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BASIN-İŞ OLARAK HÜKÜMETİ ACİL ÖNLEM ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ! 

BU KRİZ SADECE BİR KAĞIT SEKTÖRÜ KRİZİ DEĞİLDİR! 

KAĞIT AKARYAKIT GİBİ ULUSAL EKONOMİNİN TEMEL GİRDİLERİNDEN BİRİDİR! 

 

KAĞIT MEDENİYETTİR! 

• Bu kriz, kağıdın hammadde olarak kullanıldığı;  

• Okuduğumuz gazete, dergi, kitaplardan, yurttaşlarımıza sunduğumuz her türden el 
ilanına, broşüre, okul kitaplarına, sınav evraklarına, fotokopilere, diplomaya karneye, 
yazdığımıza, çizdiğimize, kullandığımız kırtasiyeye,  

• Kullandığımız banknotlardan, attığımız oy pusulasına, pasaporta, bandrollere, pullara, 
postalara, mahkemelerde sunduğumuz dosyalara, evraklara, sigorta poliçesine, banka 
makbuzlarına, 

• Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, kullandığımız ne varsa marketlere inen her şeyin 
kutusundan, kağıt ambalajına, etiketine, faturasına, fişine, irsaliyesine, 

• Tuvalet kağıdından, kağıt havluya, mendile, çocuk bezine 

• Tüm alanlarda vatandaşın, devletin bütçesine negatif yansıyacaktır. 

• Enflasyonist etkisi yüksektir. Yurttaş meselesidir. Devlet meselesidir. Faiz kadar, döviz 
kuru kadar önemlidir. Hemen tüm sektörlerde girdi maliyetini yükselten bir etkiye 
sahiptir. 

 

ÖZET OLARAK NE DURUMDAYIZ? 

Dışarıya bağımlıyız… 

• SEKA’nın 2005 yılında özelleştirildi. Meteksan gibi bazı kağıt fabrikaları da kapandı. SEKA 
özelleştirilmeden önce 1,5 milyar TL olan ithalat rakamları, özelleştirme sonrasında arttı.  

• 2016 yılında kâğıt ithalatımız 2 milyar 684 milyon iken 2017 yılında 3 milyara yaklaştı. 
2018 yılının ilk 7 ayında ise kâğıt ithalat rakamı 2 milyar TL olmuştur.  

Maliyetler Döviz bazında arttı, Kur Artışı artan maliyetleri katladı… 

• Kağıt maliyetleri hem dolar bazında artmış hem de kurdan kaynaklı TL fiyatı katlanmıştır.  

• Sendikamızın örgütlü olduğu, matbaa ve baskılı ambalaj sanayinde kâğıt temini, boya ve 
tutkal gibi sektörlerin önemli girdilerde değişen döviz kuru nedeniyle maliyetlerde en az 2 
kat artış yaşanmıştır.  

• Birinci Hamur kağıdının fiyatı döviz bazında %27 artmış ve tonu 890 dolardan 1125 dolara 
fırlamıştır.  

• Otokopili kağıdının fiyatı döviz bazında %35 artmış ve tonu 1300 dolardan 1900 dolara 
fırlamıştır.  
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• Gazete  kağıdının fiyatı döviz bazında %21 artmış ve tonu 700 dolardan 850 dolara 
fırlamıştır. 

• Kitapların basıldığı Enzo kağıdının fiyatı döviz bazında %27 artmış ve tonu 900 dolardan 
1150 dolara fırlamıştır.   

• Bir de tüm bu fiyatlar üzerine yılbaşından bu yana %70 kur yükü binmiştir.  

• Türkiye’de birinci hamur kağıt üreten 5 fabrika da kağıt hammaddesini yani, selüloz, 
reçine, kimyasal vb ihtiyacını dışarıdan temin etmektedir. Maliyetleri benzer oranda 
artmıştır. 

Sonuç olarak, kağıt hammaddesi ile üretim yapan gazete, matbaa, baskılı ambalaj, baskı 
sanayinde son 8 ayda kağıttan kaynaklı hammadde maliyetlerindeki artış yüzde 100’ü 
aşmıştır.  

 

Kağıt Temininde Güçlük Yaşıyoruz! 

Oynak kur ve kredi maliyetleri nedeniyle kağıt temininde tedarikçiler güçlükler yaşamakta, 
kağıt stokçuluğu yaşanmakta buna bağlı olarak tüm sektörlerde sıkıntı artmaktadır. 

 

Kapanan veya üretimi durduran fabrikalara her gün bir yenisi eklenmektedir. Sektördeki 
işsizlik artmaktadır. 

 

Milli Eğitim Bakanlığının kitap projesi tehlikeye girmiştir.  

 

 

NE YAPMALI? 

SEKA MUTLAKA YENİDEN AÇILMALI, YEREL KAĞIT ÜRETİMİ DESTEKLENMELİDİR! 

• HÜKÜMET, Basın, yayın, gazetecilik, matbaa, baskılı ambalaj, kağıt ve diğer ilintili tüm 
sektörlerin, kısaca ulusal ekonominin desteklenmesi, enflasyonla mücadeleye katkı 
koymak  için yerli kağıt üretiminin teşvikini mutlaka Stratejik Hedefleri arasına 
almalıdır.   

• Bu amaçla, SEKA yeniden devreye sokulmalıdır, 

• Ayrıca yerli kağıt üretimi öncelikli – stratejik yatırımlar kapsamında desteklenmeli, 
özel sektörün kağıt üretimi teşvik edilmeli, yatırım ve hammadde kolaylıkları 
sağlanmalıdır. 

• Atık kağıtların geri dönüşümü için, toplanma, işlenme ve yeniden üretim hattını 
destekleyecek destek ve teşvik programı hazırlanmalıdır,   

• Bir zamanlar Asya’nın ucuz kağıtlarına feda edilen kağıt üretimimiz canlandırılmalıdır.   

• Selüloz ormanı üretimi için teşvik verilmelidir. 
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ZOR DURUMDAKİ ÜRETİCİLER VE ÇALIŞANLAR KORUNMALIDIR! 

Üretici ve Çalışan Desteklenmelidir! 

Kültür Endüstrisinin lokomotifi olan, Basın, Yayın, Gazetecilik sektörleri başta olmak üzere, 
matbaa, baskılı ambalaj, kağıt üreticileri gibi sektörde zor durumdaki üreticiler destek 
kapsamına alınmalı, istihdam teşvikleri sağlanmalı, önümüzdeki süreçte yaşanacak, iflas, 
kapanma, üretimi durdurma, işten çıkarma gibi olumsuzlukların önüne geçilmelidir.  

KDV Mutlaka %1’e indirilmelidir! 

Kâğıt’tan imal tüm ürünlerde Yüzde18 veya Yüzde8 olan KDV oranı Yüzde1’e, kağıt 
ithalatında uygulanan %8 KDV oranı da yine Yüzde 1’e düşürülmelidir.  

Medya ve yayıncılık sektörünün devamlılığı için devlet kağıtta vergi ve sigorta primlerinde 
sübvansiyon uygulamalı. Yerel gazetelerin devamlılığının sağlanması için kamu reklam ve 
ilanlarında eşit ve adil dağıtım uygulanmalı.  

Basın İlan Kurumu Ulusal ve Yerel Basına Verdiği Desteği Artırmalıdır!  

Yerel ve Ulusal Basını desteklemekle görevli Basın İlan Kurumu ilan fiyatlarında artış yapılmalı 
ve artış yaparken kağıdın artan maliyeti de dikkate almalıdır. Zorunlu baskı miktarları 
gerçekçi hale getirilmelidir. 
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