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Edebiyat Eserlerini Destek (EDES) Projesi 
 
Bakanlığımızca, Türk edebiyatı alanında yeni ve özgün eserlerin üretilmesi,  

yayımlanması ve yeni yazarların desteklenmesi amacıyla 2014 yılından  itibaren 

Edebiyat Eserlerini Destek Projesi yürütülmektedir. 

 

Proje kapsamında 2014-2017 yılları arasında yazarlara verilen yazım desteği,  2018 

yılından itibaren “ilk eser” niteliği taşıyan edebiyat eserlerini yayımlayacak  

yayınevlerine yayın desteği şeklinde sürdürülmektedir. 

 

26.08.2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe  giren 

“Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik”te yapılan  bu 

değişiklikle yazar desteği anlayışının devam ettirilerek geliştirilmesi, hem  yazarların 

hem de yayıncıların destek almasının sağlanması amaçlanmıştır. 



Proje Kapsamında Verilen Maddi Desteğin 
Yıllara Göre Dağılımı 
 

2014 yılından itibaren projeye 1.341 başvuru yapılmış,  167 esere 

toplam 2.002.000 TL destek verilmiştir. 

Yılı 
Başvuru  

Sayısı 
Destek Alan  
Proje Sayısı 

Destek  
Miktarı 

2014 290 35 398.000 TL 

2015 517 25 361.000 TL 

2016 148 6 79.000 TL 

2017 204 19 265.000 TL 

2018 107 50 497.000 TL 

2019 75 32 402.000 TL 

TOPLAM 1341 167 2.002.000 TL 



Proje Kapsamında 2018 Yılında Basılan Kitap Sayısı 

 
2018 yılında 50 esere verilen yayın desteği ile 63.770 adet kitap basılmış, 

7.000 adedi okuyucuların hizmetine sunulmak üzere ücretsiz olarak halk  

kütüphanelerine gönderilmiştir. 

 
 

Destek Alan Yayınevlerinin 2018 Yılındaki Satış Hacmi 
 
2018 yılında destek verilen 50 eser yayınevleri tarafından piyasaya  

sürülmüştür. 

Bu kitapların satışından yayınevlerinin toplam 991.350 TL satış geliri elde  etmesi 

öngörülmektedir. 



EDES Başvuru Süreci ve Şartlar 
 

Proje kapsamında yayın desteği için yayınevleri yılda iki kez (şubat ve ağustos  aylarında) 

başvuruda bulunabilmektedir. Yayıncı, başvuru yapılacak ay içinde en  fazla 3 eser için 

müracaat edebilmektedir. Destek verilen yayıncı, sağlanan desteğin  yüzde 35’ini yazara 

ödemekle yükümlüdür. 

Başvurularda eserin 

- yazara ait ilk eser olmasının yanı sıra 

- dilinin Türkçe olması, 

- edebiyata yeni boyutlar kazandırması, 

- yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde yayımlanmamış olması, 

- başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan  destek 

 almamış olması da aranan nitelikler arasındadır. 



Değerlendirme ve Yayım 
 

Eser başvuruları Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu  

tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. 

 
Yayın desteği sağlanan yayıncı, desteğe ilişkin Kurul kararlarının ilanından  

itibaren 2 ay içinde en az 1.000 adet basmakla ve yayımlanmış eserin  bandrollü 

150 nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa  teslim etmekle 

yükümlüdür. 

 
Destek ödemesi Kurul kararı ile desteklenecek eserlerin, yayıncı tarafından 

bütün  yükümlülükler yerine getirildikten ve eserin basım ve teslim süreçleri  

tamamlandıktan sonra ve taraflarca imzalanacak destek sözleşmesine  

dayanılarak ilgili Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde  

ödenmektedir. 
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