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1.Sektörel Yapı Komisyonu (Başkan: Hayati Bayrak)


Kitap kentle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile geliştirilen projeye Kültür Turizm
Bakanlığı’nın da desteği olması gerektiği Hayati Bayrak tarafından ifade edildi. (Ek
olarak Ümit Yaşar Gözüm, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin konuya ilgisinin
korunması için sektör konunun tarafından takip edilmesi gerektiğini söyledi.)



Stratejik planın B.11 maddesi ile ilgili olarak yayıncılık etik konseyinin oluşturulması
için sektör temsilcilerinin bir araya gelerek çalışmalar yapması gerektiği üzerinde
mutabık kalındı.



2/a‐3 maddesi ile ilgili olarak telif ödemelerindeki stopaj oranın %17 den %10 a
çekilmesi ve KDV’nin kaldırılması konusunda Tuğrul Paşaoğlu’nun yaptığı görüşmede
Maliye Bakanlığı’nın Avrupa Birliği’ndeki gibi %12 ye indirilmesi görüşünde olduğu
bildirildi.



E‐kitaplarla ilgili upload ve downlod işlemlerine ilişkin KDV’nın % 8 olacağı fakat
umuma iletimde bu verginin % 18 olması ve % 5 özel iletişim vergisi uygulanması
konusunda Maliye Bakanlığı nezdinde çalışma yürütüldüğü Tuğrul Paşaoğlu
tarafından ifade edildi. (Ümit Yaşar Gözüm konuya ilişkin bir resmi yazının Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığı’na iletildiğini ekledi.)

2b.Telif Hakları Komisyonu – (Başkan: Tuğrul Paşaoğlu)

















1 Ocak 2011 tarihinden itibaren bandrol dağıtımı işinin meslek birlikleri tarafından
gerçekleştirileceği,
Bandrol gelirlerinin toplanmasını takip ve diğer ortak çalışmalarla ilgili olararak en
kısa sürede meslek birliklerinin katılımıyla bir federasyon oluşturulması gerektiği,
Bandrol fiyatının 2 kuruş olacağı ve bun 1 kuruşunun meslek birliklerinde kalacağı 1
kuruşunun ise federasyon hesabından devlete aktarılacağı,
Ankara ve İstanbul dışında bandrol verilmeyeceği ve Bakanlığın artık bandrol
vermeyeceği,
E‐kitapta indirim oranın tebliğde olması gerektiği,
Maliye Bakanlığından bakan aracılığıyla görüşme beklendiği,
Komisyon denetimlerinde defterdarlık görevlilerinin de bulunması talebinin Maliye
Bakanlığı tarafından hayata geçirildiği ve ayrıca Maliye Bakanlığı’nın bu konuda kendi
personeline eğitim vermeyi planladığı,
Korsan ürünlerin depolanması ile ilgili sorunun yer tahsis edilerek Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından çözüldüğü, imha konusunda ise adım atılması için girişimde
bulunulduğu,
İntihal konusunda herhangi bir adım atılmadığı,
Adalet Bakanlığına meslek birliği tarafından 6 ayda bir maliyet ve baskı adetleri ile
ilgili bilgi verileceği,
Meslek birlikleri tarafından bilirkişi listesinin Adalet Bakanlığı’na bildirilmesi gerektiği,
Kültür Bakanlığı’nın yeni geliştirdiği programla birlikte derleme ve ISBN verilerin
entegre bir şekilde toplanacağı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağı,
Federasyon sürecinin hızlandırılmasının sektör içinde çözümlenmesi,
Yayıncılık etik konseyi oluşturularak komisyondan teknik bilgiler alınıp Yayımlar
Dairesi’ne teknik destek verilmesi,
Yüksek Öğretim Kurumu’nun yapılan denetimler sonucunda bir resmi yazı yazdığı, bu
yazı üzerine bazı üniversitelerin yerinde denetim talebinde bulunduğu,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir genelgeyle yardımcı ders kitapları ve materyallerinin
fotokopiyle çoğaltılmasını kesinlikle yasakladığı,

ifade edilmiştir.

3.Devletin Rolü ve Devlet Yayıncılığı Komisyonu (Başkan: Ebubekir Erdem)




K.T.B öncülüğü ile 23 Nisan Kitap günü düzenlenmesi, okumayı sevdirme
kampanyalarının yoğunlaştırılması gerektiği,
Sabit temel fiyatı mevzuatının düzenlenmesi gerektiği,
Öğrencilere ücretsiz ders kitap dağıtımı işinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devam
ettirilmesi ve çıkartılacak bir yönetmelikle bu işin yayıncılara gördürülmesi gerektiği,



Üniversitelerde ders kitabı ile eğitim konusunun teşvik edilmesi ve bu konu ile ilgili
olarak YÖK Yasası 48. maddede değişiklik yapılması gerektiği, (Prof. Dr. Onur Bilge
Kula bunun yerine YÖK tarafından 1984 yılında konuyla ilgili olarak çıkardığı iki
yönetmeliğin kaldırılmasının talep edilmesinin daha faydalı olacağı ve böylece bu
konudaki tek tipçi ve dayatmacı tavrın ortadan kaldırılarak akademik yayında çeşitlilik
sağlanacağı ve bunun da yayıncılık sektörüne katkıda bulunacağını belirtti.)

ifade edildi.
Prof. Dr. Onur Bilge Kula ülkemizde okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve edebiyat konulu
etkinliklerin geliştirilmesi ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen
çalışmalar hakkında güncel bilgiler verdi:






Bir özel araştırma kurumunun aracılığıyla ülkemizin bir “okuma haritası” çıkarılacaktır.
Bu araştırma çerçevesinde elde edilecek veriler doğrultusunda her bölgeye özel
olarak okuma alışkanlığını geliştirici eylemler planlanacaktır.
Ülkemizin ilk çocuk kütüphanesi çok yakın bir zamanda Ankara’da açılacaktır ve ülke
geneline yayılması için çalışmalar yürütülmektedir.
4‐14 yaş çocuk kütüphanelerinde konsept değişikliğine gidilmekte ve bu
kütüphanelere çocuklara okuma hizmetinin daha cazip ve etkili verileceği bir çehre
kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Öncelikli olarak Heybeliada ve Ankara Kaleiçi’nde birer tane olmak üzere Edebiyat
Evleri açma çalışmaları hızla devam etmektedir ve bu konuda ciddi adımlar atılmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Edebiyat Teşvik Programı” başlatılmaktadır. Bu
program çerçevesinde ihtiyacı olan yazarlara, uygun yazma ortamının yaratılması
amacıyla belli miktarlarda maddi yardım yapılacaktır. Bu program için 1.5 milyon
civarında kaynak ayrılmıştır.

4. Çocuk ve Gençlik Kitapları Komisyonu (Mine Soysal)





Bu alanda yasal düzenlemeler açısından henüz bir adım atılmadığı,
Halk kütüphanelerinde örnek faaliyetlerin arttığı,
Öğretmenlerin konuyla ilgili olarak hizmet içi eğitime tabi tutulması gerektiği,
Her yıl çocuk edebiyatı festivali düzenlenmesinin faydalı olacağı

ifade edildi.
Komisyon Başkanı Mine Soysal ayrıca, meslek birliklerinin bu alanın sorunlarının çözümü ile
ilgili olarak daha etkin mücadele etmesi, birlikte hareket etmesi ve kendi bünyelerinde ihtisas
birimleri oluşturmaları gerektiğini ifade etti. Ek olarak da alanın temel sorunlarının hepsinde
özne konumunda olan “100 Temel Eseré uygulamasının tamamen ortadan kaldırılması
gerektiğini söyledi.



5.Eğitim Yayıncılığı Komisyonu (Başkan: Niyazi Şimşek)



Talim ve Terbiye Kurulu’nun ilk başvurusu yapılan eserlerden istediği taban puanın
75’e çekildiği, (Daha önce bu puan 80’di, kongre kararları uyarınca ise 70 olması talep
edilmişti.)
Ders kitaplarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na başvuru tarihi sınırlamasının
ortadan kaldırıldığı ve kitabını hazırlamış ve inceleme ücretini ödemiş yayıncıların
yapılan değişiklikle birlikte diledikleri tarihte başvurularını artık yapabilecekleri,



ifade edildi.
Ayrıca;




Devletin eğitim yayıncılığından tamamen çıkması gerektiği,
Daha önceki bölümde de belirtildiği üzere ders kitaplarının fotokopi yoluyla
çoğaltımının önlenmesi konusunda olumlu adımların hâlihazırda atılmış olduğu,
Yardımcı ve kaynak kitaplarda yazılı olan 31. madde önlenmiş görünmüyor.

6. Akademik Üniversite Yayıncılığı Komisyonu (Başkan: Fahri Aral)
Komisyon başkanı tarafından bu alanın sorunları ile ilgili herhangi bir düzenleyici adımın
atılmadığını belirtti. Bazı üniversiteleri yayıncılık konusunda atılımlar yaptıklarını ve önemli
çalışmalar imza attıklarının belirten Aral, bu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla bazı
üniversite rektörleri ve YÖK ile görüşmeler yapılmasının faydalı olacağını vurguladı. Bunun
üzerine Fahri Aral’ın Kenan Kocatürk ile işbirliği içinde bir çalışma başlatması konusunda
karara varıldı.
7.Süreli Yayınlar komisyonu – Enver Ercan





Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kütüphaneler için satın aldığı süreli yayınların
miktarının arttırılması talebi dile getirildi.
Süreli yayın postalama ve gönderim giderlerinin indirilmesi talep edildi. (Ümit Yaşar
Gözüm Bakanlığa resmi yazıyla bu konu ile ilgili başvuru yapılması durumunda,
Bakanlığın konuyla ilgili PTT’den resmi talepte bulunabileceğini ifade etti.)
Dergilerde indirim oranın düşük tutulması talep edildi. Bunun üzerine Ümit Yaşar
Gözüm Süreli yayın seçimiyle ilgili yönetmelikte değişiklik yapılması için çalışma
yürütüldüğünü ve indirim oranının daha reel olarak belirleneceğini söyledi.)
2 meslek kuruluşu örgütü ve 1 yazar kuruluşu örgütü bu işte yer alacaktır.

8.Kitapçılık Dağıtımcılık Satış ve Pazarlama
Kenan Kocatürk:
UYK kitapçığı 8/1 de yer alan “sabit fiyatlandırma” uygulamasıyla ilgili olarak, Ticaret
kanununda gerçekleştirilmek üzere bir mevzuat değişikliği tasarısı taslağı hazırlanarak ilgili
kurum ve kuruluşlara sunulması gerektiği ifade edildi.

9.Kütüphaneler ve Derleme Sorunları Komisyonu
Banklığın bu konuda yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak Prof. Dr. Onur Bilge Kula şu açıklamalrı
yaptı:






Yayın alımlarında şeffaflık ve adillik temel ilkeleri doğrultusunda hareket edilecektir.
Bu çerçevede alımlar yılbaşı itibariyle internet kanalıyla yayınlanacaktır.
Alımlarda eser çeşitliliği son dönemde önemli oranda arttırılmıştır.
Yerinde alım için çalışma başlatılmıştır. Yapılması planlanan değişiklikle eserlerin
tamamı merkezden alınmayacak, belirlenecek oranda eser yerel kitap evleri ve
yayıncıların ticari faaliyetleri canlandırmak maksadıyla yerel yayıncı ve
kitapevlerinden alınacaktır.
Kütüphanelerin canlılığının sağlanması için Hacettepe Üniversitesi ile protokol
imzalandı.

10.Yayıncılığın Dünyaya açılımı AB ve Uyum




Yayınevlerinin uluslararası kitap fuarlarına katılımına ilişkin KOSGEB tarafından
sektörel destek sağlanmasına ilişkin talebin dikkate alındığı ve bunun hayata
geçirildiği belirtildi. Münir Üstün mevcut haliyle uygulama noktasında bazı sorunların
yaşanacağı üzerinde durdu.
10/4 nolu madde ile ilgili TSE ile çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

11.Çeviri Politikaları Komisyonu (Çağlar Tanyeri)
‐ Meslek birlikleri içinden isimlerin tespit edilerek bilirkişi listesinin hazırlanıp yıllık olarak
mahkemelere yollanacağı,
‐ Stopajın %17 den %10 çekilmesinin ve KDV’nin kaldırılmasının gerekli olduğu,
‐ Çeviri merkezli etkinlik ve projelerin sayısının arttırılması için kamu oyu oluşturmak adına
çalışmalar yürütülmesi gerektiği
belirtildi.

