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K�tabevler�, özel desteğe
�ht�yaç duyuyorlar
Türk�ye Yayıncılar B�rl�ğ�: ‘Sektöre c�dd� b�r destek
gelmezse haz�randa p�l�m�z b�ter. 90 b�n çalışanın 40
b�n� �şs�z kalır.’
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Koronav�rüsün yarattığı kr�z, yayıncılık sektörüne
ağır b�r darbe vurdu. Türk�ye Gazetec�ler
Send�kası ver�ler�ne göre, ülkede �lk vakanın
görülmeye başlamasından bu yana ulusal
gazeteler�n t�rajları yüzde 38, yerel gazeteler�n
t�rajları yüzde 60 düştü.

Ülke genel�ndek� gazeteler yüzde 70 oranında
resm� �lan kaybı yaşadı. Türk�ye Yayıncılar B�rl�ğ�
ver�ler�ne göre �se aynı dönem aralığında k�tap
satışları yüzde 63 azaldı. N�san ayında
�nternetten yapılan k�tap satışları beklenen�n
üzer�nde arttı, ancak geçen senen�n n�san ayına
göre yüzde 17 düştü.

K�tabevler�n�n b�r yandan kurdak� artışla b�rl�kte
katlanan mal�yetler altında ez�ld�ğ�n�, d�ğer
yandan �nternet s�teler�ndek� yıkıcı �nd�r�mler
karşısında zor duruma düştüğünü anlatan
Türk�ye Yayıncılar B�rl�ğ� Başkanı Kenan
Kocatürk, “Türk�ye’de ortalama b�r yayıncının bu
koşullara 3 aydan daha fazla dayanacak gücü
yok. Eğer sektöre c�dd� b�r destek gelmezse ve
bu yıkıcı �nd�r�mler devam ederse haz�randa
p�l�m�z b�ter. Ülke genel�ndek� 6 b�n k�tapçının
yarısından fazlası kapanır. 40 b�n k�ş� �şs�z kalır”
ded�.
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Yalnızca geçen sene 68 b�n yen� k�tap üreten
sektör, dünyada en çok yen� k�tap üreten 6. ülke
konumundaydı. Ancak marttan �t�baren yen�
k�tap üretemed�kler�ne d�kkat çeken Kocatürk,

“C�rolarımızın yüzde 30-35’� yen� k�taptan gel�r.
Bu olmadığında yıl sonunda en �y� �ht�malle
yüzde 40 c�varında b�r c�ro kaybı yaşarız” ded�.

90 b�n k�ş�n�n �st�hdam ed�ld�ğ� sektörde,
çalışanların b�r kısmı Kısa Çalışma Ödeneğ�’nden
yararlanıyor. Sektöre dışarıdan h�zmet sağlayan
yazar, ç�zer ve çev�rmenler �se daha zor
durumda. Gel�rler� neredeyse tamamen durdu.

Bu �nsanlar Almanya’da, Fransa’da c�dd� h�beler
alırken Türk�ye’dek� destekler yeters�z. Kocatürk,
b�rçok yayıncının Kred� Garant� Fonu’ndan da
(KGF) yararlanamadığını, Nefes Kred�s�’nden
(Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�, KGF ve
Den�zBank arasında yapılan b�r anlaşma �le
ver�len kred�) yararlanab�lmek �ç�n
çabaladıklarını anlatıyor.

Yayıncılar olarak devletten talepler�n� �se şöyle
sıralıyor: “Kısa Çalışma Ödeneğ� bell� b�r süre
daha devam etmel�. Bu kred�lerden
yararlanmamıza öncel�k ver�lmel�. Kültür ve
Tur�zm Bakanlığı k�tap alım bütçes�n� artırmalı.
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı okul kütüphaneler�ne,
Adalet Bakanlığı hap�shanelere k�tap almalı.
Yerel yönet�mler gez�c� kütüphaneler açarak
yayıncılara destek olmalı.”

KİTAP FİYATLARINDA ARTIŞ KAÇINILMAZ

Kırmızı Ked� Yayınev� sah�b� Haluk Hepkon,
yayıncılık sektörünün hep üvey evlat muameles�
gördüğüne d�kkat çekerek, gereken destekler�n
ver�lmes� konusunda karamsarlığını d�le
get�r�rken, Can Yayınları Genel Müdürü Al� Gran�t
�se sektörün d�j�talde tutunma arayışlarının
arttığını anlattı.

Buna, Yemeksepet� �le �şb�rl�ğ�ne g�tmeler�n�
örnek gösteren Gran�t, “Yemeksepet�’n�n onl�ne
alışver�ş uygulaması Banab�’den s�par�ş veren
tüket�c�lere k�tap hed�ye ed�yoruz. Bundan
sonrak� süreçte h�ç akla hayale gelmeyecek
kurumlar k�tap satışında etk�n olab�l�r” ded�.

Gran�t, n�san ayında dört adet yen� k�tabı
yalnızca e-k�tap olarak yayımladıklarını bel�rtt�.
Yapı Kred� Yayınları Satış ve Pazarlama Müdürü
Özgür Akın �se şunları söyled�: “Dış alıma bağlı
b�r sektörüz. Pandem� dönem�ndek� kur artışları
mal�yetler�m�z� büyük oranda artırdı. Bunun
sonuçlarını �lerleyen günlerde yapacağımız yen�
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ç y g y p ğ y
üret�mlerde göreceğ�z, k�tap f�yatlarında artış
yapmak kaçınılmaz olacak. Onl�ne satışların
artacağı görülüyor. Ancak maalesef
k�tabevler�n�n satışlardak� payının düşmes� ve
b�rçoğunun kapanacağı da kuvvetl� b�r olasılık.”

SAHAFLAR UNUTULMASIN

Tüm k�tapçıların zor günler yaşadığı bu
günlerde, unutulmaması gereken yerlerden b�r�
de saha�ar. T�car� gel�rden tümüyle yoksunlar.

Saha�ar B�rl�ğ� Derneğ� Başkan Yardımcısı Tolga
Gürocak, dayanışmak �ç�n b�rçok �l ve �lçeden
‘Sahaf Kolekt�f�’ adıyla b�r hareket başlattıklarını,
bu ves�leyle �nternet satışlarının b�r nebze de
olsa arttığını anlattı. Ancak nak�t sermaye ve
b�r�k�mler� olmadığı �ç�n her zamank�nden daha
fazla desteğe �ht�yaçları var.

Sahaf Kolekt�f�’n�n satış platformu olmadığını,
destek olmak �steyenler�n nad�rk�tap.com ve
k�tant�k.com s�teler�nden alım yapab�leceğ�n�
anımsatan Gürocak, devlet kütüphaneler�ne
saha�ardan k�tap alınmasını talep ett�kler�n�
bel�rtt�.
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