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Yayıncılar Birliği: ʻOnline kitap satışları arttı,
perakende kitap pazarı küçüldüʼ
Türk�ye Yayıncılar B�rl�ğ�’n�n hazırladığı “2020 Türk�ye K�tap Pazarı Raporu”na göre,
onl�ne ve sesl� k�tap satışlarında artış yaşandığı, perakende k�tap pazarının
büyüklüğünün �se yüzde 11.26’lık b�r düşüşle 7.855 m�lyon TL’ye ger�led�ğ� kayded�ld�.
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Türk�ye Yayıncılar B�rl�ğ�, kategor�lere göre hazırladığı ve sektör ver�ler�n� �çeren “2020
Türk�ye K�tap Pazarı Raporu”nu açıkladı.

Rapora göre, tüm dünyayı etk�leyen pandem� neden�yle Türk�ye’de 2020 perakende k�tap
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pazarının büyüklüğü yüzde 11.26’lık b�r düşüşle 7.855 m�lyon TL’ye ger�led�.  Bu
ger�lemen�n en büyük neden� eğ�t�m yayınları segment�nde yaşanan yüzde 25.99’luk

düşüş olurken, b�r d�ğer sebep �se kültür yayınlarındak� yüzde 4.81 oranındak� düşüş
olarak ortaya çıktı. Türk L�rası’nın USD ve Avro karşısında yaşadığı değer kaybı da,
sektörün USD bazındak� pazar büyüklüğü hesaplamalarındak� düşüşün öneml�
sebepler�nden b�r� olarak göster�ld�.

ONLINE KİTAP SATIŞLARINDA ARTIŞ

Pandem�n�n en d�kkat çeken get�r�ler�nden b�r�, onl�ne k�tap satışlarında yaşanan artış
olarak kayded�ld�. Bu süreçte onl�ne satış kanallarından k�tap alışver�ş�, öncek� yıllara göre
çok öneml� b�r artış gösterd�.

2006 yılında onl�ne k�tap satışlarının kültür k�tapları satışında yüzde 2.24 olan pazar payı,
2019 yılı sonunda yüzde 22.49 olarak ölçülmüştü. 2020 Mart ayından �t�baren,
kapanmalarla b�rl�kte onl�ne k�tap satışlarında satış oranları kültür yayınlarında ve
akadem�k yayınlarda yaklaşık yüzde 65.5’e yüksel�rken; yardımcı kaynak k�taplarında
yüzde 20’lere yakın, �thal d�l eğ�t�m� ve kültür-sanat k�taplarında yüzde 35 olarak
gerçekleşt�. Genel olarak yayıncılık sektörünün satışlarının yüzde 36.17’s�n�n �se onl�ne
olarak gerçekleşt�ğ� tahm�n ed�l�yor.

SESLİ KİTAPLAR REVAÇTA

Pandem� sürec�nde sesl� k�tap, e-k�tap, d�j�tal buluşmalar, d�j�tal k�tap kulüpler� ve d�j�tal
söyleş�lere rağbet de olumlu yönde tet�klend�. 2020 yılında pazar paylarında pandem�yle
b�rl�kte artan sesl� k�tap satışları, �lk defa pay olarak yüzde 1.10 oranında da olsa gel�şme
gösterd�. Ayrıca �lk defa bu yıl d�kkatl� ölçümlerle gerek eğ�t�mde, gerekse yüksek
eğ�t�mde ve ün�vers�te kütüphaneler�nde d�j�tal ver� tabanlarına abonel�klerle b�rl�kte
pazarın yüzde 10.19 oranlarına geld�ğ� görüldü.
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KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KİTAP SAYISI ARTTI

2020’de TÜİK’�n açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem� 2020 Sonuçları’na göre, 83
m�lyon 614 b�n 362 nüfuslu Türk�ye’de k�ş� başına düşen k�tap sayısı 6.9’dan 7.3’e çıktı.

Rapora göre geçt�ğ�m�z yıl 433 m�lyon 213 b�n 632 adet k�tap üret�ld�. 2020 yılı �çer�s�nde
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’nın özel sektörden satın aldığı ve kend� matbaasında bastığı ders
k�tapları, açık l�se k�tapları ve yardımcı kaynak k�tapların toplam üret�m aded� 184 m�lyon
200 b�n oldu.

2020-2021 eğ�t�m-öğret�m yılı �ç�n �se Bakanlık �lk defa 17.5 m�lyon öğrenc� �ç�n yardımcı
kaynak k�tap dağıtma kararı aldı. MEB’�n bastığı k�taplarla b�rl�kte toplam k�tap üret�m�
617 m�lyon 413 b�n 632 adet oldu.

Bandrol dağıtımı ve satışını yapan YAYFED’�n (Yayımcı Meslek B�rl�kler� Federasyonu)
açıkladığı toplam k�tap üret�m�nde �lk üç ayda yüzde 30’lara varan artış, pandem�yle
b�rl�kte düşüşe geçt� ve b�r öncek� yıla göre ancak yüzde 2,28 oranında artış yaşandı.

2020 Türk�ye K�tap Pazar Raporu’nun tamamını okumak �ç�n buraya
(http://turkyayb�r.org.tr/wp-content/uploads/2021/03/K�tap-Pazar%C4%B1-Raporu_2020-
son.pdf) bakılab�l�r
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