilenler hakkında soruşturma başlatmalarını, 

ivedilikle ihlalleri sona erdirmelerini ve bu ko-
nuda Birliğimize bilgi verilmesini 6 Ekim 2020 
tarihli Üsküdar 17. Noterliği 42154 yevmiye nu-
marası ile noterden ihtar ettik.

Bu ihlallere karşı yargı yollarına Birliğimiz tara-
fından başvurulmakla beraber Yüksek Öğretim 
Kurumu’na, Üniversitelere ve de Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı okullara fotokopi korsanı ve 
korsan dijital kitap paylaşımları ile ilgili ihtarlar 
gönderilerek yasa dışı paylaşımlar sona erdiril-
miştir ve paylaşımları yaptığı tespit edilenler 
hakkında soruşturma başlatılması sağlanmıştır.
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Fotokopi korsanıyla mücadele kapsamında 
yasal uyarı metinleri hazırlanmıştır. Bu uyarı 
metni üye yayınevlerimize, çalıştıkları bayi-
lere ve dağıtım firmalarına, Türkiye’deki tüm 
kitapçılara gönderilen kitap kolileri içerisine 
konularak gönderilmesi sağlanarak üye yayı-
nevlerimiz ile işbirliği içerisinde ülke gene-

linde farkındalık çalışması yürütülmüştür.

Ayrıca fotokopi korsanının bir hak ihlali ol-
duğunu anlatan ve bu suçun önlenmesi için 
eğitim kurumları ve çevrelerindeki izinsiz fo-
tokopiyle etkin mücadele edebilmek için 81 İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne resmi yazılar gön-
derilmiştir.

Online Alışveriş Sitelerindeki Korsan Kitap Satışlarına Dair
 Elektronik ticaret alanında faaliyet göste-
ren online alışveriş sitelerinde, fikri hak 

ihlallerine yol açan korsan kitap satışların art-
ması üzerine Birliğimiz tarafından gerekli ihtar-
lar yetkililerine gönderilerek bu mecralarda 
korsan kitap satışlarının engellenmesi, ihlalleri-
nin durdurulması ve önlenmesi için e gerekli 
girişimlerde bulunulmuştur.

Online satış kanallarının hukuk departmanları 
ile Birliğimiz hukuk müşavirliği arasında görüş-
meler yapılmış akabinde bilgi havuzu oluşturul-
muştur. Doğrudan irtibat sağlanarak daha hızlı 
ve etkin sonuçlar alınmıştır. 

Meslek Birliğimiz üyeleri adına deliller topla-
narak online alışveriş sitelerine uyar ve kaldır 
prensibi doğrultusunda fikri mülkiyet ihlalle-
rine dönük yasal bildirimleri göndermekte ve 
neticesinde ilgili korsan satıcılar/satışlar black 
liste alınarak sanal pazar yerlerindeki satışları 
ivedikle durdurulmaktadır. Suç işleyenler hak-
kında da ayrıca yasal işlemler başlatılmakta ve 
takip edilmektedir. 

Online alışveriş sitelerinin, fikri hak ihlaline se-
bep olan satıcılara ve satışlarına ilişkin gerçek 
bilgi sahibi olduktan sonra onların suç teşkil 
eden bu faaliyetlerine göz yummaları veya bu 
fiillere kasıtlı olarak iştirak etmeleri durumun-
da ya da hak sahiplerince veya ilgili taraflarca 
usulüne uygun uyarılmalarına rağmen hareke-
te geçmemeleri durumunda sorumlu oldukları 
aşikârdır.

Online satış kanallarındaki korsana karşı kalıcı 
ve kesin çözümler üretmek için ve alternatif çö-

züm yolları geliştirmek için Telif Hakları Genel 
Müdürlüğü ile de müzakereler yapılmaktadır.

İhlallerin önlenmesi için de online alışveriş site-
lerinde, kitap satışı yapabilmeleri için satıcılara 
sertifika bulundurma zorunluluğu getirilmesini 
ve sözleşmelerine buna dair ek yükümlülükler 
düzenlenmesi talep edilmiştir. Online alışveriş 
siteleri bunun üzerine kitap satışı yapan ma-
ğazalardan bu sertifikaları talep etmeye başla-
mıştır. Ayrıca yine bu online alış veriş siteleri 
üzerinden satış yapan mecraların fatura düzen-
lemedikleri ikazı da yapılmıştır. Bunun üzeri-
ne satışı yapılan kitaplara dair bu mecralardan 
faturalar istenmeye başlanmıştır. Ayrıca kuşku 
duyulan satıcıların gönderim yaptıkları kitap-
ların bandrolleri TEHAKSİS siteminden sor-
gulatılması ve usulüne uygun yasal nüshaların 
gönderimi yapılması için teknik ek tedbirlerin 
tatbik edilmesi planlanmaktadır.
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Telif Haklarının Geliştirilmesi, Telif Farkındalığının ve Bilinirliğinin Güçlendirilmesi 
Çalışmaları Kapsamında Yapılanlar 

 Korsanla mücadele kapsamında farkın-
dalık kampanyası başlatılarak Korsana 

Hayır Resim Yarışması düzenlenmiştir. Türkiye 
Basım Yayın Meslek Birliği’nin projelendirdiği 
ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün des-
teklediği telif hakları bilincinin geliştirilmesi ve 
korsanla mücadele kapsamında kitabın bir de-
ğer olduğunun fark edilmesi için İstanbul’un 39 
ilçesindeki tüm ortaokul ve lise okullarında eği-
tim ve öğretim gören öğrencilere yönelik “Kor-
san Kitaba Hayır Resim Yarışması” düzenlene-
rek kitap okumayı seven ve kitaba değer veren 
öğrencilere yaratıcı fikirler geliştirerek bu çer-
çevede resimler çizerek farklı bakış açılarını 
görsel olarak ifade edebilme imkânı sunuldu.

Yarışmayla İstanbul’un 39 ilçesindeki ortaokul 
ve lise öğrencilerine ülkemizin sürdürülebilir 
kültür ekonomisine sahip olması için korsan 
kitabın emek hırsızlığı olduğu, yol açtığı zarar-
ların boyutları ve telif hakları farkındalıkları ka-
zandırılması amaçlanmaktadır.

Telif bilincinin geliştiril-
mesinde İstanbul ili mer-
kezli uygulanan bu proje 
kapsamında fiziki korsan, 
fotokopi korsanı ve dijital 
korsan türleri, bu korsan-
ların nasıl tespit edilebi-
leceği ve nasıl önlenebile-
ceği konusunda ortaokul 
ve lise öğrencileri bilgi 
sahibi olarak ve telif hak-
ları hususunda duyarlılık 
kazanmaları sağlanmak-
tır. Bu projemizle, korsan 
kitap satmanın kanunen 
bir suç olduğu, almanın 
ise suça ortak olmak an-
lamına geldiği bilincini 
vermeyi ve bu sorunun 

ülke ekonomisinde açtığı tahribatı da ortaya çı-
karmaktayız.

İki yıldır düzenlenen yarışmanın ödül töreni ve 
sergisi Uluslararası Avrasya Kitap Fuarı’nda ve 
İstanbul Publishing Fellowship Programı’nda 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürünün katılımı ile 
düzenlendi. Yarışmada dereceye hak kazanan 
okulların kütüphanelerine kitap hediye edildi. 
Sergilenen resimlerin yer aldığı takvimler bas-
tırıldı. Sergiler düzenlendi. 

Geleneksel hale getirilen resim yarışmasına 
2020 yılında liseler arası animasyon yarışması 
da eklenerek kapsamı genişletilmiştir. 

Farkındalık çalışması kapsamında basılan tak-
vimler, korsan ihbar numarasının yer aldığı ka-
lemler ve bloknotlar ülke genelinde dağıtıldı. 
Telif haklarının uygulanması, güçlendirilmesi ve 
farkındalık oluşturulması kapsamında ‘Korsanı 
Kitabından Çıkar’, ‘Fikir ve emeği hiçe sayarak 
kazanç elde edilen “korsan” kitapları almak da 
okumak da bu suça ortak olmaktır’ sloganları ile 
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7/24 hizmet veren korsan ihbar hattımızın (0530 
580 77 99) yazılı olduğu takvimler her yıl olduğu 
gibi 2020 yılında da bastırılarak dağıtıldı.

Ortaokul 6. sınıf sosyal bilgiler derslerine online 
katılım sağlanarak, telif hakları hakkında bilgi-
ler verilmiş ve korsana karşı bilinç ve duyarlılık 
oluşturulmuştur. Anadolu’da öğrencilerin telif 
farkındalığı kazanması için korsana hayır kitap 
defterleri dağıtılmıştır.

Birliğimiz sosyal medya sayfalarından da belirli 
periyotlarda korsana karşı bilinçlendirme me-
sajları paylaşılmaktadır. Ayrıca yayımcılık sek-
tör süreli yayınlarına telif farkındalığı reklamla-
rı yayınlatılmaktadır.

Arap Yayıncılar Birliği yetkililerine korsanla 
mücadele kapsamında uygulamalarımız ve mü-
cadelemiz kapsamında sunumlar yapılarak bilgi 
ve tecrübelerimiz aktarıldı.

Arap Yayıncılar Birliği’nin başlatmış oldukları 
korsanla mücadele kampanyasına destek olmak 
ve işbirliği sağlamak amacıyla nasıl bir strateji 
ve eylem planı hazırlamaları gerektiği hususun-
da Birliğimizin korsanla mücadele çalışmaları 
hakkında kendilerine brifing verilmiştir. Birli-
ğimizin hukuki mücadeleleri ve farkındalık ça-
lışmaları hakkında kitapçık hazırlanarak tecrü-
be, bilgi ve birikimlerimiz aktarılarak yapılacak 
işbirlikleri hakkında bilgi verildi.

Marekeş Anlaşması
 Marakeş Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair Kanun Teklifi 

20.03.2021 tarihli 31429 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) Ek m. 11’de 
ile düzenlenen engelli istisnasının, Resmi Gazete-
de yayınlanarak onaylanan Marakeş Anlaşması 
hükümleri arasında bazı farklılıklar vardır.

Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nın m. 90/son 
fıkrası hükmüne göre, 
usulüne uygun yürür-
lüğe konulmuş millet-
lerarası anlaşmalar ka-
nun hükmündedir. Yine 
usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin mil-
letlerarası anlaşmalarla 
kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içerme-
si nedeniyle çıka bilecek 
uyuşmazlıklarda milletle-
rarası anlaşma hükümleri 

esas alınır. Bu nedenle, FSEK Ek m. 11, Marakeş 
Anlaşması’na uyumlu hale getirilmediği sürece 
ihtilaflar mahkemeler önüne geldiğinde Mara-
keş Anlaşması uyarınca karar verilecektir.

FSEK Ek madde 11 hükmü 2004’den beri yü-
rürlüktedir. Bu iki düzenlemenin mukayesesi ve 
uygulamada yapılması gerekenler ile ilgili üye-
lerimiz bilgilendirilmiştir.
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Kitap İthalatı ve İhracatı ile İlgili Çalışmalar
 İthal kitap yayıncılığı yapan ve yabancı uy-
ruklu Türkiye’de faaliyet gösteren üyelerimi-

ze meslek içi eğitim verilerek bandrol uygulaması 
prosedürler hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca 
Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve 
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ortak toplantı-
lar gerçekleştirerek Türkiye’de faaliyet gösteren ya-
bancı yayıncının kitap yayınlarken bandrol uygu-
lamasına dair eğitimden geçirilmeleri, ithal 
bandrol alım süreçleri ve bu süreçlerdeki hukuki 
sorumluluklar ele alınmıştır. Yurtdışından ithal 
kitap getirme usulleri-
nin yanı sıra bu ithal 
edilen kitaplara nasıl ve 
kimlerin hangi şartlarda 
bandrol alabileceği ve 
sorumluluklarının neler 
olduğu anlatılmaktadır. 
Ayrıca son zamanlarda 
Birliğimiz tarafından 
gerçekleştirilen İstan-
bul’daki korsan matbaa 
baskınlarında Arapça 
ders kitaplarının ele ge-
çirildiğine dikkat çekile-
rek, korsan kitap üreti-
minin İngilizce gibi Arapça kitaplarını da 
etkileyeceğine dair uyarılar yapılmıştır. 5 milyona 
yakın Arap nüfusun kitap teminini korsan kitap-
lardan değil yasal ve yetkili kitap satış mecraların-
dan almaları ve telif farkındalıklarının artırılması 
için yapılması gerekenler anlatılmıştır. Yine Birli-
ğimiz tarafından Gaziantep ve Hatay olmak üzere 
güney illerinde yapılan Arapça korsan kitap ope-
rasyonlarımız anlatılmıştır. 

Son yıllarda yaşanan kitap ithalatı ve ihracatındaki 
önemli artış nedeniyle gümrük işlemleri esnasın-
da karşılaşılan sorunların ele alındığı “Gümrük İş-
lemleri ve Bandrol Uygulaması” konulu bir eğitim 
Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Telif Akademisi, 
Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü ile birlikte dü-
zenlendi. İthal kitaplarda bandrol uygulamasının 

yaygınlaştırılması ve telif haklarının güçlendiril-
mesi ve geliştirilmesine yönelik bilgilerin de akta-
rıldığı programda Kültür ve Turizm Uzmanı Olcay 
Hayta “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
Kapsamında Bandrol Uygulaması” ve Gümrük 
Müdürü Şenol Alkan da “Kitap İthalatı Ve İhra-
catında Gümrük İşlemleri” başlıklı sunumları ile 
aydınlatıcı bilgiler verdiler.

Yurt dışına telif satışı yapmak isteyen yayıncıla-
ra telif sözleşmeleri ve uygulamaları hakkında 
eğitim verilmiştir. 

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) 
“Telif Hakları ve Uluslararası Telif Pazarı 
Eğitimleri” semineri düzenlendi. Telif Hak-
ları Anlaşmaları ve Uluslararası Uygulama-
lar başlıklı eğitimde telif haklarının tarih-
çesi, Türkiye’deki telif hakları, yayımcılıkta 
telif sözleşmeleri ve uygulamaları, mevzuat, 
Yargıtay kararları, anlaşma yapılırken dikkat 
edilmesi gereken hususlar ve örnek sözleşme-
ler üzerinden yabancı yayımcılar ile yapılacak 
telif sözleşmeleri anlatıldı.

İthal yayınlara ve prind on demand yayınlara 
bandrol konusunda sektörün beklentileri ve 
karşılaştığı sorunların çözümü için gerekli giri-
şimlerde bulunularak uygulamaya dönük mev-
zuat değişikliği yapılması sağlanmıştır.



1 81 8

Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Yönetmeliği
 Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belge-
si Hakkında Yönetmelik 7.11.2020 tarihli 

31297 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 1 
Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu deği-
şiklikle 2014/26 sayılı 
AB Direktifi ile uyum, 
meslek birliği ve hak 
sahibi arasında denge-
li bir ilişki kurulması 
amaçlanmaktadır.

Yönetmelikte yetki 
belgesine dair ilke-
ler, yetki belgesinde 
bulunması gereken 
unsurlar, meslek bir-
likleri ve hak sahip-
lerinin hak ve yü-
kümlülükleri, yetki 
belgesinin feshi ha-
linde oluşacak hu-

kuki durumlar yeniden düzenlendi. Konuyla 
ilgili üyelerimize bilgilendirmeler yapılmış ve 
yönetmeliğe uygun yetki belgemiz revize edil-
miştir.

Bandrol Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Değişikliği
 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanu-
nunun 81. maddesi kapsamında zorunlu 

olan ve korsanla mücadele edebilmek için 
önemli fayda sağlayan, korsanlığı önleyen ve 
aynı zamanda hak sahibinin tespiti ve basılan 
eser sayılarının takibini sağlayan bandrol uygu-
lamasını ve il denetim komisyonlarının faaliyet-
lerinin usul ve esaslarını düzenleyen “Bandrol 
Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik” 14.01.2021 tarihli ve 31364 sayılı Res-
mi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bandrol uygulamasının geliştirilmesi, uygu-
lamada yaşanan sorunların çözüme kavuştu-
rulması, bandrol temini prosedürlerinin ve 
belgelerinin sadeleştirilmesi ve İl Denetim Ko-
misyonlarının korsanla mücadele kapsamında 

etkinliğinin arttırılması amacıyla Yönetmelik’te 
yapılan değişiklikler hakkında üyelerimiz bilgi-
lendirilmiştir.
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Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu Açısından Dava Şartı Arabuluculuk
 19 Aralık 2018 tarihli 30630 sayılı Resmi 
Gazete ile yayınlanan 7155 Sayılı Abone-

lik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacak-
larına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hak-
kında Kanunla konusu bir miktar para alacağı 
ve tazminat olan ticari davalarda, arabuluculu-
ğa başvurmak dava şartı kabul edildi. Bu düzen-
leme 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girdi.

7155 sayılı Kanunla öngörülen düzenleme TTK 
m. 4 ve diğer kanunlarda belirtilen ticari dava-
lar için öngörüldü. Her ne kadar ticari davalar 
için öngörülmüş bir düzenleme gibi görünse de 
fikrî mülkiyet mevzuatından kaynaklı davalar 
da bu kapsamda yer almaktadır.

Zira 6602 Sayılı TTK m.4/1 hükmüne) göre, 
tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmak-
sızın fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta 
ve 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanununun yayın sözleşmesinden (BK. 487 ilâ 
501) doğan hukuk davaları ticari dava sayıl-
maktadır. Ancak herhangi bir ticari işletmeyi 
ilgilendirmeyen fikir ve sanat eserlerine ilişkin 
haklardan doğan davalar bundan istisnadır.

Yayıncı ve yapımcı gibi kişiler, ticari işletme-
yi ilgilendiren işlerle iştigal ettikleri için on-
ların açacakları ya da onlara açılacak fikir ve 
sanat eserleri ka-
nununa dayalı para 
alacağı ve tazminat 
alacakları için dava 
açılmadan önce ara-
buluculuğa başvu-
rulması zorunludur.

Sonuç olarak her 
hangi bir tereddüt-
te yer bırakmamak 
adına özel kanun 
olarak FSEK’te de 
özel bir düzenleme 
yapılması suretiyle 

yeknesaklık sağlanması gerektiği tarafımızdan 
yetkililere iletilmiştir.

Yönetim kulumuzun göreve geldiği günden 
bu güne geçen zaman zarfında;

Arama ve el koyma kararları kapsamında top-
lam adet 321 işlem yapılmıştır. 717.360 adet 
korsan kitap, 747.850 adet forma, 6.281 adet 
metal kalıp, 101.100 adet kitap kapağı, 2.200 
adet sahte bandrol, 48 adet matbaa makinesi 
ve 146 adet harddisk ve flaş bellek olmak üzere 
toplam 1.575.486 adet materyal ele geçirilmiştir. 
Yine aynı dönemde dijital korsan yayın yapan 
24 adet web sitesine Savcılıktan erişimin engel-
lenmesi kararı alınarak kapatılması sağlanmış-
tır. Ayrıca 7 adet web sitenin de yasa dışı korsan 
faaliyetlerini sona erdirmeleri için gerekli işlem-
ler yapılmıştır. 2573 url linki ile ilgili uyar kaldır 
mekanizması işletilerek üyelerimize ait eserle-
rin dijital korsan içerikleri kaldırılmıştır. Tür-
kiye Basım Yayın Meslek Birliği ilgili dönemde 
yetki belgesi veren üyelerinin taraf olduğu yeni 
362 ceza davasına ve 189 soruşturma dosyasına 
şikâyetçi ve müdahil sıfatıyla katılarak, üyeleri-
nin haklarını hukuki ve cezai sürecin başından 
sonuna kadar takip ederek sanıkların cezalandı-
rılmasını sağlanmaktadır.
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Sayılarla Korsanla Mücadele...
Arama ve El Koyma İşlemleri Dağılımı

Adana 1
Afyonkarahisar 1
Ankara 26
Aydın 2
Balıkesir 1
Batman 7
Bursa 3
Çanakkale 2
Çorum 2
Denizli 3
Eskişehir 2
Gaziantep 8
Hakkari 3
Hatay 4
Isparta 2
İstanbul 104
İzmir 12
Kahramanmaraş 35
Karaman 1
Kars 1
Kayseri 3
Kırıkkale 4
Kırşehir 1
Kocaeli 3
Konya 59
Malatya 1
Mersin 3
Muğla 1
Ordu 4
Sakarya 2
Sinop 1
Şanliurfa 1
Şirnak 1
Trabzon 5
Uşak 10
Van 2
 Toplam 321

Şikayetçi Olunan 
Yeni Savcılık Dosyaları Dağılımları

Ağrı 2
Akçaabat 2
Ankara 2
Ayvalık 32
Bakırköy 7
Batman 5
Bursa 1
Büyükçekmece 9
Çorlu 2
Didim (Yenihisar) 5
Diyarbakır 1
Düzce 3
Gemlik 1
Gölbaşı 1
Gölcük 4
İstanbul 10
İstanbul Anadolu 36
İzmir 33
Karaman 2
Karşıyaka 3
Küçükçekmece 14
Malatya 1
Manisa 2
Menemen 2
Sakarya 1
Simav 1
Sinop 1
Trabzon 3
Van 3
 Toplam 189
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Arama ve El Koyma 
Materyal Dağılımı

Müdahil Olunan Yeni Ceza Mahkeme 
Dosya Dağılımları

Adana 4
Akçaabat 4
Ankara 162
Ayvalık 2
Bafra 1
Bakırköy 46
Balıkesir 2
Bursa 2
Çorlu 1
Didim 1
Düzce 1
Edirne 1
Edremit 4
Elbistan 1
Emirdağ 1
Hatay 1
İstanbul 22
İstanbul Anadolu 31
İzmir 34
Karaman 5
Kayseri 3
Kuşadası 1
Malatya 6
Sakarya 9
Silifke 1
Sinop 1
Siirt 1
Sivas 1
Söke 2
Tokat 4
Trabzon 5
Van 2
 Toplam 362

321

48

747.850

6.281

717.360

101.601

146

2.200

Baskın Sayısı

Makine

Forma

Metal Kalıp

Korsan Kitap

Kitap Kapağı

Harddisk/Flash 
Bellek

Sahte Bandrol

Toplam -------- 1.575.486
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86.968 Adet Korsan Ürüne El Konuldu
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 18 Mart 2019 Pazarte-

si günü İstanbul ili Esenyurt ilçesine bulunan 
bir depoya yapılan baskında toplam 86.968 
adet korsan ürün ele geçirildi.

Büyükçekmece 3. Sulh Ceza hakimliğinin kor-
san ürünlere el konulması kararı ile Selahattin 
Eyyubi Mah. 1632. Sokak Esenyurt / İstanbul 
adresinde bulunan ve Ömer T. adlı kişiye ait 
olduğu anlaşılan depoya baskın düzenlendi.

Düzenlenen baskında; 4.000 adet bandrolsüz 
korsan kitap, 75.250 adet kitap forması, 7.450 
adet kitap kapağı, 260 adet metal kalıp, 3 adet 
ofset makinası, 2 adet katlama makinası, 2 adet 
kesme makinası ve 1 adet kapak takma maki-
nasına el konulmuştur.

5846 SKM nitelikte olduğu değerlendirilen 
toplam 86.968 adet korsan ürünler İl Denetim 
Komisyonu’nun depolarına kaldırılmış olup 
şüpheliler hakkında da yasal işlemler başlatıl-
mıştır. 

Beylikdüzü Korsan Depo Baskını
 İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 20 Mart 2019 Çar-

şamba günü İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde 
bulunan bir depoya yapılan baskında toplam 
3.455 adet korsan kitap ele geçirildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığının 
korsan ürünlere el konulması kararı ile Ya-
kuplu Mah. 90. Sok. Bodrum Kat Beylikdüzü 
/ İstanbul adresinde bulunan depoya baskın 
düzenlendi.

Necati G. adlı kişiye ait olduğu anlaşılan depo-
ya yapılan baskında çeşitli yayınevine ait koliler 
halinde çok sayıda korsan kitap ele geçirildi.

Ele geçirilen ve 5846 SKM nitelikte olduğu 
değerlendirilen toplam 3.455 adet korsan 
kitaplar İl Denetim Komisyonu’nun depolarına 
kaldırılmış olup şüpheliler hakkında da yasal 
işlemler başlatılmıştır. 
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15.250 Adet Bandrolsüz Korsan Kitap Ele Geçirildi
 İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 11 Nisan 2019 Perşembe 

Günü İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde bulunan 
bir depoya yapılan baskında toplam 15.250 adet 
bandrolsüz korsan kitap ele geçirildi.

Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kor-
san ürünlere el konulması kararı ile Yakuplu 
Mah. 124. Sok. Beylikdüzü / İstanbul adresinde 
bulunan depoya baskın düzenlendi.

Necati G. adlı kişiye ait olduğu anlaşılan depoya 
yapılan baskında çeşitli yayınevine ait toplam 
15.250 adet bandrolsüz korsan kitap ele geçirildi.

Ele geçirilen ve 5846 SKM nitelikte olduğu 
değerlendirilen toplam 15.250 adet korsan 

kitaplar İl Denetim Komisyonu’nun depoları-
na kaldırılmış olup şüpheli hakkında da yasal 
işlemler başlatılmıştır.

6.180 Adet Korsan Kitaba El Konuldu
 İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 10 Haziran 2019 

Pazartesi Günü İstanbul ili Bağcılar ve 
Başakşehir ilçelerinde bulunan depolara 

yapılan baskınlarda 6.180 adet korsan kitap 
ele geçirildi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Center Sa-
nayi Sitesi S-3 Blok Başakşehir / İstanbul adresin-
de bulunan ve Mete A. adlı kişiye ait olduğu tespit 
edilen depoya düzenlenen baskında çok sayıda 
paketlenmiş, ambalajlanmış kitap koliler içeri-
sinde tamamı bandrolsüz 3.900 adet korsan kitap 
tespit edilerek el konulmuştur.

Yine aynı gün Fatih Mahallesi 1861. Sokak 
Bağcılar / İstanbul adresinde bulunan ve Seba-
hattin E. adlı kişiye ait olduğu tespit edilen de-
poya baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında 
raflarda dizili ve paketlenmiş halde çeşitli yayı-
nevlerine ait bandrolsüz 1.950 adet ve usulsüz 
sahte bandrollü 330 adet olmak üzere toplam 
2.280 adet korsan ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen ve 5846 SKM nitelikte olduğu de-
ğerlendirilen toplam 6.180 adet korsan kitaplar 
İl Denetim Komisyonu’nun depolarına kaldı-
rılmış olup şüpheli hakkında da yasal işlemler 
başlatılmıştır. 
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Başakşehir Korsan Depo Baskını
 İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 29 Nisan 2019 Pazar-

tesi Günü İstanbul ili Başakşehir ilçesinde 
bulunan bir depoya yapılan baskında bandrol-
süz korsan kitaplar ele geçirildi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Center Sa-
nayi Sitesi S-3 Blok Başakşehir / İstanbul adresin-
de bulunan ve Mete A. adlı kişiye ait olduğu tespit 
edilen depoya baskın düzenlendi. Düzenlenen 
baskında kağıt koliler içerisinde tamamı bandrol-
süz 5.300 adet korsan kitaba el konuldu.

Ele geçirilen ve 5846 SKM nitelikte olduğu de-
ğerlendirilen korsan kitaplar İl Denetim Komis-
yonu’nun depolarına kaldırılmış olup şüpheli 
hakkında da yasal işlemler başlatılmıştır. 

84.000 Adet Korsan Ürün Ele Geçirildi
 İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 23 Temmuz 2019 

Salı Günü İstanbul ili Esenyurt ilçesine 
yapılan baskında 84.000 adet korsan mater-
yal ele geçirildi.

Selahaddin Eyyubi Mah. 1632 Sok. Esenyurt/
İstanbul adresinde bulunan ve Uğur A. adlı kişiye 
ait olduğu tespit edilen bir matbaaya 
düzenlenen baskında korsan nitelikte 
ürün olarak değerlendirilen 80.750 
adet ürüne el konuldu.

Yapılan baskında; Büyükçekmece 3. 
Sulh Ceza Hakemliğinin arama ve 
el koyma kararına müstenit 68.600 
adet kitap forması, 8.750 adet kitap 
kapağı ve 3.400 adet bandrolsüz 
korsan kitap ele geçirilmiş olup İl 
Denetim Komisyonu’nun depo-
suna kaldırılarak, muhafaza altına 
alınmıştır.

Yine aynı gün yapılan takip so-
nucunda Osmangazi Mah. Ova 
Sok. Esenyurt/İstanbul adresinde 
bulunan ve şüpheli Uğur A.’ya ait 
olduğu tespit edilen bir aracın 
kargoya verilmek üzere bıraktığı 

12 adet pakette yapılan incelemelerde de 3.250 
adet bandrolsüz korsan kitap tespit edilerek, el 
konuldu.

Toplam 84.000 adet el konulan korsan mater-
yaller İl Denetim Komisyonu’nun depolarına 
kaldırılırken şüpheliler hakkında da yasal 
işlemler başlatılmıştır. 
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108.260 Adet Korsan Ürün Ele Geçirildi
 İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 06 Ağustos 2019 Salı 

Günü İstanbul ili Esenyurt ilçesine yapılan 
baskında 108.260 adet korsan materyal ele 
geçirildi.

Selahaddin Eyyubi Mah. 1632 Sok. Esenyurt/
İstanbul adresinde bulunan ve Uğur A. adlı 
kişiye ait olduğu tespit edilen bir matbaaya dü-
zenlenen baskında korsan nitelikte ürün olarak 
değerlendirilen 108.260 adet ürüne el konuldu.

Yapılan baskında; 3.740 adet satışa hazır band-
rolsüz korsan kitap, 8.200 adet kitap kapağı, 
96.000 adet kitap forması ve 320 adet metal 
kitap kalıbı ele geçirilmiştir.

El konulan toplam 108.260 adet korsan mater-
yaller İl Denetim Komisyonu’nun depolarına 
kaldırılırken şüpheliler hakkında da yasal 
işlemler başlatılmıştır.

Esenyurt’ta 3.590 Adet Korsan Ürün Ele Geçirildi
 İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 26 Ağustos 2019 

Pazartesi Günü İstanbul ili Esenyurt ilçesine 
yapılan baskında 3.590 adet korsan materyal 
ele geçirildi.

Selahaddin Eyyubi Mah. 1632 Sok. Esenyurt/
İstanbul adresinde bulunan ve Uğur A. adlı 
kişiye ait olduğu tespit edilen bir matbaaya dü-
zenlenen baskında korsan nitelikte ürün olarak 
değerlendirilen materyallere el konuldu.

Yapılan baskında; çeşitli yayınevlerine ait 3.450 
adet satışa hazır korsan kitap, 140 adet metal 
kitap kalıbı olmak üzere toplam olarak 3.590 
adet korsan materyal ele geçirilmiştir.

El konulan korsan materyaller İl Denetim Ko-
misyonu’nun depolarına kaldırılırken şüpheli-
ler hakkında da yasal işlemler başlatılmıştır.
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Özdemir Marmara ve Akmar Pasajı’na Baskın
 İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından İstanbul ili Kadıköy ve 

Fatih ilçelerine baskın düzenlendi. Yapılan 
baskınlarda çeşitli yayınevlerine ait toplam 
7.945 adet korsan kitaba el konuldu.

08 Eylül 2019 Pazar Günü İstanbul Cumhuri-
yet Başsavcılığı’nın arama ve el koyma talebine 
istinaden İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından İstanbul ili Fatih ilçesinde 
bulunan Özdemir Mar-
mara Pasajına baskın 
düzenledi.

Düzenlenen baskında;  
Ü.Ü. isimli şahsa ait 
olduğu anlaşılan Ö. 
Kitabevi adlı işyerinde 
yapılan aramada 6.300 
adet bandrolsüz korsan 
kitap,

Ü.Ü. isimli şahsa ait 
olduğu anlaşılan S. 
Kitabevi adlı işyerinde 
yapılan aramada 350 
adet bandrolsüz korsan 
kitap ele geçirilmiştir.

10 Eylül Salı Günü 
Caferağa Mahallesi 
Mühürdar Caddesi 
Akmar Pasajı Kadıköy 
/ İstanbul adresindeki 
işyerlerine yapılan bas-
kınlarda ise;

Y.E. isimli şahsa ait oldu-
ğu anlaşılan S. Kitabevi 
adlı işyerinde yapılan 
aramada 320 adet band-
rolsüz korsan kitap,

M.A. isimli şahsa ait 
olduğu anlaşılan N. 
Kitabevi adlı işyerinde 

yapılan aramada çeşitli yayınevlerine ait 720 
adet bandrolsüz korsan kitap,

Z.G. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan İ. Kita-
bevi I adlı işyerinde yapılan aramada 255 adet 
korsan kitaba el konulmuştur.

Çeşitli yayınevlerine ait toplam el konulan 
7.945 adet korsan kitaplar İl Denetim Komis-
yonu’nun depolarına kaldırılırken şüpheliler 
hakkında da yasal işlemler başlatılmıştır.
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Trabzon’da Korsan Kitap Baskını
 Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Güven-
lik Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa 

yaptığımız çalışmalar sonrası Trabzon’da 3 ayrı 
işyerine yapılan baskınlarda bandrolsüz korsan 
kitaplara el konuldu.

Gazipaşa Mahallesi Uzun Sokak Zafer Çarşısı 
Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan S. Kitabevi 
adlı işyerinde kitapların bandrolsüz ve usulüne 
aykırı korsan olarak satışı yapıldığı tespit edile-
rek Trabzon Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yapılan baskında çeşitli yayınevlerine 
ait bandrolsüz korsan kitaplar ele geçirildi.

Ayrıca aynı gün F. Fotokopi Kırtasiye’ye ve 
Uzun Sokak Kristal Pasajı adresinde bulunan 
K. Kitabevi adlı işyerlerine yapılan baskınlar-
da da hukuka aykırı olarak izinsiz ve haksız 
şekilde çoğaltılan bandrolsüz ve usulüne aykırı 
korsan ve fotokopi kitaplara el konuldu.

Baskınlar sonrası şüpheliler hakkında da yasal 
işlemler başlatıldı. Üyelerimize ait eserler yö-
nünden Birliğimiz şikayetçi olup ceza davaları-
na da müdahil olmaktadır.

17.150 Adet Korsan Kitap Ele Geçirildi
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğü işbirliği sonucu Esenler 

ilçesinde korsan kitap baskını düzenlendi. 
Yapılan baskında çeşitli yayınevlerine ait 
toplam 17.150 adet korsan kitap ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü İl Dene-
tim Komisyonu üyeleri ile ortak-
laşa yürütmüş olduğumuz korsan 
kitapla mücadele çalışmalarımız 
kapsamında 24 Eylül 2019 Salı 
Günü Havaalanı Mahallesi Gaze-
teci Sokak Esenler/İstanbul adre-
sinde bulunan bir depoya baskın 
düzenlendi. Düzenlenen baskında 
çoğunluğu akademik korsan ki-
taplardan oluşan koliler içerisinde 
ve dizili halde çeşitli yayınevlerine 
ait çok sayıda bandrolsüz kitaplara 
el konuldu.

Üveys Ü. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan adı 
geçen iş yerinde yapılan aramada ele geçiri-
len 17.150 adet bandrolsüz korsan kitaplar İl 
Denetim Komisyonu’nun depolarına kaldırı-
lırken şüpheliler hakkında da yasal işlemler 
başlatılmıştır. 
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10.635 Adet Korsan Ürün Ele Geçirildi
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğü işbirliği sonucu Kadıköy ve 

Sarıyer ilçelerine korsan kitap baskını düzenlendi. 
Yapılan baskınlarda çeşitli yayınevlerine ait 
toplam 10.635 adet korsan ürün ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülki-
yet Suçları Büro Amirliği ile ortaklaşa yürütmüş 
olduğumuz korsan kitapla mücadele çalışmaları-
mız kapsamında 19 Eylül 2019 Perşembe Günü 
Rumelihisar Mahallesi 6. Sokak Sarıyer/İstanbul 
adresinde faaliyet gösteren bir işyerine ve bir 
araca baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında 
izinsiz fotokopi ile çoğaltılmış ve satışa hazır hal-
de çok sayıda ders kitapları ele geçirildi.

Bekir C. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan adı 
geçen iş yerinde yapılan aramada 310 adet 
bandrolsüz korsan ders kitabı, 1.100 adet 
bandrolsüz korsan CD-DVD ile rafların arka 
kısmında tespit edilen iki adet gizli bölmede 
yapılan aramada da 2.480 adet bandrolsüz kor-
san ders kitabı olmak üzere toplam 3.890 adet 
korsan kitap ve CD’ye el konuldu.

Ayrıca işyeri sahibi Bekir 
C.’nin işyerinin arka sokağına 
park etmiş olduğu 06 BU …. 
Plakalı araçta yapılan aramada 
ise; satışa hazır halde 2.050 
adet bandrolsüz korsan ders 
kitabına da el konuldu. Sarıyet 
ilçesinde toplam 5940 adet 
korsan ürün ele geçirilmiştir.

21 Eylül Cumartesi Günü Ana-
dolu 3. Sulh Ceza Hakimliğin-
den alınan arama ve el koyma 
kararına istinaden İstanbul Gü-
venlik Şube Müdürlüğü ekipleri 
tarafından İstanbul ili Kadıköy 
ilçesinde bulunan Akmar Pasa-
jına baskın düzenledi.

Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi Akmar 
Pasajı Kadıköy / İstanbul adresindeki işyerleri-
ne yapılan baskınlarda;

A.K. isimli şahsın işyeri yetkilisi olduğu anlaşı-
lan N. Kitabevi adlı işyerinde yapılan aramada 
çeşitli yayınevlerine ait 3.425 adet bandrolsüz 
korsan kitap,

M.K. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan S. Kita-
bevi adlı işyerinde yapılan aramada 650 adet 
bandrolsüz korsan kitap,

Y.Y. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan H. Kita-
bevi adlı işyerinde yapılan aramada 80 adet 
bandrolsüz korsan kitap,

Y.E. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan işyerinde 
yapılan aramada 540 adet bandrolsüz korsan 
kitap olmak üzere Kadıköy ilçesinde toplam 
4.695 adet korsan kitaba el konuldu.

El konulan korsan kitaplar İl Denetim Komis-
yonu’nun depolarına kaldırılırken şüpheliler 
hakkında da yasal işlemler başlatılmış olup 
Birliğimiz tarafından hak sahipleri üyelerimi-
zin eserleri yönünden hukuki takip yürütül-
mektedir.
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Eşzamanlı Baskında 10.150 Adet Korsan Kitap
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğü işbirliği sonucu Beylikdüzü 

ilçesinde eş zamanlı korsan kitap baskını 
düzenlendi. Yapılan baskında çeşitli yayınevle-
rine ait toplam 10.150 adet korsan kitap ele 
geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü İl Denetim 
Komisyonu üyeleri ile ortaklaşa yürütmüş oldu-
ğumuz korsan kitapla mücadele çalışmalarımız 
kapsamında 01 Ekim 2019 Salı Günü Yakup-
lu Mahallesi 110. Sokak Beylikdüzü/İstanbul 
adresinde bulunan iki depoya eş zamanlı baskın 
düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda koliler içe-
risinde ve dizili halde çeşitli yayınevlerine ait çok 
sayıda bandrolsüz kitaplara el konuldu.

El konulan toplam 10.150 adet bandrolsüz ki-
taplar İl Denetim Komisyonu depolarına sevk 
edilmiş olup şüpheliler hakkında da yasal işlem 
başlatılmıştır.

Bağcılar’da 9.420 Adet Korsan Ürün Ele Geçti
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğü işbirliği sonucu Bağcılar 

ilçesinde korsan kitap baskını düzenlendi. 
Yapılan baskında çeşitli yayınevlerine ait 
toplam 9.420 adet korsan ürün ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü İl Dene-
tim Komisyonu üyeleri ile ortaklaşa yürütmüş 
olduğumuz korsan kitapla mücadele çalışma-
larımız kapsamında 03 Ekim 2019 Perşem-
be Günü 15 Temmuz Mah. 1485 Sok. Bağcılar/

İstanbul adresinde bulunan 
G. Yayıncılık adlı işyerine 
baskın düzenlendi.

Cengiz T. isimli şahsa ait 
olduğu anlaşılan işyerine 
düzenlenen baskında 6.500 
adet bandrolsüz korsan 
kitap ve 2.900 adet korsan 
kitap kapağı olmak üzere 
toplam 9.420 adet korsan 
ürüne el konuldu.

El konulan korsan ürünler 
İl Denetim Komisyonu de-
polarına sevk edilmiş olup 
şüpheliler hakkında da 
yasal işlem başlatılmıştır.



3 03 0

İstanbul İlinde Korsan Kitap Baskını
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğü işbirliği sonucu Kadıköy, 

Fatih ve Avcılar ilçelerine korsan kitap baskını 
düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda çeşitli 
yayınevlerine ait toplam 6.232 adet 
korsan ürün ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri 
Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ile ortak-
laşa yürütmüş olduğumuz korsan kitapla 
mücadele çalışmalarımız kapsamında 06 
Ekim 2019 Pazar Günü Caferağa Mahal-
lesi Mühürdar Caddesi Akmar Pasajı Ka-
dıköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 
işyerlerine baskın düzenlendi. Düzenle-
nen baskında raflarda dizili ve satışa hazır 
halde çeşitli yayınevlerine ait çok sayıda 
korsan kitaba el konuldu.

Düzenlenen arama ve el koyma işlemle-
rinde;  
Y.E. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan S. 
Kitabevi adlı işyerinde yapılan aramada 
820 adet bandrolsüz korsan kitap,

M.K. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan K. 
Sahaf adlı işyerinde yapılan aramada 350 
adet bandrolsüz korsan kitap,

A.K. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan N. 
Kitabevi adlı işyerinde yapılan aramada çeşitli 
yayınevlerine ait 567 adet bandrolsüz korsan 
kitap,

A.K. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan V. Kita-
bevi adlı işyerinde yapılan aramada 675 adet 
korsan kitap ele geçirildi.

Özdemir Marmara Çarşısı 
Ayrıca; aynı gün Mimar Kemalettin Mahallesi 
Ordu Caddesi Özdemir Marmara Çarşısı Fatih/
İstanbul adresinde bulunan Ö. Kitabevi adlı işye-
rine de baskın düzenlendi.

Ü.Ü. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan Kita-
bevinde herhangi bir suç ve suç unsurlarına 
rastlanılmazken aynı işyerine ait ve hemen 
işyerinin yanında bulunan merdiven boşluk-
larında 1.150 adet bandrolsüz korsan kitaba el 
konuldu.

Avcılar arama ve el koyma işlemlerinde; 
07 Ekim 2019 Pazartesi Günü Gümüşpala Ma-
hallesi Asrı Sokak Avcılar/İstanbul adresinde 
bulunan ve F.A. isimli şahsa ait olduğu anla-
şılan bir işyerine yapılan baskında ise; 1.800 
adet usulsüz bandrollü korsan kitap, 270 adet 
kapağı bulunmayan yarı mamul kitap ve 600 
adet kitap kapağı olmak üzere toplam 2.670 
adet korsan ürüne el konuldu.

El konulan toplam 6.232 adet korsan ürünler 
İl Denetim Komisyonu’nun depolarına kaldı-
rılırken şüpheliler hakkında da yasal işlemler 
başlatılmıştır.
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Gaziantep ve İstanbul’da Korsan Kitap Baskını
 Birliğimiz ile Gaziantep Güvenlik Şube 
Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro 

Amirliği işbirliği sonucu; Şehitkamil ilçesinde 
25.12.2019 tarihinde 8 ayrı yere yapılan fotoko-
pi korsanı ve bandrolsüz kitap baskınlarında 
toplam olarak 2.606 adet korsan kitap ele 
geçirilerek ilgili suç eşyalarına el konuldu.

Birliğimize yapılan ihbar değerlendirilerek 
korsan kitapla mücadele komisyonumuz tara-
fından avukatlarımız Gaziantep’e gönderildi. 
Alınan arama ve el koyma kararına müstenid 
İncilpınar Mah. Nail Bilen Cad. Uğur Plaza 
Şehitkamil/Gaziantep adresinde 8 ayrı noktaya 
baskın düzenlendi.

Yapılan baskında çoğunluğunun Arapça kitap-
lar olduğu usulüne uygun olmayan bandrolsüz 
toplam 2.606 adet kitaba el konuldu ve şüpheli-
ler hakkında da yasal işlemler başlatıldı.

Ayrıca 28.11.2019 tarihinde İstanbul Güven-
lik Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütmüş 
olduğumuz korsanla mücadele çalışmaları-
mız kapsamında Karayolları Mah. 560/1 Sok. 

Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde bulunan bir 
depoya baskın düzenlendi.

Düzenlenen baskında; 2.800 adet kitap forma-
sı, 7.900 adet kitap kapağı, 90 adet metal kalıp 
ve 350 adet bandrolsüz korsan kitap olmak 
üzere toplam 288.340 adet korsan materyal ele 
geçirildi.

Ele geçirilen korsan materyaller İl Denetim 
Komisyonu depolarına kaldırılırken şüpheliler 
hakkında da yasal işlem başlatılmıştır.

22.320 Adet Korsan Materyale El Konuldu
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğü işbirliği sonucu Bağcılar 

ilçesindeki bir depoya baskın düzenlendi. 
Baskında toplam 22.320 adet korsan materyal 
ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri 
Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ile ortaklaşa 
yürütmüş olduğumuz korsan kitapla mücadele 
çalışmalarımız kapsamında 2 Ocak Pazarte-
si Günü Göztepe Mah. 2356 Sokak Bağcılar/
İstanbul adresinde bodrum katta bulunan bir 
depoya baskın düzenlendi.

Düzenlenen baskında 4.150 adet bandrolsüz kor-
san kitap, 15.000 adet kitap forması, 3.000 adet 

kitap kapağı ve 170 adet metal kalıp olmak üzere 
toplam 22.320 adet korsan materyale el konuldu.

El konulan toplam 22.320 adet korsan materyal 
İl Denetim Komisyonu depolarına kaldırılırken 
şüpheliler hakkında da yasal işlemler başlatılmıştır.
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15.209 Adet Korsan Materyal Ele Geçirildi
 Türkiye genelinde yapmış olduğumuz 
korsan kitapla mücadele çalışmalarımız 

kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiple-
ri ile ortaklaşa yürütmüş olduğumuz çalışmalar 
neticesinde İstanbul ve Ankara başta olmak 
zere Uşak, Kahramanmaraş, Muğla, Niğde ve 
Kocaeli illerinde birçok işyerlerine denetim ve 
baskınlar gerçekleştirildi. Düzenlenen baskın-
da çeşitli yayınevlerine ait 15.209 adet korsan 
materyal ele geçirildi.

İstanbul ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 
Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 
gösteren Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği 
ekipleri ile birçok işyerine korsan kitap baskını 
düzenlendi.

İstanbul ilinde yapılan baskınlar;

Feneryolu Mahallesi Fahrettim Kerim Gökay 
Caddesi Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan 
ve Kadir S. C. İsimli şahsa ait olduğu anlaşılan 
K. C. Center adlı işyerinde yapılan fotokopi 
baskınında 3 adet Hard Disk ve kitap haline 
getirilmiş 65 adet korsan kitap olmak üzere 
toplam 68 adet korsan ürüne el konuldu.

Emintaş Kazım Dinçol Sanayi Sitesi Zeytin-
burnu/İstanbul adresinde bulunan ve Ömer A. 
isimli şahsa ait olduğu anlaşılan K. Matbaacılık 
adlı işyerine yapılan baskında üyemiz Epsilon 
Yayınevi’nin Martı adlı eserine ait 4.200 adet 
korsan kitap kapağı,

100. Yıl Mahallesi Barboros Caddesi 2184 
Sokak Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan ve 
Ö. A.’ya ait olduğu anlaşılan bir depoya yapılan 
baskında 1.150 adet korsan kitap,

Yamanevler Mahallesi Alemdar Caddesi Bö-
lükbaşı Pasajı Ümraniye/İstanbul adresinde 
bulunan A.Ş. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan 
K. adlı işyerine yapılan baskında 15 adet band-
rolsüz korsan kitap,

Yamanevler Mahallesi Alemdar Caddesi Bö-
lükbaşı Pasajı Ümraniye/İstanbul adresinde 
bulunan ve E.B. isimli şahsa ait olduğu anlaşı-
lan K. Kitabevi adlı işyerine yapılan baskında 
1.170 adet korsan kitap, koridora dizili halde 
ise 6.550 adet korsan kitap olmak üzere ilgili 
kitapevinde toplam 7.720 adet korsan kitap,

Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi 
Akmar Pasajı Kadıköy/İstanbul adresinde 
yapılan baskında ise;

Y. E. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan S. Kita-
pevi adlı işyerine yapılan baskında 220 adet 
bandrolsüz korsan kitap,

A.K. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan N. Kita-
bevi adlı işyerine yapılan baskında 1.520 adet 
korsan kitap,

M. K. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan S. Ki-
tapevi adlı işyerine yapılan baskında 100 adet 
korsan kitap olmak üzere toplam 13.558 adet 
korsan materyale el konulmuştur.

Ankara ilinde yapılan baskınlar; 
Birliğimiz ile Ankara Korsanla Mücadele İl 
Denetim Komisyonu görevlilerince ortaklaşa 
yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde 8 
ayrı işyerine baskın düzenlendi ve 2 işyeri ile 
ilgili yasal işlem başlatıldı.

Bayındır Sokak Adil Han İş Merkezi Kızı-
lay-Çankaya/Ankara adresinde bulunan E. 
Kitap adlı işyerinde 12 adet korsan kitap,

Atatürk Bulvarı Ziraat Bankası Üst Geçidi 
Kızılar-Çankaya/Ankara adresinde bulunan 
işyerinde 204 adet korsan kitap olmak üzere 
toplam 216 adet korsan kitap ele geçirildi.

El konulan toplam 15.209 adet materyal İl Dene-
tim Komisyonu depolarına kaldırılırken şüpheli-
ler hakkında da yasal işlem başlatılmıştır.
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Korsan Kitapevlerine Yapılan Son Baskınlar
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğü işbirliği sonucu Güngören, 

Fatih ve Esenler ilçelerine korsan kitap baskını 
düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda çeşitli 
yayınevlerine ait toplam 4.050 adet korsan 
kitap ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri 
Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ile ortaklaşa 
yürütmüş olduğumuz korsan kitapla mücadele 
çalışmalarımız kapsamında;

Merkez Mahallesi Meydancık Sokak Bulut 
Sitesi F Blok Güngören/İstanbul adresinde 
faaliyet gösteren ve O.A. isimli şahsa ait olduğu 
anlaşılan işyerine düzenlenen baskında 51 adet 
korsan kitap ele geçirildi.

Mimar Sinan Mahallesi İstanbul Caddesi 
Esenler/İstanbul adresinde bulunan;

O.A. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan işyerine 
düzenlenen baskında 410 adet ve A. Kitapçılık 

adlı işyerine düzenlenen baskında 104 adet 
korsan kitaba el konuldu.

Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi 
Özdemir Marmara Çarşısı Fatih/İstanbul 
adresinde faaliyet gösteren

Ü.Ü. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan S. Kitabe-
vi adlı işyerine düzenlenen baskında 350 adet, 
Ö. Kitabevi adlı işyerine düzenlenen baskında 
2.020 adet, A. Kitabevi adlı işyerine düzen-
lenen baskında 385 adet ve Ö. Kitabevi adlı 
işyerine ait 730 adet korsan kitap ele geçirildi.

El konulan toplam 4.050 adet korsan kitap 
İl Denetim Komisyonu depolarına kaldırı-
lırken şüpheliler hakkında da yasal işlemler 
başlatılmıştır.
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Malatya ve İstanbul İllerinde Korsan Kitap Baskını
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğü işbirliği sonucu Fatih ilçesin-

deki bazı işyerlerine korsan kitap baskını 
düzenlendi. Baskında çeşitli yayınevlerine ait 
toplam 15.720 adet korsan kitap ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri 
Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ile ortaklaşa 
yürütmüş olduğumuz korsan kitapla mücadele 
çalışmalarımız kapsamında 05 Kasım 2019 Salı 
Günü Mimar Kemalettin 
Mahallesi Ordu Caddesi 
Özdemir Marmara Çarşısı 
Fatih/İstanbul adresinde-
ki bazı işyerlerine baskın 
düzenlendi.

Düzenlenen baskında; 
E.Ş. isimli şahsa ait olduğu 
anlaşılan P. Kitabevi adlı 
işyerinde yapılan aramada 
150 adet bandrolsüz kor-
san kitap,

Ü.Ü. isimli şahsa ait oldu-
ğu anlaşılan S. Kitabevi 
adlı işyerinde yapılan ara-
mada 675 adet bandrolsüz 
korsan kitap, Ö. Kitabevi 
adlı işyerinde yapılan ara-
mada 8.415 adet bandrol-
süz korsan kitap ve merdi-
ven boşluklarında yapılan 
aramada ise 6.480 adet 
bandrolsüz korsan kitaba 
el konuldu.

El konulan çeşitli yayınev-
lerine ait toplam 15.720 
adet korsan kitap İl De-
netim Komisyonu’nun 
depolarına kaldırılırken 
şüpheliler hakkında da 
yasal işlemler başlatıldı.

Ayrıca Yenihamam Mahallesi Buhara Caddesi 
Battalgazi/Malatya adresinde bulunan ve M.B 
adlı kişiye ait olduğu anlaşılan B. Kitap Kırta-
siye adlı işyerinde yapılan aramada fotokopi 
makinalarının olduğu görülmüş ve yapılan 
inceleme sonucunda çeşitli yayınevlerine ait 
kitapların fotokopi yoluyla çoğaltıldığı tespit 
edilmiş olup şüpheli hakkında yasal işlem baş-
latılmıştır.



3 53 5

FAALİYET RAPORU
M A R T  2 0 1 9  –  H A Z İ R A N  2 0 2 1

Beylikdüzü Korsan Kitap Baskını
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğü işbirliği sonucu Beylikdüzü 

ilçesindeki bir depoya korsan kitap baskını 
düzenlendi. Baskında çeşitli yayınevlerine ait 
toplam 4.212 adet korsan kitap ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri 
Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ile ortaklaşa 
yürütmüş olduğumuz korsan kitapla mücade-
le çalışmalarımız kapsamında 11 Ocak 2020 
Cumartesi Günü Yakuplu Mahallesi 110. Sokak 
Beylikdüzü/İstanbul adresinde bulunan bir 
depoya baskın düzenlendi.

M. N. Y. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan depo-
ya yapılan baskında koliler içerisinde Türkiye 
genelinde dağıtılmak üzere olduğu iddia edilen 
çeşitli yayınevlerine ait bol miktarda bandrol-
süz korsan kitaba el konuldu.

El konulan toplam 4.212 adet korsan kitap İl 
Denetim Komisyonu depolarına kaldırılırken 
şüpheliler hakkında da yasal işlemler başlatıl-
mıştır.

Ankara’da Korsan Matbaa Baskını
 Birliğimiz ile Ankara Güvenlik Şube 
Müdürlüğünün işbirliği sonucu Çankaya 

ilçesindeki bir matbaaya baskın düzenlendi. 
Baskında toplam 371 adet korsan ürün ele 
geçirildi.

Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri 
Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ile ortaklaşa 
yürütmüş olduğumuz korsan kitapla mücadele 
çalışmalarımız kapsamında Kavaklıdere Mah. 
Güfte Cad. Çankaya/Ankara adresinde faaliyet 

gösteren bir matbaaya 13 Şubat 2020 
tarihinde baskın düzenlendi.

Recep Ş. isimli şahsa ait olduğu tespit 
edilen matbaaya yapılan baskında işyeri 
sahibinin refakatinde yapılan aramada; 
105 adet bandrolsüz korsan kitap, 159 
adet usulsüz bandrollü korsan kitap, 56 
adet kapaksız korsan kitap ve 51 adet 
kitap kapağı olmak üzere toplam olarak 
371 adet korsan ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen korsan ürünler İl Denetim 
Komisyonu depolarına kaldırılırken 
şüpheliler hakkında da yasal işlem başla-
tılmıştır.
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Fatih ve Güngören İlçelerine Korsan Kitap Baskını
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğü işbirliği sonucu Fatih ve 

Güngören ilçelerinde korsan kitap baskını 
düzenlendi. Baskında çeşitli yayınevlerine ait 
toplam 4.748 adet korsan kitap ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri 
Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ile ortaklaşa 
yürütmüş olduğumuz korsan kitapla mücade-
le çalışmalarımız kapsamında 30 Ocak 2020 
Perşembe Günü Mimar Kemalettin Mahallesi 
Ordu Caddesi Özdemir Marmara Çarşısı Fa-
tih/İstanbul adresinde bulunan 
Ö. Kitabevi ve S. Kitabevi adlı 
işyerlerine baskın düzenlendi.

Aziz Ü. İsimli şahsa ait olduğu 
belirtilen Ö. Kitabevi adlı işye-
rine yapılan baskında raflara 
dizili vaziyette 2.003 adet ve 
merdiven boşluklarındaki raf-
larda dizili vaziyette 1.400 adet 
olmak üzere toplam 3.403 adet 
korsan kitaba el konuldu.

Yine aynı adreste bulunan ve 
Aziz Ü. İsimli şahsa ait olduğu 
anlaşılan S. Kitabevi adlı işye-
rine yapılan baskında da 695 

adet korsan kitap ele geçirildi.

28 Ocak Salı Günü, Güven Mahallesi Marma-
ra Caddesi Haznedar İş Merkezi Güngören/
İstanbul adresinde bulunan ve Emine T. P. Adlı 
şahsa ait olduğu belirtilen işyerine yapılan bas-
kında ise 650 adet korsan kitaba el konuldu.

3 farklı işyerine yapılan baskınlarda ele geçiri-
len toplam 4.748 adet korsan kitap İl Denetim 
Komisyonu depolarına kaldırılırken şüpheliler 
hakkında da yasal işlemler başlatılmıştır.

Hatay İlinde Korsan Kitap Baskını
 Birliğimizin yapmış olduğu şikayet 
sonrası Hatay ilinin Antakya ilçesinde 

yürütülen korsan kitap denetimi sonrasında 
273 adet korsan kitap ele geçirildi.

Akasya Mahallesi Bedi Sabuncu Sokak Antakya/
Hatay adresinde bulunan ve Mahmod A. isimli 
şahsa ait olduğu anlaşılan M. Kitabevi adlı işye-
rinde yapılan denetimde raflara dizili halde 273 
adet korsan Arapça kitaplara el konuldu.

Hatay Güvenlik Şube’nin çalışmaları sonucu 
el konulan korsan kitaplar muhafaza altına 

alınarak şüpheliler hakkında da yasal işlemler 
başlatılmıştır.
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FAALİYET RAPORU
M A R T  2 0 1 9  –  H A Z İ R A N  2 0 2 1

Avcılar’da Korsan İşyerine Baskın
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğü işbirliği sonucu Avcılar ilçesi-

ne korsan kitap baskını düzenlendi. Baskında 
çeşitli yayınevlerine ait toplam 8.460 adet 
korsan ürün ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri 
Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ile ortaklaşa 
yürütmüş olduğumuz korsan kitapla mücadele 
çalışmalarımız kapsamında 17 Şubat 2020 Pa-
zartesi Günü Cihangir Mahallesi Güner Sokak 
Avcılar/İstanbul adresinde bulunan isimsiz 
işyerine baskın düzenlendi.

Gökhan T. isimli şahsa ait olduğu belirtilen 
işyerine yapılan baskında 3.210 adet korsan ki-
tap, 5.250 adet korsan kitap kapağı olmak üzere 
toplam 8.460 adet korsan ürüne el konuldu.

Yapılan baskında ele geçirilen toplam 8.460 
adet korsan ürün İl Denetim Komisyonu de-
polarına kaldırılırken şüpheliler hakkında da 
yasal işlemler başlatılmıştır.

Güngören İlçesinde Korsan Depo Baskını
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğünün işbirliği sonucu Güngören 

ilçesindeki bir depoya baskın düzenlendi. Bas-
kında toplam 11.200 adet korsan kitap ele 
geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri 
Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ile ortak-
laşa yürütmüş olduğumuz korsan kitapla 
mücadele çalışmalarımız kapsamında 
8 Haziran 2020 Pazartesi Günü Merkez 
Mah. Şükran Sok. Güngören/İstanbul 
adresinde bulunan bir depoya baskın 
düzenlendi.

Bahri A. isimli şahsa ait olduğu tespit 
edilen depoya yapılan baskında istifli 
vaziyette ambalajlı koliler halinde çeşitli 

yayınevlerine ait tamamı bandrolsüz 11.200 adet 
korsan kitaba el konuldu.

El konulan korsan kitaplar İl Denetim Komisyo-
nu depolarına kaldırılırken şüpheliler hakkında 
da yasal işlemler başlatılmıştır.



3 83 8

42.170 Adet Korsan Kitaba El Konuldu
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğünün işbirliği sonucu Kağıtha-

ne ilçesindeki bir depoya baskın düzenlendi. 
Baskında toplam 42.170 adet korsan kitap ele 
geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri 
Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ile ortaklaşa 
yürütmüş olduğumuz korsan kitapla mücadele 
çalışmalarımız kapsamında 11 Ağustos 2020 
Salı Günü Merkez Mah. Ceylan Sok. Kağıt-
hane/İstanbul adresinde bulunan bir depoya 
baskın düzenlendi.

Murat Ö. isimli şahsa ait olduğu tespit edi-
len depoya yapılan baskında depo sahibinin 
yapılan tüm aramalar neticesinde gelmemesi 
üzerine alınan arama kararı doğrultusunda 
çilingir yardımıyla deponun kapısı açılarak 
arama işlemlerine başlandı.

Yapılan aramada kargoya verilmek üzere istifli 
vaziyette ambalajlı koliler halinde çeşitli yayı-

nevlerine ait yerli ve yabancı tamamı bandrol-
süz 42.170 adet korsan kitaba el konuldu.

El konulan korsan kitaplar İl Denetim Komis-
yonu depolarına kaldırıldı.

Pendik’de Korsan Kitap Baskını
 Meslek Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik 
Şube Müdürlüğünün işbirliği sonucu 

İstanbul ili Pendik ilçesinde korsan kitap 
baskını düzenlendi. Baskında toplam 11.500 
adet korsan kitap ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri 
Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ile ortaklaşa 
yürütmüş olduğumuz korsan kitapla mücade-
le çalışmalarımız kapsamında 18 Ocak 2021 
Pazartesi Günü Pendik ilçesinde bir depoya 
baskın düzenlendi.

 Dumlupınar Mahallesi Ordu Sokak Pendik/İs-
tanbul adresinde bulunan ve H.N. isimli şahsa 
ait olduğu tespit edilen depoya yapılan baskın-
da çeşitli yayınevlerine ait satışa hazır paketler 
halinde 11.500 adet korsan kitap ele geçirildi.  

Baskında el konulan kitaplar İl Denetim Ko-
misyonunun depolarına kaldırılırken şüpheli-
ler hakkında da yasal işlemler başlatıldı.
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FAALİYET RAPORU
M A R T  2 0 1 9  –  H A Z İ R A N  2 0 2 1

Van Erciş’te Korsan Kitap Baskınları Yapıldı
 Birliğimizin, Van Erciş Cumhuriyet 
Savcılığına yapmış olduğu şikayet sonrası 

yürütülen 2020/1067 numaralı soruşturma 
dosyasında Sulh Ceza Hakimliğinin 10.09.2020 
tarihinde vermiş olduğu 2020/1133 Değişik İş 
sayılı arama ve el koyma kararına müstenid 
Van ilinin Erciş ilçesindeki iki ayrı işyerine 
baskın düzenlendi.

Van Erciş Güvenlik Büro memurlarıyla 10 
Eylül Perşembe Günü Vanyolu Mahallesi Van-
yolu Caddesi Erciş/Van adresinde bulunan O. 
Kırtasiye adlı işyerine yapılan baskında çeşitli 
yayınevlerine ait 503 adet korsan kitaba el 
konuldu.

Ayrıca yine aynı gün Kürüm Meydanı Eski 
Vakıflar Yanı Erciş/Van adresinde bulunan D. 
Kitap Kırtasiye adlı işyerine baskın düzenlendi. 
Düzenlenen baskında çeşitli yayınevlerine ait 
190 adet korsan kitap ele geçirildi.

Van ilinin Erciş ilçesine yapılan korsan kitap 
baskınlarında toplam ele geçirilen 693 adet 
korsan kitaba el konuldu ve şüpheliler hakkın-
da da yasal işlemler başlatıldı.

106.106 adet materyale el konuldu
 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik 
Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve 

Sarıyer’de 3 ayrı adreste 
korsan kitap basımı ve 
satışı yapıldığı yönündeki 
ihbarımız üzerine çalışma 
başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmala-
rın ardından söz konusu 
adreslere operasyon düzen-
leyen ekipler, bandrolsüz 
ve sahte bandrollü olduğu 
belirlenen 60 bin 384 kitap, 
40 bin kitap kapağı, 1200 
sahte bandrol, 4 bin 519 
CD ve DVD ile 3 CD ço-
ğaltıcı olmak üzere toplam 

106.106 adet materyale el konuldu. Şüpheliler 
hakkında yasal işlemler başlatıldı.



4 04 0

Beylikdüzü İlçesinde Korsan Ürün Ele Geçirildi
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğünün işbirliği sonucu Beylikd-

zü ilçesindeki bir işyerine baskın düzenlendi. 
Baskında toplam 12.585 adet korsan ürün ele 
geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mül-
kiyet Suçları Büro Amirliği ile ortaklaşa yürüt-
müş olduğumuz korsan kitapla mücadele ça-
lışmalarımız kapsamında 11 Eylül 2020 Cuma 
Günü Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi 
Birlik Caddesi Beylükdüzü/İstanbul adresinde 
bulunan M. D. adlı işyerine baskın düzenlendi.

A. Ç. Y. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan işye-
rinde yerde istifli vaziyette ve paletler üzerinde 
3.185 adet korsan kitap, 7.000 adet korsan kitap 
forması, 2.400 adet korsan kitap kapağına el 
konuldu.

Çoğunluğunu Arapça ders kitaplarının oluştur-
duğu dikkat çeken baskında el konulan korsan 
ürünler İl Denetim Komisyonu depolarına 
kaldırılırken şüpheli hakkında da yasal işlemler 
başlatılmıştır.

Sarıyer İlçesinde Korsan Kitap Baskını
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğünün işbirliği sonucu Sarıyer 

ilçesindeki bir işyerine baskın düzenlendi. 
Baskında toplam 1.020 adet korsan ürün ele 
geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri 
Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ile ortaklaşa 
yürütmüş olduğumuz korsan kitapla mücadele 
çalışmalarımız kapsamında 4 Kasım 2020 Çar-
şamba Günü Rumelihisarı Mahallesi 6. Sokak 
Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan bir işyerine 
baskın düzenlendi.

Bekir C. isimli şahsa ait olan işyerinde yapılan 
baskında raflara ve tezgaha dizili halde satışa 
hazır bandrolsüz kitap ve fotokopi ile çoğal-
tılarak kitap haline getirilmiş yabancı dil ders 
kitapları bulundu.

Baskın sonucunda yapılan sayımda 845 adet 
korsan kitap ve 175 adet bandrolsüz korsan CD 

olmak üzere toplam 1.020 adet korsan ürün ele 
geçirildi.  
El konulan korsan ürünler İl Denetim Komis-
yonu depolarına kaldırılırken suçlular hakkın-
da da yasal işlemler başlatıldı.
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FAALİYET RAPORU
M A R T  2 0 1 9  –  H A Z İ R A N  2 0 2 1

9.100 Adet Korsan Kitap Ele Geçirildi
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğü işbirliği sonucu Güngören 

ilçesindeki bir depoya korsan kitap baskını 
düzenlendi. Baskında çeşitli yayınevlerine ait 
toplam 9.100 adet korsan kitap ele 
geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdür-
lüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro 
Amirliği ile ortaklaşa yürütmüş 
olduğumuz korsan kitapla müca-
dele çalışmalarımız kapsamında 
Sanayi Mahallesi Çınarlar Sokak 
Güngören/İstanbul adresinde 
bulunan bir depoya baskın dü-
zenlendi.

Y.Y. isimli şahsa ait olduğu an-
laşılan depoya yapılan baskında 
koliler içerisinde ve yerlerde 

istiflenmiş vaziyette çeşitli yayınevlerine ait bol 
miktarda bandrolsüz korsan kitaba el konuldu.

El konulan toplam 9.100 adet korsan kitap İl De-
netim Komisyonu depolarına kaldırılırken şüp-
heliler hakkında da yasal işlemler başlatılmıştır.

Güngören İlçesinde Korsan Kitap Baskını
 Meslek Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik 
Şube Müdürlüğünün işbirliği sonucu 

İstanbul ili Güngören ilçesinde korsan kitap 
baskını düzenlendi. Baskında toplam 4.100 
adet korsan kitap ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdür-
lüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro 
Amirliği ile ortaklaşa yürütmüş 
olduğumuz korsan kitapla müca-
dele çalışmalarımız kapsamında 
5 Nisan 2021 Pazartesi Günü 
Güngören ilçesinde bir depoya 
baskın düzenlendi.

Merkez Mah. Sütun Sok. Güngö-
ren/İstanbul adresinde bulunan 
ve B.A.’ya ait olduğu anlaşılan 
depoya yapılan baskında çeşitli 
yayınevlerine ait satışa hazır 

paketler ve kutular halinde 4.100 adet korsan 
kitapla el konuldu.

Baskında el konulan kitaplar İl Denetim Ko-
misyonunun depolarına kaldırılırken şüpheli-
ler hakkında da yasal işlemler başlatıldı.



4 24 2

İstanbul’da Korsan Kitap Operasyonu Düzenlendi
 İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından İstanbul ili Kadıköy ve 

Fatih ilçelerine baskın düzenlendi. Yapılan 
baskınlarda çeşitli yayınevlerine ait toplam 
10.139 adet korsan kitaba el konuldu.

15 Ekim 2020 Perşembe Günü İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığı’nın arama ve el koyma 
talebine istinaden İstanbul Güvenlik Şube Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ili Fatih ve 
Kadıköy ilçelerinde bulunan üç farklı işyerine 
baskın düzenledi.

Beyazıt Mahallesi Ordu Caddesi Özdemir Mar-
mara Çarşısı Fatih/İstanbul adresinde yapılan 
aramada A.Ü. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan 
Ö. Kitabevi adlı işyerinde 34 adet bandrolsüz 
korsan kitap ve aynı kitabevine ait olduğu 
anlaşılan çatı katında ise 9.680 adet bandrolsüz 
korsan kitap ele geçirildi.

Aynı gün İstanbul ili Kadıköy ilçesi Caferağa 
Mahallesi Mühürdar Caddesi Akmar Pasajı 
içinde bulunan V. Kitapevi adlı işyerine bas-
kın düzenlendi. A. K. İsimli şahsa ait olduğu 
anlaşılan kitabevinde yapılan aramada 265 adet 
bandrolsüz korsan kitaba el konuldu.

Caferağa Mahallesi Albay Faik Sezdener Cadde-
si İskele İş Merkezi Kadıköy/İstanbul adresinde 
bulunan dijital baskı yapabilen ve fotokopi ma-
kinası bulunan isimsiz işyerine baskın düzenlen-
di. H. Y. İsimli şahsa ait olduğu anlaşılan işyerin-
de yapılan denetim sonucu çeşitli yayınevlerine 
ait 160 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi.  

Çeşitli yayınevlerine ait el konulan toplam 
10.139 adet korsan kitaplar İl Denetim Komis-
yonu’nun depolarına kaldırılırken şüpheliler 
hakkında da yasal işlemler başlatılmıştır.



4 34 3

FAALİYET RAPORU
M A R T  2 0 1 9  –  H A Z İ R A N  2 0 2 1

Avcılar’da Korsan Depo ve Matbaa Baskını
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğünün işbirliği sonucu Avcılar 

ilçesinde bulunan korsan depoya ve matbaaya 
baskın düzenlendi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri 
Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ile ortaklaşa 
yürütmüş olduğumuz korsan kitapla mücadele 
çalışmalarımız kapsamında 1 Aralık 2020 Salı 
Günü Gümüşpala Mahallesi İnci Sokak Avcı-
lar/İstanbul adresinde bulunan korsan depoya 
ve matbaaya baskın düzenlendi.

Osman Ü. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen 
depoya yapılan baskında alıcı adreslerine tes-
lim edilmek üzere kargolamaya hazır paketlen-
miş halde korsan akademik kitaplar ele geçiril-
di. Baskında; 2.114 adet üniversite korsan ders 
kitapları, 1.630 adet kitap kapağı ve 10.000 adet 
kitap forması olmak üzere toplam 13.744 adet 
korsan ürüne el konuldu.

Ayrıca yine aynı adreste yapılan baskında kor-
san kitap imalatında kullanılan 5 adet matbaa 
makinesine de el konuldu

El konulan korsan ürünler İl Denetim Komis-
yonu depolarına kaldırılırken suçlular hakkın-
da da yasal işlemler başlatıldı.

Korsan Kitaplara El Konuldu
 Meslek Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik 
Şube Müdürlüğünün işbirliği sonucu 

İstanbul ili Güngören ilçesinde korsan kitap 
baskını düzenlendi. Baskında toplam 2.600 
adet korsan kitap ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri 
Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ile ortaklaşa 
yürütmüş olduğumuz korsan kitapla mücadele 
çalışmalarımız kapsamında 27 Nisan 2021 Salı 
Günü Güngören ilçesinde bir depoya baskın 
düzenlendi.

Merkez Mah. Sütun Sok. Güngören/İstanbul 
adresinde bulunan ve B.A.’ya ait olduğu anla-
şılan depoya yapılan baskında çeşitli yayınev-

lerine ait satışa hazır halde 2.600 adet korsan 
kitaba el konuldu.

Baskında el konulan kitaplar İl Denetim Ko-
misyonunun depolarına kaldırılırken şüpheli-
ler hakkında da yasal işlemler başlatıldı.
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84.136 Adet Korsan Ürün Ele Geçirildi
 Birliğimiz ile İstanbul Güvenlik Şube 
Müdürlüğünün işbirliği sonucu Beylik-

düzü ve Esenyurt ilçelerindeki işyerlerine 
baskın düzenlendi. Baskında toplam 84.136 
adet korsan ürün ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri 
Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ile ortaklaşa 
yürütmüş olduğumuz korsan kitapla mücade-
le çalışmalarımız kapsamında 14 Ocak 2021 
Perşembe Günü Beylikdüzü’nde 3 ayrı işyerine 
Esenyurt’ta da 2 ayrı işyerine baskın düzenlen-
di. 5 farklı işyerine düzenlenen baskında toplan 
84.136 adet korsan ürüne el konuldu.

Yakuplu Mahallesi 124. Sokak Beylikdüzü/İs-
tanbul adresinde Necati G. ve Ahmet D. isimli 
şahsa ait olduğu anlaşılan bir depoya baskın 
düzenlendi. Düzenlenen baskında satışa hazır 
bir şekilde 3.200 adet korsan kitap ele geçirildi.

Yakuplu Mahallesi Birlik Caddesi Beysan 
Sanayi Sitesi Beylikdüzü/İstanbul adresinde 
bulunan ve Gökhan T. isimli şahsa ait olduğu 
anlaşılan iki ayrı işyerine baskın düzenlendi.

İki bölmeden oluşan 50 m2lik ilk işyerine 
yapılan baskında kutulanmış halde satışa hazır 
580 adet korsan kitap, 1.000 adet kitap forması, 
220 adet kitap kapağı, 5 adet baskı makinesi, 3 
adet kapak makinesi, 1 adet kesme 
makinesi, 1 adet ciltleme makinesi 
ele geçirildi.

Tek bölmeden oluşan 40 m2lik İkin-
ci işyerine yapılan baskında ise; 500 
adet bandrolsüz kitap, 1.000 adet 
kitap forması, 180 adet kitap kapağı, 
5 adet baskı makinesi, 1 adet kapak 
takma makinesi, 1 adet ciltleme 
makinesi, 1 adet selefon makinesi, 1 
adet kesme makinesi, 1 adet harici 
harddisk ele geçirildi. 

Her iki işyerinde toplam 1080 adet 
bandrolsüz kitap, 2.000 adet kitap 

forması, 400 adet kitap kapağı, 1 adet harici 
disk ve 19 adet makineye el konuldu.

Osmangazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak 
Caddesi Esenyurt/İstanbul adresinde bulunan ve 
Sedat İ. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen bir 
matbaaya yapılan baskında satışa hazır, yerlere 
dizilmiş bir şekilde 360 adet bandrolsüz kitap, 
2.000 adet kitap forması, 7.000 adet kitap kapağı, 
735 adet metal baskı kalıbı, 1 adet ofset makinesi, 
1 adet kırma makinesi, 1 adet kesme makinesi, 1 
adet kapak takma makinesi ele geçirildi.

Selahattin Eyyubi Mahallesi 1632. Sokak Esen-
yurt/İstanbul adresinde faaliyet gösteren işye-
rine baskın düzenlendi. Sedat İ. isimli şahsa ait 
olduğu anlaşılan tek bölmelik 300 m2lik işye-
rinde yapılan aramada 4.330 adet korsan kitap, 
bu kitaplara ait 55.000 adet kitap forması, 4.000 
adet metal kitap, 1 adet kesme makinesi, 1 adet 
kapak takma makinesi, 1 adet baskı makinesi, 
1 adet ofset makinesi, 2 adet kırım kaplama 
makinesi, 1 adet bıçak makinesi ele geçirildi.

Yapılan baskınlarda ele geçirilen 9.640 korsan 
kitap, 4.375 adet metal baskı kalıp, 59.000 adet 
kitap forması, 11.000 adet kitap kapağı, 30 adet 
korsan kitap basan makine ve 1 adet harici 
harddisk İl Denetim Komisyonunun depola-
rına kaldırılırken şüpheliler hakkında da yasal 
işlemler başlatıldı.
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Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın makam onayı 
ile tüzel kişilik kazanarak kültür, eğitim ve 
akademik yayıncılık alanlarında faaliyet 
gösteren 500’ü aşkın üyesinin yasal haklarının 
korunması ve temsili üzere faaliyet göstermeye 
başlamıştır.

Eğitim ve bilim yuvası okullarımız ve üniver-
sitelerimiz çevrelerinde yaygın olarak fotokopi 
korsanlığı yapılmaktadır. Bu durum 5846 Sayılı 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan eser 
ve mali hak sahiplerinin telif haklarını esaslı 
surette ihlal etmektedir. Korsanlık ve izinsiz 

fotokopi faaliyetleri, ülkemizde nitelikli içerik/
yayın üretiminin önündeki en büyük engeli 
teşkil etmektedir. Meslek Birliğimiz bu gibi 
yasadışı kullanımlara karşı hukuki mücadele 
sürdürmektedir. Birliğimize kanun tarafından 
verilen bu yetki ve yükümlülük ile birlikte kor-
sana karşı farkındalık ve bilinçlendirme faali-
yetleri de tarafımızdan yürütülmektedir.

İzinsiz olarak herhangi bir eserin basılması, 
kopyalanması, yayınlanması veya dağıtılması 
eser sahibinin FSEK’ten doğan haklarının ihlal 
etmekte ve ihlal edenler aleyhinde hukuki ve 
cezai yaptırımlar düzenlenmiştir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) madde 71 uyarınca hak sahibinin izni olmaksızın; 
bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan, herhangi bir şekilde dağıtan, yayan, ticaret konusu 
yapan, umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eser-
leri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, 
ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulun-
duran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına 

hükmolunur. 

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Üyelerinin eserlerini; izin almadan, hiçbir surette ve 
hiçbir gerekçe ile kısmi olarak dahi çoğaltılamayacağını, mali haklarımızın bandrolsüz ya 
da fotokopi ile çoğaltımı ya da satımıyla ihlal edilmesi durumunda, başkaca ihtara gerek 

kalmaksızın şüpheliler haklarında yasal işlemler başlatılacağını ihtar ederiz.

TÜRKİYE BASIM YAYIN MESLEK BİRLİĞİ 
KORSANLA MÜCADELE KOMISYONU

HAK İHLALİDİR!
FOTOKOPİ KORSANI
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 TBYM Başkanı Mustafa Doğru, “Korsa-
na yönelmede fiyat dışında diğer etkenle-

re de bakmak gerekir. Burada, internette 
dolaşan dijital korsanlar ön plana çıkıyor ve 
çok kolay erişilebiliyor. Yani kolay erişim 
korsanı tetikliyor” dedi.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) 
Başkanı Mustafa Doğru, 2016, 2017, 2018 ve 
2019’da yaklaşık 4 bin operasyonda 7,5 milyo-
na yakın korsan yayının ele geçirildiğini belir-
terek, dijital korsanların son dönemde daha ön 
plana çıktığını kaydetti.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Doğru, 
korsan yayınlar ve bunlarla mücadeleye ilişkin 
bilgiler verdi.

Okur veya tüketicilerin korsan yayınlara yönel-
mesinde farklı etkenler olduğunu dile getiren 
Doğru, “Korsan kitabın emek hırsızlığı doğası 
gereği daha ucuza mal edilip daha ucuza satıl-
ması en büyük etken. Çünkü korsancılar sade-
ce en çok satan kitapları basıp yazarına da beş 
kuruş telif ödemiyorlar. Korsana yönelmede fi-
yat dışında diğer etkenlere de bakmak gerekir. 
Burada, internette dolaşan dijital korsanlar ön 
plana çıkıyor ve çok kolay erişilebiliyor. Yani 
kolay erişim korsanı tetikliyor” diye konuştu.

Doğru, yasal yollardan dijital kitap alımının 
yeterince yaygınlaşmadığına dikkati çekerek, 
internet sanal pazar yerleri gibi birebir temas 
olmayan satıcılardan bilerek veya bilmeyerek 
korsan kitap alınmasının da korsan pazarının 
büyümesini etkilediğini söyledi.

Vatandaşlara bildikleri ve güvenilir yerlerden 
alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulunan Doğ-
ru, birçok satış noktasının neredeyse yarısın-
dan şüphe edilmesi gerektiğini anlattı.

Doğru, korsanla mücadelede kanuni veya idari 
düzenlemeler kapsamında en etkin dönemin il 
denetim komisyonlarının çalışmasıyla başla-
dığını aktararak, şunları ifade etti:

“Bu komisyonlar sayesinde etkin korsan 
baskınları yapılmaya başlandı. İhtisas 
mahkemelerinin oluşturulması da önemli 
bir gelişme oldu. 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu yıllar içerisinde gelişti 
ancak TBYM olarak son yıllarda yasanın 

güncellenmesi için yoğun çabalar sarf 
ettik. Taslak çalışmalarımızı Kültür ve 

Başkan Mustafa Doğru’nun AA’ya Verdiği Röportaj

“4 yılda 7,5 Milyona Yakın Korsan Yayın Ele Geçirildi”
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Turizm Bakanlığı ile paylaştık, gerekçelerimizi 
izah ettik. Bir dönem Meclis’e kadar gelen yasa, 
seçim gündemi ile yasalaşamadan gündemden 
düştü. Tekrar gündeme gelip güncelleneceği 
günü sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Türkiye’de korsan yayınlarla mücadeleyi değer-
lendiren Doğru, dijital alandaki korsanla mü-
cadelede hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın 
benzer problemleri olduğunu söyledi.

Doğru, basılı korsan kitap noktasında Türkiye’de 
Avrupa’ya göre daha az mesafe alındığını be-
lirterek, “Kanunlar hemen hemen aynı şekilde 
yayıncıları ve yazarları korusa da suçu işleyen-
lerin sayısı bizde daha fazla. Bunun önlenmesi 
için hiç bitmeyen bir mücadele ve aynı zaman-
da geniş bilinçlendirme çalışmaları gerekiyor. 
Bilinçlendirme kapsamında sosyal bilgiler ders 
kitaplarında artık telif haklarını ve telif hakları-
na saygıyı çocuklarımıza öğretiyoruz. Etkilerini 
yakın gelecekte birlikte göreceğiz.” dedi.

TBYM olarak ortaokul ve liselerde de bilinç-
lendirme çalışmaları yaptıkları bilgisini veren 
Doğru, bu kapsamda resim ve animasyon gibi 
alanlarda öğrencilerin katılabildiği yarışmalar 
düzenlediklerini kaydetti.

“Salgında dijital korsanda büyük artış yaşandı”

Doğru, korsanla mücadele kapsamında çok 
sayıda baskın yapıldığını aktararak, bu baskın-
larda milyonlarca korsan yayına el konulduğu-
nu ifade etti.

TBYM Başkanı Mustafa Doğru, yıllara göre ya-
pılan baskın ve ele geçirilen yayınlar hakkında 
şu bilgileri verdi:

“2016’da yaklaşık 900 operasyonda 2 milyon 
198 bin 76, 2017’de 1003 operasyonda 1 milyon 
69 bin 795, 2018’de 1192 operasyonda 1 milyon 
871 bin 168, ve 2019’da 844 operasyonda ise 
2 milyon 208 bin 887 korsan materyal olmak 
üzere toplamda 3 bin 939 operasyonda 7 mil-
yon 347 bin 926 korsan materyal ele geçirildi. 
Bu operasyonlarda yüzlerce kişi hakkında ise 
yasal işlem başlatıldı.”

2020’ye ait verilerin yıl sonunda ortaya çıka-
cağını anlatan Doğru, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) nedeniyle özellikle dijital korsanda 
büyük bir artış yaşandığını söyledi.

Doğru, 2020’nin ilk 6 ayında 1393 url adresi-
ne ve web sitesine de erişimin engellendiğini 
aktardı.
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Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Emek Hırsızlarına Göz Açtırmıyor…!
 Birliğimiz Korsanla Mücadele Komisyo-
nu emek hırsızlarına göz açtırmadı. 

Komisyonumuzun rutin olarak gerçekleştirdiği 
dijital ortam taraması esnasında bir arama 
motoru bulut tabanına yüklenmiş ve kanun-
suzca servis edilen 1500’den fazla eser sahibi-
nin 5000’den fazla eserini barındıran sayfalar 
dolusu linklerin tespiti yapılmış ve süratle 

gerekli girişimlerde bulunularak ilgili linkler 
birliğimizce erişime engellenmiştir.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği olarak her 
daim, hak ihlali oluşturan emek hırsızları ile 
mücadele içinde olduğumuzu, yayıncılarımız 
ve eser sahiplerimizin haklarının her mecrada 
korumaya devam edeceğimizi duyurmaktayız.

www.tbym.org
www.fellowship.istanbul
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GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 
PROJELER
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Uluslararası Bir Program: 
İstanbul Publishing Fellowship
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
katkıları; İstanbul Valiliği ve İs-
tanbul Ticaret Odası’nın destekle-
riyle Türkiye Basım Yayın Meslek 
Birliği tarafından 6.’sı düzenlenen 
“Uluslararası İstanbul Publishing 
Fellowship Program” 09-10-11 
Mart 2021 tarihlerinde Grand 
Cevahir Otel’de gerçekleştirildi. 

Her yıl telif ve çeviri görüşmeleri 
yapmak amacıyla yabancı yayım-
cıları İstanbul’a getiren program, 
pandemi koşulları göz önünde 
bulundurularak bu yıl hibrit modelde yapılarak 
organizasyonda hem çevrim içi görüşmeler 
gerçekleştirildi hem de sınırlı sayıda katılımcı 
ile sağlık koşullarının sağlandığı fiziki görüş-
meler yapıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı ve 
TRT’nin İletişim Sponsoru olduğu programa 
bu yıl 120 ülkeden 869 başvuru gerçekleşirken 
İstanbul Publishing Fellowship Koordinas-
yon Kurulu tarafından yapılan değerlendirme 
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sonucunda 60 ülkeden 345 yayımcının katılımı 
kabul edildi.

Programın açılış törenine; İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürü Ali Odabaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Ticaret Müdürü 
İsmail Menteşe, İstanbul Ticaret Odası Başkanı 
Şekib Avdagiç, İTO Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı İsrafil Kuralay, Yayımcı Meslek Birlikleri 
Federasyonu Başkanı Münir Üstün, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Danışmanı Lale 
Memmedova, Basın Yayın Birliği Derneği Yö-
netim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, DEK-
MEB Başkanı Mustafa Altundal, basım ve yayın 
camiasından isimler ile davetliler katıldı. Kültür 

ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz 
ise programa video mesaj ile katıldı.

Sunumunu Kübra Akkoç’un yaptığı açılış töre-
ni tanıtım filminin izlenmesi ile başladı. Prog-
ramın açılış konuşmaları; İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib 
Avdagiç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüpha-
neler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, 
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı 
Mustafa Doğru, İlim Yayma Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan; buluşmanın 
“Odak Ülkesi” olarak seçilen Azerbaycan’dan 
programa katılan Azerbaycan Milli Bilimler 
Akademisi Başkan Yardımcısı ve Milletvekili 
Ord. Prof. Dr. İsa Habibbeyli birer konuşma 
gerçekleştirdiler.

“Yayınlarımızı Tüm Dünyaya Açmak Mümkün”
 Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsü-
ye davet edilen Türkiye Basım Yayın 

Meslek Birliği (TBYM) Başkanı Mustafa 
Doğru, dünya yayıncılarıyla Türk yayıncılığı-
nın karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstan-
bul’un bir telif pazarı haline getirilmesi ama-
cıyla ilk kez 2016’da düzenlenen İstanbul 
Fellowship’in, her yıl hedeflerini büyüterek 
yayıncılık dünyasının kalbini İstanbul’a taşıma-
ya devam ettiğine dikkat çekti.

Kitap aşkına yollara düşmüş çok gezen bir 
grupla bir arada olmaktan memnun olduğu-
nu ifade eden Başkan Doğru, “Geçtiğimiz 5 
programa katılan yayıncılar gönüllü elçilerimiz 
oldular. İstanbul Fellowship’in yankılarını yıl 
boyunca duyduk ve övgü dolu sözler işittik.

Bu program sayesinde başta Avrupa, Arap 
dünyası, Asya ve Afrika olmak üzere tüm dün-
yada bir network oluşturmak ve yayınlarımızı 
tüm dünyaya açmak mümkün. 2010 yılında 
Türk yayıncıları 210 milyon bandrollü kitap 
üretmişken 2020 yılında 433 milyona ulaştı. Bu 

da 10 yılda ikiye katlanacak bir hızda büyüdü-
ğümüzün bir işaretidir” şeklinde konuştu.

Daha sonra kürsüye davet edilen Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Türk 
edebiyatının dünyaya açılması yolunda bir mi-
lad sayılabilecek olan TEDA çeviri ve yayın des-
tek programı hakkında katılımcılara bilgi verdi 
ve Türkiye’de yayımcılık sektörünün büyümesi, 
edebiyat yaşamının canlanması, sektörel stan-
dartların geliştirilmesi, Türk kültürü edebiyatı 
ve yayımcılığının dünyaya açılması için çeşitli 
çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

Bakanlık olarak yapılan çalışmaların başında 
uluslararası kitap fuarlarına katılım olduğunu 
ifade eden Genel Müdürü Ali Odabaş, 2020 yılı 
içerisinde gelen ve hala devam eden pandemi 
nedeniyle bu fuarlara katılım sağlayamadıklarını 
fakat bu yıl altıncısı düzenlenen Fellowship prog-
ramı ve benzeri etkinliklerin meyvelerini bu yıl 
aldıklarını kaydederek “2020 de yapılan Fellows-
hip Programının başarısını biz TEDA’ya yapılan 
başvuru sayılarındaki artıştan gördük” dedi.
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“Ticaretin Yükselen Bayrağının Rüzgarı Kültür Olacaktır”
 İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı 
Şekib Avdagiç ise kurum olarak 1885 

yılından beri kitap ve mecmua yayıncılığı 
yaptıklarını hatırlatarak, “Neredeyse 1,5 asırdır, 
bir yandan ekonomi ve ticareti geliştirmek için 
çalışırken, diğer yandan bunun vazgeçilmez 
ayağı olan yayın ve kültür için de gayret göste-
riyoruz” dedi.

Uluslararası telif hakları etkinliğinin İstanbul’a 
yeni bir değer daha kattığını vurgulayan Avda-
giç, şunları kaydetti: “Biz de İstanbul Ticaret 
Odası olarak bu etkinliğe destek vermekten 
büyük onur duyuyoruz. Görev süremiz boyun-
ca da katkı vermeyi sürdüreceğiz. Çünkü hem 
Şekib Avdagiç hem İTO Başkanı olarak ‘ismin-
de İstanbul, içeriğinde kültür ve kitap olan bir 
etkinliği’ desteklemenin, İstanbullu tüccarların 
zorunlu vazifesi olduğuna inanıyorum. Biliyo-
ruz ki yazarlarımız ve yayıncılarımız destek-
lendiği sürece, ticaretin yükselen bayrağının 
rüzgarı kültür olacaktır. Bu yüzden ayrıca, 
programda İstanbul Ticaret Odası Özel Ödülü 
vermekten de mutluluk duyuyoruz.»

İTO Başkanı Şekib Avdagiç’den sonra kürsüye 
davet edilen Azerbaycan Milli Bilimler Aka-
demisi Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Ord. 
Prof. İsa Habibbeyli, 6. İstanbul Publishing 
Programı’nda Azerbaycan’ı temsil etmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek “pandemi 
nedeniyle uzun bir süre sonra İstanbul’a gelme-
nin memnuniyetini yaşıyorum” dedi.

Program etkinlikleri kapsamında Odak Ülke 
Azerbaycan’ın seçilmesinden de ayrı bir mem-
nuniyet duyduğunu sözlerine ekleyen Millet-
vekili Ord. Prof. İsa Habibbeyli, “bu Azerbay-
can ve Türkiye kardeşliğinin göstergesidir ve 
tek millet iki devlet olmanın canlı örneğidir” 
ifadelerine yer vererek Türkiye Cumhuriyetine, 
Türkiye halkına, Azerbaycan halkının derin 

hürmet ve sevgilerini iletti.

Açılışta konuşan İlim Yay-
ma Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Bilal Erdoğan, 
programın bu yıl odak ülkesi 
olarak belirlenen Azerbay-
can’ı tebrik ederek, “Türk 
edebiyatının sınırlarının ge-
nişliğinin fark edilmesi için 
Azerbaycan’la başlanılması 
çok isabetli olmuş. Bütün 
misafirlere başarılı bir top-
lantı diliyorum. Umuyorum 
ki pandemi bittikten sonra 
önümüzdeki yıl çok daha 
kalabalık bir programda bir 
araya geleceğiz” dedi.
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“Yayıncılara Teşvik Veren Bir Programı da Yürütüyoruz”
 Açılışa video mesaj gönderen Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan 

Yavuz da yayıncılık sektörünün sağlıklı bir 
şekilde gelişimi ve daha da büyümesi için 
sektör temsilcileri ile yakın iş birliği ve koordi-
nasyon içerisinde çalışmalar yürüttüklerini 
söyledi.

Türkiye’nin kültürel ve edebi birikimini yaban-
cı okurlara kendi dillerinde okuma olanağı sağ-
layan TEDA projesine değinen Bakan Yardım-
cısı Yavuz, “2005 yılından beri Bakanlığımızın 
Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa 
Açılımını Destekleme (TEDA) projesi ile Türk 
kültür, sanat ve edebiyatıyla Türkçe eserlerin 
farklı dillerde yayınlanmasını ve yayım mari-
fetiyle yurt dışında tanıtıl-
masını sağlamak için faaliyet 
gösteren yayıncılara teşvik 
veren bir programı da yürü-
tüyoruz” dedi.

Bu yıl da önemli görüşmele-
rin ve anlaşmaların yapıldığı 
başarılı bir etkinliğin gerçek-
leştirileceğine inandığını dile 
getiren Yavuz şunları söyle-
di: “Telif alışverişi, kültürel 
değişim ve etkileşim, Türk 
yayıncılarının yeni pazarlara 
açılması, yabancı yayıncıla-

rın ülkemizde iş yapmaları ve en önemlisi de 
telif hakları alanında karşılıklı görüşmelerin 
yürütülmesini amaçlayan ‘Uluslararası İstanbul 
Yayıncılık Profesyonel Buluşmaları’, düzenlen-
diği ilk günden bugüne kadar 3 binin üzerinde 
telif ön anlaşmasına ve 6 binin üzerinde ikili iş 
görüşmesine başarıyla sahne oldu.”

Açılış konuşmasına “pandemi döneminde dahi 
yazarı yayıncıyla buluşturan tüm yayıncılarımı-
zı kutlarım” diyerek sözlerine başlayan İstan-
bul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Publishing 
Fellowship Programının yayımcılık sektörüne 
büyük bir ivme kazandırdığını belirtti.

Önümüzdeki Yıl 100 Ülke ve 500 Yayıncı
 Vali Yerlikaya konuşmasının devamında 
“Geçen yıl yine burada yaptığım konuşma-

da demiştim ki: ‘Önümüzdeki yıl 100 ülke ve 500 
yayıncıyla buluşmayı arzu ediyorum.” Konu 
İstanbul ve İstanbul’daki bir buluşma olunca 
elimizde değil, hep zirveyi hedefliyoruz, hep daha 
iyisini istiyoruz. Yayıncılık mesleği öyle kolay bir 

meslek değil. Bir tutku, bir sevda gerektiriyor.

İnsanlığın büyük bir imtihandan geçtiği pandemi 
döneminde dahi yazarı yayıncıyla, kitabı okurla 
buluşturan, bu mesleğe gönül vermiş tüm yayın-
cılarımızı ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birli-
ği’ni ben de gönülden kutluyorum” dedi.
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Gelecek Yıl 50.000 Dolarlık Teşvik
 Buluşma kapsamında bu yıl iki önemli 
yenilik olduğunu belirten Vali Yerlikaya 

şunları söyledi: “İlki, İstanbul Telif Ödülleri 
Yarışması. Bu yarışmanın amacı, yabancı 
yayıncıların, Türkçe kitapları kendi dillerine 
çevirip, yayınlamalarını teşvik etmek. 26 
ülkeden 52 yayıncı, 661 kitapla bu yarışmaya 
başvurdu. Benim için, bu yayıncıların her biri 
ödülü hak etti. Bu yarışmalar, Türk yayıncılık 
sektörünün gelişmesiyle kültürel işbirliği 
sağlanmasına ve tanıtıma büyük katkı sağlıyor. 
Üçüncü kez katıldığım organizasyona bu yıl 20 
bin dolarlık teşvik ödülüyle destek olduk. 

İnşallah gelecek yıl, bunu 50 bin dolar yapaca-
ğız. Ödüle layık görülenleri, şimdiden tebrik 
ediyorum.

İkinci yenilik ise, İstanbul Fellowship’te odak 
ülkenin belirlenmesiydi. Bu yılın odak ülke-
si, dost ve kardeş ülke Azerbaycan seçildi. İki 
devlet tek millet olmanın farkını burada da 
hissedeceğiz. Bu vesileyle, Dağlık Karabağ’ın 
29 yıllık esaretine son verirken şehit düşen 
sivil-asker tüm kardeşlerimize, bir kez daha 
Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, 
makamları âli olsun” dedi.

“Dünya Bir Kitap Olsa En Güzel Sayfası İstanbul Olurdu”
 Vali Yerlikaya, konuşmasını “Dünya bir 
kitap olsa, onun en güzel sayfası, ya da 

şehirler bir şiir olsa, onun en güzel, en duygu 
yüklü mısraları İstanbul olurdu. Bu konuda 
mütevazı olamayız. Bu nedenle; İstanbul 
Fellowship-Uluslararası Yayıncılık Buluşmala-
rı’na ev sahipliği yapmak da İstanbul’umuza 
yakışırdı. Etkinliğin; Türkçemize, edebiyat 
dünyamıza ve yayıncılık sektörüne hayırlı 

uğurlu olmasını diler, emeği geçen herkesi 
yürekten tebrik ederim” diyerek konuşmasını 
tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından 6. İstanbul Fel-
lowship Programına destekleyenlere plaketleri 
takdim edildi ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve 
protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmeleri 
ile başlayan program seminer ve B2B görüşme-
leri ile devam etti.
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Odak Ülke Azerbaycan
 Program kapsamında bu yıl ilk kez bir 
ülkenin yayıncılığının ve edebiyatının 

merkeze alınarak tematik bir şekilde işleneceği 
“odak ülke” çalışması yapıldı.

Bu düşünceden hareketle Türkçenin ne denli 
köklü bir dil olduğunu tanıtmak ve uluslararası 
ilgi uyandırma amacıyla Azerbaycan’ın konuk 
edildiği programa, Azerbaycanlı yayımcılar, 
şair ve yazarlar katıldı.

Konuyla ilgili “Azerbaycan Edebiyatı ve Dünya 
Dillerine Tercümesi” ve “Gerçek Kurmacayla 

Buluşunca: Çingiz Abdullayev” başlıklı otu-
rumlar gerçekleştirildi.

Programda, dünyaca ünlü Azerbaycanlı yazar 
Çingiz Abdullayev’in yanı sıra son yıllarda ilgi 
çeken yazar Azad Ağaoğlu da konuklar arasın-
da yer aldı.

Odak ülke Azerbaycan çalışmaları kapsamında 
ayrıca Azerbaycan müzikleriyle gerçekleştirilen 
mini bir konser ile milli damak lezzetleri ile ilgili 
ikramlar da katılımcılarına beğenisine sunuldu.
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İstanbul Telif Ödülleri Sahiplerini Buldu
 Türkçeden yabancı dillere telif alışverişi-
ni teşvik ederek sektörün gelişimine, 

kültürel iş birliğine ve tanıtımına katkıda 
bulunmak, telif çalışmalarını teşvik etmek ve 
başarıları ödüllendirmek amacıyla İstanbul 
Valiliğinin himayesinde bu yıl ilk kez 
İstanbul Telif Ödülleri verildi.

İstanbul Ticaret Odasının da katkı 
sunduğu ve 26 ülkeden 52 başvuru 
alan İstanbul Telif Ödülleri’nde bi-
rincilik ödülünün sahibi Lübnan’daki 
Digital Future Ltd.’den Mohammad 
Khatip oldu.

İkincilik ödülünü Azerbaycan’da-
ki Qanun Yayınevi’nden Shahbaz 
Khudoghlu alırken, üçüncülük ödü-
lüne Katar’daki Hamad bin khalifa 
Üniversitesi Yayınları’ndan Bachar 
Chebaro değer görüldü.

Sıralamaya giren ilk üç yayınevi 
arasından birinciye 10 bin, ikinciye 6 
bin, üçüncüye ise 4 bin dolar değe-
rinde telif alışverişinde kullanılacak 
çek verildi.

Yarışmada ayrıca İstanbul Ticaret 
Odası özel ödülünü Kosova’daki 
N.t.sh. Pena’dan Mensur Bytyqi aldı.

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAY-
FED) özel ödülünü de Yunanistan’daki Vakxi-
kon Yayınları’ndan Nestoras Poulakos adına 
Nazlı Berivan Ak aldı.

Program Kapsamında Yapılan Seminerler
 “Pandemi Sonrası Yayıncılığın ve Telif 
Fuarlarının Geleceği” başlıklı seminerin 

moderatörlüğünü TBYM Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Doğru yaptı. 
Konuşmacılardan Uluslararası Frankfurt Kitap 
Fuarı Direktörü Juergen Boos seminere online 
olarak katılırken Arap Yayıncılar Birliği Genel 
Sekreteri Bachar Chebaro ve Harper Collins 
México Daniel Mesino fiziki katılım sağladı.

Doğu ve Batı Edebiyatında Çağdaş Azerbaycan 
Edebiyatı ve Dünyadaki Yansımaları başlıklı 
online gerçekleştirilen seminerin moderatör-
lüğünü Bakü Yunus Emre Enstitüsü Kültür ve 
Sanat Koordinatörü Nurane Tağıyeva yaptı.

Gazeteci-Yazar Akşin Yenisey ‘Bağımsızlık 
Dönemi Azerbaycan Şiirinde Edebi Akımla-
rın Varlığı ve Yokluğu’, Marmara Üniversitesi, 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğr. Üyesi Dr. 
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Mehdi Genceli ‘Yirminci Yüzyılın İlk Çeyre-
ğinde Azerbaycan-Türkiye Edebi İlişkileri’ ve 
İstanbul Üniversitesi Doktora Öğrencisi Ramil 
Ahmed de ‘1990 sonrası Azerbaycan Edebiya-
tında Roman ve Öykü’ konularına değindi.

“Azerbaycan Edebiyatı ve Dünya Dillerine 
Tercümesi” adlı seminerin moderatörlüğünü 
ise Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk 
Karakılıç yaptı. Seminere konuşmacı olarak 
katılan Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 
Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Ord. Prof. İsa 
Habibbeyli, söyleşide Azerbaycan şairi Nizami 
Gencevi’yi anlattı. Azerbaycan’da 2021’in “Niza-
mi Gencevi Yılı» ilan edildiğini aktaran Habi-
beyli, Nizami’nin Azerbaycan’ın Gence şehrinde 
dünyaya gelip orada yaşadığını, aynı zamanda 
dünya edebiyatındaki önemli isimler arasında 
da yer alan büyük bir şair olduğunu söyledi.

Yazar Azad Ağaoğlu da çağdaş Azerbaycan 
edebiyatı ve romanı hakkında bilgiler verdi ve 
Azerbaycan edebiyatında önemli bir yeri olan 
“Ali ve Nino” eserine değindi. Seminerde ayrıca 
Akademisyen Dr. Mehman Hasanlı da Azer-
baycan romanının tarihini anlattı.

“Gerçek Kurmacayla Buluşunca: Çingiz Ab-
dullayev” başlıklı seminerin moderatörlüğünü 
yayımcı ve editör Nazlı Berivan Ak yaptı ve 
gerçek nerede biter, kurgu nerede başlar? Dün-
ya yayıncıları ne arıyor, farklı dillerin polisiye 

severleri ne okuyor, Türkiye ve Azerbaycan ne 
üretiyor? sorularına yanıt aradı.

Seminere konuşmacı olarak katılan ve ya-
yımlanmış 200’den fazla eseri bulunan Azer-
baycanlı yazar Çingiz Abdullayev de küçük 
yaşlardan itibaren babasının kitaplığından 
etkilendiğini ve kitaplara ilgisinin o yaşlarda 
başladığını anlattı.

Online olarak gerçekleştirilen “Çeviri Destek 
Programları” başlıklı seminere ise Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu TEDA 
Destek Programı, İran Kitap Destek Programı 
Genel Müdürü Alireza Nourizadeh İran Kitap 
Destek Programı ve Norla Kıdemli Danışman 
Oliver Moystad da Norla Destek Programı 
hakkında bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, 
İstanbul Valiliği, Basın Yayın Birliği, İstanbul 
Ticaret Odası, YAYFED, DEKMEB, TUGEV, 
Türk Hava Yolları, Albayrak Grubu, Zeytinbur-
nu Belediyesi 6.İstanbul Publishing Fellowship 
Programını destekleyenler arasında yer alan 
isimler oldu. Ayrıca Odak ülke etkinlikleri kap-
samında Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Bakü 
Yunus Emre Enstitüsü, Azerbaycan Yazıcılar 
Birliği ve Bakü Kulinerya Merkezi katkı sunan 
isimler arasında yer aldı.
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‘Yılın İş Birliği Ödülü” İstanbul Publishing Fellowship’e
 57. Kütüphane Haftası kapsamında Cum-
hurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde dü-

zenlenen törende Türkiye Basım Yayın Meslek 
Birliğinin bu yıl altıncısını düzenlediği Ulusla-

rarası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluş-
maları (İstanbul Publishing Fellowship) ‘Yılın İş 
Birliği Ödülü»ne layık görüldü. Ödülü TBYM 
adına Başkan Mustafa Doğru aldı.

Dünyanın Yayıncısı İstanbul’da
 İstanbul, uluslararası çapta büyük bir 
kitap telif anlaşmasına ev sahipliği 

yapmaya hazırlanıyor. 3 Mart’ta (yarın) başla-
yıp 5 Mart’a kadar devam edecek olan İstanbul 
Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi), 63 
ülkeden 265 yayıncıyı bir araya getiriyor.

Etkinlik çerçevesinde Türkçe’den yabancı dille-
re, yabancı dillerden Türkçe’ye çeviri için harıl 
harıl anlaşmalar yapılıp, imzalar atılacak.

Dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda yayınevi yö-
neticisi, editör, telif ajansı yetkilisi, yayıncı meslek 
birlikleri ile STK temsilcilerini Grand Cevahir’de 
buluşturacak olan zirve ile İstanbul’un telif pazarı 
haline getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tara-
fından düzenlenen program hakkında bilgi veren 
TBYM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğru, 
Türk yayıncılar ile dünya yayıncılarının karşılıklı 
iş birliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen 
İstanbul Fellowship’in bütün dünyadan başvuru 
aldığını söylüyor.

Doğru, hedeflerini şöyle açıklı-
yor: ‘’İstanbul aslında uzun yıllar 
kültürün ve kitabın başkentliğini 
yapmış bir şehir. Biz istiyoruz ki 
İstanbul Fellowship’le yayın, kül-
tür dünyasında bu şehrin konu-
munu tekrar yükseltelim.”

Bu yıl İstanbul Fellowship’te bir 
yenilik olarak “https://fellows-
hip.istanbul/” portalı eklenmiş. 
Portal, dünyadan tüm yayıncılar 
için adeta bir ‘sosyal ağ’ vazifesi 
görüyor. Katılımcılar, yıl boyunca 

online biçimde etkileşim halinde oluyor.

Yarın başlayacak olan İstanbul Fellowship’te 
‘yapay zeka’ çalışmalarıyla bilinen Alman araş-
tırmacı Colin Lovrinovic, yayıncılıkta yapay 
zekayla ilgili sunum yapacak.

Aynı zamanda Meksika’dan Guadalajara Kitap 
Fuarı Koordinatörü Ruben Padillo Cortes de 
yayıncılık dünyasında yükselen trendler hak-
kında tecrübelerini paylaşacak.

Bundan 5 yıl önce ilki düzenlenirken 14 ülke-
den katılımcı bulan İstanbul Fellowship, aradan 
5 yıl geçtikten sonra 98 ülkeden 620 başvuru 
aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucu 63 ülke-
den 265 yayıncının katılmasına karar verildi.

Görünen o ki İstanbul Fellowship gelecek yıl-
larda daha da büyüyerek yoluna devam edecek.

Son bir not: Dünyayı etkileyen koronavirüs 
önlemleri dolayısıyla Çin ve Filipinler (kendi 
istekleri doğrultusunda) bu yılki Fellowship’te 
yer almıyor.
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Resim Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
 Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’nin 
projelendirdiği ve İstanbul İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün desteklediği “Korsan Kitaba 
Hayır Resim Yarışması’nın ödül töreni 10 Mart 
2021 Çarşamba Günü Grand Cevahir Otel ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Telif bilincinin geliştirilmesi ve korsanla müca-
dele kapsamında kitabın bir değer olduğunun 
fark edilmesi için İstanbul’daki tüm ortaokul 
öğrencilere yönelik yapılan “Korsan Kitaba Ha-
yır Resim Yarışması” kitap okumayı seven ve 
kitaba değer veren öğrencilere yaratıcı fikirler 
geliştirerek bu çerçevede resimler çizerek farklı 
bakış açılarını görsel olarak ifade edebilme 
imkanı sundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 nede-
niyle 2021 de yapılan yarışmanın ödül törenine 
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, 
TBYM yönetim kurulu üyeleri, okul yöneticile-
ri, dereceye giren öğrenciler ve velileri katıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Korsan Kitaba 
Hayır Resim Yarışması” ödül töreninin açılış 

konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü 
Levent Yazıcı törende bulunmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirerek öğrencilerin korsan 
yayıncılığa karşı çizdikleri resimlerle duyarlı-
lıklarını çok güzel resmettiklerini ve onların 
yetenekleri konusunda desteklenmelerinin çok 
anlamlı olduğunu belirtti.

Yarışmaya başvuru yapan, kitap okumayı seven 
ve kitaba değer veren öğrencilerine teşekkür 
eden Müdür Levent Yazıcı “kitap ve korsanın 
yan yana bulunmaması gerekiyor. Çocukla-
rımızın yarışmayla bu konuda bilinçlendiril-
meleri önemli. Bir kitabın üretiminde yazarın 
yanında yayıncıların, editörlerin, redaktörle-
rin, musahhihlerin, çevirmenlerin, çizerlerin, 
grafikerlerin, derleyenlerin danışmanların, vb. 
sayısız birçok emektarın alın teri var. Yarışma-
mız alın terine ve emeğe saygısı olan ve hatta 
koruyan bir nesil oluşması için gereken duyar-
lılığın oluşmasına katkı sunacaktır. Bunun için 
yarışmada emeği geçen herkese canı gönülden 
teşekkür ediyorum. Yarışmada derece elde 
eden öğrencilerimizi de kutluyorum” dedi.
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Açılış konuşmalarının ardından TBYM Baş-
kanı Mustafa Doğru tarafından İl Milli Eğitim 
Müdürü Levent Yazıcı’ya desteklerinden dolayı 
bir plaket takdim edildikten sonra yarışmada 
dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ortaokullar arasında düzenlenen yarışmanın 
seçici kurul üyeleri TBYM Yönetim Kurulu 
Üyesi Yusuf Ünal, Filiz Kara Bilgin, İpek Betni 
ve Gülsevil Unan’a da “Korsan Kitaba Hayır 
Resim Yarışması”na katkılarından dolayı teşek-
kür plaketi verildi.

“Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması”nda 
hem eser sahibine hem de okul idaresine birin-
cilik ödülünü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü 
Levent Yazıcı takdim etti. Bahçelievler Prof. Dr. 
Osman Öztürk İmam Hatip Ortaokulu öğren-
cisi Muhammed Said Özen’e birincilik ödülü 
olarak tam altın ve okul kütüphaneleri için de 
4.000 TL’lik kitap çeki verildi.

“Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması”nda 
hem eser sahibine hem de okul idaresine ikin-
cilik ödülünü Türkiye Basım Yayın Meslek Bir-
liği Başkanı Mustafa Doğru takdim etti. Pendik 
Özel Balkanlar Koleji Ortaokulu öğrencisi Naz 
Peri İrem Kurt’a ikincilik ödülü olarak yarım 

altın ve okul kütüphaneleri için de 3.000 TL’lik 
kitap çeki verildi.

“Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması”nda 
hem eser sahibine hem de okul idaresine üçün-
cülük ödülünü Basın Yayın Birliği Yönetim Ku-
rulu Üyesi Melike Günyüz takdim etti. Pendik 
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencisi Elfin 
Gürses’e üçüncülük ödülü olarak çeyrek altın 
ve okul kütüphaneleri için de 2.500 TL’lik kitap 
çeki verildi.

“Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması”n-
da hem eser sahibine hem de okul idaresine 
mansiyon ödülünü TBYM Korsanla Mücadele 
Komisyonu Başkanı Adem Koşkulu takdim 
etti. Ümraniye Fatih İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencisi Berra Karadumanoğlu’na mansiyon 
ödülü olarak gram altın ve okul kütüphaneleri 
için de 1.500 TL’lik kitap çeki verildi.

Yarışmada ayrıca Bahçelievler Prof. Dr. Osman 
Öztürk İmam Hatip Ortaokulu Resim Öğretmeni 
Esra Elçi’ye de birincilik ödülü tam altın verildi.

Ödül töreninin ardından yarışmaya katılan 
tüm resimlerin sergilendiği resim sergisini 
gezen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve 
öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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1 - Dini Yayımlar Çalıştayı Yapıldı
 Tüm dünyayı etkisi altına alan koronovi-
rüs nedeniyle birçok toplantılar telekon-

ferans olarak online gerçekleşiyor. Yaşanılan bu 
süreçte Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve 
Basın Yayın Birliği Derneği de üyelerini bilgi-
lendirmek ve sektörde yaşanılan sorunları ve 
çözümlerini ilgililere aktarmak için “Yayımcılık 
Sektörü Çalıştayları” adı altında sektörel bir 
program düzenleme kararı aldı.

Dini yayımcılık, akademik ve eğitim yayım-
ları, çocuk ve ilk gençlik yayımları ve kültür 
yayımları olmak üzere dört farklı program 
çerçevesinde gerçekleştirilecek olan “Yayım-
cılık Sektörü Çalıştayları”, Covid-19 pandemi 
önlemleri kapsamında telekonferans sistemi ile 
online yapılacak.

Bu çerçevede ilki 23 Haziran Salı Günü gerçek-
leştirilen ve inanç alanında yayınlanan kitap-
lardaki bandrol oranlarındaki ciddi düşüşü ve 
bu düşüşün sebeplerinin ve çözümlerinin ele 
alındığı “Dini Yayımlar Çalıştayı” sektör tem-
silcilerinden de oldukça ilgi gördü.

 Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taş-
kent, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Mü-

dürü Hamdi Turşucu, YAYFED Başkanı-İTO 
Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün ve Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlim-
ler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan 
Arslan’nın yanı sıra bir çok yayınevi temsilcisi 
de kurulan internet bağlantısı ile oluşturulan 
çoklu ekran sistemi ile programa online katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlı-
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ğı Basılı Yayınlar Daire Başkanı Bünyamin 
Kahraman ve Türkiye Diyanet Vakfı Yayın ve 
Matbaacılık İşletme Müdür Vekili Sayın Mu-
rat Aydemir’in de konuşmacı olarak katıldığı 
Yayımcılık Sektörü Çalıştayları-1 / Dini Yayım-
lar Çalıştayı 3 oturumdan oluştu. 1. oturum-
da Türkiye’de dini yayımcılığın sorunları, 2. 
oturumda dini yayımcılıkta gelişen ve değişen 
şartlar, 3. oturumda da gün boyu devam eden 
çalıştayın değerlendirilmesi ve katılımcıların 
sorularına yer verildi.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Yönetim 
Kurulu Başdanışmanı Melahat Boran’ın sunu-
munu yaptığı çalıştayın 1. Oturumunun proto-

kol konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, 
TBYM Başkanı Mustafa Doğru, BYB Başkanı 
Emrah Kısakürek yaptı.

Güzel temennilerde bulunarak sözlerine başla-
yan Genel Müdür Ziya Taşkent, “Telif Hakları 
Genel Müdürlüğü olarak Türk yazarlarının ve 
Türk yayıncılarının ortaya koyduğu emeklerin 
özellikle dışa açılma noktasında desteklerimiz 
söz konusu” dedi.

TBYM’nin her yıl düzenlediği Uluslararası İstan-
bul Fellowship Programı ya da BYB’nin projelen-
dirdiği YATEDAM şeklinde adlandırılan prog-
ramlara Telif Hakları Genel Müdürlüğü üstünden 
Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiğini 
dile getiren Genel Müdür Ziya Taşkent, bu tür 
çalışmaları önemsediklerine vurgu yaptı.

Bu tür faaliyetleri, Türkiye’de yapılan bir üreti-
min dışarıda ilgi görmesi sebebiyle alıcı bulma-
sı kültürel olduğu kadar endüstriyel bir faaliyet 
olarak da değerlendiren Genel Müdür Ziya 
Taşkent sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomik 
büyüklükleri ile tanımlanabilen bir ihracat 
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kalemi. Dolayısıyla bunu sadece entelektüel, 
kültürel yada sadece kültür diplomasisine ait 
bir faaliyet olarak görmüyoruz. Ekonomik 
anlamda da değer üretecek hepimizin ihtiyacı 
olacak rakamları sağlayacak, olumlu çabalar 
olarak görüyorum ve destekliyoruz.”

Dini yayıncılık yada inanç yayıncılığının 
geçmişten bugüne seyrinde toplam kitaplar 
içindeki payında bir düşüş görüldüğünü dile 
getiren Genel Müdür Ziya Taşkent, “inanç 
yayıncılığının ülke sosyolojisi, kitlesel yöne-
limleri ölçen bir aygıt olmasının yanı sıra üze-
rinde durulması gereken tabi önemli yönleri 
var. Bugün programa baktığımda doğru konu 
başlıkları ile etkin katılımcıların sunumlarını 
görüyorum. Verimli bir program olmasını 
temenni ederim” dedi.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı 
Mustafa Doğru da “yayıncılık alanında çok 
büyük değişimlerin ve dönüşümlerin yaşan-
dığı bir zaman dilimindeyiz” diyerek “pek çok 
sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde hem 
bu pandemin süreçlerinden etkilendi hem de 
ondan önce dijital dönüşümle alakalı büyük 
değişimler yaşamaya başladı. Bütün bu deği-
şim ve dönüşümlerin içinde biz nerdeyiz, ne 
yapıyoruz, nasıl ilerlememiz gerekiyor ve hangi 
amaca doğru ve hangi şartlarda bu yayıncılığa 
devam etmemiz lazım” dedi.

Dini yayınlar pek çok yayıncının motivasyon 
kaynağı ve yayın hayatına girme sebebi oldu-
ğunu ifade eden Başkan Mustafa Doğru şunları 
söyledi:  “YAYFED kurulduğundan beri kate-
gorize ettiğimiz en önemli başlığımızdan birisi. 
2013 de 53 milyonluk dini yayınlar sekmendi 
yaklaşık Türkiye’deki yayıncılığın %16’sına 
tekabül ederken 2019 yılına geldiğimizde bu 
rakam 36 milyona düşmüş ve Türkiye’deki top-
lam yayıncılığın içindeki payı da %8 olmuştur. 

Sözlerini sektörün sorunlarının tekrardan 
oturulup konuşulması gerektiğini ifade ederek 
tamamlayan Başkan Mustafa Doğru, yaz dö-
nemi boyunca devam edecek olan çalıştayların 
hayırla vesile olmasını temenni etti.

Ülkemizin dünya ile birlikte çok zorlu zaman-
lardan geçtiğinin altını çizen BYB Başkanı 
Emrah Kısakürek de Covid-19 sebebiyle birçok 
sektör gibi yayıncılık sektörünün de bu süreci 
zorlukla atlattığını kaydetti.

Özellikle bu süreçte sektörün pandeminden 
etkilenen sektörler arasına alınmasındaki 
önemini dile getiren Başkan Emrah Kısakürek, 
“ancak sadece vergi ertelemeleri, kısa çalışma 
ödeneği veya KGF kredileri bu sektörün prob-
lemlerini çözmede yetersiz kalıyor. Bu sebeple 
tüm sektörün problemlerini değerlendirirken 
aynı zamanda özel olarak da sektörün paydaş-
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larını mercek altına almak gerektiğini düşünü-
yoruz. Buradan yola çıkarak bugün Yayıncılık 
Sektörü Çalıştayları’ndan ilkine başlıyoruz. 
Dini Yayımlar Çalıştayı usulen dini yayıncılık 
yapan yayıncıların bir araya gelerek sorunlarını 
buna ilişkin de çözüm önerilerini ele aldıkla-
rı bir çalıştay olacak. Burada özellikle altının 
çizilmesi gereken konu herkes sorunlardan 
bahsediyor fakat bu sorunların çözüme ulaş-
ması yönünde ne gerekiyor bunu tespit ederek, 
kalıcı çözümler hayata geçirilmesini sağlamak. 
Bu vesile ile covid-19 nedeniyle hayatını kaybe-
denlere Allah’tan rahmet, hali hazırda tedavi 
görenlere de Allah’tan acil şifalar diliyorum. 
Çalıştayımız hepinize hayırlı olsun” diyerek 
sözlerini tamamladı.

Protokol konuşmalarının ardından TBYM ve 
BYB Yönetim Kurulu Üyesi-Kayıhan Yayınları 
Yetkilisi Adem Koşkulu’nun moderatörlüğünü 
yaptığı Dini Yayımlar Çalıştayı’nın 1. Oturumu 
başladı.

Oturuma konuşmacı olarak katılan Cum-
hurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Basılı 
Yayınlar Daire Başkanı Bünyamin Kahraman, 
dini yayımcılığın ekonomik boyutundaki da-
ralmanın nedenlerini, İnsan Yayınları Yetkilisi 
İsmail Akıncı dini yayımcılıkta üretim mali-

yeti sorunlarına, Beyan Yayınları Yetkilisi Ali 
Kemal Temizer dini yayımların dağıtımında 
yaşanan sorunlara ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayın ve Matbaacılık İşletme Müdür Vekili 
Murat Aydemir de sorunlara yönelik çözüm 
önerileri olarak dini yayımcılık fuarları ve dini 
yayımcılık destek ve teşvikleri hakkında katı-
lımcıları bilgilendirdi.

TBYM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muhammed 
Ağırakça moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
Çalıştayın 2. Oturumuna online bağlanarak 
kısa bir konuşma yapan Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdür Hamdi Turşucu, “bize 
düşen ne varsa yapacağız” diyerek yayıncıların 
yanında olduğunu söyledi.

Yapmış olduğu konuşmasında bandrol ista-
tistiklerine bakıldığında inanç kategorisinde 
son üç sene ciddi bir düşüş yaşandığına dik-
kat çeken Genel Müdür Hamdi Turşucu, “bu 
tahlil edilmesi gereken bir konu. 50 milyondan 
36 milyona düşmüş. ISBN başlıklarında 3700 
ISBN ile kapatılmış. ISBN de 3100 ile başlayan 
3700 arasında olmuş. Başlık sayısında düşme 
olmamış. Kategorize edilme tarzı ile üzerin-
den gitmeliyiz. İnanç kitaplar başlığının içinde 
çocuk, gençlik, ithal, yetişkin kurgu, akademik 
yayıncılık var mıdır?  Vardır. Geleceğe dönük 
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yapmamız gereken durumu tespit edip bu 
tespitlerle kategorilere göre beraberce gitmek 
gerekmektedir. Talepteki azalma ile ilgili neler 
yapmalıyız bunları da konuşmak gerek. Teşhis, 
tespit ve bu konulara tedavi uygulamamız ge-
rekmektedir. Konuyu takip edip bize düşen ne 
varsa yapacağımızı ifade etmek isterim” dedi.

2. oturuma konuşmacı olarak katılan Erkam 
Yayınları Yetkilisi Doğan Gökmen, günümüzde 
dini yayımcılıkta içerik sorunları, Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları Temsilcisi 
ve TBYM Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Arslan 
dini yayımcılığın ders kitapları yayımcılığı ile 
kesişen noktasında yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileri, Ensar Vakfı Yayınları Yetkilisi Hüse-
yin Kader “Dini yayımcılıkta gelişen ve değişen 
şartlar” ve Mana Yayınları yetkilisi Latif Kı-
nataş da “Ülkemiz dini yayımcılığının ulusla-
rarası açılımı ve tercüme hareketleri” ile ilgili 
katılımcıları bilgilendirdi.

Çalıştayın 3. Oturumunda ise İTO Basın Yayın 
Sektör Meclis Üyesi Erhan Erken ise gün boyu 
devam eden çalıştayın değerlendirmesini yapa-
rak katılımcılara söz verdi.

YAYFED Başkanı ve İTO Yönetim Kurulu 
Üyesi Münir Üstün yapmış olduğu kısa selam-
lama konuşmasında dini yayıncılık açısından 

çok verimli bir program olduğunu ifade ederek 
“YAYFED ile ISBN verileri üzerinde bir çalış-
ma yapılması gerekiyor. İnanç kategorisi ile 
alt kıvrımları ile ilgili biz kıymetli başkanlarla 
beraber bu çalışmayı üzerimize alalım” dedi.

Program sonrası katılımcılara katılım sertifi-
kası verilirken bir sonraki çalıştayın 14 Tem-
muz 2020 tarihinde kültür yayıncılığı üzerine 
gerçekleştirileceği duyuruldu.
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2 - Kültürel Yayımlar Çalıştayı Yapıldı
 Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği 
(TBYM) ve Basın Yayın Birliği Derneği 

(BYB)’nin ortaklaşa düzenlediği “Yayımcılık 
Sektörü Çalıştayları”nın ikincisi 14 Temmuz 
Salı Günü “Kültürel Yayımlar Çalıştayı” başlığı 
altında gerçekleştirildi.

Türkiye’deki kültür yayımcılığının sorunları, 
gelişen ve değişen şartların yanı sıra kültür 
kitaplarının dünyaya açılımı ile ilgili bir çok 
konuların ele alındığı çalıştay, sektör temsilcile-
rinden de oldukça ilgi gördü.

Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında 
telekonferans sistemi ile online gerçekleştirilen 
çalıştayda sektörde yaşanılan sorunlar dile ge-
tirildi ve çözüm önerileri ile ilgili fikir alışveri-
şinde bulunuldu.

Birlik ofisinde gerçekleştirilen programın 
sunumunu yapan Basın Yayın Birliği Derneği 
Başkanı Emrah Kısakürek, kısa bir açılış ko-
nuşması yaparak çalıştay hazırlıklarında emeği 
geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Program; İstanbul Ticaret Odası Başkan Yar-
dımcısı İsrafil Kuralay ve Türkiye Basım Yayın 
Meslek Birliği Başkanı Mustafa Doğru’nun 
açılış konuşmaları ile devam etti.

Bizim Dünyaya Söyleyecek Çok Sözümüz Var

Yapmış olduğu açılış konuşmasında hem 
TBYM’nin hem de BYB’nin sektör adını çok 
önemli çalışmalara imza attığına dikkat çeken 
Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İstanbul 
Ticaret Odası olarak da bu çalışmaları yaki-
nen takip ettiklerini ve destek verdiklerini dile 
getirdi.

Kültür yayıncılığının kitap kategorileri ara-
sında çok kıymetli bir başlık olduğunun altını 
çizen Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, “Hep 
özendiğimiz Avrupa kültür yayıncılığı ile aynı 
seviyelere gelmek çok anlamlı ve önemli. Bu 
nedenle önümüzdeki günlerde niteliği artı-

racağız ve kitaplarımızı ona göre tasarlayaca-
ğız. Başlıklarımızı biraz daha çeşitlendirerek 
sunum ortamlarını zenginleştirecek çalışma-
larla kitap dünyamız daha da zenginleşecek. 
Çünkü bizim dünyaya söyleyecek çok sözümüz 
var. Bunun da ana başlığının kültür olduğuna 
inanıyorum. Her milletin bir kültürü var ama 
bizim kültürümüz çok derin, çok tarihi ve çok 
birikimli bir kültür. Ve çok hikayeye sahip” 
dedi.

Olumsuzluklara Rağmen Üretim Artmış

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu veri-
lerine göre kültür yayınlarının Türkiye’deki 
son durumu hakkında yıllara göre özetleyerek 
sözlerine başlayan TBYM Başkanı Mustafa 
Doğru da şunları söyledi: “2013 yılında 82 mil-
yon civarında bir üretimimiz var. Daha sonraki 
yıllarda ise; 71 milyon, 82 milyon, 85 milyon, 
102 milyon. 2018 yılında ise ufak bir düşüşle 99 
milyon ve 2019 da tekrar bir artışla 106 mil-
yon bandında bir üretimimiz var. Kıyaslama 
yapmak gerekirse 2019 yılının ilk 6 ayında 50.8 
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milyonluk bir üretim yapmışken bu yıl bütün 
bu pandemin şartlarının olumsuzluklarına rağ-
men 61.9 milyon üretim yapılmış. Yani gerçek-
ten güzel önemli verilerin elde edildiği bir alan. 
Bu rakamlar adet olarak Avrupa ülkelerine 
göre neredeyse denk rakamlar.”

Sözlerinin devamında dünya genelinde ya-
şanılan bu sürecin herkes için zor bir süreç 
olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Doğru, 
2020 yılının pek çok dönüşüm ve değişim yılı 
olduğuna dikkat çekerek “çalışmalarımızda her 
zaman bize destek olan İTO Başkan Yardım-
cısı İsrafil Kuralay’a, YAYFED Başkanı Münir 
Üstün’e ve siz katılımcılara teşekkür ediyorum” 
dedi.

Protokol konuşmalarının ardından İTO Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve YAYFED Başkanı Münir 
Üstün’ün moderatörlüğünü yaptığı Kültürel 
Yayımlar Çalıştayı’nın 1. Oturumu başladı.

Roman ve öykü yazarı Adalet Ağaoğlu’nun 
vefatından dolayı duymuş olduğu üzüntüyü 
ve taziye dileklerini dile getirerek sözlerine 
başlayan Başkan Münir Üstün, YAYFED verile-
rine göre ülkemizdeki kitap üretimi hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. 

Ülkemizde ki yayıncılığın cirosunun 9 mil-

yar lira civarında olduğunu ve dünyada ciro 
bakımından 16. sırada olduğumuzu kaydeden 
Başkan Münir Üstün, “70.000 adet yeni başlıkla 
dünya 6.’sı olan dinamik bir sektörümüz var. 
Yayıncılar olarak 100 bin den fazla istihdam 
yapıyoruz ve 900 milyon lira vergi, SSK, prim 
ödüyoruz. İyi ve kuvvetli bir yapımız var” dedi.

2010 yılından beri tutulan ISBN verilerine göre 
rakamlarda sürekli artış olduğuna dikkat çeken 
Başkan Münir Üstün, şunları söyledi: “2019 
yılını üretim olarak 424 milyon adet kitapla 
kapattık.  Bu sayıya MEB kitapları ve 48 sayfa 
altı kitapları eklersek 800-850 milyon bandında 
büyük bir üretim çıkıyor.

2020 yılının ilk 6 ayında 194.510.256 adet kitap 
üretmişiz. Yani Mart-Nisan-Mayıs ayındaki 
aksaklıklara, kaygılarımıza ve endişelerimize 
rağmen geçen seneye göre %22’lik bir artış var. 
Araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayın-
cılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı 
84.388.181 adet kitapla 6 aylık kitap üretiminin 
%43,38’ini oluşturmuş. 2019 yılına göre de bu 
alanda %30,4 artış var.

Araştırma-inceleme alanı 45.232.610 adet 
üretimle 6 aylık kitap üretimin %23,25’ini 
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oluşturmuş.  2019 yılına göre % 26,12 artışı 
var. Edebiyat kitapları 16.648.219 adet ile geçen 
seneye göre % 38,95 artışla toplam üretiminin 
% 8,56’sını oluşturmuş.

Çocuk ve gençlik kitapları 22.507.352 adetle 
% 33,45 artışta ve toplam üretimin %11,57’sini 
oluşturmuş. 16.400.964 adet bandrolle 6 aylık 
toplam üretimin %8,43’ünü oluşturan inanç 
kitaplarında yani dini yayınlarında 3 yıldır 
gözlenen düşme eylemi devam ediyor. Yani 
%13,50’lik bir düşüş var.

Ülkemizin en büyük problemlerinden korsan, 

fotokopi ve pdf paylaşımları nedeniyle akade-
mik yayıncılık 1.916.795 adet bandrolle %3,77 
ile düşüşte ve toplam üretimin %0,99’unu oluş-
turuyor. Bu gerçekten çok büyük bir problem 
biz yayıncılar ve sektör için. 
Liderlik tabii ki yardımcı kaynak ve eğitim ya-
yıncılığında. 90.551.693 adet kitap üretimi ile 
% 24,88 artışla ve toplam üretimde % 46,55’lik 
bir paya sahip. İthal yayınlarda 1.252.623 adet 
kitap üretimi ile % 5,97 düşüşte ve % 0,64’lük 
paya sahip.

Yani biz devletimizin önerdiği konsepte hem 
yerli, milli üretimimizi yukarı çekiyoruz hem 
de ithal kitapları da aşağıya çekiyoruz. Bu çok 
önemli. Devletimizin bizim sesimizi duyma-
sını ve yayıncılık sektörüne her alanda destek 
vermesini bir YAYFED başkanı olarak buradan 
talep ediyorum.”

Oturuma konuşmacı olarak katılan Kaknüs 
Yayınları Yayın Koordinatörü Seda Darcan 
Çiftçi ‘kültür kitaplarında içerik sorunları’, Şule 
Yayınları Yetkilisi A. Ali Ural ‘kültür kitap-
larında nitelik sorunları’, İndigo Kitap Yayın 
Yetkilisi Ümit Kaan Aydın ‘kültür kitaplarında 
maliyet sorunları’, Koridor Yayınları Yetkilisi 
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Bülent Oktay ‘kültür kitaplarında pazarlama ve 
dağıtım sorunları’ ve Yeditepe Yayınevi Yetki-
lisi Mustafa Karagüllüoğlu da ‘kültür yayım-
cılığın tarihsel süreci’ hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi.

Basın Yayın Birliği Derneği Başkanı Emrah Kı-
sakürek’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
Çalıştayın 2. Oturumunda ise 
kültür yayıncılığında gelişen 
ve değişen şartlar ele alındı.

Oturuma konuşmacı ola-
rak katılan Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı Taner Beyoğlu 
‘kültür kitaplarında teşvik-
ler-destekler ve kampanyalar’, 
Hayat Yayınları Yönetim 
Kurulu Başkanı Hayati 
Bayrak ‘kültür kitaplarında 
işbirlikleri’, Epsilon Yayınları 
Temsilcisi Fırat Yenici ‘kültür 
kitaplarında yeni trendler’ 
ve Nurcihan Kesim Telif ve 

Lisans Hakları Ajansı İş Geliştirme Müdürü 
Osman Savaş İnce de ‘kültür kitaplarının dün-
yaya açılımı’ ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Çalıştayın 3. Oturumunda İTO Başkan Yar-
dımcısı İsrafil Kuralay ise gün boyu devam 
eden çalıştayın değerlendirmesini yaparak 
katılımcılara söz verdi.
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3 - Çocuk ve İlk Gençlik Yayımları Çalıştayı Yapıldı
 Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve 
Basın Yayın Birliği Derneğinin ortaklaşa 

düzenlediği “Yayımcılık Sektörü Çalıştayları”-
nın üçüncüsü “Çocuk ve İlk Gençlik Yayımları 
Çalıştayı” başlığı altında 08 Eylül 2020 
Salı Günü gerçekleştirildi.

Türkiye’de çocuk ve ilk gençlik yayımcılığında 
fırsatlar, gelişen ve değişen şartların yanı sıra 
çocuk kitaplarında editörlük, dünyaya tanıtı-
mı ve uluslararası işbirlikleri ile ilgili birçok 
konuların ele alındığı çalıştay, uluslararası bir 
katılım ile büyük ilgi gördü.

Amerika’dan Berlin’e Azerbaycan’dan Türkiye’ye 
kadar uzanan uluslararası bir çalıştayı anımsa-
tan “Çocuk ve İlk Gençlik Yayımları Çalışta-
yı” Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında 
telekonferans sistemi ile online gerçekleştirildi.

İkiyüze yakın katılımcı ile gerçekleştirilen 
programın sunumunu TBYM Yönetim Kurulu 
Baş Danışmanı Melahat Boran, açılış konuş-
malarını ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüp-
haneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı 
Ali Odabaş, TBYM Başkanı Mustafa Doğru ve 
BYB Başkanı Emrah Kısakürek yaptı.

Çocuk ve ilk gençlik yayımcılığının ülke ya-
yıncılığında önemli bir yeri olduğuna vurgu 
yaparak konuşmasına başlayan TBYM Başkan 
Mustafa Doğru, “TBYM ve BYB tarafından 
pandemi sürecinde yayıncılık sektörü çalıştay-
larını başlattık. İlkini dini yayımlar, ikincisini 
kültürel yayımlar ve bugünde üçüncü çalış-
tayımızı yapacağız. Planlarımızda akademik 
yayımlar olmak üzere bir de dördüncü çalışta-
yımız var” dedi.

Yaşanılan bu belirsizlik süreç içerisinde hem 
durum tespiti yapabilmek hem de geleceğe dair 
bir perspektif çizebilmek adına bu fırsatları de-
ğerlendirmek istediklerinin altını çizen Başkan 
Mustafa Doğru, problemleri konuşmak ve olası 
çözüm önerilerini de hep birlikte gerçekleştir-
mek istediklerine dikkat çekti.

Çocuk ve ilk gençlik kitapların, bandrol ve-
rilerine göre %10 pazar payına sahip önemli 
bir alan olduğunu dile getiren Başkan Mustafa 
Doğru, “burada bandrol almamış çocuk kitap-
larını da sayarsak biz bunu %13 gibi tahmin 
ediyoruz. Tabii çocuğun ve ilk gençlik kitapla-
rının kendine has yayıncılığın genel problemle-
rinden ayrı meseleleri de var. Bunları bugün ki 
iki oturumda da çok değerli konuklarla birlikte 
tartışacağız” dedi.

Konuşmasında okuma kültürünün de ne kadar 
önemli olduğunu ifade eden Başkan Mustafa 
Doğru, okuma kültürünün çocuk ve ilk gençlik 
yayınlarından başladığını kaydederek “burada 
iyi bir okuma kültürüne sahip olan çocuklar, 
gençler ileride de yayınlar dünyasına iyi bir 
okur olarak devam ediyor” dedi.

Başkan Mustafa Doğru konuşmasını pandemi 
döneminde kaybedilen sektör temsilcileri ve 
okuma kültürünün gelişmesine büyük katkı 
sunan Yazar Asım Gültekin’i ve çocuk kitapları 
Yazarı Mürşide Uysal’ı rahmetle anarak bitirdi.



7 37 3

FAALİYET RAPORU
M A R T  2 0 1 9  –  H A Z İ R A N  2 0 2 1

Dünya genelinde yaşanılan Covid-19 pandemi 
nedeni ile verilen kayıpları rahmetle anarak 
sözlerine başlayan BYB Başkanı Emrah Kısa-
kürek de, yapmış olduğu konuşmasında yarı-
nın okuyucularını oluşturmak için çocuk ede-
biyatının ne kadar önemli olduğuna değindi.

Konuşmasının devamında okuma hayatının 
başında çocuklara neler okutulduğunun öne-
mine vurgu yapan Başkan Emrah Kısakürek, 
okuma kültürünü çocuklara yerleştirmek için 
çok önemli eserler kaleme alındığını ve bunun-
la ilgili çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.

Çocuk kitaplarının yazılımlarında bazı özensiz-
likler yapılabildiğini ve bu nedenle kamuoyunun 
tepki gösterdiğini ifade eden Başkan Emrah Kısa-
kürek, “bu çok normal çünkü benim de küçük bir 
çocuğum var. Ben bir baba olarak kitap araştır-
maya başladım ve bu işin ne kadar zor olduğunu 
gördüm. Bu sebeple çocuk ve ilk gençlik yayımla-
rı çok önem verdiğimiz bir alan” dedi.

Konuşmasına; Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürü Hamdi Turşucu’nun selamıyla katı-
lımcılara seslenen Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, çocuk ve 
ilk gençlik çalıştayının konusunun çok önemli 
olduğunu dile getirdi.

Özellikle yayıncıların çocuk ve ilk gençlik 
yayınları ile ilgili vermiş oldukları çabaları 
takdir eden Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Odabaş, “hayata eleştirel bakabilen, eleştirel 
okuma yapabilen, düşünen, sanat ve estetik 
zevki gelişmiş, içinde bulunduğumuz toplu-
mun milletin dertlerine karşı duyarlı birey 
yetiştirmenin temel aracı olarak çocuk ve ilk 
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gençlik edebiyatının ve bu alanda ortaya ko-
nulan ürünlerin günümüz gereksinimleri de 
göz önünde bulundurularak ciddi bir yakla-
şımla inceleme konusu yapılması gerekliliği-
ne gönülden inanıyorum” dedi.

Yapılan çalışmalarla çocuklarımızın zihinsel ve 
bedensel gelişimine uygun içerik üretimlerinin 
arttırılmasına katkıda bulunabileceklerine ifa-
de eden Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, 
şunları söyledi: “Daha önce yapmış olduğumuz 
çalıştaylarda çok küçükte olsa bu konularla 
ilgilenme fırsatı bulduk. Biz özellikle 0-3 yaş 
gurubu ve okul öncesi çocuklara da hitap 
edecek şekilde bebek kütüphaneleri yapıyoruz. 
Çocuklarımızın bedensel, duygusal, bilişsel, 
beyinsel gelişmelerinde ve sağlıklı bireyler 
şekilde yetiştirilmesinde çocuk ve ilk gençlik 
alanındaki faaliyetlerin doğrudan etki ettiği 
hepimizin malumu. Bu anlamda yapmış oldu-
ğunuz bu çalışma bizim içinde çok kıymetli ve 
çok ciddi katkıları olacağı kanaatindeyiz.”

Özellikle son yıllarda Türk yayıncılığının bir 
ivme yaşadığına dikkat çeken Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Odabaşı, “çocuk ve ilk gençlik 
yayıncılığının dünya yayıncılığında yeri ve geli-
şimi çok açık ve net. Anne karnında kitap oku-
yan bir çocukla anne karnında kitap okumayan 
bir çocuğun bile daha ileride okuma kültürü 
edinmesi noktasında, gelişimi noktasında ciddi 
farklılıklar olduğu bir ortamda bugün burada 
toplanmamıza vesilen olan bu tür faaliyetlerin 
önemini de ortaya koyuyor. Çalıştayın gerçek-
leştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ederim” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından TBYM Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Yumurcak Yayınları 
Genel Müdürü Mustafa Doğru’nun başkanlı-
ğını yaptığı Yayımcılık Sektörü Çalıştayları-3 / 
Çocuk ve İlk Gençlik Yayımları Çalıştayı’nın 1. 
Oturumu “Türkiye’de Çocuk Ve İlk Gençlik Ya-
yımcılığında Fırsatlar” konu başlığı ile başladı.

Oturuma konuşmacı olarak katılan; Nar Yayın-



7 57 5

FAALİYET RAPORU
M A R T  2 0 1 9  –  H A Z İ R A N  2 0 2 1

ları Yönetim Kurulu Başkanı Tayfur Esen “ço-
cuk ve ilk gençlik kitaplarında içerik, resim, 
çeviri ve lisanslama”,  Yazar, Minika Go ve 
Minika Çocuk Dergileri Genel Yayın Yönetme-
ni H. Salih Zengin “dijital çocuklar için okuma 
kültürü”, Beyaz Balina Yayınları Yöneticisi 
Bülent Oktay “çocuk ve ilk gençlik kitaplarının 
satış ve pazarlamasında güncel gelişmeler” ve 
Uğur Böceği Yayınları ve İlk Gençlik Yayınları 
Satış Müdürü İbrahim Halil Temel “çocuk ve 
ilk gençlik kitaplarının tanıtım ve satış kanalla-
rında yaşanan sorunlar ve yaklaşımlar” konula-
rına değindi.

“Çocuk Ve İlk Gençlik Yayımcılığında Gelişen 
Ve Değişen Şartlar” başlığı ile devam eden çalış-
tayın 2. Oturumuna Basın Yayın Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Erdem Yayınları Genel Yayın 
Yönetmeni Dr. Melike Günyüz başkanlık etti.

 Oturuma konuşmacı olarak katılan M.Ü İle-
tişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Yayıncılık 
Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı “dijital çağda çocuğa 
ve gence hitap edebilmek”, Yazar, Cezve Yayın 
Grubu Genel Yayın Yönetmeni Melih Tuğtağ 
“çocuk ve ilk gençlik yayımcılığında içeriğin 
algılanış refleksleri”, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Çocuk Kitapları Editörü Zeynep Ulviye Özkan 
“çocuk ve ilk gençlik kitaplarında editörlük” ve 

Akdem Telif Hakları Ajansı Direktörü Em-
recan Petek çocuk ve ilk gençlik kitaplarının 
dünyaya açılımı ve uluslararası iş birlikleri” 
konuları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

TBYM Onursal Başkanı ve Damla Yayın Guru-
bu Genel Müdürü Hasan Hüseyin Doğru’nun 
başkanlığını yaptığı çalıştayın 3. Oturumunda 
gün boyu devam eden programın değerlendi-
rilmesi yapılırken çalıştaya konuşmacı olarak 
katılan katılımcılara da oturum sonrası sertifi-
kaları verildi.
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EĞİTİM 
SEMİNERLERİ
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TBYM’nin Eğitim Seminerleri Devam Ediyor
 Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği 
(TBYM), üyelerine yönelik belli periyot-

larla mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve 
sorunlarına çözüm üretmek adına çeşitli 
seminer ve eğitim çalışmaları düzenlemektedir.

Bu çerçevede; son yıllarda yaşanan kitap it-
halatı ve ihracatındaki önemli artış nedeniyle 
gümrük işlemleri esnasında karşılaşılan sorun-
ların ele alındığı “Gümrük İşlemleri ve Band-
rol Uygulaması” konulu bir eğitim semineri 
düzenlendi.  

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Kültür ve Tu-
rizm Uzmanı Olcay Hayta ve İstanbul Güm-
rük ve Dış Ticaret Gümrük Müdürü Şenol 
Alkan’ın konuşmacı olarak katıldığı progra-
mın moderatörlüğünü Türkiye Basım Yayın 
Meslek Birliği Hukuk Danışmanı Av. Arb. 
Melahat Boran yaptı.

Online olarak gerçekleştirilen program; TBYM 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğru ve 
TBYM Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başka-
nı Dr. Muhammed Ağırakça’nın açılış konuş-
maları ile başladı.

Özellikle Türkiye’de faaliyet gösteren üye Arap 
yayıncılarının oldukça yoğun katılım göster-
diği programda süreli olmayan yayın ithalatı 
ve ihracatı yapan yayınevlerinin iş ve işlemleri 
esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiği hu-
susuna değinildi.

Aynı zamanda ithal kitaplarda 
bandrol uygulamasının yaygın-
laştırılması ve telif haklarının 
güçlendirilmesi ve geliştirilmesi-
ne yönelik bilgilerin de aktarıldı-
ğı programda Kültür ve Turizm 
Uzmanı Olcay Hayta “5846 Sayılı 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
Kapsamında Bandrol Uygula-
ması” ve Gümrük Müdürü Şenol 
Alkan da “Kitap İthalatı Ve İhra-

catında Gümrük İşlemleri” başlıklı sunumları 
ile aydınlatıcı bilgiler verdiler.

Oldukça verimli geçen program sonunda katı-
lımcılar sorularına cevaplar ararken konunun 
muhatapları ile de paylaşma imkanı buldular. 
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Telif Hakları & Anlaşmaları ve Uluslararası Uygulamalar
 Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği 
(TBYM) ve Basın Yayın Birliği’nin (BYB) 

ortaklaşa düzenlediği “Telif Hakları ve Uluslara-
rası Telif Pazarı Eğitimleri” başlıklı seminer 11 
Ekim 2019 Cuma Günü Meslek Birliği ofisinde 
gerçekleştirildi.

Oldukça verimli geçen ve TBYM Hukuk Da-
nışmanı Av. Arb. Melahat Boran’ın konuşmacı 
olarak katıldığı programda telif hakları & an-
laşmaları ve uluslararası uygulamalar hakkında 
katılımcılar bilgilendirildi.

Telifin kısa tarihçesini anlatarak sözlerine başla-
yan Av. Arb. Melahat Boran “İlk çağda; Eski Yu-
nan ve Roma medeniyetlerinde, başkasına ait bir 
eseri, kendisine mal etmek, haysiyetsizlik suçu 
olarak cezaya tabi tutulmuştur. Orta Çağda, şeref, 
eser sahibine ait olmakla birlikte mülkiyet, el 
yazısıyla emek harcayarak nüshayı kopya edene 
aittir. Yeni Çağda, baskı tekniğindeki gelişmeler, 
eserlerin istenilen sayıda çoğaltılmasını olanaklı 
kılmıştır. 15. Yüzyılda matbaa ile bu çoğaltmalar 
artmış ve eser sahibinin hakları üzerinde durul-
maya başlanmıştır” dedi. 

Eser sahiplerini koruyan kanunun İngiltere’de kabul 
edildiğine dikkat çeken Melahat Boran, İngiltere, 
Fransa, Almanya ve Amerika gibi diğer ülkelerde-
ki telif haklarının korunmasına ilişkin kanunlar 
hakkında bilgi vererek Uluslararası sözleşmeleri ve 
Avrupa Birliği Direktifleri’ni de anlattı.

Konuşmasının devamında ulusal ve uluslarara-
sı sözleşmeler ile ilgili aydınlatıcı bilgiler sunan 
Melahat Boran, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu ile ilgili yapılan çalışmalar ve değişiklikler 
hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Yargıtay kararlarından örnekler vererek olu-
şan içtihadlardan ve doktrinlerde kabul edilen 
esasları anlatan Boran, aynı zamanda sözleşme 
örnekleri ile konuyu uygulamalı olarak anlattı.

Konuşmasının sonunda telif sözleşmelerinde 
dikkat edilmesi gereken hususlar ve cezai hü-
kümlülükleri hakkında açıklayıcı bilgiler sunan 
Melahat Boran, toplantının devamında katılımcı-
ların sorularını cevapladı.

Programın sonunda üç farklı günde üç ayrı 
konunun işlendiği seminere katılan yayınevi 
temsilcilerine sertifikaları takdim edildi.
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Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Semineri Yapıldı
 Meslek Birliğimiz tarafından 24 Nisan 
Cumartesi Günü, “Yayıncılık Sektörü 

Özelinde Kişisel Verilerin Korunması Hukuku” 
konulu bir seminer düzenlendi. 

Online olarak gerçekleştirilen seminerde 2016 
yılında yasalaşan kanun çerçevesinde hangi ve-
riler kişisel veridir, veri sorumlusu kimdir, veri 
işlemede ve aktarmada nelere dikkat edilmeli, 
GDPR, VERBİS’e kayıt zorunluluğu ve yüküm-
lülüğü nelerdir, Kişisel Verileri Koruma Kuru-
lu’nun vermiş olduğu örnek kararlar vb. birçok 
konular ele alındı. 

Moderatörlüğünü TBYM Hukuk Danışmanı Av. 
Arb. Melahat Boran’ın yaptığı seminere hukuki 
konularda Dr. Öğr. Üyesi Cansu Topal ve teknik 
konularda ise KVK Danışmanı Bilg. Yük. Müh. 
Yakup Elarslan katılımcıları bilgilendirdi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programın açı-
lış konuşmasını TBYM Başkanı Mustafa Doğru 
yaptı. Başkan Mustafa Doğru, kişisel verilerin 

korunması hukukunun kendileri için de yeni 
ve önemli bir husus olduğunun altını çizerken 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Ka-
nunun herkese önemli görevler yüklediğine 
dikkat çekti.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili daha 
önceden ön bir sunum aldıklarını ifade eden 
Başkan Mustafa Doğru “bunu da üyelerimiz ile 
paylaşmak istedik. Tüm katılımcılara teşekkür 
ediyorum” dedi.

Başkan Mustafa Doğru’nun konuşmasından 
sonra “Uçtan Uca Kişisel Verilerin Korunması” 
başlığı altına Dr. Öğr. Üyesi Cansu Topal’ın 
sunumuna geçildi.

Yasal düzenlemeler hakkında bilgi vererek 
sunumuna başlayan Dr. Öğr. Üyesi Cansu 
Topal, “KVKK: VERBİS’e kayıt, belirli kriterleri 
taşıyan veri sorumluları için, Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’na uyum ise bütün veri 
sorumluları için bir yükümlülüktür” dedi.



8 08 0

Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği hakkında 
da katılımcıları bilgilendiren Cansu Topal, baş-
lıca yasal yükümleri şu şekilde sınıflandırdı.

Envanter ve VERBİS: Veri Yaşam Döngüsü 
belirlenmeli, Veri işleme faaliyetleri listelenme-
li, Veri işleme şartları belirlenmeli, Faaliyetlere 
uygun envanter hazırlanmalı, Envantere göre 
VERBİS kaydı tamamlanmalı, İrtibat kişisi 
atanmalı, Envanter ve VERBİS kayıtları güncel-
lenmeli

Yasal Dökümanlar: KVK politikaları, Yön-
lendirici rehberler, Veri sahibi kategorisine 
göre aydınlatma ve açık rıza metinleri, Çalışan 
metinleri, Eğitim materyalleri ve veri koruma 
protokolleri hazırlanmalı, Dokümanların uy-
gulama prosedürleri belirlenmeli, Dokümanlar 
güncel tutulmalı

Güvenlik Tedbirleri: Veri sorumlusu bünye-
sinde işlenen verilerin güvenliği sağlanmalıdır, 
Özel nitelikli verilerin güvenliği sağlanmalı, 
İdari tedbirler belirlenmeli, Teknik tedbirler 
belirlenmeli, Tedbirler uygulanmalı, Veri gü-
venliği ihlali 72 saat içinde Kurum’a bildirilmeli

Eğitim ve Denetim: Çalışanlara yılda en az bir 
defa KVK Eğitimi verilmeli, Çalışanların veri 
koruma farkındalığı arttırılmalı, Çalışanlar veri 

sahibi başvuruları yönetimi konusunda bilgi-
lendirilmeli, Yıllık denetimler planlanmalı ve 
raporlanmalı.

Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi 
hakkında da bilgi veren Cansu Topal, “kişisel 
verilerin hukuka uygun işlenmesi için genel 
ilkelere uyulmalı, veri işleme şartlarından biri 
olmalı ve veri sahibi bilgilendirilmeli” dedi.

Sunumunun sonunda veri sorumlusu bün-
yesinde etkin bir denetim mekanizmasının 
kurulması veya bu hizmeti dışardan temin 
edilmesi gerektiğini ifade eden Cansu Topal, 
yılda en az bir kez bu denetimlerin planlanma-
sı gerektiğine dikkat çekti.

KVK Uyumu ve GDPR Uyumu hakkında bil-
giler aktaran KVK Danışmanı Bilg. Yük. Müh. 
Yakup Elarslan, bu uyum süreci ile ilgili yapıl-
ması gerekenleri dile getirdi.

Sunumunda KVK yazılımı bilgi veren KVK 
Danışmanı Yakup Elarslan, “eğitim, analiz, 
envanter, dokümanlar ve diğer modüllere 7/24 
ücretsiz erişim sağlar ve uyumunuzu kolayca 
takip edebilirsiniz” dedi.

Oldukça verimli geçen toplantı sunumların 
akabinde soru-cevap şeklinde devam etti.

Üyelerimiz Kargolarını Daha Ucuza Gönderiyor
 Üyelerimizin kargo gönderilerini daha 
uygun koşullarda ve daha ucuza gönde-

rebilmeleri için İstanbul PTT Başmüdürlüğü 
ile bir sözleşme imzaladık.

PTT Başmüdürlüğü ile imzalanan sözleşme 
kapsamında üyelerimiz başvuru yaptığı takdir-
de Türkiye genelinde tüm PTT Kargo Şubele-
rinde geçerli olmak üzere APS, Kurye, Posta 
Kargosu ve Kargo gönderilerini daha ucuza 
gönderebilecek. 
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GENEL 
AKTİVİTELER
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Pandemi Sürecinde Dijital Dönüşüm
 Dünya genelinde yaşanılan pandeminin 
ülkemiz yaratıcı kültür endüstrileri üze-

rindeki etkilerini yakından inceleyebilmek ve 
dijital dönüşümün kültür ve sanat hayatımızda-
ki yansımalarını konuşabilmek amacıyla Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Mü-
dürlüğü’nün düzenlemiş olduğu “Pandemi Sü-
recinin Yaratıcı Kültür Endüstrileri Üzerindeki 
Etkisi ve Dijital Dönüşüm” başlıklı panele izleyi-
ci olarak katıldık.

IFRRO, 2020 Yılı Toplantısı
 Dünya genelinde yaşanılan Covid-19 
salgını nedeniyle birçok ülkeden 156 üye 

kuruluşu temsil eden IFRRO, yıllık toplantısını 4 
Kasım 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirdi.

Dünyanın dört bir yanından 129 delegenin 
katıldığı toplantıya Birliğimizi temsilen Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Doğru, Hukuk 
Danışmanımız Av. Arb. Melahat Boran ve 
Uluslararası İlişkiler Direktörü Can Yiğit Tunç-
man katılırken, toplantıda telif hakkı, toplu 

hak takibi, ulusal ve uluslararası kamuya ödünç 
verme hakkı, güçlü lisanslama kuruluşlarının 
oluşturulması gibi konular ele alındı.

IFRRO Toplantılarına Katıldık
Üyesi olduğumuz Uluslararası Çoğaltım 
Hakları Kuruluşları Federasyonu IFR-

RO’nun 6 Kasım 2019 tarihinde Edinburgh da 
yapılan Genel Kurul toplantısına katıldık.

TBYM Başkanı Mustafa Doğru, Başkan Yardım-
cısı Mehmet Burhan Genç, Hukuk Danışmanı 
Av. Arb. Melahat Boran ve Uluslararası İlişkiler 
Komisyonu Üyesi Seda Darcan Çiftçi’nin katılım 
gösterdiği toplantıda makine ve teknik bir yolla 
üretilen eserlerde, eser sahibi ve hak sahibi kim-
dir konuları üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca; eser içeriklerinde, datanın 
açıklanmasında, bunların işlenmesinde ve 
uygulamasındaki istisnaların yanı sıra bunların 

çoğaltılması ve yayılması ile ilgili içeriklerin 
korunması hususlarındaki sorular dile getirile-
rek cevap arandı.
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Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği İle Toplantı
 Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları 
Derneği Başkan Dr. Mahdi AlJamili, 

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı 
Mustafa Doğru ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
birlikte ortak bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye’de faaliyet gösteren 47 yabancı ya-
yıncının üye olduğu Dernek Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile birlikte yapılan toplantıda yabancı 
yayıncıların Türkiye’de yaşadığı sorunlar ve 
meslekteki gelişimi ile ilgili konular ele alındı.

TBYM Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Burhan Genç, TBYM 
Uluslararası İlişkiler Komisyonu Baş-
kanı Dr. Muhammed Ağırakça, TBYM 
Hukuk Danışmanı Av. Arb. Melahat 
Boran ve Uluslararası Arapça Kitap 
Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu 
üyelerinin de hazır olduğu toplantıda; 
yurtdışından ithal kitap getirme usul-
lerinin yanı sıra bandrollerde yaşanan 
sorunlara değinildi.

TBYM Başkanı Mustafa Doğru on-
line olarak gerçekleştirilen toplan-
tıda 9-10-11 Mart 2021 tarihinde 

düzenlenecek olan 6. Uluslararası İstanbul Fel-
lowship Programı hakkında Başkan Dr. Mah-
di AlJamili’ye bilgi vererek Uluslararası Arapça 
Kitap Yayıncıları Derneği üyelerine duyurul-
masını istedi.

Arap Yayıncılar Birliği ile ortak yapılabilecek 
projeler hakkında görüşlerini belirten Baş-
kan Dr. Mahdi AlJamili de toplantıdan duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek TBYM Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile birlikte belli periyotlarda bir 
araya gelmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Ortak Lisanslama Platformu Toplantısı Yaptık
 Yayımcılık alanında güncel, şeffaf, adil ve 
dinamik bir ortak lisanslama sistemini 

hayata geçiren meslek birliği temsilcileri, 
TBYM ofisinde “Ortak Lisanslama Platformu” 
toplantısında bir araya geldiler.

Toplantıya; Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği 
Başkanı Mustafa Doğru, Başkan Yardımcısı 
Mehmet Burhan Genç, Yayıncılar Telif Hakları 
ve Lisanslama Meslek Birliği Başkanı Mustafa 
Aksoy, Genel Sekreter Ezgi Özcan, Türkiye 
İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği 
Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Ders 
ve Kültür Kitapları Yayıncıları Meslek Birliği 

Başkanı Mustafa Altundal, Eğitim Yayıncıla-
rı Meslek Birliği Başkan Yardımcısı Ali Can, 
Çevirmenler Meslek Birliği Başkan Yardımcısı 
Menekşe Arık ve TBYM Başdanışmanı Av. 
Arb. Melahat Boran katıldı.
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OLP Tüzük Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı
 Ortak Lisanslama Platformu Tüzük 
Komisyonu ilk toplantısını TBYM ofisin-

de gerçekleştirdi. 

Toplantıya; BESAM Başkanı Esen Arslando-
ğan, ÇEVBİR Başkan Yardımcısı Menekşe 
Arık, YAYBİR Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi 
Özcan, YAYBİR Hukuk Danışmanı Av. Ümit 
Altaş, TBYM Başdanışmanı Av. Arb. Melahat 
Boran ve Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Neslihan Kurt katıldı.

Üniversiteler ve Kütüphaneler Lisanslama Çalıştayı Düzenlendi
 İlim-edebiyat alanında faaliyet gösteren 
ve toplu telif hakları yönetimi yapan 

yedi meslek birliğinin oluşturduğu Ortak 
Lisanslama Platformunun telif hakları üzerine 
düzenlediği ‘Üniversiteler ve Kütüphaneler 

Lisanslama Çalıştayı” İstanbul Ticaret Üniver-
sitesi’nde gerçekleşti. Ortak Lisanslama 
Platformu çatısı altında kısmi kopyalama ve 
ödünç verme lisanslama sözleşmesi ve tarife-
leri düzenlenmiştir.

TBYM: Türkiye Kitap Pazarındaki Büyüme Gıptayla İzleniyor
 Türkiye kitap pazarı son 10 yılda muaz-
zam bir büyüme yakalayarak dünyada 8. 

sıraya yükseldi. Ders kitapları ve bandrol 
istisnalı kitaplar da ekleyince yılda 600 milyon 
adet kitap üretiliyor.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) 
Başkanı Mustafa Doğru’ya göre, bugün Avrupa ve 
Amerika’nın doymuş bir pazar olması ve Tür-
kiye’nin de bu alanda hızlı büyümesi sayesinde 
dünya ile yarışır seviyeye geldik. Birlik, pazarın 

gelişmesini desteklemek amacıyla 2016’dan beri 
düzenlendiği İstanbul Fellowship organizasyo-
nuyla da dünya yayıncıları ile Türkiye’deki yayın-
cıları bir araya getiriyor. İstanbul Fellowship’in 
Türkiye’den yapılan kitap alanındaki telif ihra-
catının en etkili organizasyonu haline geldiğini 
kaydeden Doğru ile yayıncılık pazarını, yeni 
dinamikleri ve İstanbul Fellowship’i konuştuk. 

125 milyar dolar olarak tahmin edilen dün-
ya yayıncılık pazarının da, WIPO tarafından 
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yayınlanan 2018 raporuna göre Türkiye; ABD, 
Almanya, İngiltere, Kore, Fransa, İtalya ve Bre-
zilya’nın ardından 8. sırada yer alıyor.

Bu büyüklüklere eğitim kitapları, ders kitapları 
ve dijital kitapların da dahil edildiğini kayde-
den Doğru, “Yayıncılık pazarı gelişmiş ülkeler-
de doymuş bir pazar olarak görünüyor, büyü-
me rakamları çok düşük ancak yine de devasa 
bir büyüklüğe sahip” diye ekledi.

“Merak ve gıptayla izleniyoruz”

Türkiye’nin ise son 10-12 yılda muazzam bir atak 
yaparak üretimini ve başlık sayısını nüfusuna ve 
kültürel birikimine yakışacak şekilde arttırdığını 
açıklayan Doğru, bu gelişmenin dünyada merak-
la ve gıptayla izlendiğini altını çizdi.

Doğru, “YAY-FED verilerine göre 2019 yılın-
da 423,5 milyon adet bandrollü kitap üretildi. 
Ders kitapları ve bandrol istisnalı kitapları da 
ekleyince 600 milyon adet yıllık kitap üreti-
mimiz var. Bu dünyada ilk ona girebilecek bir 
rakam” dedi.

“Üretimde dünyayla yarışıyoruz, ciroda Av-
rupa’nın gerisindeyiz”

Doğru, Türkiye yayıncılık pazarının üretim 
açısından dünyada ilk 10’a girebileceğini ancak 
cirosal bazda Avrupa’ya kıyasla düşük kaldığını 

belirterek, şöyle devam etti: 
“Türkiye’deki en büyük yayıncı meslek kuru-
luşu olan Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği 
olarak diğer paydaşlarımız ile birlikte bu büyü-
meye destek olmaya çalışıyoruz. TBYM 2023 
vizyon belgemizde açıkladığımız gibi sektörde-
ki değişimin öncüsü olmak büyümenin sağlıklı 
alt yapısını sağlamak birliğimizin temel mis-
yonudur. Biz dünya ile yarışabilmeyi bundan 
15-20 yıl önce ancak hayal edebilirken Avrupa 
ve Amerika‘nın yerinde sayması bizim de hızlı 
büyümemiz sayesinde şimdi daha denk bir 
noktadayız. Ayrıca başlık sayısına baktığımızda 
da ISBN ajansı verilerine göre yılda 64 bin yeni 
başlık yayınlanıyor. Bu rakam da dünyada ilk 
ona girebilecek bir rakam. Peki sektörün ciro-
suna baktığımızda durum nasıl derseniz ciro 
rakamlarımız Avrupa’ya kıyasla düşük kalma-
ya devam ediyor. Döviz bazında kitaplarımız 
nispeten ucuz kalmaya devam ediyor.”

“Yayın dünyası dijitale hazır, buna okuyucu-
lar karar verecek”

Peki sektör dünyanın evrildiği ‘dijital dönüşüme’ 
hazır mı? Dijitalleşmenin her alanda olduğu 
gibi yayıncılık sektöründe de etkisini gösterdi-
ğini kaydeden Doğru,  “Dijitalin etkisi günlük 
gazeteleri ve müzik sektörünü etkilediği kadar 
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basım yayın dünyasını etkilemedi. Bu gelecekte 
de etkilemeyeceği anlamına tabii ki gelmiyor. 
Özellikle akademik yayınların yoğun bir biçim-
de dijitale kaydığını görüyoruz. Kitap bir müd-
det daha hayatımızda kağıt üzerinden olmaya 
devam edecek. Yeni kuşak büyüdükçe, ki bunlar 
dijital yereller diye adlandırılıyor, bu dijitale ge-
çiş hızlanabilir. Yayın dünyası bu geçişe aslında 
hazır. Buna okuyucular karar verecek.”

Pandemide internetten kitap satışı arttı

İnsanların evlerine kapandığı, AVM ve ortak 
alanlardan uzak kaldığı pandemi döneminde 
alışveriş alışkanlıkları değişti. Her sektörde 
olduğu gibi yayıncılık sektörü de bu değişim-
den nasibini aldı. Salgın döneminde internetten 
kitap satışlarında ciddi artış yaşandığını belirten 
Doğru, “Talep ister istemez internete kaydı. 
Bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum. 
Ana akım yayıncılar içerisinde internet ve sosyal 
medya uzun süredir önemli bir yere sahipti. Bu 
alana yatırım yapanlar karşılığını alacaktır” dedi.

Ancak kitabevlerinin okuyucuya ulaşmada 
önemli bir rolü olduğunu düşünen Doğru’ya 
göre, kitabevlerinin olmadığı bir ortamda 
sadece internet satışları ise sektör için yeterli 
olmayacak.

İstanbul Fellowship’te 1.000 kitabın telif an-
laşması yapıldı

İstanbul Fellowship’in Türk ve dünya yayıncıları-
nın buluşabileceği Türkiye’deki en büyük organi-
zasyon olmasının yanında dünya yayıncılarının 

da birbirleri ile telif alışverişi yaptıkları önemli 
noktalardan biri haline geldiğini belirten TBYM 
Başkanı Mustafa Doğru, etkinlik kapsamında 
bugüne kadar 1000 kitabın telif anlaşmasının 
yapıldığını açıkladı. Doğru, “Moğolca’dan Boş-
nakça’ya İngilizce’den İspanyolca’dan Arapça’ya 
Gürcüce’den Afrika’daki yerel dillere kadar İstan-
bul Fellowship programında anlaşmaya varılan 
kitaplar var. Geçen yılki ön anlaşma raporumuza 
göre yaklaşık 1000 kitabın anlaşması bu prog-
ramda yapıldı. Her bir kitabın ortalama 2000 
basıldığını öngördüğümüzde 2 milyon kitap ile 
dünya okuyucularına ulaşmış oluyoruz. Bura-
da bizim için önemli olan sayıların da ötesinde 
bizim sesimizi bizim rengimizi yabancı okuyucu-
larla buluşturabilmemiz. Bu kültürel etki sanata 
sinemaya dizi sektörüne hatta ürün ihracatımıza 
dahi etki eden önemli bir olgu” dedi.

5. İstanbul Fellowship’i pandemi salgınından 
hemen önce Mart 2020’de  gerçekleştirdikle-
rini hatırlatan Doğru, “Bu yıl 98 ülkeden 620 
başvuru aldık. Katılımcılarımız bu sene 65 
ülkeden 165 yabancı ve 100 yerli olmak üzere 
toplam 265 yayıncıya ulaştı. 3100 civarında 
planlanan görüşmeler gerçekleştirildi. Pandemi 
sürecinden hemen önce programı sorunsuz 
gerçekleştirmiş olmamız da ayrı bir lütuf. Bu 
yıl gelmek isteyenleri ağırlayacağımız ama 
gelmek istemeyenleri de online olarak Fellows-
hip’e dahil edeceğimiz bir hibrit yapı planlıyo-
ruz. Tabii ki devlet uluslararası organizasyonla-
ra izin verdiği müddetçe” diye konuştu.

Yayıncılıkta Dijital Dönüşüm Paneline Katıldık
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün 57. 

Kütüphane Haftası kapsamında Milli Kütüphane 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Yayımcılı-
ğın Yeni Çağı: Yayıncılıkta Dijital Dönüşüm” 
başlıklı panele TBYM Başkan Yardımcısı Mehmet 
Burhan Genç konuşmacı olarak katıldı.
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Odak Ülke Kapsamında Toplantı Düzenledik
 TBYM Başkanı Mustafa Doğru ve 
İstanbul Fellowship Koordinasyon 

Kurulu Başkanı Yusuf Ünal, Fellowship Progra-
mı kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenecek 
olan “Odak Ülke” çalışmaları kapsamında yapı-
lacak etkinlikler ve çalışmalar ile ilgili fikir 
alışverişinde bulunabilmek, odak 
ülke çalışmalarının planlanmasını 
birlikte organize edebilmek için 
Odak Ülke seçilen Azerbaycan 
yetkilileri ile bir toplantı düzenledi. 

Toplantıya; T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürlüğü Yayımlar Dairesi 
Başkanı Taner Beyoğlu, Azerbaycan 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürü Akif Marifli, Azerbay-
can Yazarlar Birliği Başkanı Raşad 
Macik, Basın Sözcüsü Khayal RZA, 
Bakü Yunus Emre Enstitüsü Kültür 

Sanat Koordinatörü Nurane Tağıyeva, Birim 
Müdürü Muhammed Sami Gün ve Fellowship 
Koordinasyon Kurulu üyelerinin katıldığı top-
lantıda Fellowship kapsamında gerçekleştirile-
cek olan Azerbaycan onur konukluğu ile ilgili 
ortaklaşa neler yapabiliriz hakkında görüşüldü.

Azerbaycanlı Yayıncılar İle Toplantı Gerçekleştirildi
 6. Uluslararası İstanbul Fellowship 
Programı kapsamında, program öncesi 

Azerbaycanlı yayıncılar ile Türk yayıncıları 
tanıştırmak amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Online gerçekleştirilen toplantıya Kütüpha-
neler ve Yayımlar Genel 
Müdür Yardımcısı Taner 
Beyoğlu, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Kültür 
Bakanlığı Danışmanı Lale 
Memmedova ve Bakü 
Yunus Emre Enstitüsü 
Müdürü Selçuk Karakı-
lıç’ın yanı sıra Fellowship 
Programına katılacak olan 
Azerbaycanlı yayıncılar ile 
Türk yayıncılar katıldı. 

Türk yayıncılığı ile Azerbaycan yayıncılığı 
hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapılan 
toplantıda b2match randevu sistemi katılım-
cılara tanıtıldı ve nasıl görüşme yapabilecek-
leri anlatıldı.
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Ajans Temsilcileri İle Toplantı Düzenledik
 İstanbul Publishing Fellowship Koordi-
nasyon Kurulu Başkanı Yusuf Ünal, 

Ajans yetkilileri ile online bir toplantı düzenle-
di. Toplantıda program kapsamında bu yıl ilk 
kez gerçekleştirilecek olan “İstanbul Telif 

Ödülleri (İstanbul Copright Awards)” hakkın-
da katılımcıları bilgilendirerek etkinliğin 
Türkçe’den yabancı dillere telif alışverişini 
teşvik ederek sektörün gelişimindeki, kültürel 
işbirliği ve tanıtımındaki önemine değindi.

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz İle Toplantı
 Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Özgül Özkan Yavuz ile birlikte online bir 

toplantı gerçekleştirdik. 

Toplantıya; TBYM Başkanı Mustafa Doğru, 
BYB Başkanı Emrah Kısakürek, İstanbul Fel-
lowship Koordinasyon Kurulu Başkanı Yusuf 
Ünal, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı 
Muhammed Ağırakça, TBYM Yönetim Kurulu 
Üyeleri Adem Koşkulu ve Fikret Arslan’ın yanı 
sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Danış-
manı Umut Özdemir de katıldı. 

Uluslararası İstanbul Fellowship Programı’nın 
İstanbul’a, Türkiye’ye çok büyük değer kattığı-

nı ve katmaya da devam edeceğini dile getiren 
Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “bize 
düşen sizlere destek olmak, her zaman birlik-
teyiz” dedi.

Meslek Birliklerinde İç Denetim Çalıştayı
 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu kapsamında faaliyet gösteren 

meslek birliklerinde iç 
denetim sistemini 
iyileştirmek amacıyla 
İstanbul Elite World 
Prestige Hotel’de bir 
çalıştay gerçekleştirildi.

Meslek birlikleri denet-
leme kurulu üyelerine 
yönelik yapılan çalış-
tay Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Telif Hak-
ları Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlendi. 
Programa Birliğimizi 

temsilen ise TBYM Denetleme Kurulu Üyesi 
Süleyman Bayrak katıldı.
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TvNet Ekranına Konuk Olduk
 Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği 
Başkanı Mustafa Doğru, TvNet ekranla-

rında yayımlanan ve sunuculuğunu Mehmet 
Önder’in yaptığı “Gündem Sanat” programına 
konuk olarak katıldı.

Başkan Mustafa Doğru, bu yıl altıncısı düzen-
lenen İstanbul Publishing Fellowship Programı 
ile ilgili izleyicileri bilgilendirdi.

TRT2 Ekranına Konuk Olduk
 Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği 
Başkanı Mustafa Doğru ve Basın Yayın 

Birliği Başkanı Emrah Kısakürek TRT 2 ekran-
larında yayınlanan Hayat Sanat programına 
konuk oldular. 

Kültür ve sanat gündeminde 
öne çıkan etkinlikleri ve geliş-
meleri özel haberlerle ekrana 
taşıyan Görkem Yeltan’ın 
konuğu olan TBYM Başka-
nı Mustafa Doğru ve BYB 

Başkanı Emrah 
Kısakürek İstan-
bul Publishing 
Fellowship Prog-
ramı hakkında 
izleyicileri bilgi-
lendirdi.

Ülke Tv Canlı Yayına Katıldık
 TBYM Başkanı Mustafa Doğru, Ülke Tv 
canlı yayın programına katılarak Ulusla-

rarası İstanbul Fellowship Programı’nı anlattı.

Yayında Uluslararası İstanbul Fellowship Prog-
ramı hakkında izleyicilere bilgi veren Başkan 
Mustafa Doğru, “tüm dünyadan yayıncılar 
İstanbul’da buluşuyor” dedi. 

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları 
Derneği İle İftar

 Uluslararası Arapça Kitap Yayıncı-
ları Derneği Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Türkiye Basım Yayın Meslek 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Doğru ile Basın Yayın Birliği Genel 
Sekreteri Mustafa Karagüllüoğlu’nu bir 
iftar yemeğinde ağırladı. 

Arap Yayıncılar Birliği eski Genel Sek-
reteri Mohammad Ali Baydoun’in de 
katıldığı toplantıda 5. Uluslararası Arap-
ça Kitap Fuarı üzerine değerlendirmeler 
yapıldı, fuar hazırlıkları ve Türkiye’de 
hizmet veren Arap yayıncılarının sorun-
ları dile getirildi, problemleri ele alındı.
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Peyami Safa’nın Romanı İspanyolcaya Çevrildi 
 Edebiyatımızın büyük isimlerinden 
Peyami Safa’nın “Fatih-Harbiye” romanı 

İspanyolcaya çevrildi. Kitabın telif satışı geçti-
ğimiz yıl düzenlenen İstanbul Fellowship 
Programında gerçekleştirilirken organizasyo-
nun Türk edebiyatının dünyaya açılmasında 
önemi bir kez daha vurgulandı. 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın önem-
li yazarlarından Peyami Safa’nın “Fatih-Harbi-
ye” romanı dünyaca ünlü yayınevi Harper Col-
lins  tarafından İspanyolcaya çevrildi.  Harper 
Collins Meksika tarafından “Entre dos amores” 
ismiyle yayımlanan kitabının tanıtımı  Harper 
Collins Sanal Edebiyat Festivali’nde gerçekleşti. 

Meksika Büyükelçiliği İstanbul Konsolosu 
Isabel Arvide, kitabın çevirmeni Beyza Fırat ve 
yayınevi editörlerinden Daniel Mesino arasın-
da gerçekleştirilen tanıtımda yazar olarak Pe-
yami Safa’nın kimliği, Fatih-Harbiye” romanına 
konu olan karakterlerin psikolojik analizleri, 

kitabın atmosferini oluşturan İstanbul sokakla-
rı, kültürel, sosyal ve tarihsel gelişimimiz, Türk 
edebiyatının yanı sıra Türk dizileri ile filmleri-
nin Latin Amerika’da ilgi çekmesinin nedenle-
ri, kültür değerlerimiz gibi konulara değinildi.

Yayıncılar Geleneksel İftar Programında Buluştu
 Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve 
Basın Yayın Birliği’nin birlikte düzenlemiş 

olduğu geleneksel üye bilgilendirme ve iftar 
programı, Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü 
Hamdi Turşucu ve İstanbul Ticaret Odası 
Başkan Vekili İsrafil Kuralay’ın katımıyla Üskü-
dar Belediyesi Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın 
Yayın Birliği üyeleri başta olmak üzere yayın 
dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleşen 
programa yoğunluklarından dolayı katılama-
yan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma 
ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da 
birer telgraf göndererek hayırlı olsun temenni-
lerinde bulundular.    

Hasan Lütfi Ramazanoğlu’nun okuduğu 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın 

sunumunu TBYM Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf 
Ünal yaptı.

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı 
Münir Üstün, Kütüphane ve Yayımlar Genel 
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Müdürlüğü Yayımlar Dai-
re Başkanı Taner Beyoğlu, 
Türkiye Yayıncılar Birliği 
Başkanı Kenan Kocatürk, 
YAYBİR Başkanı Mustafa 
Akyol, İTO Meclis Üyesi 
Erhan Erken, TBYM Yüksek 
İstişare Komisyonu Üyesi 
Kenan Yabanigül, Frankfurt 
Kitap Fuarı Başkan Yar-
dımcısı Marife Boix Garcia, 
Frankfurt Kitap Fuarı Türki-
ye Sorumlusu Hanife İç-
ten’inde katıldığı programın 
açılış konuşmasını Basın Yayın Birliği Başkanı 
Emrah Kısakürek yaptı.

Emrah Kısakürek: “Sektör İçin Çalışıyoruz”

YAYFED’de, İTO’da, ulusal komitede, dernek 
yönetimi ve kurullarında yer alarak sektör 
için çalıştıklarını dile getiren Başkan Emrah 
Kısakürek, katılımcılardan desteklerini esir-
gememelerini isteyerek “Türkiye Basım Yayın 
Meslek Birliği ve Basın yayın Birliği üyelerinin 
varlığından güç alıyor. Dolayısıyla yaptığı-
mız tüm faaliyetlerde burada olduğu gibi tüm 
üyelerimizi bir arada görmek istiyoruz. Gerek 
YATEDAM çalışmalarında gerek fellowship 
çalışmalarında gerekse dernekte yapılan top-
lantılarda da aynı şekilde sizlerin bulunması 
bizim için çok önemli” dedi.

Konuşmasının sonunda BYB Yönetim Kurulu 
üyeleri adına katılımcılara teşekkür eden Baş-
kan Emrah Kısakürek’ten sonra TBYM Başkanı 
Mustafa Doğru kürsüye davet edildi.

Mustafa Doğru: “En Önemli Gücü Üyeleri-
mizden Alıyoruz”

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehen-
nemden kurtuluş olan mübarek Ramazan 
ayınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” 
diyerek sözlerine başlayan Başkan Mustafa 
Doğru şunları söyledi: “Türkiye Basım Yayın 
Meslek Birliği’nin en önemli gücü hep söyle-

diğim gibi yayıncılığı aşkla ve şevkle yapan siz 
değerli üyeleridir. Türkiye’nin hem üye sayısı 
hem de üyelerinin kitap üretimi bakımından 
en büyük yayıncılık meslek birliği olan TBYM 
bu bilinçle çalışmalarına devam ediyor.”

TBYM’nin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında 
da katılımcıları bilgilendiren Başkan Mustafa 
Doğru, üyelerin telif haklarının korunması, 
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ihlallerin engellenmesi çalışmalarının yanı 
sıra yayıncılık mesleğinin önündeki engellerin 
kaldırılması ve sektörün büyümesine de katkı 
sağlayacak faaliyetler yapmaya gayret ettikleri-
ni ifade etti.

Konuşmasında korsan kitapla mücadele hak-
kında da kısa bir bilgi veren Başkan Mustafa 
Doğru, yapılan baskınları ve bu baskınlar so-
nucunda ele geçen korsan materyalleri sayısal 
veri olarak açıkladı.

26-27-28 Şubat 2019 tarihlerinde Avrasya 
Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen 
4. İstanbul Telif Zirvesi (İstanbul Fellowship 
Programı) ile İstanbul’un dünya yayıncılığın-
daki yerini daha da önemli hale getirdiklerine 
inandığını sözlerine ekleyen Başkan Mustafa 
Doğru, 72 ülkeden 191 yabancı 95 yerli katı-
lımcı ile 3 gün boyunca çok sayıda ulusal ve 
uluslararası yayıncının bir araya gelmesine 
olanak sağladıklarının altını çizdi.

Türkiye’de ilk kez 7 meslek birliğinin bir araya 
gelerek bir protokol imzaladıklarını sözlerine 
ekleyen Başkan Mustafa Doğru “üyelerimiz 
adına lisans geliri elde etmek için bir aşamayı 
daha birlikte gerçekleştirmiş olduk” dedi.

“Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması” 
Düzenlendi

Telif bilincinin geliştirilmesi ve korsanla müca-
dele kapsamında kitabın bir değer olduğunun 
fark edilmesi için İstanbul’daki tüm ortaokul ve 
lise okullarında eğitim ve öğretim gören öğren-

cilere yönelik “Korsan Kita-
ba Hayır Resim Yarışması” 
düzenlediklerini belirten 
Başkan Mustafa Doğru kitap 
okumayı seven ve kitaba 
değer veren öğrencilere 
yaratıcı fikirler geliştirerek 
bu çerçevede farklı bakış 
açılarını görsel olarak ifade 
edebilme imkanı sundukla-
rını kaydetti.

Konuşmasını Kültür Turizm 
Bakanlığına, İstanbul Büyükşehir Belediye-
sine, İstanbul Ticaret Odasına, Basın Yayın 
Birliğine, önceki dönem başkanlarına ve 
yönetim kurulu üyelerine ve öncelikle üyelere 
desteklerinden dolayı teşekkür ederek bitiren 
Başkan Mustafa Doğru’dan sonra Yayımcı 
Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı Münir 
Üstün kürsüye davet edildi.

Kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan 
Münir Üstün, geceye katılım gösteren ve des-
teklerini esirgemeyen katılımcıların isimlerini 
tek tek dile getirerek teşekkürlerini ifade etti.

Başkan Münir Üstün’den sonra kürsüye davet 
edilen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent 
Yazıcı’da sektörü temsil eden yayıncılarla bir-
likte olmaktan duyduğu memnuniyeti belirte-
rek “bu çalışma içerisinde olan herkesi yürek-
ten kutluyorum” dedi.

Levent Yazıcı: “Her Daim Yanınızdayız ve 
Birlikteyiz”

Müdür Levent Yazıcı şunları söyledi: “Milli Eği-
tim Bakanlığı olarak 2023 vizyonunda eğitimin 
geleceğe yön verme anlayışında hem bugünün 
hem de geleceğin becerile ile donanmış, bu be-
cerileri insanlığın faydasına kullanmasını bilen, 
özellikle kültüre duyarlı ve meraklı, nitelikli, ah-
laklı çocuklar yetiştirmek istiyoruz ve bu amaçla 
çalışıyoruz. Hazırlanan yayınlar aslında bu yön-
de çocuklarımıza değer katıyor, yol gösteriyor ve 
yollar açıyor. Bu yönüyle Bizler yayıncılarımızla 
ve onları temsil eden kuruluşla birlikte yanyana 
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yürümeyi çok önemsiyoruz. 
Düzenlenen fuarlarda veya 
diğer benzer etkinliklerde 
her zaman kurumsal olarak 
İstanbul Milli Eğitim Mü-
dürlüğü olarak her daim 
yanınızda ve birlikte olmaya, 
bütünleşmeye gayret edece-
ğiz. Bu güzel çalışmalarınız 
için hepinizi yürekten kutlu-
yorum.”

Türkiye, Dünya’da İlk Onda

Daha sonra kürsüye davet edilen Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu’da 
yapmış olduğu konuşmasında Türkiye’de ya-
yımlanan kitap başlığı sayısının 70 bini geçtiği-
ni ve Türkiye’nin bu yönüyle dünyada ilk 10 da 
olduğunu söyledi.

Derleme Şube Müdürlüğünden bugün almış 
olduğu bilgileri katılımcılarla paylaşan Genel 
Müdür Hamdi Turşucu sözlerine şöyle devam 
etti: “Son dört yıla baktığımızda derlenen kitap 
sayısı 4 yıl önce onsekizbin küsürdü. 3 sene önce 
ondokuzbin küsür, 2 sene önce ise yirmiüçbin 
küsür. Bu senen itibariyle ise 24 bin 500 civarın-
da bir artış var. İnşallah bu birlik ve beraberli-
ğimiz, dayanışmamız olduğu sürece üstesinden 
gelemeyeceğimiz sorunumuz yok. Yeter ki omuz 
omuza verelim, bir ve beraber olalım.”

Son olarak İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili 
İsrafil Kuralay kürsüye davet edildi. Ramazan 
ayının bereket ve rahmet ayı olduğunu vurgu-

layarak sözlerine başlayan Başkan vekili İsrafil 
Kuralay, Ramazan ayının yayıncılar için ayrı 
bir önemi olduğunu hatırlatarak “Ramazan ayı 
aynı zamanda yayıncıların ayı. Çünkü kitapların 
kitabı Kur’an-ı Kerim bu ayda indirildi” dedi.

İsrafil Kuralay: “Yayın Dünyası İle Beraber 
Çalışmaya Devam Edeceğiz”

İstanbul Ticaret Odası olarak yayın dünyası ile 
ortak çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen 
Başkan vekili İsrafil Kuralay “çeşitli fuarlarda 
ve organizasyonlarda beraber oluyoruz. Hem 
Kültür Bakanlığımızla hem Milli Eğitim Mü-
dürlüğümüzle hem de Ticaret Bakanlığımızla 
beraber çalışıyoruz. Çok güzel işlere imza 
atıyoruz. İnşallah bundan sonrada İstanbul 
Ticaret Odası olarak yanın dünyası ile beraber 
çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini 
tamamladı.

TBYM ve BYB’nin birlikte düzenlemiş olduğu 
iftar programı Kelam Yayınları yetkilisi Ahmet 
Tekin’in okuduğu yemek duası ile sona erdi.

Fikir ve Sanat Eserleri Değerlendirme Toplantısı
 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-
dan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu Taslağı Değerlendirme Toplantısı 
düzenlendi.

Lütfi Kırdar Kongre Salonu’nda ger-
çekleştirilen toplantı; Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığın-
da gerçekleştirildi.
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Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Düzenlendi
 Arap ülkeleri dışında düzenlenen en 
büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini 

taşıyan Uluslararası İstanbul Arapça Kitap 
Fuarı’nın beşincisi 28 Eylül-6 Ekim 2019 
tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve 
Sanat Merkezi’nde düzenlendi.

Fuar açılış töreni; Cumhurbaşkanlığı 
Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Kültür 
Müdürü Coşkun Yılmaz ve İTO Başkan 
Vekili İsrafil Kuralay’ın da katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını Türkiye 
Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mus-
tafa Doğru, Basın Yayın Birliği Başkanı 
Emrah Kısakürek ve Arapça Kitap Yayın-

cıları Derneği adına Fuarın Koordinatörü Dr. 
Muhammed Hamidullah Ağırakça yaptı.

Arap Yayıncılar Birliği Başkan Vekili Muhammed 
Mustafa Es-Sıbai, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı 
Prof. Dr. Yasin Aktay’a plaket takdim etti.

Arap Yayıncılar Birliği Başkan Vekili İle Toplantı
 Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği 
Başkanı Mustafa Doğru ve Basın Yayın 

Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, Arap Yayın-
cılar Birliği Başkan Vekili Muhammed Mustafa 
Es-Sıbai ve Genel Sekreteri 
Bachar Chebaro ile Uluslararası 
İstanbul Arapça Kitap Fuarı’nda 
bir toplantı düzenledi. 

Yenikapı Avrasya Gösteri ve 
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen 
toplantıda; korsan kitapla müca-
deledeki tecrübe ve birikimlerimiz 
aktarılarak yapılacak işbirlikleri 
hakkında bilgi alışverişi yapıldı. 

Yapılan görüşmede ayrıca; Frankfurt kitap fu-
arında yapılacak telif görüşmeleri planlandı ve 
Uluslararası İstanbul Fellowship Programının 
başvuru süreci hakkında bilgi verildi.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na İlişkin Toplantı
 İlim ve edebiyat alanındaki meslek 
birliği temsilcileri Kültür ve Turizm 

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile bir 
araya geldi. 

Toplantıda: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu Taslağı’na ilişkin görüş alışverişinde 
bulundular.
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Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
 Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğru, 
Yönetim Kurulu üyeleri Yunus Erdem, 

Muhammed Ağırakça, Yusuf Ünal, Adem 
Koşkulu, Fikret Arslan, Şamil Kömürcü, M. 
Recai Başpehlivan, yapılan ve yapılacak çalış-
taylar hakkında değerlendirme toplantısını 
gerçekleştirdi.

İstanbul Fellowship Programı Frankfurt’ta 
Tanıtıldı

 Uluslararası İstanbul Fellowship programı, 
Frankfurt Kitap Fuarı’nda tanıtıldı. TBYM 

koordinasyon kurulu üyeleri kitap fuarı için 
bulundukları Frankfurt’ta İstanbul Fellowship ile 
ilgili tanıtım çalışmalarında bulundular. 

2020 yılında “Dünyayı hareket ettiren fikirler” 
sloganıyla 71’incisi düzenlenen ve 104 ülkeden 
7 bin 450 yayınevinin katıldığı Uluslararası 
Frankfurt Kitap Fuarı, Türkiye›den de yoğun 
bir katılım oldu. Dünya yayıncılık endüstrisi-
nin en büyük kitap pazarı olarak nitelendirilen 
Frankfurt Kitap Fuarı›na Türk yayıncılık sektö-
rü birçok temsilcisiyle ilgi gösterdi. 

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve  Basın 
Yayın Birliği temsilcilerinin ve koordinasyon 
kurulu üyelerinin katılım gösterdiği fuarda İs-
tanbul Fellowship programı ile ilgili tanıtım ça-
lışmalarında bulunuldu. TBYM Başkanı Mus-
tafa Doğru, İstanbul Fellowship Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Muhammed Ağırakça ve Basın 
Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek bu bağ-
lamda dünyadan meslek birlikleri başkanları 
ile görüşerek İstanbul Fellowship programı ile 
ilgili bilgilendirmede bulundular. Bu kapsamda 
ülke standları özel olarak ziyaret edilerek İstan-
bul Fellowship programı hakkında detaylı bilgi 
verildi. İstanbul Fellowship programın ülke 
meslek birlikleri doğrultusunda duyurulması 

İlk Adım İstanbul Fellowship 
Programı’nda Atıldı

 Uluslararası 
İstanbul Fellows-

hip Programında 
tanışarak Endonez-
ce’den İngilizce›ye 
çevirisi yapılacak kitap 
için ilk adımı atan 
Ishmael Tree (ABD) ve 
Yayasan Pustaka Obor 
(Endonezya), sözleşmeyi Frankfurt Kitap 
Fuarı’nda imza altına aldılar.

konusunda bilgilendirildi. İstanbul Fellowship 
programı tanıtıcı materyaller ile birlikte karşı-
lıklı eşleştirme sistemiyle programa katılanlara 
duyuruldu. Frankfurt Kitap Fuarı’nda Arap 
yayıncılar ile Türk yayıncılar arasında profes-
yonel toplantılar düzenlendi.
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Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’a 
Ziyaret

 Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği 
Yönetim Kurulu üyeleri, Kültür ve Tu-

rizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’u 
makamında ziyaret etti. 

Ziyarette; Uluslararası İstanbul Fellowship prog-
ramı ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’nin 
yürütmüş olduğu projeler hakkında bilgiler su-
nuldu. Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz’a 
ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederiz.

Genel Müdür Dr. Ziya Taşkent’e Ziyaret
 Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği 
Başkanı Mustafa Doğru ve diğer Meslek 

Birlikleri yetkilileri ile birlikte Telif Hakları 
Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent’i makamında 
ziyaret ettiler.

Ziyarette sektörün sorunlarını dile getiren 
yetkililer sorunların çözümü noktasında Genel 
Müdür Ziya Taşkent ile fikir alışverişinde bu-
lundular.

Vali Ali Yerlikaya’ya Ziyaret
 Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği 
Başkanı Mustafa Doğru, İstanbul Valisi 

Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, TBYM’nin çalışmaları ve yapılan 
faaliyetler hakkında bilgi veren Başkan Mustafa 
Doğru, 5. İstanbul Fellowship Programı rapo-
runu takdim ederken 6. İstanbul Fellowship 
Programı hazırlık çalışmaları hakkında da bilgi 
verdi.

Her yıl telif ve çeviri görüşmeleri yapmak 
amacıyla yabancı yayımcıları İstanbul’a getiren 
programda bu yıl ilk kez “İstabul Fellowship 
Ödülleri” verilecek.
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İSTKA Genel Sekreteri’ne Ziyaret
 TBYM Başkanı Mustafa Doğru, İstanbul 
Fellowship Koordinasyon Kurulu Başka-

nı Yusuf Ünal, Uluslararası İlişkiler Komisyonu 
Başkanı Muhammed Ağırakça, Yönetim 
Kurulu Üyesi Fikret Arslan ve TBYM Hukuk 
Danışmanı Melahat Boran, İstanbul Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen’e 
bir ziyaret gerçekleştirdi.

TBYM heyetini makamında ağırlayan Genel 
Sekreter İsmail Erkam Tüzgen’e 2020 yılının Mart 
ayında düzenlenen 5. İstanbul Fellowship Prog-
ramı Raporunu sunan Başkan Mustafa Doğru, 
programın sonuçları hakkında bilgi verdi.

Konuşmasının devamında 9-10-11 Mart 2021 
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 
“6. Uluslararası İstanbul Fellowship Programı” 
hazırlık çalışmaları hakkında da bilgi veren 
Başkan Mustafa Doğru, her yıl telif ve çeviri 
görüşmeleri yapmak amacıyla yabancı yayım-
cıları İstanbul’a getiren programın bu yıl tüm 
dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını 
nedeniyle görüşmelerin bir kısmının yüz yüze 
yapılması planlanırken bir kısmının da online 
olarak gerçekleşeceğini aktardı.

Ziyarette ayrıca, 6. İstanbul Fellowship programı 
kapsamında bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek olan 
İstanbul Telif Ödülleri ve odak ülke veya odak 
bölge hakkında da bilgi verildi ve destek istendi.

Meksika Türkiye Büyükelçisinin Ziyareti
 Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği 
Başkan Yardımcısı Mehmet Burhan Genç 

ve Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakü-
rek, İstanbul’a geldiği zamanlarda Birliğimizi 
ziyaret eden Meksika Türkiye Büyükelçisi -Jose 
Luis Martinez y Hernandez’i Büyük Doğu 
Yayınları›nda ağırladı. 

İstanbul Meksika Konsolosu - Julio Cesar 
Escobedo Flores’in de eşlik ettiği ziyarette, 
Türk edebiyatı üzerine konuşularak Türk şair, 

romancı Necip Fazıl Kısakürek’in eserleri hak-
kında bilgi verildi ve müzesi gezdirildi.
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Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’a Ziyaret
 Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği 
Başkanı Mustafa Doğru ve Basın Yayın 

Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, Fatih Beledi-
ye Başkanı Mehmet Ergün Turan’a bir nezaket 
ziyaretinde bulundu.

Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Karagüllüoğlu, 
Yunus Erdem ve Mahmud Recai Başpehlivan’ın 
da katıldığı ziyarette kültür, yayın ve edebiyat 
konuları hakkında fikir alışverişi yapıldı 

Ziyarette ayrıca; Belediye Başkanı Mehmet 
Ergün Turan’a mimarlık tarihinin günümüze 

kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında 
yer alan Ayasofya’nın tarihini anlatan bir kitap 
hediye edildi. Kitap, Başkan Mustafa Doğru 
tarafından takdim edildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer 
Arısoy’a Ziyaret 

 YAYFED Başkanı Münir Üstün, Türki-
ye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı 

Mustafa Doğru, Basın Yayın Birliği Başkanı 
Emrah Kısakürek ve YK Üyesi Dr. Melike 
Günyüz, Zeytinburnu Belediye Başkanı 
Ömer Arısoy’u ziyaret ettiler. Ziyarette; 5. 
Uluslararası İstanbul Fellowship Programı 
hakkında bilgi verildi.

Sektör Duayenleri Yemekte Buluştu
 Pınar Yayınları sahibi Cevat Özkaya yayın-
cılık sektörününün duayenlerini düzenlemiş 

olduğu akşam yemeğinde buluşturdu.

Araştırma Kültür Vakfı’nda düzenlenen ye-
mekte bir araya gelen sektör duayenleri yayın-
cıların yaşadığı sorunlar ile ilgili fikir alışve-
rişinde bulunarak istişare ettiler. Toplantıya; 
TBYM ‘yi temsilen Yönetim Kurulu üyemiz 
Adem Koşkulu katılım sağladı.
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Üyelerimizle İlişkiler
Türkiye’nin en büyük meslek birliği olan 
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’nin 
(TBYM), 562 adet asıl üyesi bulunmak-
tadır. Bu büyüklüğün ayrıcalığını yaşat-
mak adına sektörle ilgili teklifleri ele al-
mak ve komisyon çalışmalarımıza katkı 
sağlamak amacıyla üyelerimize yönelik 
önemli toplantılar düzenlenmektedir.

Ülkemizde artan yabancı nüfusun da 
yayın sektöründe faaliyet göstermesinin 
akabinde çok sayıdaki yabancının birli-
ğimize üye olması sağlanmıştır.

Son yıllarda dünya genelinde yaşanılan 
pandemi nedeniyle yayıncılık sektö-
ründe yapılması gerekenler ve yayın 
sektörünün temel parametreleri yapılan 
üye bilgilendirme toplantıları ve çalıştay 
toplantılarında ele alınmıştır.

TBYM olarak çalışmalarımıza, üyeleri-
mizle birlikte Türk yayıncılığını ve Türk 
yayın sektörünü daha iyi bir geleceğe 
taşımak için tüm hızla devam edeceğiz. 

Yıllara göre üye yapılan 
yayınevleri sayıları:

2007 – 68 asıl üye

2008 – 25 asıl üye

2009 – 15 asıl üye

2010 – 4 asıl üye

2011 – 160 asıl üye

2012 – 26 asıl üye

2013 – 32 asıl üye

2014 – 39 asıl üye

2015 – 36 asıl üye

2016 – 40 asıl üye

2017 – 41 asıl üye

2018 – 40 asıl üye

2019 – 44 asıl üye

2020 – 20 asıl üye

2021 – 23 asıl üye
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YAYFED 2019-2020 Bandrol Verileri Özeti
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“KORSAN KİTABA HAYIR” RESİM YARIŞMASI

Birincilik Kazanan Eser

MUHAMMED SAİD ÖZEN
Prof. Dr. Osman Öztürk İmam Hatip Ortaokulu
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“KORSAN KİTABA HAYIR” RESİM YARIŞMASI

İkincilik Kazanan Eser

PERİ İREM KURT
Özel Balkanlar Koleji Pendik Ortaokulu
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“KORSAN KİTABA HAYIR” RESİM YARIŞMASI

Üçüncülük Kazanan Eser

ELFİN GÜRSES
Fatih sultan mehmet ortaokulu

“KORSAN KİTABA HAYIR” RESİM YARIŞMASI

Mansiyon Kazanan Eser

BERRA KARADUMANOĞLU
Fatih İmam Hatip Ortaokulu


