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Eğitim yayınlarındaki satış kayıpları, 
Türkiye yayıncılığını 

Dünyada 16. Sıraya geriletti! 
 
Türkiye’de yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren yayıncıları ve yayın 
dağıtımcılarını temsil eden Türkiye Yayıncılar Birliği’nin, TÜYAP Tüm Fuarcılık 
Yapım A.Ş. işbirliğiyle 20-25 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlediği Karadeniz 4. 
Kitap Fuarı, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Açılış günü 
gerçekleşen basın toplantısında konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı 
Kenan Kocatürk kitap üretimi ile ilgili rakamlara dikkat çekti. Türkiye’de üretilen 
yeni kitap başlığı sayısının % 10,82 artığını, kişi başına düşen kitap sayısının 
ise 7,76 olduğunu söyleyen Kocatürk, sınav değişikliklerinin eğitim 
yayıncılığına verdiği zarar nedeniyle Türkiye’nin, dünya yayıncılık sektöründe 
11. sıradan 16. sıraya gerilediğinin de altını çizdi. 
 
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Karadeniz 4. Kitap Fuarı’nın 
açılış gününde yaptığı konuşmada; ISBN verilerine göre 2016 yılında 54.446 olan 
toplam başlık sayısının, 2017 yılında %10.82’lik bir artış göstererek 60.335’e çıktığını 
ve Türkiye’nin yeni kitap sayısıyla dünya sıralamasındaki 11. sırasını koruduğunu 
aktardı. 
 
Türkiye’de, üretilen her kitap için bandrol alındığını belirten Kocatürk, 2016 ve 2017 
bandrol verileri karşılaştırıldığında ise üretimde %6 oranında gerileme olduğuna da 
dikkat çekti. 2016 yılında bandrol verilen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz 
dağıtılan kitap adedinin 666.865.579, kişi başına düşen kitap sayısının 8,4 olduğunu 
aktaran Kocatürk; bandrol verileri baz alındığında 2017’de üretilen toplam kitap 
adedinin %9 artış göstererek 407.739.008 olduğunu, bununla birlikte Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın dağıttığı ücretsiz kitap sayısının 213.425.918’e gerilediğini ifade etti. 
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim için üretilen 5.704.425 adet kitapla birlikte, 
2017’de toplam 626.869.351 kitap üretilirken, nüfusa göre kişi başına düşen kitap 
sayısı da 7,76 adede düştü. 
 
Kültür yayınlarında görülen artışın sevindirici olduğunu dile getiren Kenan Kocatürk, 
öte yandan yasadışı korsan ve fotokopinin zarar verdiği akademik yayıncılıkta, 
sınavların iptal edilmesi gibi değişikliklerin yaşandığı eğitim yayıncılığında ve inanç 
kitaplarında yaşanan düşüşün ise düşündürücü ve dikkate değer olduğunun altını 
çizdi. 
 
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk, sınav değişikliklerinin eğitim 
yayıncılığına verdiği zarar nedeniyle Türkiye Yayıncılık Sektörü’nün büyüklüğünün 
2,126 milyar dolardan 1,591 milyar dolara, Türkiye’nin dünya yayıncılık sektöründe 
ise 11. sıradan 16. sıraya gerilediğine dikkat çekti. Kocatürk, eğitimin genel kalitesi 
sıralamasında Türkiye’nin 145 ülke arasında 2008-2009 yıllarında 77’inci iken 2016-
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2017’de 104’üncü sıraya gerilediğini de sözlerine ekledi. 
 
Kitap okumayan çocukların normal bir cümleyi 45 saniyede, kitap okuma kültürü 
edinmiş çocukların ise 13 saniyede anlayabildiğini ifade eden Kocatürk; İstanbul 
Kitap Fuarı’nın açılışında dile getirdiği çağrıyı yineleyerek ilgili kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları, ülkemizin büyük şirketleri, yazar ve yayıncılarını Okuma Kültürü 
Seferberliği için birlikte harekete geçmeye davet etti. 
 
TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ HAKKINDA 
Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (International PublishersAssociation–IPA) Türkiye’yi temsil eden tek 
üyesi Türkiye Yayıncılar Birliği; yayıncılık mesleğini geliştirmek, sektörel sorunları çözmek, korsanla 
mücadeleye destek sağlamak, telif hakları ile yayınlama özgürlüğünü korumak, okuma kültürünün 
gelişimine katkıda bulunmak ve Türkiye’yi uluslararası boyutta bir yayıncılık merkezi haline getirmek 
için çalışıyor. 1985 yılında kurulan Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ise 
Kenan Kocatürk tarafından yürütülüyor. 

 
Bilgi için: info@turkyaybir.org.tr 
  turkyaybir.org.tr 
  istanbulkitapfuari.com 
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