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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Son dönemde dünya genelinde ortaya çıkan teknolojik yeniliklerle her geçen gün 

kendisini geliştiren görsel hizmetler sektörü milyarlarca dolarlarla ifade edilen 

büyüklüğüyle dev bir endüstri haline gelmiş, küresel ekonominin en önemli aktörleri 

arasına yerleşmiştir. Bireysel yaratıcılık ve inovasyon ekseninde gelişen görsel 

hizmetler sektörü; düşük maliyetle yüksek katma değer yaratması, tüketim talebi 

yaratarak yeni iş kolları oluşturması ve istihdama olan olumlu etkisi bakımından tüm 

dünyada en çok önem atfedilen endüstriler arasında yerini almıştır.  

 

Sinema Sektörü 

Görsel hizmetler alanının temelini oluşturan sinema sektörünün büyüklüğü 

milyarlarca dolarla ifade edilen boyutlara ulaşmıştır. 2016 yılı verilerine göre küresel 

bazda gişe gelirleri 38,6 milyar dolara, izleyici sayısı 7,9 milyara ulaşmıştır. Sinema 

sektörünün küreselleşmesi ile film üretimi artmış, filmlerin bütçeleri yüz milyon 

dolarlara çıkmış, elde edilen hasılat tutarları milyar dolarlar ile ifade edilen seviyelere 

ulaşmıştır.  

 

Ülkemizde özellikle son dönemde sektörde büyük gelişim yaşanmış, 2002 yılında 9 

olan gösterime giren yerli film sayısı 2017 yılında 148 olmuş, 2 milyon olan yerli film 

seyirci sayısı 2017 yılında 40 milyonu aşmıştır. Türkiye %56’lık yerli film izlenme 

oranı ile Avrupa’da birinci sırada yer almaktadır.  2,7 Milyar TL ciro ve 700 Milyon 

TL katma değeri ile hızla büyüyen Türk sineması kalkınmaya önemli katkı sağlayacak 

bir sektör konumuna gelmiştir.  

 

Türk sinema sektöründe oluşan potansiyelin iyi kullanılması, eser niteliğinde artış 

oluşturacak, üretilen eserlerin daha fazla seyirciyle buluşmasını sağlayacak, 

Türkiye’yi film üretim merkezi haline getirecek ve film turizmini destekleyecek 

nitelikte adımlar atılması Türkiye’nin kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı 

sağlayacaktır.  
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Dizi Filmler, TV İçerikleri ve Online Platformlar  

Günümüzde televizyon sektörünün hacmi milyar dolarlar ile ifade edilen büyüklüğe 

ulaşırken sektör içerisindeki en önemli yapımlar kuşkusuz ekrana gelen programların 

%40’ını oluşturan dizi filmlerdir. Dizi filmlerin yapım süreçleri ve bütçeleri sinema 

filmlerini yakalamış, dizi film ihracatı önemli boyutlara ulaşmıştır. Amerika Birleşik 

Devletleri dizi film ihracatında ilk sırada yer almakta, televizyon içerik sektörünün en 

dominant ülkesi konumunda yer almaktadır. 

 

Türkiye’de her yıl yüzün üzerinde dizi üretilmekte, dizilerimiz 140’dan fazla ülkeye 

ihraç edilmektedir. Başta Ortadoğu ve Balkan ülkeleri olmak üzere ABD’den Şili’ye, 

Çin’den Rusya’ya dünyanın dört bir yanına pazarlanan Türk dizilerinin hâlihazırda 

400 milyon izleyicisi olduğu öngörülmektedir. Türk dizi ihracatı 350 milyon dolarlık 

hacme ulaşmış ve Ülkemiz bu alanda Amerika’dan sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. 

Televizyon içerik sektörünün de son zamanlarda hızla büyüyen sektörler arasında yer 

aldığı görülmekte olup, ilk sırada 10 milyar doların üzerindeki sektörel büyüklüğü ile 

Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır. Amerika’yı İngiltere, Çin ve Almanya 

takip etmektedir. 

 

İletişim teknolojilerin gelişmesi ve müşteri beklentileri doğrultusunda yayın 

platformları evrilmiş, son dönemde online platformlar izleyicilere sağladığı 

avantajlarla öne çıkmıştır.  Günümüzde online platformlar dünya genelinde oldukça 

yaygınlaşmış ve sektörel büyüklük 48,9 milyar dolara ulaşmıştır. Her geçen gün 

büyümesini sürdüren bu platformların 2026 yılında 108 milyar dolarlık büyüklüğe 

ulaşmaları beklenmektedir.  Türkiye’de de son dönemde kendi içeriklerini üreten 

online platformlar oluşmaya başlamıştır. Blu TV ile Puhu TV kendi ürettikleri 

içerikleri ile yayın hayatlarına başlamışlardır.  

 

İhraç edilen ülkelerde yakalanan popülarite Türk içeriklerini ihracat, kültürel tanıtım, 

turizm ve dil öğretimi gibi alanlarda etkin olarak kullanılması gereken güçlü bir araç 

haline getirmiştir. Yakalanan başarının daha ileriye taşınması büyük önem arz etmekte 

olup, bu doğrultuda bütüncül politikaların geliştirilmesi ve uygulanması gerektiği 

değerlendirilmektedir.  
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Animasyon Sektörü 

Dünya genelinde görsel-işitsel endüstrinin %25’ini oluşturan animasyon sektörü 

çocuklar için önemli bir mecra olmasının yanında mimari, tıp, savunma, film, reklam, 

eğlence, gıda, tekstil, sağlık ve eğitim gibi birçok alanla etkileşimli olması nedeniyle 

de üzerinde önemle durulması gereken bir sektördür. Dünya animasyon sektörü 2015 

yılı itibarıyla 244 milyar dolar pazar büyüklüğü ile küresel çapta dev bir sektör olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Ülkemizde teknolojik gelişmeler ve animasyona ilişkin gelişen farkındalık ile son 10 

yıllık süreçte sektörün yeni gelişen endüstriler sınıfında yer aldığı söylenebilecektir. 

2015 yılı itibariyle toplam büyüklüğünün 75 milyon dolar seviyesinde olduğu ve 

yaklaşık 1.500 kişinin istihdam edildiği sektörde, 100’ü aşkın stüdyo faaliyet 

göstermektedir. Ülkemizde özellikle TRT Çocuk kanalının kurulmasıyla birlikte 

sektörde gözle görülür bir canlanma meydana gelmiştir. 

Uluslararası alanda rakiplerine karşı pazarlama, tanıtım ve teknoloji gibi nedenlerle 

dezavantajlı olan ancak büyük potansiyele sahip Türk animasyon endüstrisinin, 

küresel pazarda güçlendirilmesini sağlayacak politika ve stratejilerin ivedilikle 

uygulanması büyük önem arz etmektedir. 

Dijital Oyun Sektörü 

Görsel hizmetler sektörünün en hızlı gelişim gösteren bileşenlerinden birisi oyun 

sektörüdür. Oyun sektörü son beş yıl içerisinde %56’lık büyüme ile 2012 yılında 70 

milyar dolar olan sektörel büyüklüğünü 2017 yılında 109 milyar dolara yükseltmiştir. 

Pazar büyüklüklerinin bölgesel dağılımına bakıldığında en büyük payın 51,2 milyar 

dolar ile Asya-Pasifik bölgesine ait olduğu, onu sırayla Kuzey Amerika, Avrupa takip 

etmektedir. Oyun platformlarında ise en büyük payın %32’lik oranla akıllı telefon 

oyunlarında olduğu ve bunu sırasıyla konsol ve kutulu/indirilebilir oyunların takip 

ettiği görülmektedir. 

Türkiye 2017 yılında 774 milyon dolar pazar büyüklüğü ile dünyada 18’inci sırada yer 

almıştır. Ülkemizde 21,8 milyon oyuncu, 60’ın üzerinde oyun geliştirici şirket ve 

birçok bağımsız geliştirici bulunmaktadır. Tüm bu veriler Türkiye’nin genç ve 

dinamik nüfusu ile oyun sektöründe hem üretim hem de tüketim açısından önemli bir 
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potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Dünya çapında büyük bir sektöre dönüşen 

oyun endüstrisinden Ülkemiz potansiyeli doğrultusunda pay almak için stratejilerin ve 

politikaların ortaya konulması gerekmektedir.    

Reklam Sektörü 

Dünya genelinde reklam harcamalarının istikrarlı bir şekilde arttığı ve 2017'de reklam 

harcamalarının yaklaşık 550 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. Kuzey Amerika 

reklam harcamaları bakımından lider konumda yer alırken Asya ve Batı Avrupa 

bölgeleri en fazla reklam harcaması gerçekleştiren ikinci ve üçüncü bölgeler olarak 

öne çıkmaktadırlar. Sektörün lideri olan TV reklamları yerini masaüstü ve mobil 

reklamların da dahil olduğu dijital reklamlara bırakmıştır. Kişi başına düşen reklam 

harcamalarına bakıldığında dünya ortalaması 83 dolar iken, Ülkemizde kişi başı 

reklam harcaması 30 dolardır. 

 

Bugün Türk reklamcılık sektörü her yıl düzenli olarak büyüme gösteren önemli bir 

yaratıcı endüstri bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. 2016’da reklam yatırımları 

dünya çapında yaklaşık %6 büyürken Türkiye’de 2015’e kıyasla %10,96 artış 

göstererek 7,1 milyar TL’yi bulmuştur. Yatırımlarda %51,2’lik oranla televizyon 

mecrası en büyük paya sahip olurken %24 ile dijital mecralar ikinci, basın reklam 

yatırımları da %14,8 ile üçüncü sıraya yerleşmiştir.  

 

Türkiye’de reklamcılık sektöründe farkındalığın artırılması, yaratıcılığı yüksek 

nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, teknolojik değişimlere uyum sağlayacak düzenlemelerin 

yapılması ve ihracata yönelim gibi çalışmalarla önümüzdeki dönemde hızlı bir gelişim 

gösterebileceği, uluslararası arenada öne çıkan pazarlardan birisi olabileceği 

değerlendirilmektedir.  

 

Ülkelerin ekonomik kalkınmaları için istihdamı ve GSYH’yi artırma hedefleri 

doğrultusunda az maliyetle yüksek üretim sağlayacakları yatırımlar ön plana 

çıkmaktadır. Bu kapsamda, özellikle Ülkemiz gibi gelişimine devam eden ülkelerin 

üretim ve ihracat yapılanmalarında, yüksek katma değere sahip yaratıcı endüstrilere 

özgü yol haritası belirlemeleri ve uygulamaları büyük önem arz etmektedir. 

Kültürel tanıtım, turizm, ihracat, istihdam ve teknoloji gibi alanlara, dolayısıyla tüm 

ekonomiye yüksek katma değer sağlayan görsel hizmetler sektörü tüm dünyada 
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stratejik hedeflere ulaşmak için etkin olarak kullanılan endüstrilerin başında 

gelmektedir. Bu nedenle Ülkemizin bu alanda var olan potansiyelini doğru 

yönetebilmek ve kalkınmaya katkı sağlamak adına akılcı stratejilere ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Çok katmanlı ve iç içe geçmiş bir yapıya sahip olan görsel hizmetler sektörü 

bileşenlerinin karşılaştıkları problemler ve bu alanlarda belirlenecek stratejiler kimi 

noktalarda farklılık gösterse de; özellikle sektörlere aktarılan devlet desteklerinin 

geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve buna yönelik 

eğitim programları oluşturulması, kamu ve özel sektör arasındaki koordinasyonun 

güçlendirilmesi, korsanla mücadele ve telif haklarının korunması gibi stratejilerin 

hemen hemen tüm bileşenlerde bir gereklilik haline geldiği görülmektedir. 

Çoğu zaman sadece fikir maliyeti ile üretim sağlanan ve gerçekleştirilen hizmet 

ihracatı ile ekonomik hayata katkı sağlayan görsel hizmetler sektörüne yönelik sağlam 

temellere dayanan ve sektörün ihtiyaçlarına karşılık verebilecek politikaların 

üretilebilmesi adına On Birinci Kalkınma Planı büyük bir fırsat olarak görülmektedir.  

Onuncu Kalkınma Planı’nda görsel hizmetler sektörünün kimi bileşenlerine yönelik 

çeşitli hedef ve stratejilerin yer alması hayata geçirilen politikalar ve uygulamalar 

açısından sektöre katkı sağlamıştır. Ancak dinamik yapısı ve sektörel çeşitliliğiyle her 

geçen gün büyüyen ve gelişen görsel hizmetler sektörünün detaylı, bütünsel ve 

stratejik bir yapıda On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alması büyük önem arz 

etmektedir. 
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GİRİŞ 

 

Dünya genelinde son dönemin en çok takip edilen alanlarından olan ve ortaya çıkan 

teknolojik yeniliklerle her geçen gün kendisini geliştiren “Yaratıcı Kültürel Endüstriler 

(YKE)”, trilyon dolarlarla ifade edilen sektörel büyüklüğüyle önemli bir endüstri 

haline gelmiştir. Sanat, kültür, iş ve teknoloji alanları arasında bir köprü niteliğinde 

olan YKE son yıllarda küresel ekonominin en önemli aktörleri arasına yerleşmiştir. 

Bireysel yaratıcılığın oluşturacağı refah düşüncesi ve inovasyon kavramı ile kesişen 

YKE; düşük maliyetle yüksek katma değer yaratması, çevre dostu bir endüstri 

olması, tüketim talebi yaratarak yeni iş kolları oluşması ve istihdama olan olumlu 

etkisi bakımından tüm dünyada en çok önem atfedilen endüstriler arasında yerini 

almıştır. 

 

Dünyanın birçok büyük ekonomisi zaman zaman yaşanabilen daralma dönemlerinde, 

tüketim talebi yaratmak, düşük maliyetli ve katma değeri yüksek ürünleri ihraç etmek, 

yaşanabilecek işsizlik sorunlarını asgari seviyeye indirmek için Yaratıcı Kültürel 

Endüstrileri kullanmışlardır. Örneğin, 90’lı yıllarda İngiltere’de sanayi sektöründe 

yaşanan krizde; İngiliz hükümeti politikalarını yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi 

üzerine inşa etmiş,  işsizlik oranlarında ciddi düşüşlerin yaşanmasını sağlamış ve bu 

sektörün gayri safi yurtiçi hasıla içerisindeki payı %8,2’ye yükselmiştir. Yine 

Almanya’nın 2009 yılından sonra YKE’ye yaptığı yatırımların sonucunda sektörün 

2012 yılında gayri safi yurtiçi hasıla içerisindeki payı %3’lere ulaşmıştır.  YKE 

alanında büyük gelişim gösteren ülkelerden birisi de Çin olmuştur. Bu sektörün 

sürdürülebilir büyüme ve işsizliği azaltıcı yönü ile iç talep yaratma konularındaki rolü, 

Çin hükümeti tarafından kapsamlı şekilde analiz edilmiş ve yaratıcı endüstriler 

özelinde uygulanan politikalarla sektörün gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki payı 

%3,82’lere kadar yükseltilmiştir1. 

Kültürel tanıtım, turizm, ihracat, istihdam ve teknoloji gibi alanlara, dolayısıyla 

tüm ekonomiye katma değer sağlayan yumuşak güç-yaratıcı kültürel endüstriler 

sektörü tüm dünyada stratejik hedeflere ulaşmak için etkin olarak kullanılan 

endüstrilerin başında gelmektedir. Bu nedenle YKE’de Ülkemizin var olan 

                                                           
1 http://www.chinatoday.com.cn/english/economy/2016-10/11/content_728808.htm 

http://www.chinatoday.com.cn/english/economy/2016-10/11/content_728808.htm
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potansiyelini doğru yönetebilmek ve kalkınmaya katkı sağlamak adına akılcı 

stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır. Uygulanacak doğru politikalarla inovasyon ve 

iktisadi büyüme kapsamında önemli rol oynama potansiyeli olan bu endüstrilerin gayri 

safi yurtiçi hasıla içerisindeki payı arttırılmalı, çoğu zaman yalnızca fikir maliyeti 

gerektiren bu sektörün ekonomiye daha fazla katma değer üretmesine zemin 

hazırlanmalıdır. Bugün ekonomik göstergeler açısından Türkiye’ye benzerlik gösteren 

ülkelerin yaratıcı kültürel endüstriler konusunda atılım yapmaya çalıştıkları 

görülmektedir. Türkiye bu alandaki potansiyelini değerlendirebileceği ve rekabet etme 

gücünü artıracak politikalara ihtiyaç duymaktadır. 

Farklı ülkeler ve kuruluşlar (WIPO, UNESCO vb.) yaratıcı kültürel endüstriler için 

farklı yaklaşımlarda bulunsa da bu endüstriler genel olarak film, gazete ve dergi, görsel 

sanatlar, kitap, mimari, müzik, oyun, radyo, reklam, sahne sanatları ve TV şeklinde 

tanımlanmaktadır2. Bu tanımlama çeşitliliği alanların iç içe geçmesinden 

kaynaklanmaktadır. Bu çalışma kapsamında yaratıcı kültürel endüstrilerden görsel 

hizmetler kapsamına giren sinema, dizi, TV içerik, animasyon, oyun ve reklam alanları 

yer almaktadır.  

Dünyada ve Türkiye’de YKE sektörü bileşenlerinden en eski geçmişe sahip olan 

sinema sektörü son yıllarda büyük bir değişim ve gelişim göstermiştir. Global izleyici 

sayısı 7,9 milyara, tüm dünyadaki gişe gelirleri yaklaşık 39 milyar dolara ulaşmıştır3. 

Türkiye’de ise özellikle 2005 yılından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

sektöre aktarılan desteklerle birlikte büyük bir sıçrama yaşanmış, sinema sektöründe 

seyirci sayısı, gişe hasılatı ve film üretiminde önemli artışlar gerçekleşmiştir. 

Sinema sektöründe yaşanan nicel artışların yanında, sektöre aktarılan desteklerle 

birlikte nitelik açısından da üstün yapımlar üretilmeye başlanmış, dünyanın en önemli 

sinema etkinlikleri olan Cannes, Berlin, Tokyo, Asya Pasifik ve Venedik gibi film 

festivallerinden önemli ödüller kazanılmıştır. Yaşanan bu olumlu gelişmelerle Türk 

sinema sektörünün dünyada bir marka olarak tanıtılması yolunda önemli adımlar 

atılmıştır.  

Diğer ülke örnekleri incelendiğinde Türkiye’deki sinema potansiyelinin doğru 

yönetilmesi ve film turizmini geliştirici nitelikte adımların atılması bağlamında var 

                                                           
2 CISAC, Cultural Times, The First Global Maps of Cultural and Creative Industries, 2016 
3 European Audiovisual Observatory, Focus 2017 World Film Market Trends, 2017 
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olan destek türlerinin çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu ihtiyaca cevap 

vermek adına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sektördeki gelişme ve büyümeyi 

sürdürülebilir kılmayı ve film turizmi potansiyelini canlandırmayı amaçlayan mevzuat 

çalışması son aşamaya getirilmiştir. 

Yaratıcı kültürel endüstriler sektörünün bir başka önemli bileşeni ise televizyon 

içerikleri ve özellikle de dizi filmlerdir. Dünya genelinde televizyon içerik harcamaları 

1,8 trilyon dolar seviyelerine yükselmiştir4. Ürünlerin günlük hatta saatlik olarak 

tüketildiği televizyon sektöründe televizyon kanalları arasında var olan yarışta yer 

alabilmek için ciddi manada içerik üretimine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Dünya genelinde televizyon kanalları ortalama olarak ihtiyaç duydukları içeriğin 

%70’ini kendileri üretmekte, %30’unu ise diğer ülkelerden ithal etmektedirler. 

Eurodata TV tarafından yapılan araştırmaya göre ülkelerin ithal ettikleri kurmaca 

yapımların %25’ini Türkiye menşeili yapımlar oluşturmaktadır5. Bu noktada; Türk 

içerik sektörünün yakaladığı bu başarıların sürdürülebilir kılınması açısından sektöre 

yön verecek stratejiler üretilmesi ve somut hedefler çizilmesi gerekmektedir. Dünyada 

dizi film ihracatında Amerika Birleşik Devletlerinden sonra ikinci sırada yer alan Türk 

dizi film sektörünün yeni pazarlara açılması ve hâlihazırda faaliyet sürdürdüğü 

pazarlardaki yerini sağlamlaştırması son derece önemlidir. 

Yaratıcı kültürel endüstriler sektörünün son dönemde en hızlı büyüyen bileşeni oyun 

sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital oyun sektörünün küresel ekonomideki 

gelişim eğilimine bakıldığında özellikle 2000’li yılların sonrasında artan teknolojik 

olanaklarla ve oyunların tamamen dijital olarak satın alınabilmesi ile birlikte çok 

büyük bir sıçrama yaşandığı görülmektedir. Tüm dünyada dijital oyun sektörünün 

2016 yılındaki büyüklüğü yaklaşık 110 milyar dolara ulaşmıştır6. Bu büyüme 

eğiliminin, teknolojik olanakların daha da (örneğin sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik 

gibi teknolojilerin de altyapı ve donanım gibi alanlarda sektöre dâhil olması) 

gelişmesiyle artarak devam etmesi beklenmektedir. 

4 ITA Media and Entertainment Top Markets Report, 2016 
5 İstanbul Ticaret Odası, Türkiye’de Film Endüstrisi, 2017  
6 https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-reach-108-9-billion-in-2017-

with-mobile-taking-42/  

http://www.mediametrie.com/eurodatatv/
https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-reach-108-9-billion-in-2017-with-mobile-taking-42/
https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-reach-108-9-billion-in-2017-with-mobile-taking-42/
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Dünya oyun sektörünün en büyük üreticilerinin Asya Pasifik, Kuzey Amerika ve 

Avrupa bölgeleri olduğu görülmektedir. Bu üç bölgenin pazar büyüklüğü 97 milyar 

dolar civarındadır.   

Yaklaşık 770 milyon dolarlık sektör büyüklüğü, 60’a yakın oyun geliştirici şirketi ile 

Orta Doğu bölgesinde pazar lideri konumunda olan Türkiye’de oyun sektörünün 

yukarı yönlü bir ivme yakaladığı açıktır7.  Bu noktada Türkiye’de oyun sektörünün 

akılcı planlamalarla geliştirilmesi ve ülke içerinde üretilen oyunların hedef pazarlara 

sunulması büyük öneme sahiptir. Sektöre aktarılan/aktarılacak desteklerden azami 

faydanın sağlanması, AR-GE çalışmaları vb. konularda hızlı adımlar atılması ve oyun 

alanındaki eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi son derece önemli hususlar olarak 

ortaya çıkmaktadırlar. 

Genel olarak sinema sanatının içerinde bir alan kabul edilmesine rağmen ulaştığı 

sektörel büyüklük ve geniş kullanım alanları itibarıyla animasyon sektörünü ayrıca ele 

almak gerekmektedir. Dünya sinema sektörü içerisinde %14’lük paya sahip olan 

animasyon sektörü 2015 yılı itibariyle 244 milyar dolarlık bir sektörel büyüklüğe 

ulaşmıştır8. Sadece sinema alanında değil TV, eğitim, sağlık, reklam ve mimari gibi 

birçok alanda uygulanan animasyon, sektör olarak önemli bir çarpan etkisine sahiptir. 

Amerika Birleşik Devletleri 20 milyar dolarlık pazar büyüklüğü, 2000’den fazla 

animasyon stüdyosu ve animasyon filmlerdeki %95’lik pazar payı ile sektörün öncüsü 

konumundadır9. 

Şu ana kadar 20 uzun metrajlı animasyon film yapım projesinin gösterime girdiği ve 

75 milyon dolarlık bir sektör büyüklüğüne sahip olan Türkiye’de animasyon, henüz 

gelişmekte olan bir sektör konumundadır. Bu anlamda özellikle üretimin arttırılması, 

altyapı yatırımlarının desteklenmesi, yayın platformlarının çeşitlendirilmesi birincil 

öncelikler arasında yer almaktadır.  

Globalleşen dünya ile birlikte ortaya çıkan ve YKE içerisindeki en büyük pazara sahip 

olan reklam sektörü, görsel hizmetler alanında sadece ekonomik olarak yarattığı 

7 Ankara Kalkınma Ajansı, Dijital Oyun Sektörü Raporu, 2016 
8 Global Animation Industry 2017: Strategies Trends & Opportunities 
9 BEBKA, Animasyon Sektörü Raporu, 2017 
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değerle değil, ürünlerin marka değerlerini artırarak katma değer üretmesi ve 

ekonomiye sağladığı itici güçle çok önemli bir yere sahiptir.  

Günümüzde inovasyon kavramı ile birleşen reklamcılık sektöründe şirketler 

gelirlerinin neredeyse %20 den fazlasını reklam sektörüne harcanmaktadır. Global 

reklam pazarı büyüklüğü 2016 yılında 493 milyar dolara yükselmiş, internet 

reklamlarında büyük artış yaşanmasına rağmen TV reklamları hala ilk sırada yer 

almıştır10. 7,2 milyar TL pazar hacmi11, global sektörün üzerindeki büyüme oranı ile 

Türkiye reklam pazarı kalkınmaya katkı sağlayacak önemli bileşenler arasındadır.  

Yeni iletişim teknolojilerinin her geçen gün hayatımızın içinde daha fazla yer alması 

toplumsal yaşamımızı etkilemektedir. İletişim teknolojilerinin geldiği noktada 

kullanıcılar, sunulan bilgiyi sadece alan değil, bilgiyi özgürce yönetip etkileşimli 

olarak ondan faydalanabilen bir konumdadır. Bununla birlikte müşteri beklentileri ve 

teknolojinin gelişimi sonucunda en çok kullanılan iletişim araçlarından biri olan 

televizyon da bu süreçte büyük değişim yaşamıştır. Bu değişimin temelinde online 

platformların izleyicilere sağladığı avantajlar yer almaktadır.  

Günümüzde online platformlar dünya genelinde oldukça yaygınlaşmış ve sektörel 

büyüklük 48,9 milyar dolara ulaşmıştır. Her geçen gün büyümesini sürdüren bu 

platformların 2026 yılında 108 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmaları 

beklenmektedir12.  

Online platform sektöründe görsel hizmetler sektörünün büyük çoğunluğunda olduğu 

gibi Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada yer almaktadır. 20 milyar dolarlık sektörel 

büyüklüğe sahip olan Amerikan online platform sektörü; tüm dünyada milyonlarca 

abonesi olan Netflix, Amazon Prime, Hulu gibi global markalar yaratmıştır. Özellikle 

Netflix marka haline gelen dizileriyle tüm dünyada takip edilen platformların başında 

yer almaktadır. 

Türkiye’de de son dönemde kendi içeriklerini üreten online platformlar oluşmaya 

başlamıştır. Blu TV ile Puhu TV kendi ürettikleri içerikleri ile yayın hayatlarına 

10 https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2015/09/28/trends-in-global-advertising-industry-

winners-and-losers-part-1/#2af18fba50ac  
11 http://rd.org.tr/medya-yatirimlari-2016-son.html  
12 OOYALA State of the Broadcast Industry 2017 

https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2015/09/28/trends-in-global-advertising-industry-winners-and-losers-part-1/#2af18fba50ac
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2015/09/28/trends-in-global-advertising-industry-winners-and-losers-part-1/#2af18fba50ac
http://rd.org.tr/medya-yatirimlari-2016-son.html


6 

başlamışlardır. Bu platformlarda yayınlanan içerikler ciddi büyüklükte izleyici 

sayısına ulaşarak online platformların Türkiye’deki varlıklarına ilişkin önemli 

çıkarımlarda bulunulmasına yardımcı olmaktadır. 

Hazırlanan bu raporun ikinci bölümünde görsel hizmet sektörünün bileşenlerine ilişkin 

ayrı başlıklarda incelemeler yapılmıştır. Her bir alanda dünya ve Türkiye 

uygulamalarına yönelik olarak mevcut durum analizi yapıldıktan sonra sektörde 

yaşanılan sorunlara ilişkin bilgiler verilmiştir. 

Raporun üçüncü kısmında görsel hizmetler sektörüne ilişkin On Birinci Kalkınma 

planı kapsamında sunulacak planlama ve perspektifler ortaya konulmuştur. Ortaya 

konulan amaç ve politikalara ulaşmak açısından izlenilecek stratejiler belirlenmiş ve 

hedeflere ulaşmak için öneriler getirilmiştir. 

Raporun sonuç kısmında ise sektöre ilişkin genel değerlendirmelere yer verilmiştir. 
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1. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE GÖRSEL HİZMETLER 

SEKTÖRÜ: MEVCUT DURUM ANALİZİ

1.1. Kültür Ekonomisi 

Yaratıcı Kültürel Endüstrilerin görsel hizmetler alanındaki alt bileşenlerine geçmeden 

önce bazı ülkelerin kültür bütçelerinin, bütçelerin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 

içerisindeki oranının, gerçekleştirilen kültür harcamaları ile Türkiye’deki durumun 

ortaya konulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.  

1990’ların başlarında Avustralya’da ortaya çıkan Yaratıcı Kültürel Endüstri fikri, 

İngiltere tarafından yeni iş alanları yaratmak ve ekonomik büyümeyi sağlamak için 

kullanılmaya başlanmıştır. İngiltere’de Kültür, Medya ve Spor Dairesi (DCMS) 

tarafından Yaratıcı Endüstriler Birimi kurulmuş, bu endüstriler üzerine çalışmalar 

yürütülmüştür13. YKE için farklı yaklaşımlar ve tanımlamalar bulunsa da bu 

endüstriler genel olarak film, gazete ve dergi, görsel sanatlar, kitap, mimari, müzik, 

oyun, radyo, reklam, sahne sanatları ve TV şeklinde tanımlanmaktadır. 

2015 yılında YKE’nin dünya genelinde 2,25 trilyon dolar gelir ve 29,5 milyon 

istihdam oluşturduğu görülmektedir14. İstatistikler YKE’nin ekonomi içerisinde diğer 

sektörlerin yanında önemli bir paya sahip olduğunu ve çok hızlı büyüdüğünü işaret 

etmektedir. 

Bu noktada ülkelerin kültür bütçeleri ve harcamaları da önemli göstergeler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin kültür bütçe paylarının toplam bütçe 

içerisindeki oranının ortalama yaklaşık %1 ve kültürel harcamalarının gayrisafi yurtiçi 

hasıla içerisindeki payının ise %2,2 olduğu görülmektedir15. Güney Kore’de kültür 

bütçe payının toplam bütçe içerisindeki oranının %1,08 ve kültürel harcamalarının 

gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki payının ise ortalama %5,3 olduğu görülmektedir16. 

13 http://www.journalagent.com/planlama/pdfs/PLAN-55265-REVIEW-HOCAOGLU.pdf  
14 CISAC, Cultural Times, The First Global Maps of Cultural and Creative Industries, 2016 
15http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_expenditure_by_function_–

_COFOG 
16http://culture360.asef.org/magazine/korea-introduction-cultural-policy-part-ii, 

http://www.worldcp.org/southkorea.php?aid=622 

http://www.journalagent.com/planlama/pdfs/PLAN-55265-REVIEW-HOCAOGLU.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_expenditure_by_function_–_COFOG
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_expenditure_by_function_–_COFOG
http://culture360.asef.org/magazine/korea-introduction-cultural-policy-part-ii
http://www.worldcp.org/southkorea.php?aid=622
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Ülkemizde 2016 yılında kültür için 36,9 milyar TL harcandığı, gerçekleştirilen 

harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki payının %1,4 olduğu görülmektedir. 

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı %60,9, özel 

harcamaların payı ise %39,1 olurken, genel devlet kültür harcamaları içinde mimarlık 

alanının payı %28,6 olmuştur.  

Şekil 1: 2016 Yılında Türkiye Kültür Harcamaları 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

2016 yılında hane halkı kültür harcamaları 14 milyar TL olmuş, hane halkı kültür 

harcamasının %28,2’si televizyon-TV yayın giderlerine yapılmıştır. Kültürel mal 

ihracatı 2015 yılına göre %7,2 artarken, kültürel malların toplam ihracat içindeki payı 

%4,4 olmuştur17.  

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2004 yılında genel bütçede binde 3,9 olan 

payı özellikle son 3 yılda büyük artış göstermiş ve binde 5,3’e yükseltilmiştir. Ancak 

Avrupa Birliği ülkelerinde kültüre genel bütçeden aktarılan %1’lik orana henüz 

ulaşılamamıştır. Halkın kültürel etkinliklere katılım sağladığı faaliyetlerin 

çeşitlendirilerek sürdürülmesi, nitelikli eser üretiminin arttırılması ve destek 

mekanizmalarının geliştirilmesi açısından kültüre ayrılan payda bütçe imkânları 

doğrultusunda gerçekleştirilecek artışlar önem arz etmektedir.   

Raporun bu bölümünde; dünyada ve Türkiye’de görsel hizmetler sektörü bileşenlerine 

ilişkin mevcut durum ve tespitlere ilişkin bilgiler verilecektir.  

17 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24693 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24693
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1.2. Sinema Sektörü 

1.2.1. Dünya Sinema Endüstrisi 

Görsel hizmetler alanının en eskisi olan ve diğer bileşenlerin tümünü kapsayan yapısı 

ile sinema ayrı bir öneme sahiptir. Yüzyılın üzerinde tarihi olan sinemanın tüm bu 

süreçte kitleler üzerinde çok etkili olduğu ve sektörel bir ekonomi oluşturduğu 

görülmekle birlikte, endüstrileşme sürecinde dijitalleşmenin etkisi öne çıkmaktadır.  

Bilgisayar teknolojisinin sinema sektöründe kullanılmasıyla birlikte film tasarım, 

yapım, dağıtım ve gösterim aşamalarının dijitalleşme sürecinden etkilenerek değişim 

ve dönüşüme maruz kaldığı görülmektedir. Dijital dönemde sinema, sadece kendi 

içinde değişip dönüşmemiş, aynı zamanda diğer medya mecralarıyla da dijital 

entegrasyon sürecine girmiştir. Özellikle kamera teknolojisinin ve gösterim 

imkânlarının mobil medya araçlarıyla çeşitlenerek yaygınlaşmasıyla birlikte sadece 

film üretim süreçleri değil, film izleme alışkanlıkları da değişmiştir.18 

Günümüzde sinema sektörünün büyüklüğü milyarlarca dolarla ifade edilen boyutlara 

ulaşmıştır. 2016 yılı verilerine göre küresel bazda gişe gelirleri 38,6 milyar dolara, 

izleyici sayısı 7,9 milyara ulaşmıştır.  

Tablo 1: Ülkelere Göre Gişe Gelirleri (Milyar Dolar) 

Sıra Ülke / Pazar 2015 2016 

226 ABD & Kanada 11,10 11,40 

2 Çin 6,81 6,60 

3 Japonya 1,80 2,17 

4 İngiltere 1,90 1,66 

5 Fransa 1,48 1,54 

6 Hindistan 1,50 1,48 

7 Güney Kore 1,37 1,45 

8 Almanya 1,29 1,13 

9 Avustralya 0,89 0,91 

10 Meksika 0,84 0,79 

Kaynak: European Audiovisual Observatory Report Focus 2016 

18 Ormanlı Okan, “Dijitalleşme ve Türk Sineması”, İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Dergisi, 2012. 



 
 

10 
 

Film üretiminde Hindistan ve Çin ilk iki sırayı almaktadır. Hindistan’da yılda üretilen 

film sayısı 2.000’e yaklaşırken, Çin’de ise özellikle son yıllarda sektöre yapılan 

yatırımlarla birlikte 900’e ulaşmıştır19. 

Şekil 2: En Çok Film Üreten Ülkeler ve Film Sayıları 

 

Kaynak: European Audivisual Observatory Report Focus 2016 

Sinema sektörünün küreselleşmesi ve izleyici sayısının artması ile pastadan büyük 

payı almak isteyen filmlerin bütçeleri yüz milyon dolarlara çıkmış, elde edilen hasılat 

tutarları milyar dolarlar ile ifade edilen seviyelere ulaşmıştır. Tablo 2’de ayrıntıları ile 

görüleceği üzere özellikle Amerika Birleşik Devletleri menşeili yapımların milyar 

doları aşan hasılatları yakaladıkları görülmektedir.   

                                                           
19 European Audivisual Observatory, Focus 2017 World Film Market Trends,  2017, 11 

1845

686
791

581
269 300 236 254 185 298

1903

944
789

610
339 283 256 254 224 200

2015 2016
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Tablo 2: En Çok Gişe Hasılatı Kazanan Filmler ve Hasılat Tutarları  

(Milyon Dolar) 

Sıra Film Menşei Stüdyo 
Global 

Hasılat 

1 Captain America: Civil War US Walt Disney 1.115 

2 Finding Dory US Walt Disney 1.020 

3 Zootopia US Walt Disney 1.002 

4 The Jungle Book US/GB Walt Disney 947 

5 The Secret Life of Pets US/JP Universal Pictures 865 

6 Batman vs Superman US Warner Bros 832 

7 Rogue One US Walt Disney 776 

8 Deadpool US 20th Century Fox 762 

9 Fantastic Beats and … GB inc / US Warner Bros 748 

10 Suicide Squad US Warner Bros 703 

Kaynak: Box Office Mojo 

Kuşkusuz bu derecede büyük hasılatların elde edilmesinin en önemli nedeni yapım 

kalitelerinin artması ile birlikte küresel düzeyde uygulanan reklam, tanıtım ve 

pazarlama stratejileridir. Bugün dünyanın birçok yerinde Star Wars, Justice League 

gibi filmler halihazırda var olan popülariteleri dışında küresel boyutta uygulanan akılcı 

pazarlama stratejileri ile tüm dünyada beklenen filmler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sinema kültürünün oluşması ve sektörün gelişmesinde kişi başı sinemaya gitme 

sıkılığı da önemli bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişi başı sinemaya gitme 

sıkılığı Avrupa Birliği’nde 1,9,  İngiltere’de 2,6, Fransa’da 3,2, Güney Kore’de 4,3 

iken 2017 yılında izleyici sayısının tüm zamanların rekorunu kırarak 71 milyon 

seviyesini aştığı Türkiye’de 0,9 olmuştur.  

Yukarıdaki verilerin de gösterdiği üzere sinema sektöründe Amerika Birleşik 

Devletleri’nin pazarın büyük bölümüne hâkim olduğu, sinemasının dev bir endüstriye 

dönüştüğü görülmektedir. Genel olarak ülkemizin de dâhil olduğu birkaç ülke dışında 

gösterime giren filmlerin büyük çoğunluğu ABD filmlerinden oluşmakta, sinema 

salonlarına giden seyircilerin büyük bölümü ABD filmlerini izlemektedir.  Bu durum 

karşısında ülkeler kendi kültürel yapılarının korunması, milli değerlerinin sinema 

sanatı eliyle yaşatılması ve tanıtılması, üretim çeşitliliğinin sağlanması ve kendi 

sinema sektörlerinin güçlü endüstrilere dönüşebilmesi amacıyla destek ve teşvik 

mekanizmaları geliştirmiştir. 
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Dünya genelinde sinema sektörüne aktarılan destek tutarları incelendiğinde sektöre 

büyük yatırımların yapıldığı göze çarpmaktadır. Gerek Avrupa gerekse Uzak Doğu 

ülkelerinin, ekonomiye olan katkısının yanında kültürel diplomasinin önemli bir aracı 

olan yumuşak güç-sinemaya ciddi miktarda kaynak aktardıkları göze çarpmaktadır. 

Şekil 3’te görüldüğü üzere farklı ülkelerde farklı başlıklar altında altyapı, geliştirme, 

yapım, yapım sonrası, gösterim, dağıtım ve tanıtım süreçleri desteklenmektedir.  

Şekil 3: Sinema Sektörüne Sağlanan Yıllık Destek Miktarları 

 

*Tabloda yer alan ülkelerin sinema otoritelerinin internet sitelerinden alınmıştır. Destek türleri; 

terminolojik bir bütünlük göstermediği için İngilizce isimleri ile verilmiştir. 

 

Artan rekabet koşullarında ülkeler, film sektörünün yarattığı etkileri göz önünde 

bulundurarak dünya genelinde film çekim hareketliliğindeki paylarını artırmak için 

rekabete girişmiştir. Uluslararası yapımların ülkeye çekilmesi, yapım faaliyetleri ile 

bölgede harcama ve istihdam yaratmasının yanı sıra ülke tanıtımına katkı sağlaması 

ve turizm hareketliliğini tetiklemesi bakımından önemlidir. Ayrıca dünyaca ünlü 

oyuncular ve ekipler ile çalışma imkânı bulan yerli personelin tecrübe edinmesi ve 

eğitilmesi gibi konularda da pozitif dışsallık sağlamaktadır20. 

Sinema filmlerinin çekimlerinin gerçekleştiği ülkelere ekonomiden tanıtıma, 

teknolojik aktarımdan yeni işbirliği olanaklarına kadar sağladığı katkılar,  günümüzde 

yabancı film teşvik programlarını hayata geçirmelerine neden olmaktadır. Örneğin; 

                                                           
20 Güney, Didem. Yabancı Film Yapım Teşvikleri ve Etkileri ile Dünya Örneklerinin İncelenmesi, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Uzmanlık Tezi, 2015 
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Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit gibi yüksek gişe başarısı yakalayan filmlere ev 

sahipliği yapan Yeni Zelanda’da yapılan araştırmalara göre; ziyaretçilerin bu ülkeyi 

tercih etmelerindeki en önemli faktörün söz konusu filmler olduğu belirlenmiş, filmler 

sayesinde ülkeye gelen turist sayısında ve milli gelirde önemli ölçüde artış yaşanmıştır.  

Bu noktada sinema sektöründe birçok ülkenin yabancı yapımcılara proje türü, kültür 

testi,  minimum geçerli harcama, yerel istihdam kotası,  çekim günü sayısı ve stajyer 

bulundurma gibi ölçütler dahilinde; doğrudan destek, vergi indirimi ve vergi kredisi 

şeklinde teşvikler sağladığı görülmektedir. 

Şekil 4: Yabancı Film Yapımcıları İçin Destekleme Oranları 

 

Kaynak: Tabloda yer alan ülkelerin ilgili sinema kurumlarının web sitelerinden alınmıştır.  

1.2.2. Türk Sinema Sektörü 

Fuat Uzkınay’ın Ayestefanos anıtının 14 Kasım 1914’te yıkılmasına ilişkin çektiği 

film ile yolculuğuna başlayan Türk sineması, Cumhuriyet sonrasında özel 

yapımevlerini ve tiyatrocular dönemini, akabinde Yeşilçam ile altın çağını yaşamış, 

siyasi, iktisadi ve sosyolojik değişimlerin etkisi ve televizyona olan ilginin artmasıyla 

özellikle doksanlı yıllarda kriz dönemleri geçirmiştir. 2000 yılı sonrasında izleyici 

profili değişmiş, sinemacıların anlatımlarında belirgin değişiklikler gözlemlenmeye 

başlamıştır. Türk filmlerinin teknik düzeyi dünya standartlarını yakalamış, sinema 

okullarından yetişmiş yönetmenler piyasaya hâkim olmaya başlamış, Türk filmlerinin 

bütçeleri milyon dolarlık, seyirci sayıları da milyon kişilik sayılara ulaşmıştır.   

Sinema sektörüne yapılan devlet desteği 2005 yılında yürürlüğe giren 5224 sayılı 

"Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi 

Hakkında Kanun " ile yeni bir boyuta ulaşmış ve sektörde gözle görülür gelişim 
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yaşanmıştır. Film üretiminde ve seyirci sayılarında büyük artış yaşanmış, 2002 yılında 

gösterime giren yerli film sayısı 9 iken 2017 yılında 148 olmuş, 2002 yılında 2 milyon 

olan yerli film seyirci sayısı 2017 yılında 40 milyonu aşmıştır. Yerli film izlenme 

oranında ise ülkemiz 2002’de sahip olduğu %9’luk oranını %56’lara yükseltmiş ve bu 

alanda yedi yıldır Avrupa’da birinci sıraya yükselmiştir. 2,7 Milyar TL ciro ve 700 

Milyon TL katma değeri ile hızla büyüyen Türk sineması kalkınmaya önemli katkı 

sağlayacak bir sektör konumuna gelmiştir.  

 

Şekil 5: Türkiye'de Gösterime Giren Yerli Film Sayıları 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü 

 

Şekil 6: Türkiye'de Toplam Seyirci Sayıları (Milyon) 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü 

 

Türk sinemasının son dönemde yakaladığı nicel başarının yanında nitel açıdan da 

önemli başarılar elde ettiğini söyleyebiliriz.  Türk filmleri Cannes, Berlin, Venedik,  

9
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Moskova ve Tokyo Film Festivalleri ile Asya Pasifik Film Ödülleri gibi dünyanın en 

önemli uluslararası etkinliklerinde ödüller kazanmış ve tüm dünyada görünürlüğünü 

arttırmıştır.  

Türkiye’de sinema alanında düzenleme ve destekleme faaliyetleri Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Sektörünün tek fon 

sağlayıcısı konumunda bulunan Sinema Genel Müdürlüğü sektöre;  

 Animasyon Film Yapım  

 Araştırma ve Geliştirme 

 Belgesel Film Yapım 

 İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen 

 Kısa Film Yapım, Senaryo ve Diyalog Yazım 

 Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım  

 Yapım Sonrası 

 Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler 
  

türlerinde destek aktarmaktadır. Bakanlık 2017 yılında sektöre, belirtilen türlerde, 

toplam 13,3 milyon Avro destek aktarmıştır. Sinemanın yan sektörleriyle birlikte 

ekonomiye olan katkısı, kültürel gücü ile birlikte değerlendirildiğinde destekleme 

mekanizmalarının çeşitlendirilmesi ve bütçenin artırılması kültürel ve ekonomik 

kalkınma noktasında önem arz etmektedir.    

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteklerinin dışında Ekonomi Bakanlığı Döviz 

Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi kapsamında destekler vermekte, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, 

geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılması, 

tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik 

etmek amacıyla hazırlanan teşvik mekanizması kapsamında da yapım sektörü 

desteklenebilmektedir. 

Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinema sektörüne aktarılan 

desteklerin Türk sinemasına önemli katkı sağladığı görülmektedir. Bu gelişim ve 

büyümenin sürdürülebilir kılınması kültürel ve ekonomik kalkınmada lokomotif 

görevi üstlenecek olan sinema sektörü açısından büyük önem arz etmektedir. Bu 

anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sektör temsilcilerinin de katılımıyla 

hazırlanan ve şu anda yasalaşma sürecinde olan yeni Kanun Taslağı ile eser niteliğinde 

artış oluşturacak, üretilen eserlerin daha fazla seyirciyle buluşmasını sağlayacak, 
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Türkiye’yi film üretim merkezi haline getirecek ve film turizmini destekleyecek 

nitelikte bir takım mevzuat değişikliklerinin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu 

taslağın yasalaşması sinema sektörüne önemli katkı sağlayacak, rekabet gücünü 

artıracaktır. 

Oluşturulacak teşvik politikalarıyla Ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerinin dünya 

sinema izleyicisine ulaştırılmasına katkı sağlanırken ülke tanıtımına ve uluslararası 

düzeyde üretime katılıma imkân sağlanabilecektir. Bu mali teşviklerin yanı sıra ucuz 

ve esnek işgücü, teknik altyapı ve yeterli teknik eleman, çekim mekânları ve bürokratik 

işlemlerin de eş zamanlı olarak ele alınması gerekmektedir. 

Türkiye açısından son derece büyük bir öneme sahip olan bir başka konu ise kültürel 

etkinliklere katılım oranı yüksek olan yeni bireylerin yetiştirilmesidir. Bu noktada 

çocuk yaştaki bireylerin kültürel ve sosyal etkinliklere katılımının sağlanması, kültürel 

içermeci politikaların ortaya konularak kültür-sanat hayatının geliştirilmesi, potansiyel 

izleyiciler oluşturulması gerekmektedir. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından 2017 yılında hayata geçirilen “Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın” 

projesi örnek olarak verilebilir. Tüm illerde, özellikle daha önce sinema ile 

buluşamamış; ortaöğretim öğrencilerine bulundukları illerde yer alan sinema 

salonlarında ücretsiz film gösterimi yapılarak sinemaya olan ilginin arttırılması 

amaçlanmış olup, bu tip projelerin bir politika çerçevesinde hayata geçirilmesinin 

kültürel kalkınmaya büyük katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

1.2.3. Sinema Sektörüne İlişkin Tespitler 

Düşünme ve üretmeye dayalı tüm diğer sektörler gibi Türk sinema sektörü de tarihi 

boyunca, sosyo-ekonomik koşulların etkisinde ve teknolojiyle uyumlu bir seyir 

izlemiştir. Türk sineması sürekli sektörleşme yolunda ilerlemiş ve son dönemde 

sektörün aktörleri belirginleşmiştir. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi sinema 

değer zinciri yapım ve dağıtım şirketleri ile sinema işletmelerinden oluşmaktadır. 

 

Türk sinema sektörü son yıllarda büyük gelişim gösterse de oluşan potansiyelin iyi 

kullanılması, sinemanın Türkiye’nin kültürel ve ekonomik kalkınmasına daha fazla 

katkı sağlayabilmesi için değer zincirinde aksaklıklara yol açan finansal ve 

operasyonel eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Eksikliklerin giderilmesi, son 
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yıllarda uluslararası arenada adından daha fazla söz ettiren, birçok başarıya imza atan 

sinemamızın yakaladığı ivmeyi sürdürmesine, film çeşitliliğinin korunmasına, milli 

değerlerimizin seyirci ile daha fazla buluşmasına, ülke tanıtımına ve turizme 

dolayısıyla tüm yönleriyle kalkınmaya katkı sağlayacaktır. 

 

Türk sinema sektöründe sektörün büyümesi ve gelişmesi noktasında tespit edilen ana 

unsurlar aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 

 Stratejik plan ve hedeflerin oluşturularak çalışmaların bu doğrultuda 

yürütülmemesi, 

 

 Yerli film vizyon takviminin belirli bir döneme sıkıştırılması, 

 Film üretimi için banka kredi sistemi oluşturulması, 

 Filmlerin gösterime girme noktasında yaşadığı sorunlar,  

 Gösterimler için alınan Sanal Kopya Bedeli(VPF) bedeli,  

 

 Ülke nüfusunun önemli bir kısmının sinema ile tanışmamış olması, 

 Gençlerin ve çocukların kültürel hayata katılımındaki eksiklikler, 

  

 Sinema alanındaki AR-GE faaliyetlerine yeterli kaynak ayrılmaması, 

 Ortak yapım destekleri olmaması, sözleşme imzalanan ülke sayısının az olması,  

 Sponsorluk müessesesin yerleşmemesi,  

 

 Yabancı film yapımcılarına dönük teşvik mekanizmasının bulunmaması,  

 Bölgesel sinema fonları ve film ofislerinin kurulmaması,  

 Yerel yönetimlerin sinema sektörüne dönük teşvik ve desteklerinin 

bulunmaması,  

 Çekim izinleri ve ücretlendirilmesi ile ilgili sorunlar, 

 

 Sektörde yabancıl dil eğitiminde yaşanan eksiklik, 

 Sektörle koordineli olarak uygulamalı eğitim verilmemesi, 

  

 Uluslararası satış ve pazarlama noktasında eksikler,  

 Korsanla mücadele ve telif hakları,  

 İstatistik ve alanda araştırma eksikliği 

 

Sektör ile ilgili tespit edilen hususlara ilişkin değerlendirme ve çözüm önerileri üçüncü 

bölümde verilecektir. 
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1.3. Dizi Filmler, TV İçerikleri ve Online Platformlar 

1.3.1. Dünyada TV İçerik ve Online Platform Sektörü 

Günümüzde sektörel hacmi milyar dolarlar ile ifade edilen televizyon sektörünün 

içeriğinde yer alan en önemli yapımlar kuşkusuz dizi filmlerdir. Dünya çapında 

yapılan televizyon ölçümlerinin yanı sıra, programlar üzerine analizler yapan bir 

araştırma şirketi olan Eurodata’nın son yaptığı araştırmaya göre 2015 yılında ekrana 

gelen 8 bin 500 programın %40’ını dizilerin oluşturduğu görülmektedir.21 

Araştırmaya göre dizi kategorisinde en fazla orijinal yapım üreten ülkeler Hindistan, 

Çin, Rusya, Nijerya ve Türkiye olarak sıralanmaktadır. Hindistan’da üretilen 

içeriklerin %80’i, Çin’de %60’ı, Rusya ve Nijerya %45’i, Türkiye’de ise %44’ü 

dizilerden oluşmaktadır. Bu noktada Nijerya’ya ayrı bir parantez açmak 

gerekmektedir. Nijerya; Hollywood ve Bollywood’tan sonra Nollywood adıyla sinema 

sektörünü kuran ve üreten üçüncü ülke konumunda yer almaktadır. 2000 yılında 

kurulan sinema sektörü sadece 10 yılda 10 bin film üretmiştir. Nijerya 

televizyonlarında neredeyse 24 saat ülkede üretilen dizi filmler gösterilmektedir. 

Eurodata; 2015’te yaratıcı sahnenin öne çıkan iki ülkesi olarak Türkiye ve Nijerya’yı 

göstermektedir. 

Şekil 7: Ülkelere Göre Üretilen İçerik Oranları 

Kaynak: Eurodata One TV Year Report, 2016 

21 EURODATA, One TV Year Report, 2016 
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Görsel hizmetler alanında televizyon içerik sektörünün son zamanlarda hızla büyüyen 

sektörler arasında yer aldığı ifade edilebilecektir. Amerika Birleşik Devletleri sinema 

alanında yarattığı markalaşmayı TV içeriklerinde de yakalamayı başarmış, sektörel 

büyüklüğünü 10 milyar doların üzerine çıkarmıştır. Amerika’yı İngiltere, Çin ve 

Almanya takip etmektedir. 

 

Şekil 8: Ülkelere Göre TV İçerik Pazar Büyüklükleri (Milyar Dolar) 

 

Kaynak: Eurodata One Tv Year Report 2016 

 

Televizyon sektörünün büyüklüğü ile televizyon izleme alışkanlığı arasında doğru 

orantı olduğu ifade edilebilir. Dünyada günlük televizyon izleme süreleri 

incelendiğinde Amerika Birleşik Devletinin sekiz saati aşan televizyon izleme süresi 

ile açık ara önde olduğu görülmektedir.  
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Şekil 9: Ortalama TV İzleme Süreleri 

 

Kaynak: Deloitte Türkiye Dizi Sektörü Raporu 

 

ABD sahip olduğu teknolojik olanakların da etkisiyle yapım kalitesini en üst seviyeye 

çıkarmış, üretim ve pazarlama adına büyük mesafe kaydetmiştir. Amerika Birleşik 

Devletleri dizi film ihracatında ilk sırada yer almakta, televizyon içerik sektörünün en 

dominant ülkesi konumunda yer almaktadır.  

 

Şekil 10: Dizi İhracat Gelirleri (Milyon Dolar) 

 

Kaynak: Eurodata One Tv Year Report 2016 
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Yeni iletişim teknolojilerinin her geçen gün hayatımızın içinde daha fazla yer alması 

toplumsal yaşamımızı etkilemektedir. İletişim teknolojilerinin geldiği noktada 

kullanıcılar, sunulan bilgiyi sadece alan değil, bilgiyi özgürce yönetip etkileşimli 

olarak ondan faydalanabilen bir konumdadır. Bununla birlikte müşteri beklentileri ve 

teknolojinin gelişimi sonucunda en çok kullanılan iletişim araçlarından biri olan 

televizyon da bu süreçte büyük değişim yaşamıştır. Bu değişimin temelinde online 

platformların izleyicilere sağladığı avantajlar yer almaktadır.  

 

Günümüzde online platformlar dünya genelinde oldukça yaygınlaşmış ve sektörel 

büyüklük 48,9 milyar dolara ulaşmıştır. Her geçen gün büyümesini sürdüren bu 

platformların 2026 yılında 108 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmaları 

beklenmektedir.22  

Online platform sektöründe görsel hizmetler sektörünün büyük çoğunluğunda olduğu 

gibi Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada yer almaktadır. 20 milyar dolarlık sektörel 

büyüklüğe sahip olan Amerikan online platform sektörü; tüm dünyada milyonlarca 

abonesi olan Netflix, Amazon Prime, Hulu gibi global markalar yaratmıştır. Özellikle 

Netflix marka haline gelen dizileriyle tüm dünyada takip edilen platformların başında 

yer almaktadır. 

 

Dünya’da son dönemde online platformlar üzerinden yapılan içerik yayınları da büyük 

bir ilgiyle takip edilmeye başlanmıştır. Özellikle Amerikan menşeili platformların 

sektörü hâkimiyet altına aldıkları ve bu platformların içerik üretimi ve ihracatına 

büyük yatırım yaptıkları görülmektedir. 

 

İçerik seçme özgürlüğü ve sınırsız çeşitlilik imkânı ile geleneksel televizyona göre 

kimi alanlarda avantajları bulunan online platformlar özellikle günümüz çalışma şart 

ve saatleri dikkate alındığında üretilen içeriklerin takip edilmesi anlamında birçok kişi 

için daha uygun ortamlar olarak ortaya çıkmaktadırlar. 

                                                           
22 http://www.ooyala.com/videomind/blog/global-vod-market-forecast-top-100b-2026-svod-50-us  

http://www.ooyala.com/videomind/blog/global-vod-market-forecast-top-100b-2026-svod-50-us
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1.3.2. Türkiye’de Televizyon ve Dizi Film Sektörü 

Türkiye’de televizyon yayıncılığı teknolojik yenilikler çerçevesinde şekillenmiş, 

toplumsal hayatımızda önemli bir yer edinmiştir. 1968 yılında başlayan bant 

teknolojisine dayalı televizyon yayıncılığından 1980’li yıllarda renkli yayına geçiş 

yapılmış, 1990 yılından itibaren özel kanalların açılmasıyla kanal zenginliğine 

kavuşulmuş, sonrasında uydu ve kablo yayıncılığının geliştiği ve yaygınlaştığı 

görülmüştür. 

2000’li yıllarda özel kanal sayısı hızla artarken televizyon yayıncılığı çeşitlenmiş, 

Digiturk, D-Smart, Teledünya ve Tivibu gibi dijital yayın platformları açılmış, pay-tv 

uygulamalarına geçilmiş, televizyon internet ve mobil platformlarda yerini almıştır23. 

2018 yılı Şubat ayı itibariyle Ülkemizde, 194 adeti sadece uydu ortamından, 7 adeti 

sadece kablo ortamından, 116 adeti sadece karasal ortamdan, 104 adeti uydu ve kablo 

ortamından 36 adeti uydu ve karasal ortamdan,15 adeti kablo ve karasal ortamdan ve 

38 adeti ise uydu, kablo ve karasal ortamdan olmak üzere RTÜK tarafından verilmiş 

yayın lisansı/yayın hakkına dayanarak toplam 510 adet televizyon kanalı yayın 

yapmaktadır.24.  

Türk televizyon kanallarına bakıldığında çeşitli program formatları bulunmakla 

beraber dizi, magazin, eğlence, haber-tartışma, araştırma (reality-show) ve sinema 

gösterimlerinin yayınlarda büyük paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada kanal 

ekonomilerinde ve yayın akışlarında en önemli yeri dizi filmlerin aldığı görülmektedir. 

Gündüz kuşağında da gösterilen dizi filmler özellikle prime-time olarak adlandırılan 

zaman diliminde en çok izlenen kanalların yayın akışlarının büyük bölümünü 

oluşturmaktadır.  

Türk izleyicisinin televizyon dizileriyle buluşması ilk önce Brezilya yapımı ‘pembe 

dizilerle’ olmuştur. Daha sonra bunu Amerikan yapımı pembe diziler izlemiştir. 

Bunlar arasında “Virginia”, “Dallas” ve “Yalan Rüzgârı” en çok akılda kalanlar diziler 

olarak gösterilebilir. Daha sonraki yıllarda TRT’nin desteğiyle ilk yerli Türk dizileri 

yapılmıştır. ‘Aşk-ı Memnu’ ilk mini Türk dizisidir. 1980’den sonra bu dizileri 

“Denizin Kanı”, “Kiralık Konak”, “Sekiz Sütuna Manşet”, “Merdiven”, “Üç İstanbul”, 

                                                           
23 İTO, Türkiye’de Film Endüstrisi, 2017 
24 http://yayinci.rtuk.org.tr/web/web_giris.php  

http://yayinci.rtuk.org.tr/web/web_giris.php
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“Küçük Ağa”, “Kartallar Yüksek Uçar” gibi Türk Edebiyatından uyarlanan diziler 

izlemiştir. Daha sonraki yıllarda “Kaynanalar”, “Kuruntu Ailesi”, “Perihan Abla” ve 

“Bizimkiler” gibi içinde komedi unsurunu da barındıran diziler yapılmıştır.25  

Türkiye’deki televizyon içerikleri ve özellikle dizi filmlere ilişkin gelişmeler 

televizyonda ticari yayıncılığın başladığı, kanal sayısının arttığı ve programların 

çeşitlendiği 1990’lı yıllara denk gelmektedir. Bu yıllarda, izleyici ilgisi 

belirginleşmeye, artmaya ve yoğunlaşmaya başlamıştır. Artan kanal ve izleyici 

sayısıyla paralel olarak televizyon içeriklerine olan talep artmış, talebi karşılama adına 

en iyi çözüm yolu olarak dizi filmler ortaya çıkmıştır. 2000’li yılların başından bu yana 

Türk dizilerinin içeriği zenginleşmiş, görsel kalitesi ve teknik seviyesi gelişmiş, üst 

düzeye çıkmıştır. Yapım kaliteleri yüksek ve işledikleri konular itibariyle izleyicinin 

daha fazla ilgisinin çekileceği içerikler üretilmiş, son dönemde uyarlama diziler de 

izleyici ile buluşturulmuştur.  

Reklam aralarıyla birlikte yaklaşık iki saat süren onlarca dizi, ulusal yayın yapan bütün 

televizyon kuruluşlarının ana haber bülteni sonrası yayın kuşağını (prime time) 

kaplamaya başlamış, uzun süreli özetleriyle birlikte yerli dizi izleme, ailecek evde 

zaman geçirme biçimi ve akşam eğlencesi haline gelmiştir. Dizilerin uzayan süreleri, 

izleyici kitlesinin televizyon izleme alışkanlıklarını da dönüştürmüştür. Günümüzde 

Türkiye’de televizyon izleme süresi 3,9 saat ile dünya ortalamasının üzerinde 

seyretmektedir.  

2000’li yıllardan sonra Türkiye’de görsel-işitsel sektörde yaşanan canlanmanın en 

önemli yansımalarından biri dizi filmler olmuştur. Kısa sürede kendi başına bir sektöre 

dönüşecek kadar hızlı büyüyen ve uluslararası boyut kazanan dizi film sektörü ulusal 

televizyon kanallarında en fazla izlenen programlar haline gelirken ulusal sınırları 

aşarak ihraç edilen yapımlara dönüşmüştür. Türkiye’de her yıl yüzün üzerinde dizi 

üretilmektedir. Üretilen dizilerin %75’i 140’dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir. Basta 

Ortadoğu ve Balkan ülkeleri olmak üzere ABD’den Şili’ye, Çin’den Rusya’ya 

dünyanın dört bir yanına pazarlanan Türk dizilerinin halihazırda 400 milyon izleyicisi 

olduğu öngörülmektedir. Bu veriler Türkiye’yi Amerika’dan sonra dünyaya en çok 

dizi ihraç eden ikinci ülke konumuna getirmiştir.  

                                                           
25 Yanardağoğlu, E. (1999). ‘The Production of Prime Time Soap Operas from the Viewpoint of 

Scriptwrites’. Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Enstitüsü, Ankara. 
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Türk dizilerinin ihracat faslının ilk olarak “Deli Yürek” dizisi ile başladığı 

söylenebilecektir. 2001 yılında Kazakistan’a satılan “Deli Yürek”, yurt dışına 

lisanslanan ilk Türk dizisi olma özelliğine sahip olmasının yanı sıra, Kazakistan’da 10 

kez yayınlanarak eşine ender rastlanan bir başarıya ulaşmıştır. Sonrasında ise 2006 

yılında Dubai merkezli MBC (Middle East Broadcasting Center) yayın kuruluşuna 

“Gümüş” ve “Ihlamurlar Altında” dizilerinin satılması ve her iki dizinin de yoğun 

ilgiyle karşılaşması Türk dizi film ihracatının dönüm noktalarından birisi olmuştur. Bu 

süreçten günümüze kadar Türk dizi ihracatı büyük artış göstererek 350 milyon dolarlık 

hacme ulaşmış ve bu alanda Amerika’dan sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. 

Şekil 11: İhraç Edilen Türk Dizileri 

 

Türk dizi filmlerinin başarısı ihracat ile sınırlı kalmamış kalite olarak da üst düzey 

yapımlar gerçekleştirilmiştir. Televizyon sektörünün en prestijli ödüllerinden olan ve 

Amerika’nın New York kentinde düzenlenen, 11 kategoride toplam 18 ülkeden 

dizilerin katıldığı, Uluslararası Emmy Ödülleri’nde 2017 yılında Ay Yapım’ın “Kara 

Sevda” isimli dizisi “En İyi Dizi” ödülünü kazanmıştır.    

Mevcut durumda diziler eğlence anlayışının merkezine yerleşmiş olup dizi sektörü 

güçlü bir ekonomiye dönüşmektedir. Eurodata’nın 2016 yılında gerçekleştirdiği 

araştırmaya göre dünya genelinde kanallar ortalama olarak içeriklerinin %70’ini 

kendileri üretmekte, %30’unu ise diğer ülkelerden ithal etmektedirler. İthal edilen 

televizyon içeriklerinin %25’ini Türk içeriklerin oluşturduğu ortaya konulmaktadır. 

Kısacası dünya genelinde ithal edilen 4 içerikten birinin Türk yapımları olduğu 

söylenebilecektir. 
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Şekil 12: İthal Edilen Kurgusal Yapımların Ülkelere Göre Dağılımı 

 

Kaynak: Eurodata One TV Year Report 2016 

Türkiye son yıllarda televizyon dizileri dışında çeşitli televizyon formatlarını da diğer 

ülkelere pazarlayan bir ülke konumuna gelmiştir. Örnek olarak “Gelinim Olur Musun” 

adlı yarışma programı, İtalya’dan Hindistan’a 30 ülkeye satılmıştır. İhracat konusunda 

dizi filmlerin uzağında olsa da Türkiye’nin televizyon formatı pazarlayan bir ülke 

olma yolunda ilerlediği söylenebilir. 

2017 yılında, %100 Türk formatı olan “Say Say Bitmez” yarışma programı dünyanın 

en önemli içerik fuarı olan MIPCOM’da dünyaca ünlü yapım şirketlerinin beğenisine 
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format bakımından önde gelen medya kuruluşlarından birisi olan Acun Medya’nın 
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Bu noktada üstünde durulması gereken diğer bir önemli husus da Türk dizilerinin 

Türkiye’ye sağlayabileceği ekonomik ve kültürel katkıdır. Türk dizilerinin 140 ülkede 

yayınlanıyor olması Türkiye’nin marka değerinin artmasına parayla ölçülemeyecek 

önemli katkılar sağlamaktadır. Özgün ve yerli hikâyelerin anlatılması durumunda 

Türkiye’nin markasının yanında kültür değerlerinin tanıtılmasına da büyük katkılar 

sunulabilecektir26. Çoğu ülkede dizilerimizin Türkçe olarak yayınlanması dilimizin 

tanıtımına büyük katkı sağlamakta, Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Dünyanın dört bir yanında çok sayıda dizinin düzenli bir biçimde 

gösterilmesi Türkiye imajının yerleşmesine ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. 

Türk dizi ihracatının diğer sektörler üzerinde büyük etki uyandırabilecek potansiyele 

sahip olduğu da göz ardı edilmemelidir. Film turizmi bu noktada önemli bir alan olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  Turizm potansiyeli yüksek olan Ülkemize gelen turist 

sayılarında yaşanan artışta dizilerimizin etkisi turizm istatistiklerinden, çekim 

mekânlarının ziyaretlerinden ve son dönemde gerçekleştirilen düğün turizminden 

açıkça görülmektedir.  

Yine gıda, emlak, mobilya, tekstil ve mücevherat gibi ihracat kalemlerinin dizi 

sektöründen dolaylı olarak faydalandığı görülmekle birlikte bu potansiyelin henüz 

yeterince kullanılmadığı ya da bazı mevzuatsal düzenlemelerin etkisiyle 

kullanılamadığı ifade edilmelidir.  Bu anlamda yurtdışında Türk markalarının 

bilinirliğinin artırılmasında dizilerin aktif olarak kullanılabileceği 

değerlendirilmektedir.  

Türkiye’de de son dönemde kendi içeriklerini üreten online platformlar oluşmaya 

başlamıştır. Blu TV ile Puhu TV kendi ürettikleri içerikleri ile yayın hayatlarına 

başlamışlardır. Bu platformlarda yayınlanan içerikler ciddi büyüklükte izleyici 

sayısına ulaşarak online platformların Türkiye’deki varlıklarına ilişkin önemli 

çıkarımlarda bulunulmasına yardımcı olmaktadır. 

Özellikle tekil internet kullanıcılarının izleme oranlarına bakıldığında; önümüzdeki 

süreçte online platformların Türkiye’de içerik üretimi ve pazarlanması anlamında 

önemli bir konuma yerleşeceği açıktır. 

                                                           
26 İTO, Türkiye’de Film Endüstrisi, 2017 
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1.3.3. Dizi Film ve TV İçerik Sektörüne İlişkin Tespitler 

Dizi film ve TV sektöründe sektörün büyümesi ve gelişmesi noktasında tespit edilen 

ana unsurlar aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 

 Kültür politikaları ve ihracat stratejisi ile uyumlu üretim,  

 

 Devlet destekleri, bölgesel fonlar 

 Film üretimi için banka kredi sistemi oluşturulması, 

 Alternatif reklam kanalları kullanımı, 

 Sponsorluk sistemi ve ürün yerleştirme, 

 Reklam gelirlerinin artırılması, 

 

 Özgün ve sürdürülebilir içerik üretiminin sağlanması, 

 Senaryo yazım geliştirme, 

 İhracata uygun ve nitelikli üretim, 

 Ortak yapımların gerçekleştirilmesi,  

 Dizi süreleri ve çalışma koşulları, 

 Reyting sistemi, 

 Çekim izinleri ve ücretlendirilmesi ile ilgili sorunlar, 

 Nitelikli insan gücü ihtiyacı, 

 

 Uluslararası pazar stratejilerinin oluşturulması ve etkin kullanımı, 

 Henüz giriş sağlanamayan güçlü pazarlara girilmesi, 

 Dizi filmler ile turizm, tanıtım ve mal ihracatı, 

 

 Korsanla mücadele ve telif hakları,  

 İstatistik ve alanda araştırma eksikliği 

 

Sektör ile ilgili tespit edilen hususlara ilişkin değerlendirme ve çözüm önerileri üçüncü 

bölümde verilecektir.  
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1.4. Animasyon Sektörü 

Animasyon (canlandırma), 19. yüzyılın sonlarına doğru özellikle fotoğraf ve sinema 

alanının gelişimine paralel olarak kendisini göstermiş, sinemanın bir dalı olarak 

günümüze kadar ulaşmıştır. Günümüzde animasyon yapım teknikleri Geleneksel 

Animasyon, Stop Motion Animasyon, Bilgisayar Animasyonu ve Diğer Animasyon 

Teknikleri şeklinde sınıflandırılabilir. UN-CTAD tarafından hazırlanan “Creative 

Industries” raporuna göre, animasyon ve animasyon içerikli dijital oyunlar, dünyanın 

en hızlı büyüyen iş kolları arasında sayılmaktadır27.  

Dünya genelinde görsel ve işitsel endüstrinin %25’ini oluşturan animasyon sektörü 

çocuklar için önemli bir mecra olmasının yanında mimari, tıp, savunma, film, reklam, 

eğlence, gıda, tekstil, sağlık ve eğitim gibi birçok alanla etkileşimli olması nedeniyle 

de üzerinde önemle durulması gereken bir sektördür.  

1.4.1. Dünyada Animasyon Sektörü 

Dünya animasyon sektörü 2015 yılı itibarıyla 244 milyar dolar pazar büyüklüğü ile 

küresel çapta dev bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızla gelişmekte olan sektör 

büyüklüğü 5 yılda yaklaşık iki katına çıkmıştır. Animasyon yapımların sinema sektörü 

içerisindeki payı %14 seviyesine, animasyon filmlerin izleyici sayısı 467,9 milyona 

ulaşmıştır.28 

Şekil 13: Global Pazar Büyüklükleri (Milyar Dolar) 

Kaynak: Global Animation Industry 2017: Strategies Trends & Opportunities 

27 Animasyon Sektörü Raporu 2017, BEBKA 
28 Global Animation Industry 2017: Strategies Trends & Opportunities 
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Animasyon film üretim sayıları incelendiğinde en fazla üretimin 110 film ile 

Japonya’da ve 109 film ile Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Animasyon üretiminde oldukça önde olan bu iki ülkeyi Fransa, Çin ve 

İspanya takip etmektedir.29 

Şekil 14: En Fazla Animasyon Film Üreten 10 Ülke (2010-2014) 

Kaynak: Mapping the Animation Industry in Europe 

2010-2014 yılları arasında animasyon filmlerinin en fazla izlendiği ülke, 178 milyon 

ile üretimdeki üstünlüğünü seyirci sayısına da yansıtan ABD olmuştur. ABD’yi 

sırasıyla 49 milyon seyirci ile Meksika, 33 milyon seyirci ile Rusya ve 31 milyon 

seyirci ile İngiltere takip etmektedir. Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinin uzun 

metrajlı animasyon filmlerine daha fazla ilgi gösterdikleri anlaşılmaktadır.30  

Şekil 15: En Fazla Animasyon İzlenen 10 Ülke (2010-2014 / Milyon) 

Kaynak: Mapping the Animation Industry in Europe 

29 Mapping the Animation Industry in Europe, Animasyon Sektörü Raporu 2017, BEBKA 
30 Mapping the Animation Industry in Europe, Animasyon Sektörü Raporu 2017, BEBKA 
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Bugüne kadar gösterime giren animasyon filmlerin sadece gişeden elde ettikleri 

gelirler, sektörün büyüklüğü hakkında önemli göstergeler ortaya koymaktadır. 

Frozen(Karlar Ülkesi) filmi 1,28 milyar dolar,  Minions(Minyonlar) filmi 1,16 milyar 

dolar,  Toy Story 3(Oyuncak Hikâyesi 3) filmi 1,06 milyar dolar gişe hasılatı elde 

etmiştir. Bu büyük gelirler animasyon sektörünün potansiyelini ve Ülkemizde de 

gelişmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Dünyada en yüksek hasılata ulaşan 10 uzun 

metrajlı animasyon filmin tamamının ABD stüdyoları tarafından üretildiği 

görülmektedir.31  

Tablo 3:En Fazla Gişe Geliri Elde Eden Animasyon Filmler 

En Fazla Gişe Geliri Elde Eden Animasyon Filmler 

Sıra Film Hasılat Yapımcı Yıl 

1 Frozen $1.279.852.693 Walt Disney 2013 

2 Minions $1.159.094.243 Universal Pictures 2015 

3 Toy Story 3 $1.063.171.911 Pixar 2010 

4 Despicaple Me 2 $970.761.885 Universal Pictures 2013 

5 Finding Nemo $936.743.261 Pixar 2003 

6 Shrek 2 $919.838.758 Dreamworks 2004 

7 Ice Age: Dawn of the Dinosaurs $886.686.817 Blue Sky Studios 2009 

8 Ice Age: Continental Drift $877.244.782 Blue Sky Studios 2012 

9 Inside Out $856.809.711 Pixar 2015 

10 Shrek the Third $798.958.162 Dreamworks 2007 

Kaynak: Box Office Mojo 

Animasyonun Kuzey Amerika’da doğuşu, Avrupa’da yaygınlaşması ve sektörden pay 

almaya çalışan Asya ülkelerinin ortaya çıkması sektörün günümüzdeki konumunu 

belirlemiştir. Animasyon pazarında küresel çapta temel oyuncular başta ABD ve 

Japonya olmak üzere, Kanada, Fransa, İngiltere ile bazı Avrupa ve Doğu Asya 

ülkeleridir32.   

Animasyon sektörünün lideri, 2 binin üzerinde film stüdyosu ve 20 milyar dolar pazar 

büyüklüğü olan ABD’dir. ABD’nin animasyon filmlerdeki pazar payı ise %95’tir. 

Avrupa’da animasyon sektöründe, aynı zamanda dünya üçüncüsü olan, Fransa ilk 

sırada yer almaktadır. Fransa’da 400’ün üzerinde animasyon stüdyosu bulunmakta, 

diğer görsel işitsel alanlarda olduğu gibi dünyanın en önemlileri olarak değerlendirilen 

31 Animasyon Sektörü Raporu 2017, BEBKA 
32 Animasyon Sektörü Raporu 2017, BEBKA 



31 

“Annecy International Animated Film Festival and Market” ve “Cartoon Forum” gibi 

festival ve fuarlar gerçekleştirilmektedir. Yine bu alanda Almanya, İngiltere ve 

İspanya 300 milyon dolarlık pazar büyüklükleri ile önde gelen ülkeler arasında yer 

almaktadır33. 

Animasyon üretim giderleri işgücü, donanım ve işletme maliyetlerinden oluşmaktadır. 

Diğer maliyet kalemlerine kıyasla işgücü maliyetlerinin toplam maliyetler içerisindeki 

payının %80’lere kadar çıkabildiği ve ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Yine bu alanda yazılım lisanslarının ve donanım maliyetlerinin 

oldukça yüksek olduğunu ifade etmek gerekir. Her geçen gün değişen teknolojiye 

uyum sağlanması, gelişmiş animasyon tekniklerinin kullanılabilmesi ve üst seviyede 

ürünler ortaya konulabilmesi için bu alana yatırım yapılması kaçınılmazdır. 

Dünyada animasyon sektörünün birçok ülkede devlet tarafından desteklendiği 

görülmektedir. Bu destekler doğrudan kamu desteği, vergi teşvikleri ve zorunlu 

doğrudan yatırımlardır.  

Tablo 4: Animasyon Sektörüne Verilen Destek Türleri 

Kaynak: Mapping the Animation Industry in Europe 

Doğrudan verilen kamu destekleri, ülkelerin genelde sinema alanında olmak üzere 

farklı alanlarda faaliyet gösteren merkezi ve bölgesel fonları tarafından 

sağlanmaktadır. Bu destekler yapım başta olmak üzere senaryo, AR-GE, dağıtım, 

tanıtım ve ihracat alanlarında verilebilmektedir. Doğrudan desteklerin yanında 

sağlanan vergi teşvikleri, maliyetlerin düşmesine katkıda bulunması açısından önemli 

33 Animasyon Sektörü Raporu 2017, BEBKA 
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bir destek olarak değerlendirilmektedir. Zorunlu doğrudan yatırımlar ise yayıncı 

kuruluşlara getirilen yerli içerik yayınlama kotası olarak ifade edilebilir.  Bu kotanın, 

yerli içerik üretimi için önemli bir pazar oluşturduğu, yerel kültürel öğelerle hazırlanan 

içeriğin izleyici kitlesine ulaştırılmasında önemli rol oynadığı görülmektedir. 

Doğrudan kamu desteği sunan ülkeler arasında Kanada, Fransa, Almanya ve Hollanda 

gibi ülkeler yer alırken, vergi teşviklerinin Kanada ve İngiltere’de, zorunlu doğrudan 

yatırımların ise Fransa, Danimarka ve İtalya’da etkin şekilde uygulandıkları 

görülmektedir34. 

1.4.2. Türkiye’de Animasyon Sektörü 

Dünyada yaşanan ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler neticesinde birçok 

sektöre hizmet veren animasyon endüstrisi ön plana çıkmış ve bu alandaki rekabetçilik 

artmıştır. Yerli ve yabancı yatırımcıları çekmek için zorlu bir rekabetin içine girilmiş, 

pazarda söz sahibi olabilmek için çeşitli teşvik sistemleri oluşturulmuştur. Ülkemizde 

teknolojik gelişmeler ve animasyona ilişkin gelişen farkındalık ile son 10 yıllık süreçte 

sektörün yeni gelişen endüstriler sınıfında yer aldığı söylenebilecektir. 2015 yılı 

itibariyle toplam büyüklüğünün 75 milyon dolar seviyesinde olduğu ve yaklaşık 1.500 

kişinin istihdam edildiği sektörde, 100’ü aşkın stüdyo faaliyet göstermektedir35. 

Ülkemizde animasyon sektöründeki talep yeterli olmamakla birlikte son yıllarda artış 

eğilimi olduğunu ifade etmek gerekir. Özellikle TRT Çocuk kanalının kurulmasıyla 

birlikte sektörde gözle görülür bir canlanma meydana gelmiş, 20’den fazla yerli 

animasyon projesi tamamlanmıştır. Ülkemizde 18 kanal çocuklara yönelik yayın 

yapmakta olup TRT Çocuk en fazla izlenen çocuk kanallarının başında gelmektedir.  

Son dönemde animasyon filmlerin yayınlandığı bir diğer önemli mecra, mobil 

cihazların da etkisiyle, “Youtube” gibi video barındırma servislerinde açılan kanallar 

olmuştur. Birçok yapım şirketi filmlerini Youtube’de açtıkları kanallarda yayınlayarak 

gelir elde etmektedir. 

34 Mapping the Animation Industry in Europe 
35 Animasyon Sektörü Raporu 2017, BEBKA 
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Sinema alanında pazara yabancı yapımlar hakim olmakla birlikte özellikle son yıllarda 

yerli uzun metraj animasyon film projelerinin üretiminin arttığı görülmektedir. 

Bugüne kadar 17’si 2009 yılı sonrasında olmak üzere 20 uzun metrajlı animasyon film 

gösterime girmiştir. 2017 yılında Türkiye’de toplam 45 animasyon filmin gösterime 

girdiği görülürken, 8,1 milyon izleyici bu filmleri tercih etmiştir.  Animasyon 

filmlerinin izlenme oranı %11,5 olmuştur. Gösterime giren 4 yerli animasyon filmi ise 

649 bin kişi izlemiştir. Burada önemli bir istatistik karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de 

yerli film izlenme oranı %56 iken, bu oran yerli animasyon filmlerde %7’dir. Bu 

bilgi animasyon sektöründeki potansiyeli ve üretim için adım atılması gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. 

Tablo 5: Türkiye'de Vizyona Giren Yerli Animasyon Filmleri (2015-2017) 

Film Yıl Yapımcı 
Yaş 

Sınıflaması 

Seyirci 

Sayısı 

Bakanlık 

Desteği 

Köstebekgiller: Perili Orman 2015 
Arzum Film, Siyah 
Martı 

Genel İzleyici 409.382 Hayır 

Kötü Kedi Şerafettin 2016 Anima İstanbul 13+, 15A 359.176 Hayır 

Fırıldak Ailesi 2017 BKM Film 7A 314.939 Hayır 

Köstebekgiller 2: Gölgenin 

Tılsımı 
2016 Arzum Film Genel İzleyici 218.438 Hayır 

Pepee: Birlik Zamanı 2017 Düşyeri Genel İzleyici 151.249 Hayır 

Doru 2017 Anibera Genel İzleyici 136.608 Hayır 

Pırdino Sürpriz Yumurta 2015 
Siyah Martı, Menassa 
Film 

Genel İzleyici 131.488 Evet 

Canım Kardeşim Benim: 

Uzaylılar mı Gelmiş? 
2016 Portakal Animation Genel İzleyici 78.891 Hayır 

Nane ile Limon: Kayıp Zaman 

Yolcusu 
2017 Siyah Martı, Cordoba Genel İzleyici 47.978 Evet 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü 

Bu noktada özellikle TRT Çocuk’un üretime önemli katkı sunduğu projelerin, bir 

kısmının Sinema Genel Müdürlüğü desteğini de alarak, beyaz perde ile buluştuğu ifade 

edilebilir. Filmlerimizin seyirci sayıları incelendiğinde yerli animasyon filmlerin 

TV’den de aldıkları güçle ilgi gördüğü, ilgili yılın en çok izlenen ilk 100 filmi arasında 

oldukları görülmektedir. 2017 yılının en çok izlenen animasyonu olan, yapımcılığını 

Disney’in gerçekleştirdiği ve 150 milyon dolar bütçeli “Moana” filmi, Ülkemizde 1,3 

milyon kişi tarafından izlenmiştir. Dolayısıyla Türkiye’deki çocuk ve genç nüfus, 

animasyon filmlerin tüm yaş gruplarına hitap edebilmesi ve %56’lık yerli film izlenme 

oranı dikkate alındığında potansiyel izleyici kitlesinin büyüklüğü ortaya çıkacaktır. 

Mütevazı büyüklükteki ekip ve bütçelerle oldukça başarılı yapımlar ortaya koyan Türk 
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animasyon sektörü uygulanacak politikalarla büyürken, kültürel ve ekonomik 

kalkınmamıza da önemli katkılar sağlayabilecektir. 

Şekil 16: Türkiye'de Animasyon Film ve Seyirci Dağılımları 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü 

Yaratıcılığa dayalı bir endüstri olan animasyon sektöründe, oyuncak ve diğer 

pazarlama kanallarının etkin olarak kullanılması da önemli bir husus olarak 

değerlendirilmelidir.  

Animasyon sektöründe, sinema sektörünün tümünde olduğu üzere, en büyük fon 

kaynağı Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 

animasyon film geliştirme dalında 2005-2017 arasında toplamda 69 projeye 1.745.000 

TL destek aktarılmıştır. Ayrıca 2015 yılında 1, 2016 yılında 4 ve 2017 yılında ise 2 

olmak üzere toplamda 7 uzun metrajlı animasyon film projesine 5.375.500 TL destek 

sağlanmıştır.  

Yine Bakanlıkça 2016 yılında hayata geçirilen GENÇDES Programı kapsamında 

animasyon film yapım projelerine destek sağlanmaktadır. “Eser Üretim Desteği” 

başlığı altında Türk tarihinin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının 

tanıtımına ve çocukların sorumlu birey olarak yetişmelerine katkı sağlayacak 

nitelikteki uzun metraj animasyon film yapım projelerine destek verilirken, “Etkinlik 

ve Proje Desteği” başlığı altında kısa metrajlı animasyon filmlere destek 
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sağlanmaktadır. GENÇDES programı kapsamında 6 uzun metraj film projesine 

5.350.000 TL ve 5 adet kısa metraj film projesine 310.000 TL destek sağlanmıştır. 

Animasyon sektörü ayrıca Ekonomi Bakanlığı’nca Döviz Kazandırıcı Hizmet 

Ticaretinin Desteklenmesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Tasarım 

Merkezleri, TÜBİTAK tarafından Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında 

desteklenebilmektedir. 

1.4.3. Animasyon Sektörüne İlişkin Tespitler 

Ülkemizde, diğer ülkeler ile kıyaslandığında, animasyon sektörü için yeterli fon ve 

teşvik mekanizmalarının olmadığı görülmektedir. Uluslararası alanda rakiplerine karşı 

pazarlama, tanıtım ve teknoloji gibi nedenlerle dezavantajlı olan Türk animasyon 

endüstrisinin, küresel pazarda güçlendirilmesini sağlayacak politika ve stratejilerin 

ivedilikle uygulanması büyük önem arz etmektedir36.  

Türk animasyon sektörünün büyümesi ve gelişmesi noktasında tespit edilen ana 

unsurlar aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 Animasyon alanında eğitim veren lisans programı sayısının artırılması, 

 Eğitimde yaratıcılık odaklı, alanlarda ihtisaslaşan ve reel sektör ile koordineli 

yürütülecek uygulamalı eğitim sisteminin benimsenmesi, 

 Proje bazlı istihdamdan sürekli istihdama geçilmesi, 

 Animasyon talebinin artırılması, 

 Tematik yayın yapan TV kanallarına %20 yerli içerik gösterim kotasının 

uygulanması, 

 Ortak yapımların gerçekleştirilmesi, 

 3D, VR gibi yeni teknolojilere yatırım yapılması, 

 Yurtiçi ve yurtdışı pazarlama ve satış stratejilerinin geliştirilmesi, 

 Satış ajansları oluşturulması, 

 Özellikle yakın bölge potansiyel pazarlara girilmesi, 

 Devlet desteklerinin artırılması, 

 Vergi indirimi ve kredilendirme sistemlerinin oluşturulması, 

 Korsanla mücadele ve telif hakları,  

 İstatistik ve alanda araştırma eksikliği 

Sektör ile ilgili tespit edilen hususlara ilişkin değerlendirme ve çözüm önerileri üçüncü 

bölümde verilecektir. 

                                                           
36 Animasyon Sektörü Raporu 2017, BEBKA 
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1.5. Dijital Oyun Sektörü 

1970’lerin başında başlayan video oyun sektörünün ortaya çıkışı 1950’li yılların 

sonuna dayanmaktadır. Oyun sektörünün temellerinin atıldığı Massachusetts 

Teknoloji Enstitüsü’nde(MIT) yazılan grafik tabanlı programlar oyun tarihinin 

başlangıcını belirleyen yazılımlar olmuştur37. 

Modern oyunların gelişiminin ilk prototipleri sırasıyla 1958 ve 1962’de ortaya çıkan 

“Tennis for Two” ve “Spacewar” oyunlarıdır. Her iki oyun da ABD’de kamu araştırma 

merkezlerinde geliştirilmiş ücretsiz oyunlar olup, sırasıyla 1971 ve 1972’de Atari 

tarafından pazara sürülen “Computer Space” ve “Pong” isimli ilk nesil salon konsol 

oyunlarının ilham kaynağı olmuştur. Atari ABD’deki ilk oyun şirketidir ve zirve 

noktasında pazarın %80’ine egemen olmuştur. ABD’den sonra dünya oyun pazarına 

giren ilk ülke 1978’de geliştirilen ikinci nesil konsol oyunu olan “Space Invaders” ile 

Japonya olmuştur38. 

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile birlikte yapılan yeni ve daha güçlü işlemciler, 

sonrasında müziğin yazılımlara dahil edilmesiyle birlikte oyunların kaliteleri önemli 

oranda yükselmiştir. Oyun konsollarının yapılması ile oyunların evlerde 

oynanabilmesi yine bu alanda yaşanan önemli gelişmelerdendir. Seksenli yıllarda 

Nintendo ve Sega gibi Japon şirketleri pazara girmiş,  ev bilgisayarlarının ortaya 

çıkmasıyla bilgisayar tabanlı oyunlar geliştirilemeye başlanmıştır. 

1990’lı yıllarda CD-ROM teknolojisi geliştikçe oyunlar CD’lerde müzik ve ses 

efektleri ile bütünleşerek tüketicilere sunulmuştur. İnternet’in icadı sonrasında online 

oyun pazarı açılmış, sektörde önemli bir devrim yaşanmıştır. 2000’li yıllarda 

yerelleşme öne çıkmış,  küçük ölçekteki şirketler pazara girerek oyun endüstrisinde 

yer edinmişlerdir. 

Bilgi teknolojileriyle paralel bir şekilde ilerleme kaydeden dijital oyun sektörü, zaman 

içerisinde kategorilere ayrılmış, sürekli geliştirilen grafik ara yüzleriyle oyuncularda 

bir sinema filmi hissiyatı yaratmaya başlanmıştır. Oynanabilirlik unsuru ön plana 

37 https://onlineoyuntarihi.wordpress.com/ 
38 Ankara Kalkınma Ajansı, Dijital Oyun Sektörü, 2016 
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çıkarılarak oyuncuların taleplerine ve isteklerine yanıt vermeye başlayan sektör; özgün 

içeriklerle her geçen gün daha fazla insanın ilgisini çekmektedir39. 

Dijital oyun sektörü yazılım, donanım, çevrimiçi platform sağlayıcılar, oyun 

geliştiricileri, yayımcılar, interaktif medya araçları ve bilgi iletişim teknolojileri gibi 

büyük bir ekosistem içerisinde ele alınması gereken bir yaratıcı endüstri koludur. 

Dijital oyunlar değer zincirinin başından sonuna kadar çok farklı sektörlerden beslenen 

ve sonuç olarak ekonomi içerisindeki payı da oldukça önemli bir sektördür. 

1.5.1. Dünyada Oyun Sektörü 

Görsel hizmetler sektörünün en hızlı gelişim gösteren bileşenlerinden birisi oyun 

sektörüdür. Oyun sektörü son beş yıl içerisinde %56’lık büyüme ile 2012 yılında 70 

milyar dolar seviyelerinde olan sektörel büyüklüğünü 2017 yılında 109 milyar dolara 

yükseltmiştir40.  

Şekil 17: Yıllar İtibariyle Oyun Pazarı Büyüklükleri (Milyar Dolar) 

Kaynak: Newzoo’s 2017 Global Games Market Report 

Pazar büyüklüklerinin bölgesel dağılımına bakıldığında en büyük payın 51,2 milyar 

dolar ile Asya-Pasifik bölgesine ait olduğu, onu sırayla 27 milyar dolar ile Kuzey 

Amerika’nın, 22,2 milyar dolar ile Avrupa’nın, 4,4 milyar dolar ile Latin Amerika’nın 

ve 4 milyar dolar ile ülkemizin de yer aldığı MENA bölgesinin takip ettiği 

görülmektedir. 2016 yılında, %20,1’lik oran ile en yüksek büyümeye sahip bölgesel 

pazar Latin Amerika olmuştur41. 

39 Ankara Kalkınma Ajansı, Dijital Oyun Sektörü, 2016 
40 Newzoo’s 2017 Global Games Market Report 

41 Newzoo’s 2017 Global Games Market Report 
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Şekil 18: Oyun Platform Pazar Büyüklükleri (Milyar Dolar) 

Kaynak: Newzoo’s 2017 Global Games Market Report 

Oyunlar konsol, tablet, akıllı telefon, tarayıcı oyunları ve kutulu/indirilebilir 

platformlar şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Oyun platformlarına göre pazar payları 

incelendiğinde en büyük payın %32’lik oranla akıllı telefon oyunlarında olduğu ve 

bunu sırasıyla %31’lik oranla konsol, %23’lük oranla kutulu/indirilebilir, %10’luk 

oranla tablet, %4’lük oranla tarayıcı oyunlarının takip ettiği görülmektedir42.  

Bu noktada gelişen cep telefonu ve tablet teknolojisi ile oyun sektöründe mobil 

oyunların sektör lideri olduğu ifade edilebilir. Her bir platform kendi içerisinde farklı 

dinamiklere sahip olup kullanıcı kitlesi, geliştirme maliyetleri ve pazarlama olanakları 

açısından farklılıklara sahiptir. Mobil oyun platformları çok daha yeni olmasına 

rağmen büyüme eğilimi kullanım kolaylığına bağlı olarak hızla artmaktadır. Mobil 

oyunların bu denli hızlı büyümesinin ardında kullanım kolaylığı ve telefon ya da tablet 

dışında ek bir donanım gerekmemesi gibi nedenler yatmaktadır. Ayrıca oyun 

geliştirme ve pazarlama olanaklarının PC ve konsola göre çok daha kolay olması da 

etkenlerden arasındadır43. 

42 Newzoo’s 2017 Global Games Market Report 
43 Dijital Oyun Sektör Raporu, Ankara Kalkınma Ajansı, 2016 
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Şekil 19: En Fazla Oyun Geliri Elde Eden 10 Ülke (Milyon Dolar) 

Kaynak: Newzoo’s 2017 Global Games Market Report 

Pazar payları yanında bu pazarı oluşturan oyuncular da bölgelerin potansiyelleri 

hakkında önemli bilgiler vermektedir. Asya Pasifik ülkelerinin pazar payının yanında 

en yakın rakibinin sekiz katı 1,1 milyar oyuncu sayısı ile dünyada lider konumda 

oldukları görülmektedir.  

Dijital oyun sektöründeki kullanıcı profilleri incelendiğinde toplam oyuncu kitlesinin 

büyük bölümünün 16-24 ve 25-34 yaş aralığında yer aldığı görülmektedir. Diğer 

taraftan dikkat çeken başka bir husus ise 2020 yılı öngörüsünde yüzdesel olarak en 

büyük artışın 55 yaş üzeri profilde olduğudur. Bu da bir anlamda oyun sektörü 

pazarında yeni bir odak alanın oluşmaya başladığının göstergesi olarak 

yorumlanabilecektir.44 

Türkiye’de Oyun Sektörü 

Dünya’da yaşanan teknolojik gelişime bağlı olarak Türkiye’de de hızlı bir gelişim ve 

dönüşüm görülmektedir. Yeni teknolojiler gündelik hayatın her alanına nüfuz etmiş,  

insanların yaşam tarzını, zaman geçirme ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmiştir. Post 

modern dönem toplumsal hayatın birçok alışkanlığını ve yaşam biçimini değiştirdiği 

gibi, bilgiyi üreten, kullanan ve saklayan elektronik cihazları ve bilgisayarları günlük 

44 Dijital Oyun Sektör Raporu, Ankara Kalkınma Ajansı, 2016 
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hayatın vazgeçilmez birer parçası haline getirmiştir45. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi 

ile oyun sektörü de hızla gelişmektedir. Özellikle akıllı telefonların gelişimi ve 

yaygınlaşması oyun sektörünün büyümesine önemli katkı sağlamaktadır.  

Türkiye 2017 yılında 774 milyon dolar pazar büyüklüğü ile dünyada 18’inci sırada yer 

almıştır46. Ülkemizde 21,8 milyon oyuncu, 60’ın üzerinde oyun geliştirici şirket ve 

birçok bağımsız geliştirici bulunmaktadır. Yine ülke genelinde 20 binin üzerinde 

internet ve oyun kafe yer almaktadır47. Tüm bu veriler Türkiye’nin genç ve dinamik 

nüfusu ile oyun sektöründe hem üretim hem de tüketim açısından önemli bir 

potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Oyunlara talep artmakta, buna bağlı olarak 

Türk oyun geliştiricilerinin ve yerli oyunların sayısı da her geçen gün artmaktadır. 

Türkiye, dünya genelinde yapılan araştırmalarda yer aldığı MENA bölgesinde 774 

milyon dolarlık pazar büyüklüğü ile ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizi Suudi 

Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır takip etmektedir.  

Şekil 20: MENA Bölgesi Pazar Büyüklükleri 

Kaynak: Newzoo’s 2017 Global Games Market Report 

45 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/68588 
46 Newzoo’s 2017 Global Games Market Report 
47 Dijital Oyun Sektör Raporu, Ankara Kalkınma Ajansı, 2016 
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Geliştirilen oyunların büyük bir çoğunluğu ihraç edilmektedir. Sektöre yeni giren 

bireysel geliştiriciler ve şirketler için özelikle sosyal ve mobil oyunlar kolaylık 

sağlamakta ve bu geliştiriciler pazardan pay alabilmektedir. Gerçekleştirilen yüksek 

ihracat tutarları, lojistik ve dağıtım maliyetlerinin olmaması, yatırım geri dönüş 

oranlarının yüksek olması ve pazarın her geçen gün büyümesi gibi etmenlerle sektöre 

olan ilgi artmaktadır. Türkiye’de şu an 60 kadar geliştirici şirket ve çok sayıda 

bağımsız geliştirici bulunmaktadır. 

Gartner Oyun Sektörü Araştırması Raporuna göre Türkiye’deki oyuncuların 11,4 

milyonu dijital oyunlara harcama yapmaktadır. Günde 39 milyon saat oyun oynandığı 

tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, Türkiye oyuncu başına 38,4 oyun oturumu 

süresiyle sosyal oyun kategorisinde dünya birincisi konumundadır.  

Bu noktada oyun oynama süreleri ve oturum alanlarındaki üstünlüğümüzün üretim ve 

satış alanlarına yansımadığı görülmektedir. Son dönemde oyun ihracatında artış 

olsa da oyun pazarı içerisinde Türk geliştiricilerinin payının %5 düzeyinde 

kaldığı görülmektedir. Dünya çapında büyük bir sektöre dönüşen oyun 

endüstrisinden Ülkemiz potansiyeli doğrultusunda pay almak için stratejilerin ve 

politikaların ortaya konulması gerekmektedir.    

Dünyanın birçok ülkesi katma değeri çok yüksek, sermayesi fikir ve işgücü olan oyun 

sektörünü stratejik bir alan olarak değerlendirmiş, destek ve teşvik sistemleri 

oluşturmuştur. 

Avrupa Birliği ülkelerine göz attığımızda sektöre çeşitli alanlarda destekler verildiği 

görülmektedir. Tablo 6’da görüldüğü üzere dijital oyun sektörüne proje, yatırım, şirket 

finansmanı ve vergi teşvikleri yoluyla destek sağlandığı görülmektedir48. 

48 Games Funding Guide, Creative Europe, 2016 
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Tablo 6: Avrupa Birliği Ülkelerinde Oyun Destekleri 

Oyun Proje 

Fonları 

Oyun Yatırım 

Şirketleri 

Oyun Şirketlerine 

Yönelik Finans 

Hizmetleri 

Oyunlar için 

Finans 

Araçları 

Ulusal ve Bölgesel 

Kamu Fonları 

Oyun Şirketleri 

için Kamu Fonları 

Gelir Toplama ve 

Dağıtımı 

Vergi Kredisi 

Oyun Desteklerini 

İçeren Teknoloji 

Fonları 

Oyunlar için 

Girişim Sermayesi 

Fonları 

Vergi İndirimi 

Oyun Desteklerini 

İçeren Transmedya 

Fonları 

Melek Yatırımcılar 

Kitlesel Fonlama 

(Crowdfunding) 

Girişim Sermayesi 

Fonları 

Kaynak: Games Funding Guide, Creative Europe, 2016 

Türkiye’de oyun firmaları geliştirme faaliyetlerini genellikle 4691 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca oluşturulan teknoloji geliştirme bölgelerinde 

sürdürmektedir. Bu bölgelerdeki firmalara gelir ve kurumlar vergisi, AR-GE 

personeline gelir vergisi ve KDV muafiyeti ile sigorta prim desteği gibi teşvikler 

sağlanabilmektedir. 

Son dönemde genel olarak görsel hizmetler sektörüne dönük farkındalığın artmasıyla 

birlikte doğrudan oyun sektörüne yönelik destek mekanizmaları da hayata geçirilmeye 

başlanmıştır.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen GENÇDES programı 

kapsamında çocukların sorumlu birey olarak yetişmelerine katkı sağlayacak içeriğe 

sahip oyunlar desteklenmeye başlamıştır. Bakanlıkça 2017 yılında 10 projeye 

2.295.000,00 ₺ destek aktarılmıştır. 

Oyun sektörüne destek aktaran diğer bir kamu kurumu ise Kalkınma Ajanslarıdır. 

Kalkınma Ajansları; yenilikçi uygulamalar, ileri teknolojilerin desteklenmesi gibi 

oyun sektöründeki firmaların da yararlanabileceği alanlarda destekler sağlamaktadır. 

KOSGEB, Yeni Girişimci Desteği kapsamında belli şartları sağlayan işletmelere geri 

ödemeli ve geri ödemesiz olacak şekilde maddi destekler sağlamaktadır. TÜBİTAK, 

1512-Teknogirişim Sermaye Destek Programı’ndan oyun geliştiriciler de 

faydalanabilmektedir.  
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Ayrıca Ekonomi Bakanlığı, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi 

kapsamında oyun başına %50 oranında ve 200 bin dolara kadar destek 

verilebilmektedir49.  

1.5.2. Türkiye’de Oyun Sektörüne Yönelik Tespitler 

Oyun geliştirme, yaratıcılık ve işgücünü odaklı yapısıyla sağladığı katma değer 

oldukça yüksek olan bir sektördür. Bu bağlamda Türkiye genç nüfusu, teknolojiye olan 

yatkınlığı, girişimci ruhuyla hâlihazırda 774 milyon dolar ile dünya oyun pazarı 

içerisinde %5 düzeyinde olan payını büyütmeli, sektörün istihdama katkısını artıracak 

ve ihracata dayalı politikalar geliştirmelidir. Oyun sektörü önümüzdeki dönemde 

sadece ekonomik değil kültürel ve milli değerleri merkeze alacak üretim yapısıyla 

çocuk ve gençlerimizin dolayısıyla ülkemizin kültürel kalkınmasına da önemli katkılar 

sağlayacak bir alan olarak karşımızda durmaktadır. 

Türk oyun sektörünün büyümesi ve gelişmesi noktasında tespit edilen ana unsurlar 

aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 

 Genç nüfus, oyuncu sayısı, bireysel geliştirici potansiyeli gibi avantajların iyi 

değerlendirilmesi, 

 Nitelikli işgücünün geliştirilmesi, 

 Oyun alanında eğitim veren lisans programlarının açılması, 

 Eğitimde yaratıcılık odaklı, alanlarda ihtisaslaşan ve uygulamalı sistemin 

benimsenmesi, 

 Devlet destekleri ile özel fonların geliştirilmesi, 

 Fiziksel ve teknik altyapının geliştirilmesi, 

 Ortak projelerin geliştirilmesi ve bilgi birikim aktarımı sağlanması, 

 Pazarlama ve satış faaliyetlerinin geliştirilmesi,  

 Yenilikçi eğilimlerin takip edileceği kuluçka merkezlerinin geliştirilmesi ve 

çeşitlendirilmesi 

 

Sektör ile ilgili tespit edilen hususlara ilişkin değerlendirme ve çözüm önerileri üçüncü 

bölümde verilecektir. 

                                                           
49 Dijital Oyun Sektör Raporu, Ankara Kalkınma Ajansı, 2016 
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1.6. Reklam Sektörü 

Reklamcılık sektörü, yaratıcı kültürel endüstriler içerinde ekonomik büyüklüğü en 

fazla olan alandır. Üretilen ürünü tüketicilere en iyi şekilde tanıtmak ve onları bu 

ürünlere sahip olma konusunda ikna etme süreçlerinde “yaratıcılık” becerisi öne 

çıkmaktadır. 

Reklam daha çok bireylerin istenilen bir konuda firmaların istedikleri sonuca 

varmaları için düzenlenen bir uygulamadır. Reklamın diğer amacı ise kişilerin 

içselleştirdiği bu fikirler ışığında onlara pazarlanmaya çalışılan mal ve hizmetleri satın 

almalarıdır.50 

Günümüzde en önemli tanıtım mecralarından birisi olan reklam sektörü oldukça eski 

bir geçmişe sahiptir. Sanayileşme hareketi ile birlikte ekonomik alanda reklam 

gelişmeye başlamıştır. Ancak piyasanın genişliği ve alıcıların psikolojik durumları 

dikkate alınmadığından devrin başlıca reklam araçları olan duvar resimleri, günlük 

gazeteler ve afişler teknik yönden zayıf kalmıştır. Daha sonraları psikolojik alanda 

güdüleme araçlarının bulunması ve piyasadaki tüketici davranışlarının değişik 

araçlarla etkilenmesi ve bu etkilerin ölçülebilmesi reklamcılığın gelişmesini sağlayan 

unsurlardan olmuştur.51 

Günümüzde ekonominin ve teknolojinin baş döndürücü gelişimi sonucu aynı mal veya 

hizmeti üreten firmaların piyasaya sunduğu ürünlerin çeşitlenmesi ve rakip markalara 

üstünlük kurma gerekliliği firmaları kitlelere bilgi vermeye zorlamaktadır. 

Üretici ile tüketici arasındaki fiziki uzaklığın arttığı, kişisel ve doğrudan ilişkinin 

kaybolduğu günümüz piyasasında artan rekabet, reklamı bir iletişim aracı olarak 

vazgeçilmez bir uygulama haline getirmiştir. 

Reklam sektörünün temel bileşenleri şu şekilde özetlenebilecektir. 

50 Gürgen H., (1996). “Reklama Nasıl Bakalım”, Yeni Türkiye, 2(11), 434. 
51 “Reklamcılık Sektör Profili”, İstanbul Ticaret Odası, 2004. 
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Şekil 21: Reklam Sektörü Bileşenleri   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Gürgen H., (1996). “Reklama Nasıl Bakalım”, Yeni Türkiye, 2(11), 434 

1.6.1. Dünya’da Reklam Sektörü 

Dünya genelinde reklam harcamalarının istikrarlı bir şekilde arttığı ve 2017'de reklam 

harcamalarının yaklaşık 550 milyar ABD Doları'na ulaştığı görülmektedir. Kuzey 

Amerika reklam harcamaları bakımından lider konumda yer alırken Asya ve Batı 

Avrupa bölgeleri en fazla reklam harcaması gerçekleştiren ikinci ve üçüncü bölgeler 

olarak öne çıkmaktadırlar. Orta Doğu ve Afrika'nın yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa 

bölgeleri reklam harcamalarının düşük olduğu bölgeler olarak göze çarpmaktadır.52 

                                                           
52 https://www.statista.com/topics/990/global-advertising-market/ 
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Şekil 22: Yıllık Küresel Reklam Harcamaları (Milyar Dolar) 

Kaynak: https://www.statista.com/topics/990/global-advertising-market/ 

Dünyanın en büyük reklam pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri’nin, reklamlara 

2017’de 200 milyar dolar harcama yaptığı görülmektedir. Sıralamada ikinci sırada yer 

alan Çin’de ise 100 milyar dolar reklam harcaması yapılmıştır. Amerikan tüketim 

malları şirketi Procter & Gamble, reklamlar için 10 milyar ABD doları harcayarak 

dünya çapında en fazla reklam harcaması yapan şirket olmuştur. Diğer büyük reklam 

verenler ise sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü olmak üzere Hollanda-İngiliz 

Unilever, Fransız L'Oréal ve Alman Volkswagen şirketleridir.53 

Her geçen gün büyümekte olan reklamcılık sektörü mecraları arasında, gelişen ve 

değişen teknolojiye bağlı olarak dönüşümler yaşanmaktadır. Sektörün lideri olan TV 

reklamları yerini masaüstü ve mobil reklamların da dahil olduğu dijital reklamlara 

bırakmıştır. Mobil reklamlar için 2015 yılında 64,25 milyar dolar harcanırken bu 

alandaki harcamalar 2014’e göre %60 artış göstermiştir. Sosyal medya, arama 

motorları ve kullanıcı odaklı reklamlar yükselişteyken, TV ve basılı yayın reklamları 

bu alanda düşüşte olan mecralar olarak karşımıza çıkmaktadır54. 

53 https://www.statista.com/topics/990/global-advertising-market/ 
54 https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2015/09/28/trends-in-global-advertising-industry-

winners-and-losers-part-1/#2cf4301950ac 
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Şekil 23: Mecra Bazında Küresel Reklam Harcamaları 

Kaynak: https://www.statista.com/topics/990/global-advertising-market/ 

Geniş kitlelerin internet kullanmaya başlaması, mobil cihazların yaygınlaşması dijital 

reklamların toplam reklam harcamaları içindeki payını hızla artırmıştır55. İsveç, 

İngiltere gibi ülkelerde dijital reklam harcamaları, televizyon harcamalarının üzerine 

çıkmış, Türkiye’de de dijital reklamların payı %30’lar seviyesine yükselmiştir. Online 

reklamların toplam reklam harcamalarından artan oranda pay almasının nedenleri  

 Dijital reklamlarda dar kitle hedeflemesi yapılabilmesi,

 Kullanıcıların markayla etkileşim kurabilmesi,

 Şirketlerin kullanıcıları izleyerek tüketici tercihlerine göre reklam

verebilmeleri,

 Dijital reklamların izlenme ve tıklanma ölçümlerinin hızlı, etkin ve doğru

yapılabilmesi

olarak sayılabilecektir. 

Dünyada yapılan bütün dijital reklam harcamalarından en büyük payı alan Google ve 

Facebook dijital reklam sektörünün daha hızlı büyümesi adına adımlar atmaktadır. Bu 

kapsamda, Türkiye’de ve dünyada iletişim çevrelerinde bu mecranın ne kadar etkili 

olduğuna yönelik haber ve araştırmalar yayınlanmaktadır.  

2017 yılında ülkeler bazında reklam yatırımlarının gayri safi yıllık harcamalara oranı 

dünyada ortalama binde 75 civarında seyrederken, Türkiye'de yaklaşık binde 30-35 

55 RATEM, Türkiye Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu, 2017 

https://www.statista.com/topics/990/global-advertising-market/
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oranında gerçekleşmiştir.56 Kişi başına düşen reklam harcamalarına baktığımızda 

Kuzey Amerika’nın 2016 yılında 613 dolar ile açık ara önde olduğu görülmektedir. Bu 

tutar Batı Avrupa’da 273, Asya Pasifik bölgesinde 57 dolar olmuştur. Dünya 

ortalaması 83 dolar iken, Ülkemizde kişi başı reklam harcaması 30 dolardır57. 

Şekil 24: Kişi Başı Reklam Harcamaları (Dolar) 

Kaynak: RATEM, Türkiye Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu, 2017 

1.6.2. Türkiye’de Reklamcılık Sektörü 

Türkiye ’de basılı alandaki ilk reklamlar gazetelerde yer alan satılık ev, arsa, kitap ve 

benzeri ilanlardır. 1909 ’da İlancılık Şirketi kurulmuş, 1950’lerin ikinci yarısında 

radyo reklamcılığına geçilmiştir.58 Televizyon reklamları ise, 1970 yılında 

televizyonun gelir elde etmesi amacıyla planlamaya alınmıştır. Ancak gerçek anlamda 

reklam yayınlarının özel kanalların kurulmasıyla başladığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Türkiye’de reklamcılık sektörü; yerel reklam ajanslarının küresel dünya 

şirketleri ile işbirliği sonrasında büyük gelişim göstermiştir59. 

Türkiye'de reklamcılık, son yıllarda gerek harcanan para gerekse nitelik olarak çok 

hızlı bir gelişme göstermiştir. Reklam pazarı reel olarak her yıl %10-20 oranında 

56 http://www.bookup.com.tr/tr/reklam-yatirim-verileri/32/2  
57 RATEM, Türkiye Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu, 2017 
58 “Reklamcılık Sektör Profili”, İstanbul Ticaret Odası, 2004. 
59 “Reklamcılık Sektör Profili”, İstanbul Ticaret Odası, 2004. 
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büyümüş, sektörün yapısı küresel pazarın ilgisini çekecek nitelikte şekillenmiş ve etkin 

tanıtım ürünleri ortaya çıkarmıştır.  

Oluşan rekabet ortamı yerli üreticilerde reklamın gerekliliği inancını doğurmuş, aynı 

zamanda sağlıklı medya planlama ihtiyacı, medya verilerinin derlenmesi ve kullanımı 

gibi bilimsel yöntemleri de beraberinde getirmiştir. Reklamın etkinliğinin 

ölçülmesinde çağdaş yöntemlerin daha fazla uygulandığı bir aşamaya gelinen 

Türkiye’de, söz konusu gelişmeler reklam ajanslarının yapılanmalarında da benzer 

sonuçlar yaratmıştır.60  

Bugün Türk reklamcılık sektörü her yıl düzenli olarak büyüme gösteren önemli bir 

yaratıcı endüstri bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Reklamcılar Derneği’nin, 

verilerine göre; 2016’da reklam yatırımları dünya çapında yaklaşık %6 büyürken 

Türkiye’de 2015’e kıyasla %10,96 artış göstererek 7,1 milyar TL’yi bulmuştur. 

Yatırımlarda %51,2’lik oranla televizyon mecrası en büyük paya sahip olurken %24 

ile dijital mecralar ikinci, basın reklam yatırımları da %14,8 ile üçüncü sıraya 

yerleşmiştir. Dijital mecralar dünyadaki eğilime benzer şekilde yılı %16,9’luk 

büyümeyle kapatmışlardır61. 

Şekil 25: Türkiye Reklam Harcamaları (Milyon TL) 

Kaynak: RATEM, Türkiye Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu, 2017 

60 “Reklamcılık Sektör Profili”, İstanbul Ticaret Odası, 2004. 
61 http://rd.org.tr/medya-yatirimlari-2016-son.html 
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Türkiye reklam pazarındaki büyüme hızı, küresel yatırımların üç katına yakın bir 

oranda gerçekleşmiştir. 2016 yılında küresel büyüme %4,4 iken Türkiye’de büyüme 

%11 olmuştur. 2016’da yazılı basındaki küçülme küresel gerilemenin gerisinde 

gerçekleşmiş, dijital mecrada yapılan reklam yatırımlarındaki artış, dünyadaki oranı 

yakalamıştır. Televizyon 2013’ten bu yana en yüksek artış oranına ulaşmış (%12,5), 

Radyo ise %21,6 ile rekor sayılabilecek büyüme oranı elde etmiştir62. 

Yatırım verilerine göre televizyon reklamlarına yapılan yatırım toplam 3,6 milyar TL 

olurken; dijital mecra reklam yatırımları 1,7 milyar TL’yi, basın reklam yatırımı ise 

%2,3 gerileyerek 1 milyar TL’yi bulmuştur. Reklam yatırımlarından en çok pay alan 

ilk üç sektör ise sırasıyla inşaat, otomotiv ve iletişim sektörleri olmuştur. 

Gazete ve dergi reklamlarına olan ilgi azalırken, dijital ortamda dinlenilmeye başlanan 

radyo reklamları %21,5’lik artışla yılı en yüksek büyüme ile kapatan mecra olmuştur. 

Küresel bazda kişi başı ortalama reklam harcamaları 2016 yılında %7,6 artarak 83 

dolar olurken, Türkiye’de bu tutar 30 dolar olmuştur. Ülkemizde kişi başı reklam 

harcaması TL bazında %4,6 oranında artarken, dolar bazında %6,2 gerilemiştir63. 

Reklamcılık sektörü 15,1 milyar TL ile Türkiye toplam GSYH’sinin %0,87’sini 

oluşturmaktadır. Türkiye’de dijital reklam yatırımlarının 2015’te ekonomiye doğrudan 

ve dolaylı katkısı 27,5 milyar TL ile %1,4’tür. Dijital reklam yatırımlarının 2015’te 

istihdama doğrudan ve dolaylı katkısı 1,26 milyon kişi olmuştur. Türkiye’deki dijital 

reklam yatırımlarındaki %1’lik büyümenin, milli geliri 450 milyon TL büyüten bir 

etkiye sahip olduğu, 1 TL’lik dijital reklam yatırımının, milli gelire 17,2 TL olarak 

yansıdığını görülmektedir64. 

Reklam sektörünün ekonomide oynadığı rol, GSYH’ye doğrudan etkide bulunan 

faktörler ve hedef kitle üzerindeki etkileri aşağıdaki gibi verilebilir. 

62 RATEM, Türkiye Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu, 2017 
63 RATEM, Türkiye Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu, 2017 
64 IAB Turkey, Dijital Reklamın Ekonomiye Etkisi, 2017 
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Şekil 26: Reklam Sektörü ve GSYH’ye Katkısı 

Kaynak: IAB Turkey, Dijital Reklamın Ekonomiye Etkisi, 2017 

1.6.3. Reklam Sektörüne İlişkin Tespitler 

Dijital ya da geleneksel medya kanalları ile reklamcılık günümüzde ekonomiye farklı 

açılardan katkıda bulunmaktadır. Medya ve dijital sektörleri fonlayan temel kaynak 

olan reklam, endüstrilerin gelişimine katkı sağlarken değer yaratıcı bir rol 

oynamaktadır. 

Reklamcılığın, istihdama ve ekonomik çıktıya doğrudan etkilerinin yanı sıra 

etkileşimde olduğu sektörler nedeniyle dolaylı etkileri de oldukça önemlidir. Bu 

alanda Ülkemizde TV mecrası ilk sıradaki yerini korumakla beraber giderek 

yaygınlaşmakta olan dijital reklamcılığın öne çıktığı görülmektedir.  

Türkiye’de reklamcılık sektöründe farkındalığın artırılması, yaratıcılığı yüksek 

nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, teknolojik değişimlere uyum sağlayacak düzenlemelerin 

yapılması ve ihracata yönelim gibi çalışmalarla önümüzdeki dönemde hızlı bir gelişim 

gösterebileceği, uluslararası arenada öne çıkan pazarlardan birisi olabileceği 

değerlendirilmektedir.  
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Türk reklamcılık sektörünün büyümesi ve gelişmesi noktasında tespit edilen ana 

unsurlar aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 Yaratıcı ve nitelikli işgücü oluşturulması,

 Teknoloji ve kişisel ilgi alanı odaklı dijital reklamlara yönelim,

 Yenilikçi yaklaşımların takip edilmesi,

 Reklam bilincinin ve harcamalarının artırılması,

 Yeni finans modellerinin oluşturulması,

 Yurtdışı pazarlarda üretim

Sektör ile ilgili tespit edilen hususlara ilişkin değerlendirme ve çözüm önerileri üçüncü 

bölümde verilmektedir. 
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2. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

Çok yönlü bir kavram olan kalkınma, genel olarak üretim ve kişi başına gelirin artması 

ile birlikte toplumsal-kültürel yapının yenileşmesi, kalkınma planlaması ise belirli bir 

dönemde toplumun ulaşmak istediği sosyo-ekonomik amaçlara ve belirlenmiş 

hedeflere varmak için kaynakların yönetilmesi olarak tanımlanabilir.65 

Yaratıcı Kültürel Endüstriler (YKE) içerisinde özelikle görsel hizmetler, düşük 

maliyetle yüksek katma değer yaratması, tüketim talebi oluşturarak yeni iş kolları 

oluşmasına ve istihdama olan etkisi bakımından kalkınmada çok önemli endüstriler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Görsel hizmetlerin kültürel tanıtım, turizm, ihracat, 

istihdam ve teknoloji alanlarına sağladığı katkı, kültürel ve ekonomik kalkınmamızda 

stratejik hedeflere ulaşmak için etkin olarak kullanılması gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Kalkınmada önemli bir gösterge de işgücü verimliliğidir. Avrupa Birliği 

ülkelerine baktığımızda yaratıcı endüstrilerdeki verimlilik düzeyinin ortalama 

verimlilik düzeyinin üzerinde olduğu görülmektedir. Türkiye’de verimlilik hızında ve 

verimlilik düzeyinde daha ileri noktaları yakalayabilmek için teknolojik değişim ve 

nitelikli işgücü alanlarında yaratıcı kültürel endüstrileri merkeze alan politikalar 

hayata geçirilmelidir.66  

Görsel hizmetler sektörü Türkiye’nin 2023 vizyonuna ve sürdürülebilir 

kalkınmaya önemli katkılar sağlayabilecek konumda olup,  Ülkemizin bu 

alandaki potansiyelini henüz yeterince değerlendiremediği görülmektedir. Hali 

hazırda özellikle dizi film, sinema ve oyun başta olmak üzere görsel hizmetler 

alanlarında yakalanan üretim ve ihracat verileri çok daha yukarıya taşınabilir. Bu 

noktada küresel pazar büyüklükleri de dikkate alındığında görsel hizmetler alanında 

ihracatın 2023 yılında 1,5 milyar dolara ulaşması, GSYH’ye ve istihdama önemli 

katkı sağlanması mümkün görünmektedir. 

Günümüzde kalkınmayla olan ilişkisi kültürü, ülke politikalarının merkezine 

yerleştirmektedir. Kültürün, kalkınmanın temel yapı taşlarından biri olduğundan 

hareketle endüstrinin ekonomik yönünü kullanabilen ülkeler, kendi kültürel 

                                                           
65 Ortakcı, Altuğ (2017). Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Kültür ve Kültürün Korunması Üzerine Bir 

İnceleme, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 10, Sayı 2, Aralık 2017, ss.1725-1758 
66 Balkan D., Suiçmez H., “Türkiye ve Dünyada İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırmalı Analizi”, 

Verimlilik Dergisi, Sayı 1, 2017 
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değerlerini dünyaya açabilmekte, değerlerini tanıtabilmektedir. Kalkınmanın çok 

yönlü yapısı değerlendirildiğinde ekonomik olduğu kadar toplumsal ve kültürel 

hayatın geliştirilmesine de ihtiyaç duyulduğu açıktır.67 Bu noktada kültürel alanda 

korumacılığın ve yerel değerlerimizi içeren sürdürülebilir üretimin sağlanması, 

çeşitliliğin korunması önem arz etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir 

husus sosyal içermeci politikaların izlenmesi, kültür sanat etkinliklerinin tüm 

kesimlerce erişilebilir kılınmasıdır. Bu sayede yakalanacak kültürel gelişim toplumsal 

kalkınmaya önemli katkılar sağlayacaktır.  

Ülkemizde 1963 yılından bu yana on adet “Beş Yıllık Kalkınma Planı” hazırlanmıştır. 

Türkiye’nin sosyal ve kültürel alanlar da dâhil olmak üzere gerçekleştirmeyi planladığı 

büyüme hedeflerini ortaya koyduğu beş yıllık kalkınma planlarının büyük 

çoğunluğunda kültür ve kültürün korunması ile gelecek kuşaklara aktarılması 

hususunun ele alındığı görülmektedir.   

Hâlihazırda yürürlükte olan “Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı”, sürdürülebilir 

kalkınma odaklı bir yaklaşım göstererek kültürün korunması esasını benimsemiştir. 

10’uncu Kalkınma Planı, ilk defa yaratıcı kültürel endüstrileri, özellikle görsel 

hizmetler alanını, geliştirecek şekilde politikalar ortaya koymuştur. Kültür endüstrisi 

başlığı altında sinema, dizi ve animasyon sektörlerine değinilerek bu alanların 

ekonomik etkisinin yanında kültürel kimliğimizin bu mecralarda yer alması gerekliliği 

ifade edilmiştir. 

Bu noktada küresel çapta trilyon dolarlarla ifade edilen sektörel büyüklüğe ulaşan,  

sanat, kültür, iş ve teknoloji alanlarını bünyesinde birleştiren, ülkelerin kültürleri 

hakkındaki önyargıları ortadan kaldırma ve milli menfaatlerini gözeterek diğer 

ulusların sempatisini kazanmasını sağlayan kültürel diplomasi gücü ile görsel 

hizmetler sektörünün 2018-2023 yıllarında yürürlükte olacak 11’inci Kalkınma Planı 

kapsamında detaylıca irdelenmesi ve uygulanabilir politikaların oluşturulması 

Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda büyük önem arz etmektedir.  

67 Ortakcı, Altuğ (2017). Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Kültür ve Kültürün Korunması Üzerine Bir 

İnceleme, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 10, Sayı 2, Aralık 2017, ss.1725-1758 
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Görsel Hizmetler Sektöründe Genel Hedefler 

 

Bu çalışma kapsamında irdelenen yaratıcı kültürel endüstrilerden görsel hizmetler 

sektörüne ilişkin hedefler aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.  

 

1. Stratejik plan ve hedeflerin oluşturulması 

2. Kültürel değerlerimizi içeren eserlerin üretilmesi 

3. Sürdürülebilir ve nitelikli üretimin sağlanması 

4. Sektördeki ihracat hacminin 2023 yılında 1,5 milyar dolara ulaşması 

5. Görsel hizmetler sektöründeki kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere 

aktarılması 

6. Görsel hizmetler sektörünün yumuşak güç olarak etkin şekilde kullanılması 

7. Destek ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi 

8. Eğitimde yaratıcılığı merkeze alan uygulamalı sistemin benimsenmesi 

9. Nitelikli işgücünün geliştirilmesi  

10. AR-GE ve altyapı yatırımlarının artırılması ve teşvik edilmesi 

11. Pazarlama ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi  

12. Alana ilişkin istatistik üretilmesi 

13. Uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi 

14. Korsanla mücadele ve telif haklarının korunması 

15. Gelir artırımı ve yeni finans kaynakları oluşturulması 

16. Kamu kurumları ve özel sektör arasında koordinasyon sağlanması  

 

Çalışmanın bu bölümünde sektörel bazlı tespitler, hedefler ve açıklamalara yer 

verilerek bu alanda yapılması gerekenler başlıklar halinde belirtilecektir.  

 

2.1. Sinema Sektörü 

Günümüzde sinema sektörünün küresel büyüklüğü milyarlarca dolarla ifade edilen 

boyutlara ulaşmış, ülkemizde de özellikle son on yılda büyük gelişim yaşanmıştır. 

Ekonomik büyüklüğünün yanı sıra kültürel tanıtım ve diplomasinin en önemli 

araçlarından birisi olan sinema sanatından en etkin şekilde faydalanılması Türkiye’nin 

kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Aşağıda sinema sektörünün daha ileri 

noktalara taşınabilmesi belirlenen hedeflere ve açıklamalara yer verilmektedir.  

 



56 

2.1.1. Plan Dönemi Hedefleri 

2023 vizyonu doğrultusunda sinema sektörünün planlı bir şekilde 

büyüyebilmesi amacıyla hedefler oluşturulmalı, hedeflere ulaşabilmek için 

stratejiler belirlenmeli ve çalışmalar bu doğrultuda yürütülmelidir. Rekabet 

üstünlüğü sağlayarak sürdürülebilir gelişime katkıda bulunan ve uzun vadeli 

hedeflerin ifadesi olan stratejik planlama süreklilik arz eden yapısı ile gelişime 

önemli katkı sağlayacaktır. Sinema alanında paydaşlarla birlikte ölçülebilir 

hedeflerle oluşturulacak planlama, istenen sonuçlara hem niceliksel hem de 

niteliksel olarak ulaşılmasında önem taşıyacaktır68. Bu noktada sinema 

alanındaki ana hedefler aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 Kültürel değerlerimizi içeren eserlerin üretilmesini sağlamak

 Yumuşak güç olarak sinemayı etkin şekilde kullanmak

 Film üretimi ve seyirci sayısında Avrupa’da ilk beş ülke arasında yer almak

 Yıllık 150 film üretimi ve 100 milyon seyirci sayısına ulaşmak

 Uluslararası alandaki önemli film festivallerinde süreklilik arz edecek şekilde

yer almak

 Sinemanın yurt genelinde yaygınlaştırılması ve sinema kültürü oluşturulmak

 Film mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak

 Sinema filmlerinin diğer ülkelerde korsan şekilde gösterilmesinin önüne

geçmek ve uluslararası alanda telif haklarını korumak

2.1.2. Hedeflere Dönük Temel Politikalar 

Destek ve Teşvik Mekanizmalarının Geliştirilmesi 

Ülkelerin kültürel ve ekonomik kalkınmalarında büyük öneme sahip olan 

sinema sektörü, ülkemizde son yıllarda hızla değişmekte ve gelişmektedir. 

Sektörün devlet eliyle desteklenmesi bu süreçte önemli rol oynamış, film 

üretim ve izleyici sayısının önemli ölçüde artmasına neden olmuştur. Vizyona 

giren yerli film sayısı 2002 yılında 9 iken, 2017 yılında 148 olmuş; 2002 yılında 

yerli film seyirci sayısı 2 milyon iken, 2017 yılında 40 milyonu aşmıştır. 

68 Demir Cengiz, Yılmaz Mustafa Kemal (2010). Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından 

Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl 2010, Cilt 25, Sayı 1, 

ss.69-88. 
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Dünyanın en önemli festivallerinde Türk filmlerinin elde ettiği başarılar ve 

kazanılan ödüller ülkemiz tanıtımına ve imajına önemli katkılar sağlamaktadır. 

 

Türk sinemasında devlet desteği ile sağlanan bu değişim, gelişme ve 

büyümenin sürdürülebilir hale getirilebilmesi için uygulanmakta olan destek 

mekanizmalarının yenilenmesi, çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda eser sayısı ve niteliğinde artış oluşturacak, 

üretilen eserlerin daha fazla seyirciyle buluşmasını sağlayacak, sinema 

sektörünü stratejik bir sektör olarak ele alacak, yeteneklerin keşfedilmesine ve 

sektöre kazandırılmasına imkân sağlayacak yeni destek mekanizmalarına 

ihtiyaç duyulmaktadır.    

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yukarıda zikredilen amaçlar 

doğrultusunda sinema sektör temsilcilerinin de mutabakatıyla, sinema 

sektörünün desteklenmesine ilişkin hususların düzenlendiği 5224 sayılı 

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi 

Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması öngörülen tasarı taslağı hazırlanmış, 

2018 yılı Ocak ayı itibariyle Başbakanlığa gönderilmiştir. Taslak kapsamında 

mevcut destek mekanizmaları güncellenmiş, ek olarak “Ortak Yapım”, 

“Yabancı Film Yapım”, “Dizi Film Yapım”, “Çekim Sonrası” ve “Yerli Film 

Gösterim” destekleri tanımlanmıştır. Bu noktada taslağın yasalaşması 

durumunda sektörün taleplerinin büyük bir çoğunluğunun 

karşılanabilmesi için yasal altyapının oluşacağı değerlendirilmektedir.  

 

Burada önemli olan diğer bir husus da destek bütçe tutarlarının 

artırılabilmesidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce 

2017 yılında sinema sektörüne aktarılan toplam destek miktarı 55,8 milyon 

TL’dir(13,5 milyon avro). Günümüzde dünya ülkelerinin sadece sinema 

sektörüne aktardığı bütçelere bakıldığında; İtalya’nın sektöre yaklaşık 400 

milyon avro, Fransa’nın 356 milyon avro, Almanya’nın 150 milyon avro, 

Güney Kore’nin 420 milyon avro destek sağladığı görülmektedir. Film 

bütçelerinin büyüklüğü ve verilen destek tutarları açısından dünya ülkeleri ile 

kıyaslandığında Türkiye’de sektöre aktarılan destek tutarının düşük olduğu, 

sektörel büyümenin sağlanması ve niteliğin artırılması için kaynak artırımı 
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gerekliliği göze çarpmaktadır. Bu noktada piyango gelirlerinden ya da 

yayıncıların RTÜK için ödediği paylardan Bakanlık fonuna kaynak 

aktarılması yapılan öneriler arasındadır.   

 

Ülkemizde Ekonomi Bakanlığı tarafından Döviz Kazandırıcı Hizmet 

Ticaretinin Desteklenmesi kapsamında verilen desteklerin oldukça yararlı 

olduğu mütalaa edilmekte olup, sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde 

kapsamın genişletilmesi, sektörel bazlı uygulama farklılıklarının 

giderilmesi ve destekleme süreçlerinin kısaltılması gerekliliği ifade 

edilmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ürün veya ürünlerin 

işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik 

yenilikçi faaliyetlerin artırılması, tasarım personeli ve nitelikli işgücü 

istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla hazırlanan 

teşvik mekanizması kapsamında tasarım merkezlerine teşvikler 

verilmektedir. Genel olarak tüm tasarım alanlarını içeren mevzuatta sinema 

alanındaki mezuniyet ve çalışılacak mekân ile ilgili eksiklerin yapılacak 

görüşmeler neticesinde çözülebileceği, teşviklerin sektöre katkı 

sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteklerinin yanında özellikle Avrupa ülkelerinde 

gördüğümüz bölgesel fon kaynaklarının oluşturularak kalkınma ajansları 

üzerinden sektörün desteklenmesi, sinema aracılığıyla oluşacak harcama ve 

tanıtım etkisiyle bölgesel kalkınmaya katkı sağlarken sinema sektörü için 

önemli alan yaratacaktır. 

 

Hâlihazırda 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21’inci maddesi hükmü 

gereğince yerli ve yabancı sinema filmlerinin gösterimlerinden alınan eğlence 

vergisinin %5’i ilgili belediyeye aktarılmaktadır. Bu kaynak ile film 

yapımcılarının ve sinema salonu işletmecilerinin Belediyelerce 

desteklenebileceği değerlendirilmektedir. Bu sayede Belediyeler filmleri 

bölgeleri için tanıtım aracı olarak kullanabilecek, oluşacak harcama etkisi ile 

ekonomik gelişmelerine katkı sağlayabileceklerdir.    

 



 
 

59 
 

Ülkemizde sinema sektöründe değer zincirinin tüm halkalarında farklı 

oranlarda vergi uygulamaları bulunmaktadır. Bu çerçevede, bütün gelişmiş 

ülkelerin kalkınmalarına katkı sağlayan sektörlerin gelişimini ülke politikasına 

dönüştürdüğü gerçeğinden hareketle görsel hizmetler sektörünün ülkemizde 

özel ve bütüncül bir vergi politikası ile teşvik edilmesi gerekmektedir.69 

 

Tablo 7: Türkiye’de Sinema Sektörü Üzerindeki Vergi Oranları 

 

Bu noktada sinema filmlerinin amortisman kaleminden çıkarılması, 

teknolojik gelişmelere bağlı yatırımların özel tüketim vergisinden muaf 

tutulması ve sektördeki mevcut stopaj oranlarının düşürülmesinin sinema 

özelinde genel olarak görsel hizmetler sektörünü olumlu etkileyeceği 

değerlendirilmektedir. 

 

Sürdürülebilir ve nitelikli üretimin sağlanması 

1950’li yıllardan itibaren Türk Sineması’nın daha fazla insan istihdam eden, 

daha fazla sayıda film yapan bir yapıya kavuşması Altın Çağ olarak 

nitelendirilebilecek 1960-75 yıllarının temellerini hazırlamış, 1966 yılında 

Türk sineması 241 filmle, dünya uzun metraj film üretimi sıralamasında 4. 

sırada yer almıştır. Ancak sinema sektörü yaşanan teknolojik, siyasi ve 

ekonomik değişimlerden sinema sektörü derinden etkilenmiştir. 1980’lerden 

                                                           
69 Kaymak Naciye, Sinema Sektörüne İlişkin Vergiler ve Benzeri Mali Yükümlülüklerin Sektörel 

Etkilerinin İncelenmesi, 2015 

Vergiler 

Sinema Sektörü 

Fikir 

Geliştirme 
Yapım 

Yapım 

Sonrası 
Dağıtım Gösterim 

Kurumlar Vergisi %20 %20 %20 %20 %20 

Gelir Vergisi  %17(stopaj) 

%20 (stopaj) 

%15-%35 

(beyan) 

%20 (stopaj) 

%15-%35 

(beyan) 

%15-%35 %15-%35 

Katma Değer 

Vergisi  
%18 %18 %18 %18 %8 

Özel Tüketim 

Vergisi  
  %6,7-20     %6,7-20 

Eğlence Vergisi          %10 
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itibaren bir dönüşüm gerçekleşmiş, video piyasası oluşmuştur. Türk sinema 

sektörü 90’lı yılları kriz içinde karşılamış, film üretimi yılda 10 filmin altına 

inmiştir. Yaşanan bu iniş çıkışlar sonrasında özellikle 2005 yılı sonrasında film 

üretiminde ve seyirci sayılarında artış yaşanmış, 2017 yılında gösterime giren 

film ve seyirci sayısında rekor kırılmıştır.  

 

Üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, ekonomik ve siyasi gelişmelerden en 

az şekilde etkilenerek nitelikli içerik üretimi sektör açısından çok önemli 

unsurlardır. Sürdürülebilirliğin sağlanması beraberinde hem ekonomik 

gelişimi hem de uluslararası alanda başarıyı getirecektir. Bu bağlamda üretimi 

ve beraberinde niteliği artırmak adına yaratıcı ve özgün içerik odağa 

alınmalı, yukarıda belirtildiği üzere fon kaynakları çeşitlendirilmeli, 

uluslararası ortak çalışmalar gerçekleştirilmeli, filmin temelini oluşturan 

öykü ve senaryo yazımına önem verilmelidir.  

 

Eğitim sistemi ve nitelikli işgücü oluşturulması 

Ülkeler sahip olduğu nitelikli insan gücünün yanı sıra uluslararası alanda 

temayüz etmiş nitelikli insan gücünden de istifade ederek kalkınma süreçlerini 

daha da rekabetçi bir yapıya kavuşturabilmektedir. Tüm alanlarda olduğu gibi 

görsel hizmetler sektöründe de gelişmenin temel faktörü yüksek nitelikli iş 

gücüdür.  

 

Ülkemizde ellinin üzerinde iletişim fakültesi bulunmakta olup, sektör 

temsilcileri ile yapılan görüşmelerde mezun olan kişilerin yeterli donanıma 

sahip olmadıkları, tekrar eğitime ihtiyaç duydukları ifade edilmektedir. 

Okullarda verilen eğitimin teoride kaldığı, büyük çoğunluğunda bitirme projesi 

dahi gerçekleştirilmeden mezun olunduğu görülmektedir. Okullarda dört yıl 

eğitim alındığı değerlendirildiğinde sürenin yeterli olduğu ancak öğrencilerin 

uygulama imkânı bulamadığı, yılda 150’ye yakın sinema filminin ve 60’ın 

üzerinde dizi filmin çekildiği ülkemizde film setlerinde staj yapılmadığı 

görülmektedir.  Bu noktada iletişim fakültelerinin öğrenci alırken özel yetenek 

sınavı ile günümüz teknolojisi de değerlendirildiğinde analitik düşünebilme 

yeteneğine sahip öğrencileri programa kabul etmesinin, teorik eğitimler ile 

birlikte uygulamalı eğitim yapılamasının ve sektör ile işbirliği içerisinde 
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zorunlu staj sistemine geçilmesinin sektöre büyük katkı sunacağı 

değerlendirilmektedir.  

 

Sektörde çok çeşitli meslek alanları gelişmiş olup, bu alanlarda uzmanlaşmaya 

gidilmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulan alanların tespiti ve konu ile ilgili 

getirilecek uzmanlar eliyle düzenlenecek eğitim programları ile ülkemize 

bilgi aktarımı, nitelikli işgücünü geliştirecektir. Yine bu alanda uluslararası 

alanda kendisini kanıtlamış ve yurtdışında çalışan Türk uzmanlar ile 

iletişime geçilmesi, bilgi ve birikimlerinden faydalanılmasının faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. Yabancı dil eğitimine ağırlık verilmesi, özellikle ortak 

yapımlarda ve ülkemizde çekilecek yapımlar için sektör çalışanlarına büyük 

avantaj sağlayacaktır. Ayrıca meslek standartlarının belirlenmesi ve meslek 

örgütlerinden alınacak belge ile çalışılması hem kaliteyi artıracak hem de kayıt 

dışı çalışmayı azaltıcı etki gösterecektir.  

 

Türkiye’yi film çekim merkezi haline getirmek 

Son yıllarda artan film yapım maliyetleri nedeniyle yapım şirketleri, yabancı 

ülkelerde film yapım olanaklarını araştırmaya ve yapım maliyetlerini 

düşürmek için teşvik veren ülkelere yönelmeye başlamışlardır. Dünya 

örnekleri incelendiğinde minimum harcama, kültür testi, oyuncuların ve ekibin 

belirli oranının ülke vatandaşı olması, çekim günü sayısı, stajyer bulundurma 

gibi ölçütler dahilinde ülke tanıtımının sağlanması, istihdam ve harcama 

yaratılması amacıyla ülkeler, yapımcılara vergi kredisi, vergi istisnası, vergi 

iadesi ve para iadesi gibi teşviklerin yanı sıra ücretsiz rehberlik ve keşif gezisi 

gibi imkânlar sağlamaktadır. Bu destekler hemen hemen tüm ülkelerde 

uygulanmakta olup yabancı yapımların ülkeye çekilmesi noktasında teşvikler 

ana unsur olarak görülmektedir. Örnek olarak ilgili yapım için ülkede harcanan 

tutarın Fransa %30’unu, Hırvatistan %20’sini,  Almanya %20’sini, Amerika 

%20-30’unu, Güney Kore %30’una kadarını, İngiltere’de %25’ine kadarını, 

Macaristan %30’una kadarını, Yeni Zelanda %20’sini iade etmektedir. 

 

Çekilen filmlerin etkilerine baktığımızda Yeni Zelanda’da 2004-2013 yılları 

arasında çekimleri gerçekleştirilen 34 yabancı filmin 24’ü (%71) uluslararası 

yapımlar için destek programından faydalanmıştır. 2012 yılı Uluslararası 
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Ziyaretçi Araştırmasına göre, ülkeyi ziyaret edenlerin %14’ü ülke 

tercihlerindeki en önemli faktörün “Hobbit” ve “Yüzüklerin Efendisi” 

üçlemeleri olduğunu belirtmiştir. Fransız CNC’nin yayınladığı “Uluslararası 

Yapımlar İçin Vergi İadesi Uygulama Sonuçları”na göre teşvik programından 

faydalanan projeler, personel giderleri, teknik hizmetler, otel, restoran ve 

ulaşımla ilgili harcamalar da dâhil olmak üzere toplam 119 milyon Euro direk 

harcama yaratmış, bunun karşılığında 20 milyon Euro vergi iadesine hak 

kazanmıştır. Yani verilen 1 Euro iade yaklaşık 6 Euro harcama 

yaratmıştır. Yine Çekimleri Hırvatistan’da gerçekleştirilen dünyaca ünlü 

Amerikan TV serisi “Game of Thrones” ülke lokasyonlarının uluslararası 

alanda tanıtımına büyük katkı sağlamış, 2013 yılında yayınlanan 

“Hırvatistan’da Film Turizminin Gelişimi” adlı rapora göre, Google’da 

1.570.000 kez “Game of Thrones Croatia” aratılmış ve Dubrovnik, Split ve 

Sibenik’te gerçekleştirilen çekimlerin ardından Amerikalı turistlerin ülkeye 

gerçekleştirdikleri ziyarette %25 artış olmuştur.70 

 

Türkiye’de yabancı film yapımcıları için bu anlamda bir teşvik mekanizması 

bulunmamakta olup bu durum rekabet gücümüzü büyük oranda azaltmaktadır. 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yukarıda da bahsedildiği üzere 

hazırlanan kanun tasarısı taslağında yabancı film yapımlarına ülkemizde 

harcadıkları tutarın %30’una kadarının iade edilebilmesi amacıyla “Yabancı 

Film Yapım Desteği” destek türlerine eklenmiştir. Tasarının yasalaşması 

durumunda baştanbaşa doğal plato özelliğine sahip olan ülkemizin bu alandaki 

rekabet gücü önemli oranda artacaktır.   

 

Ancak yabancı yapımcıların ülkeye çekilmesi sunulan mali teşviklerin yanı sıra 

hazırlık ve çekim süreçlerinin yönetimi, ucuz ve esnek işgücü, teknik altyapı, 

çekim izinleri ve bürokratik işlemler gibi ölçütlere de bağlıdır. Bu noktada 

ülkemize gelen yapımcıların ihtiyaç duydukları bilgilere tek elden 

ulaşabildikleri bir portal oluşturulması, doğrudan ilişkiye geçebilecekleri 

bölgesel film komisyonları kurulması, çekim izin süreçlerinin 

                                                           
70 Güney, Didem. Yabancı Film Yapım Teşvikleri ve Etkileri ile Dünya Örneklerinin İncelenmesi, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanlık Tezi, 2015 
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kolaylaştırılarak ücret tarifelerinin belirlenmesi, yerel yönetimlerin bu 

süreçlerde aktif olarak yer alması ülkemizin çekim merkezi haline gelmesi 

için yapılması gerekenler olarak sayılabilecektir.  

 

Altyapı yatırımlarının artırılması ve teşvik edilmesi 

Sinema sektörümüzde yaşanan gelişme, yabancı yapımcıların ülkemize olan 

ilgisi ve bu alanda artan rekabet koşulları altyapı yatırımlarının artırılmasını 

zorunlu kılmaktadır. Film stüdyoları ve platolar yapım süreçlerinde özellikle 

son dönemde çok önemli bir yer tutmakta olup birçok ülke kapsamlı film 

stüdyoları kurarak, uyguladıkları avantajlı fiyat politikaları ile uluslararası 

sinema sektörünü kendilerine çekmektedir. Bulgaristan ve Romanya son 

dönemde öne çıkan ülkeler olarak gösterilebilecektir.  

 

Türkiye’de de yerli ve yabancı yapımcıların kullanabileceği, sinemanın ihtiyaç 

duyacağı tüm olanaklara sahip film stüdyo ve platolarının kurulması önemli 

bir eksikliği giderecek, ülkemizin film merkezi olabilmesi için gerekli 

ayaklardan birisi olacaktır. Önemli miktarda mali kaynak gerektiren bu 

yatırımlar için teşvik oluşturulması süreci hızlandıracak önemli bir araç 

olacaktır. Burada hâlihazırda yürürlükte olan ancak uygulamada yeterince 

faydalanılamayan 5225 sayılı “Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik 

Kanunu” ve ilgili yönetmeliklerin güncellenmesi ile kapsamlı bir teşvik 

sistemine sahip olunacağı değerlendirilmektedir.  

 

Ayrıca ülkemizde döviz kazandırıcı hizmetlerin geliştirilmesi ve yabancı 

yatırımların ülkeye çekilmesi amacıyla mevcut serbest bölgelerin ilave 

yatırımlarla özel ekonomik bölgelere dönüştürüleceği ve film platolarının da 

bu bölgelere dâhil edileceği "Özel Ekonomik Bölgeler Tasarısı” çalışmaları 

Ekonomi Bakanlığı başkanlığında yürütülmüş ancak henüz bir sonuç elde 

edilememiştir. Bu konuda yapılacak çalışmaların da sektöre önemli katkı 

sağlayabileceği değerlendirilmektedir. 

 

Yaşanan hızlı teknolojik gelişim sinema sektörünü de aynı şekilde 

etkilemektedir. Film üretim, dağıtım ve gösterim biçimleri değişmiş, yeni 

teknolojiler sektörün tüm alanlarına hakim olmuştur. 35mm filmler yerini 
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DCP’lere bırakmış, IMAX, 3D, 4DX, SCREENX gibi teknolojiler Türk 

seyircilerinin beğenisine sunulmuştur. Bu bağlamda teknolojik gelişmelere 

bağlı yatırımlar için vergi indirimine gidilmesinin bu teknolojilerin seyirci 

ile daha hızlı buluşmasını sağlayacağı, yenilerinin üretilmesi için teşvik olacağı 

değerlendirilmektedir.  

 

Ortak film projelerinin gerçekleştirilmesi 

Ortak yapımlar farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve 

teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim, potansiyel pazarlar 

oluşturulması, lobi ve tanıtım faaliyetlerinin gelişmesi gibi sebeplerle sinema 

sektöründe olukça önemli hale gelmiştir. 

 

Türkiye’de sinema sektörünün desteklenmesine ilişkin hususları düzenleyen 

5224 sayılı kanun hükümleri gereğince hâlihazırda Türk yapımcıların küçük 

ortak oldukları yapımlar desteklenememektedir. Ortak yapımların 

desteklenebilmesine ilişkin hususlar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

hazırlanan tasarı taslağında yer almakta olup tasarının yasalaşması 

durumunda bu alandaki önemli bir eksiklik giderilmiş olacaktır.  

  

Ülkemizin şu anda ikili ortak yapım anlaşması imzaladığı ülke sayısı 4 olup bu 

ülkeler Fransa, İtalya, Bulgaristan ve İran’dır. Bunun yanında Türkiye en az 3 

ortaklı yapım şartı bulunan Sinematografik Ortak Yapım Üzerine Avrupa 

Sözleşmesi’ne taraftır. Ülke örnekleri artırılabilecek olup Fransa’nın 52, 

Almanya’nın 20, Hollanda’nın 11 ülke ile ikili ortak yapım anlaşması 

imzaladığı görülmektedir. Ülkemizin yukarıda zikredilen avantajlardan 

yararlanılabilmesini teminen ikili ortak yapım anlaşması sayısını artırması, 

film yapımcıları için önem arz etmektedir. 

 

Üretilen filmlerin seyirci ile buluşturulması 

Türkiye’de 2017 yılında toplamda 537 film gösterilmiş, bunların 383’ü ilk kez 

vizyona çıkarken bu filmlerin 148’i yerli filmlerden oluşmuştur. Haftada 

gösterilen ortalama film sayısı 10 olurken, toplamda her hafta ortalama 3’ü 

yerli 7 film ilk gösterimini gerçekleştirmiştir. Ülkemizde düzenli olarak 

gösterim yapan 376 sinema kompleksi ve 2.394 perde bulunmaktadır. 
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Gösterime giren film sayısının yıldan yıla düzenli artış gösterdiği görülmekte 

olup, ticari kaygılar ya da diğer nedenlerle filmlerin az sayıda salonda 

gösterime girmesi ya da hiç girememesi önemli bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

Türkiye’de 2017 yılında 71 milyonu aşan sinema izleyicisinin %55’i en çok 

izlenen ilk 20 filmden oluşmaktadır. Bu filmlerin tamamı “ana akım” olarak 

tanımlanan filmlerden oluşmaktadır. Bu durum, izleyicinin film tercihini de bir 

anlamda ortaya koymaktadır. Bu durum Türkiye’ye has bir durum olmayıp, 

dünya sinema sektöründe de aynı sorun yaşanmaktadır. Buna karşın sanat 

filmleri olarak tabir edilen filmler ulusal kültür politikaları çerçevesinde 

desteklenmektedir. Söz konusu filmler sektöre sanatsal ve estetik olarak önemli 

katkı sağlamakta, uluslararası alanda sinemamızın görünürlüğünü 

sağlamaktadır. Dolayısıyla bu yapımların sadece desteklenmesi değil seyirci 

ile buluşturulması da önem arz etmektedir.  

 

Yerli filmlerin seyirci ile buluşturulabilmesi amacıyla hazırlanan destek 

mekanizması Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarı 

taslağında yer almakta olup tasarının yasalaşması durumunda bu alanda önemli 

bir adım atılmış olacaktır. Yine bu alanda özel sektör tarafından Başka Sinema, 

CGV ARTHOUSE gibi projeler hayata geçirilmekte olup bu projelerin sayısı 

ve kapsamı genişletilmelidir. Ayrıca son dönemde sayısı artan ve ülke 

geneline yayılmış olan kültür merkezlerinin alternatif gösterim alanları 

olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Filmlerin kısıtlı bir döneme 

yığılması, hem sezonun hem de salonların etkin olarak kullanılabilmesi önünde 

bir engel oluşturmaktadır. Gösterim sezonunun genişletilmesi hem gösterime 

girme sorununu azaltacak hem de seyircinin ilgisini farklı dönemlerde farklı 

filmlere çekecektir.  

 

Türkiye’de en az film arzı kadar talebin de artırılması için çalışmalar 

yapılmalıdır. Amerika ve Güney Kore’de kişi başı sinemaya gitme sıklığı 4, 

Fransa’da 3 iken Türkiye’de seyirci sayısı rekorunun kırıldığı 2017’de 0,9 

olmuştur. Dolayısıyla Ülkemizde sinema kültürünün gelişmesi ve seyirci 

sayısının artırılması için kültür eğitimi kapsamında sinema derslerine yer 
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verilmesi ve özellikle hiç sinemaya gitmeyen kitlenin salonlara çekilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca film festivalleri sinema seyircisi oluşturma ve filmlerin 

seyirciye ulaşması noktasında önemli rol oynamakta olup bu etkinliklerin 

ülke geneline yaygınlaştırılması sektöre önemli katkı sağlayacaktır.  

 

Dünyada dijital kopyalama ve gösterim teknolojisinin ortaya çıkmasının 

ardından, dönüşümün yüksek maliyetlerin karşılanabilmesi için sanal kopya 

bedeli (virtual print fee - VPF) sistemi uygulanmaya başlamıştır. Ülkemizde de 

2013 yılından bu yana uygulanan sistem sektör üzerinde önemli bir yük 

oluşturmaktadır. Sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde VPF sisteminin 

bir kısmının 2018 yılı sonunda, bir kısmının ise 2019 yılı sonunda 

uygulamadan kalkacağı belirtilmektedir. Bu sürecin takibinin önemli 

olduğu değerlendirilmektedir.  

 

Sinema sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde büyük yapımcılar ve 

dağıtımcılar tarafından gerçekleştirilen uygulamaların, aynı firmanın değer 

zincirinin üç halkası olan yapım, dağıtım ve gösterim alanlarında faaliyet 

göstermesinin tekelleşme oluşturduğu ifade edilmekte olup bu durumun 

filmlerin seyirci ile buluşmasının önünde bir engel olduğu ifade edilmiştir. 

Konu Rekabet Kurumu tarafından da ele alınmış, 2016 yılında “Sinema 

Hizmetleri Sektör Raporu” yayınlanmıştır. Bu konunun da hassasiyetle takip 

edilmesi önem arz etmektedir.  

 

Yurtdışı satış ve pazarlama 

Sinema alanında son dönemde yakaladığımız başarının, filmlerimizin 

yurtdışına satışında, yabancı izleyicilerle buluşturulmasında yakalanamadığı 

görülmektedir. Dizi film sektöründeki uzmanlaşma ve ajans sisteminin 

sinemada yerleşmediği, filmlerimizin uluslararası satış için İngilizce afiş, 

fragman ve altyazı hazırlamadıkları görülmektedir.  

 

Türkiye’de de filmlerimizin satışı ve pazarlanması için kamu ve özel sektör 

işbirliğinde çatı bir yapı oluşturulması faydalı olacaktır. Ayrıca son dönemde 

dizi filmlerimizin ve oyuncularımızın popülaritesi ile sinema filmi 

satışlarında artış olduğu görülmekle birlikte bu avantajın daha etkin 
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kullanılması gerektiği değerlendirilmektedir. Ortak yapımlar 

gerçekleştirilmesi, profesyonel satış ajanslarının oluşturulması, 

uluslararası film marketlerde aktif yer alınması, satış platformlarının 

çeşitlendirilmesi bu alanda yapılması gereken diğer çalışmalardır. Ayrıca 

yurtdışı hedef bölgelere yönelik içerik üretimine temel oluşturabilecek 

detaylı pazar analizleri yapılması, oyuncu seçimlerinin yurtdışı satış 

stratejilerinin de dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.  

 

Ekonomi Bakanlığı tarafından Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin 

Desteklenmesi kapsamında verilen desteklerin sektöre büyük katkı sağladığı 

görülmekte olup desteğin kapsamının genişletilmesi ve süreçlerin 

iyileştirilmesi sağlanan katkıyı artıracaktır.  

 

Korsanla mücadele ve telif hakları 

Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken 

sağlanan haklar olarak tanımlanan71 telif hakları ihlalleri, görsel hizmetler 

sektörünün en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Kamu, özel sektör, 

uluslararası kuruluşlar ve STK'ların çabalarına rağmen özellikle dijital alandaki 

hak ihlalleri varlığını sürdürmektedir. Korsanlık, sektördeki tüm değer 

zincirlerini etkilemekte, kaybedilen gelirler neticesinde yaratıcı üretime büyük 

sekte vurulmaktadır.  

 

2015 yılında film, müzik ve yazılım alanlarındaki dijital korsanlığın küresel 

değerinin 213 milyar dolar; 2013'teki net işgücü kaybının küresel olarak 2,5 

milyon olduğu ve 2022 yılına kadar 5 milyon olacağı tahmin edilmektedir. 

Sahteciliğin ve korsanlığın ekonomik büyümeye olan negatif etkisinin 2017 

yılında 35 OECD ülkesi için 30 milyar dolardan 54 milyar dolara çıkacağı 

öngörülmektedir.72 

 

Ülkemizde 2004 yılında oluşturulan korsanla mücadele odaklı fikri haklar 

politikası ile önemli mesafeler alınmış olunmasına rağmen henüz arzulanan 

nihai hedeflere ulaşılamamıştır. Yapılan mücadele ve teknolojik gelişmelerle 

                                                           
71 http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir 
72 Frontier Economics, The Economic Impacts Of Counterfeiting and Piracy, 2017 

http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir
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birlikte basılı materyal korsanlığı büyük oranda azalmış, ancak onun yerini 

günümüzde bir sektör haline gelen dijital korsanlık almıştır. Görsel hizmetler 

sektörü korsanlıktan en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. 

Sektörün büyümesinin önündeki en önemli engellerden olan korsanlığın 

engellenmesi yönünde adımlar atılması büyük önem arz etmektedir.  

  

Ülkemizde bu alandaki uygulamalar 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu” ile düzenlenmektedir. Kanunun uluslararası düzenlemelerle büyük 

oranda uyumlu olduğu ve ihlallere karşı caydırıcı yaptırımlar içerdiği 

görülmekte olup Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, daha etkin bir telif 

hakları sistemi oluşturulması için mevzuat değişikliği çalışması 

tamamlanmıştır. Bakanlıkça hazırlanan tasarı taslağında, görsel işitsel 

sektörün güçlendirilmesi hedefiyle bir taraftan sektöre yatırım yapan 

yapımcıların ticari faaliyetlerinin sekteye uğramaması adına sözleşme yapma 

kolaylıklarına yönelik tedbirler alınırken diğer taraftan devredilemez ve 

feragat edilemez nitelikte uygun bedel talep hakkı tanınması suretiyle eser 

sahipleri ve icracı sanatçıların telif bedellerini elde etmelerini garanti altına 

alan düzenlemeler öngörülmüştür. Ayrıca toplu hak yönetim sisteminin 

güçlendirilmesi ve sinema alanında lisanslama faaliyetlerinin yürütülebilmesi 

amacıyla meslek birlikleri tarafından oluşturulacak ortak lisanslama 

birlikleri (OLB) aracılığıyla tek elden lisanslama yapılması düzenlemekte, 

meslek birlikleri ve kullanıcılar arasındaki sözleşmelere dayanak teşkil eden 

tarifelerin yüksek olduğuna ilişkin itirazların etkin ve adil bir şekilde, kısa bir 

sürede çözümlenebilmesi amacıyla “Telif Hakem Kurulu” oluşturulması 

hedeflenmektedir. Diğer taraftan dijital hak ihlalleri ile mücadelede 

etkinliğin artırılmasına, uygulama birliğinin sağlanmasına ve daha hızlı 

sonuç alınmasına yönelik olarak Taslakta öngörülen düzenlemelerin, bu tür hak 

ihlallerinden önemli ölçüde etkilenen sinema sektöründeki mücadeleye önemli 

katkı sunacağı değerlendirilmektedir.   

 

Ancak bu alanda sadece hukuki düzenlemelerin yeterli olmadığı 

görülmektedir. Yapımcıların, meslek birliklerinin ve sivil toplum 

kuruluşlarının yapacağı çalışmaların korsanla mücadelede önemli bir rol 

oynayacağı değerlendirilmektedir. Bu noktada dijital korsanla mücadele için 
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meslek birlikleri bünyesinde konuda ihtisaslaşmış bir birim 

oluşturulmasının, mevcut Kanun’da yer alan ve korsan internet sitelerine 

erişimin engellenmesine imkân tanıyan uyar-kaldır sisteminin etkin ve 

süreklilik arz eden şekilde uygulanmasının önemli olduğu 

değerlendirilmektedir. Yine görsel hizmetler alanında yurtdışından yayın 

yapan sitelerin hizmetlerinin durdurulabilmesi ya da korsan olarak yapılan 

gösterimlerin durdurulabilmesi için ülkelerin yetkili kurum ve kuruluşları 

ile işbirliklerinin geliştirilerek anlaşmalar yapılması ve bu anlaşmaların etkin 

şekilde kullanılması gerekmektedir. Kamuoyunun korsanla mücadele 

konusunda uyarılması, telif bilincinin geliştirilmesini desteklemeye yönelik 

faaliyetlerin artırılması ve yaygınlaştırılması da yapılacak uzun vadeli 

çalışmalar olarak ifade edilebilecektir. Ayrıca kullanıcıları uygun bedel 

karşılığı yasal kullanıma yönlendirecek eser havuzu uygulamalarının 

(yasal platformların) tüm görsel hizmetler sektörü için geliştirilmesi faydalı 

olacaktır. 

 

2.2. TV İçerik, Dizi Filmler ve Online Platformlar 

Günümüzde televizyon sektörünün küresel büyüklüğü trilyonlarca dolarla ifade edilen 

boyutlara ulaşmış, ülkemizde de son yıllarda büyük gelişim yaşanmıştır. İhraç edilen 

ülkelerde yakalanan popülarite Türk içeriklerini ihracat, kültürel tanıtım, turizm ve dil 

öğretimi gibi alanlarda etkin olarak kullanılması gereken güçlü bir araç haline 

getirmiştir. Aşağıda televizyon, dizi film ve online platform sektörünün daha ileri 

noktalara taşınabilmesi noktasında yapılan tespitlere ve açıklamalara yer 

verilmektedir.  

 

2.2.1. Plan Dönemi Hedefleri 

Dünya genelinde yoğun rekabet ortamında varlığını sürdüren televizyon, dizi 

film ve online platform sektörlerinin; rekabet üstünlüğü sağlayarak 

sürdürülebilir gelişime katkıda bulunacak uzun vadeli stratejik hedeflere 

ihtiyaçları bulunmaktadır. Yapılacak bu türdeki uzun vadeli planlama 

süreklilik arz eden yapısı ile değişime ve gelişime önemli katkı sağlayacaktır. 
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Bu anlamda, televizyon içerik, dizi film ve online platform alanındaki plan 

dönemini kapsayan ve uzun vadeli ana hedefler aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 Kültürel değerlerimizi içeren eserlerin üretilmesini sağlamak 

 Televizyon içeriklerini ve dizi filmleri kültürel diplomasi ve ülke tanıtımı için 

etkin şekilde kullanmak 

 Dizi film ihracatını 2023 yılında 1 milyar dolara çıkarmak 

 Türk dizilerini Türkçe’nin yayılması ve tanıtılması açısından etkin şekilde 

kullanmak 

 Dünyaca tanınan zengin içerikli online platform markaları oluşturmak 

 Henüz girilemeyen Batı Avrupa, Kanada ve ABD gibi güçlü pazarlara girmek 

 Televizyon içerikleri ve dizi filmlerin diğer ülkelerde korsan şekilde 

gösterilmesinin önüne geçmek ve uluslararası alanda telif haklarını korumak 

 

2.2.2. Hedeflere Yönelik Temel Politikalar 

Destek ve Teşvik Mekanizmalarının Geliştirilmesi 

Türk içerik sektörü özellikle dizi filmlerimiz ihracatta büyük başarı yakalamış 

olup elde edilen başarının sürdürülebilir kılınması adına sektöre aktarılan 

desteklerin arttırılması ve çeşitlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yukarıda zikredilen amaçlar 

doğrultusunda, hazırlanan tasarı taslağı kapsamında, “Dizi Film Yapım 

Desteği” adında yeni bir destek türü tanımlanmıştır. Taslağın yasalaşması 

durumunda, Ülkemizi tanıtıcı nitelikte olan ve yurtdışına ihraç edilecek 

içeriklerin desteklenebilmesi noktasında önemli bir adım atılacağı 

değerlendirilmektedir. 

 

Ülkemizde Ekonomi Bakanlığı tarafından Döviz Kazandırıcı Hizmet 

Ticaretinin Desteklenmesi kapsamında verilen desteklerin oldukça yararlı 

olduğu mütalaa edilmekte olup, sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde 

kapsamın genişletilmesi ve destekleme süreçlerinin kısaltılması gerekliliği 

ifade edilmiştir.   
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Diğer taraftan, sektöre aktarılan kaynaklar dışında Amerika ve Avrupa 

uygulamalarına benzer şekilde bölgesel fon kaynaklarının devreye 

sokulması faydalı olacaktır. Özellikle dizi filmlerin çekildiği mekânların 

tanıtımı ve turist çekme konularındaki başarıları göz önünde 

bulundurulduğunda yerel yönetimlerin ve Kalkınma Ajansları’nın bu 

yapımlara destek sağlamaları hem sektöre hem çekim yapılan bölgeye 

önemli katkı sağlayacaktır. 

 

Sürdürülebilir ve özgün üretimin sağlanması 

Sürdürülebilir nitelikli içerik üretimi sektör açısından hayati önem 

taşımaktadır. Sürdürülebilirliğin sağlanması beraberinde ekonomik gelişimi ve 

uluslararası başarıyı getirecektir. Bu bağlamda üretimi ve niteliği artırmak 

adına yaratıcı ve özgün içerik merkezli Türkiye’ye özgü hikâyelerin 

üretilmesi ve pazarda üst düzey yapımlar ile yer alınması gerekmektedir.  

 

Ürettiği kaliteli yapımlar ile dünyada söz sahibi olan ve önemli bir ihracat 

başarısı yakalayan içerik sektöründe son dönemde yeniden yapımların(remake) 

sayısının arttığı görülmektedir. Sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde 

başarılı yeniden yapımların sektörde her zaman yer bulacağı ancak yeniden 

yapımların sayısında fazlaca artış olması durumunda ihracatta Türk içeriklerine 

olan ilginin azalabileceği, özgün Türk hikâyelerinin korunması gerektiği ifade 

edilmektedir. 

 

Sektörel İstatistik Üretimi 

İstatistik kalite ve verimliliğin geliştirilmesine, ölçüm, karşılaştırma ve tahmin 

yapılabilmesine imkân sağlamakta, tüm sektörlerde etkin şekilde 

kullanılmaktadır. Dünyada milyarlarca dolar ekonomik büyüklüğe ulaşan 

görsel hizmetler sektöründe istatistik üretimi noktasında Ülkemizde 

önemli eksiklikler bulunmaktadır.  Özellikle içerik ihracatına ilişkin 

bilgilere ulaşamama bu alanda ciddi bir bilgi eksikliğine sebep olmaktadır. 

Sektörel istatistiklerin sağlıklı bir şekilde tutulup bu bilgiler ışığında 

oluşturulacak raporlar doğrultusunda ihracatı destekleyici programların 

devreye sokulması büyük önem arz etmektedir. Bu noktada TÜİK’in 

koordinesinde kamu ve özel sektör işbirliğinde üretilebilecek istatistiklerin 
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belirlenmesi ve üretilmesi, oluşturulacak gözlemevi benzeri bir yapıyla 

sektöre ilişkin düzenli rapor ve analizlerin yapılarak ihracat odaklı 

politikaların üretilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.  

 

Eğitim sistemi ve nitelikli işgücü oluşturulması 

Daha önce de belirtildiği gibi görsel hizmetler sektöründe gelişmenin temel 

faktörü yüksek nitelikli iş gücüdür. Ancak üniversitelerin ilgili bölümlerinden 

mezun olan kişilerin yeterli donanıma sahip olmadıkları, tekrar eğitime ihtiyaç 

duydukları ifade edilmektedir. Yılda 60’ın üzerinde dizi filmin çekildiği 

ülkemizde film setlerinde staj yapılmadığı görülmektedir.  

 

Bu noktada iletişim fakültelerinin öğrencileri özel yetenek sınavı ile kabul 

etmesinin, teorik eğitimler ile birlikte uygulamalı eğitim yapılamasının ve 

sektör ile işbirliği içerisinde zorunlu staj sistemine geçilmesinin sektöre 

büyük katkı sunacağı değerlendirilmektedir.  

Yabancı dil eğitimine ağırlık verilmesi, özellikle ortak yapımlarda ve 

ülkemizde çekilecek yapımlar için sektör çalışanlarına büyük avantaj 

sağlayacaktır. Ayrıca meslek standartlarının belirlenmesi ve meslek 

örgütlerinden alınacak belge ile çalışılması hem kaliteyi artıracak hem de kayıt 

dışı çalışmayı azaltıcı etki gösterecektir.  

 

Tanıtım ve Pazarlama  

Ülkemizde dizi film ihracatı 2008 yılında 10 milyon dolar civarında iken bu 

tutar 2017 yılında 350 milyon dolara ulaşarak, önemli ihracat kalemlerinden 

birisi haline gelmiştir. Bunun yanında dizilerin yanı sıra diğer TV içeriklerin, 

formatların ve sinema filmlerinin ihracatında da buna bağlı olarak artış 

yaşanmış, Ülkemiz bu alanda dünyanın en önde gelen ihracatçılarından birisi 

olmuştur. Türkiye bu alandaki potansiyelini tüm yönleriyle iyi 

değerlendirmelidir. Katma değeri çok yüksek olan görsel hizmetler sektörü 

ülke ekonomisine büyük katkı sağlarken yarattığı etki ile birçok alanı da 

olumlu etkileyecek, kalkınmamıza büyük katkı sağlayacaktır. Yerli 

yapımlarımızın dünyaya açılması ile Türkiye'nin kültürü ve doğal 

güzelliklerini tanıtmak için değeri ölçülemeyecek bir platform yakalanmıştır. 

Bu platform kültürel diplomasi, turizm ve mal ihracatı hususlarında etkin 



 
 

73 
 

olarak değerlendirilmelidir. Yurt dışına ihraç edilen dizi ve filmlerde 

bölgesel ürünlerin kullanılması; mücevherat, moda, hazır giyim ve 

mobilya sektörü ile ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca özelde inanç ve gastronomi olmak üzere genel olarak turizme 

dönük özel projeler gerçekleştirilmelidir.  

 

Ülkemiz ekonomik şartları doğrultusunda üretilen dizilerdeki uzun bölüm 

sürelerinin kısaltılarak uluslararası standartlara çekilmesi içerik ihracatına 

katkı sağlayacak diğer bir önemli husus olarak öne çıkmaktadır.  

 

Son dönemde yapımlarımız uluslararası alandaki önemli organizasyonlardan 

ödüller almaya başlamışlardır. Bu anlamda, uluslararası alanda başarı elde 

eden ve Ülke tanıtımına katkı sağlayan projelere özel destek ve teşviklerin 

verilmesi önemli bir teşvik unsuru olacaktır. 

 

Kamu- Özel Sektör Arasında Koordinasyonun Sağlanması 

Bu alanda ihracatın arttırılması hususunda yaşanan en büyük eksikliklerden 

birisi işbirliği ve koordinasyonda yaşanmaktadır. İçerik ihracatına yönelik 

politikaların üretilmesi, var olan fırsat ve tehditleri göz önünde bulundurarak 

alana özgü stratejilerin belirlenmesi için kamu ve özel sektör arasında 

işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Bunun için görsel 

hizmetler sektörü koordinasyon kurulu oluşturulup dönemsel olarak 

yapılacak toplantılar, sorunların giderilmesi ve hedeflerin takibi için faydalı 

olacaktır.  

İçeriklerin pazarlanması ve tanıtılması, korsan gösterimler ile mücadele 

edilmesi, bölgelere özgü içerik üretimine yönelik pazar analizleri yapılması ve 

politikalar belirlenmesi amacıyla yurtdışında görev yapan temsilcilerimizin 

yüksek ihracat potansiyeline sahip görsel hizmet alanında eğitilmesi ve aktif 

şekilde görev almalarının büyük fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Reyting Sistemi ve Ürün Yerleştirme  

Reklam verenlerin yatırım yapacakları projeleri belirlemek amacıyla 

kullandıkları reyting ölçüm sistemine ilişkin sektör temsilcileri ile yapılan 
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görüşmelerde, 2012 yılında yapılan değişikliğin yapımları olumsuz etkilediği, 

ihraç edilen film sayısında düşüş yaşandığı ifade edilmiştir. Yeni sistemde, 

önceki sistemde örnek grupları için kullanılan 20.000 sınırı kaldırılmıştır. 

Sektör temsilcileri bu uygulama ile izlenme oranlarının belirlenmesinde ciddi 

eksiklikler yaşandığını belirtmekte, düzenleme yapılmasını talep etmektedirler.  

 

Mevcut reyting sisteminde kullanılan örneklere ilişkin hususların 

tarafların mutabakatıyla belirlenmesi ve güncellenmesi sektör açısından 

olumlu olacaktır. Reyting ölçümleri bize hangi programların izlendiğini ve kaç 

kişinin izlediğini göstermekte ancak hangi programın daha çok beğenildiği ya 

da hangi programların kalitesi konusunda bir fikir sunmamaktadır. Reyting 

ölçümü yanında periyodik olarak izleyicinin şikâyet ve isteklerini kapsayan 

izleyici memnuniyeti ölçümünün düzenli olarak yapılması içeriklerin 

gelişmesine katkıda bulunabilecektir.   

 

Bir ürün veya hizmetin, bir film, dizi ya da programın içerisine yerleştirilerek 

yayının doğal akışını bozmadan reklamının yapılması anlamına gelen, 

tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilerken yapımcılara finansman 

kaynağı sağlayan ürün yerleştirme ihracata katkı sağlaması açısından da büyük 

öneme sahiptir. Ancak sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde Ülkemizde 

2011 yılında yasal zemine oturan uygulamanın yeterince kullanılamadığı, 

eserde geçen markaların çoğunun buzlandığı ifade edilmiştir. 140’dan fazla 

ülkeye ihraç edilen dizi filmlerimizde markalarımızın görünmesi, ilgi çekmesi 

ve talep görmesi ihracatımıza katkı sağlayacak, sektöre finansman 

aktarılmasına olanak sağlayacaktır. Bu bağlamda sektör ile işbirliği halinde 

yapılacak mevzuat çalışmalarının ve yapımcı, yayıncı ve reklam 

verenlerin bir araya getirildiği platformların oluşturulmasının faydalı 

olacağı değerlendirilmektedir. 

 

Telif Hakları ve Korsan ile Mücadelenin Arttırılması 

İçerik pazarlaması konusunda sektörde yer alan firmaların karşılaştıkları temel 

problemlerden birisi de “korsan” içerik gösterimi hususudur. İnternet 

üzerinden zaman zaman dublaj dahi yapılarak gerçekleştirilen korsan 

gösterimlerin yanı sıra bazı ülkelerde yer alan televizyon kanallarının herhangi 
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bir anlaşma olmaksızın içerik yayınlamaları eserlerin pazarlanmalarını 

zorlaştırmaktadır. 

 

Dijital korsanla mücadele için meslek birlikleri bünyesinde konuda 

ihtisaslaşmış bir birim oluşturulmasının, mevcut Kanun’da yer alan ve 

korsan internet sitelerine erişimin engellenmesine imkân tanıyan uyar-kaldır 

sisteminin etkin ve süreklilik arz eden şekilde uygulanmasının önemli 

olduğu değerlendirilmektedir. Yine görsel hizmetler alanında yurtdışından 

yayın yapan sitelerin hizmetlerinin durdurulabilmesi ya da korsan olarak 

yapılan gösterimlerin durdurulabilmesi için ülkelerin yetkili kurum ve 

kuruluşları ile işbirliklerinin geliştirilerek anlaşmalar yapılması ve bu 

anlaşmaların etkin şekilde kullanılması gerekmektedir. 

 

Online Platformlar ve İçerikler 

Türkiye’de son dönemde kurulmaya başlanan online platformların gelişmesi 

ve bu platformlara erişimin kolaylaştırılması oldukça önemli bir husus olarak 

öne çıkmaktadır. Global markaların tüm dünyada olduğu üzere Ülkemizde de 

bu alanda ciddi bir hâkimiyet kurdukları görülmektedir. Son dönemde tüm 

dünyaya içerik ihracatı yapan Türkiye’nin, online platfomlar hususunda da bir 

sıçrama gerçekleştirmesi ve gün geçtikçe daha fazla hizmet ithalatı 

gerçekleştirilmeye başlanan bu alanda kendi içeriklerini kendi platformlarında 

kullanması gelişime büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle bireylere dilediği 

zaman dilediği şeyi izleme ve takip etme olanağı sunan online mecralardaki 

içeriklerin zenginleşmesi ve uygun fiyat politikalarının uygulanması global 

markalarla rekabette Ülkemizi avantajlı hale getirecektir. 

 

2.3. Animasyon Sektörü 

Dünya genelinde görsel ve işitsel endüstrinin %25’ini oluşturan ve küresel büyüklüğü 

2017 yılında 254 milyar dolara ulaşan animasyon sektörü; TV, sinema, internet, ticari 

uygulamalar ve dijital platformlar ile sosyal medyanın vazgeçilmez aktörü haline 

gelmiştir.73 Günümüzde animasyon mimari, tıp, savunma, eğitim, medya ve eğlence 

gibi birçok alanda kullanılmaktadır.  

                                                           
73 BEBKA, Animasyon Sektörü Raporu, 2017 
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Tüketiciler yüksek çözünürlüklü görsel deneyimler, etkileyici görsel efektler ve 

gerçekçi animasyonlarla hazırlanmış kaliteli yapımlar; yapımcılar filmlere daha fazla 

canlandırma ve VFX talep etmektedir. Ayrıca sanal gerçeklik kullanım alanı her geçen 

gün genişlemekte, yüksek teknolojili TV'ler, tabletler ve akıllı telefonlarda animasyon 

içerikleri tüketilmektedir.  

 

Ülkemizde yeni gelişen bir endüstri olan ve eğitimden sinemaya birçok alanda etkin 

şekilde kullanılan animasyon sektörünün son dönemde Türkiye’nin üst ve orta ölçekli 

strateji belgelerinde yer almaya başladığı görülmektedir.74 10. Kalkınma Planı’nın 

Kültür ve Sanat,  Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi’nin 

Tasarım Teknolojileri başlıkları altında ve 65’inci Hükümet Programı’nda animasyon 

sektörüne yer verilmiştir. Son dönemde bir farkındalık oluştuğu görülmekle birlikte 

sektörün daha kapsamlı şekilde ele alınması gerektiği değerlendirilmektedir. 

 

Sadece ekonomik açıdan değil, kültürel değerlerimizin çocuklarımıza aktarılması, 

tanıtılması ve kültürel altyapısı sağlam nesillerin oluşturulması bakımından 

değerlendirildiğinde de animasyon sektörünün geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

Aşağıda animasyon sektörünün daha ileri noktalara taşınabilmesi noktasında yapılan 

tespitlere ve açıklamalara yer verilmektedir.  

 

2.3.1. Plan Dönemi Hedefleri 

2023 vizyonu doğrultusunda animasyon sektörünün planlı bir şekilde büyüyebilmesi 

amacıyla hedefler oluşturulmalı, hedeflere ulaşabilmek için stratejiler belirlenmeli ve 

çalışmalar bu doğrultuda yürütülmelidir. Rekabet üstünlüğü sağlayarak sürdürülebilir 

gelişime katkıda bulunan ve uzun vadeli hedeflerin ifadesi olan stratejik planlama 

süreklilik arz eden yapısı ile gelişime önemli katkı sağlayacaktır. Animasyon alanında 

paydaşlarla birlikte ölçülebilir hedeflerle oluşturulacak planlama, istenen sonuçlara 

hem niceliksel hem de niteliksel olarak ulaşılmasında önem taşıyacaktır75. Bu noktada 

animasyon alanındaki ana hedefler aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

                                                           
74 BEBKA, Animasyon Sektörü Raporu, 2017 

 
75 Demir Cengiz, Yılmaz Mustafa Kemal (2010). Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından 

Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl 2010, Cilt 25, Sayı 1, 

ss.69-88. 



 
 

77 
 

 

 Kültürel değerlerimizi içeren eserlerin üretilmesini sağlamak 

 Yıllık 10 uzun metrajlı animasyon film üretimi sayısına ulaşmak 

 Uluslararası alandaki film festivali ve marketlerinde süreklilik arz edecek 

şekilde yer almak 

 Altyapı yatırımları ve nitelikli işgücü gereksinimlerini gidermek 

 Korsan gösterimlerin önüne geçmek ve uluslararası alanda telif haklarını 

korumak 

 Oyuncak ve diğer pazarlama bileşenlerinin etkin olarak uygulanmasını 

sağlamak 

 

2.3.2. Hedeflere Yönelik Temel Politikalar 

Eğitim sistemi ve nitelikli işgücü oluşturulması 

Ülkemizde ilk animasyon bölümü 1990-1991 öğretim yılında Eskişehir 

Anadolu Üniversitesi’nde kurulmuş, sonrasında 2000’li yıllarda çeşitli 

üniversitelerde animasyon bölümleri açılmıştır. Şu anda Anadolu Üniversitesi, 

İpek Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Marmara 

Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde animasyon 

lisans programları bulunmaktadır.76 Geniş bir uygulama alanı bulunan 

animasyon sektöründe lisans eğitimi veren bölüm sayısının artırılmasının 

faydalı olacağı değerlendirilmektedir.   

 

Ancak sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde diğer görsel hizmet 

sektörlerinde olduğu gibi animasyon alanında da mezun olup yeterli donanıma 

sahip olan kişi sayısının az olduğu, tekrar eğitime ihtiyaç duyulduğu ifade 

edilmektedir.  Uygulamalı eğitim sistemi kapsamında sektör ile işbirliği 

içerisinde zorunlu staj uygulamasına geçilmesinin sektöre büyük katkı 

sunacağı değerlendirilmektedir. Yetişmiş öğretim elemanı eksikliği alanda 

dikkat çeken diğer bir husustur. Bu noktada uluslararası uygulamalarda da 

görülen, sektör içerisinden gelen ve alanında uzmanlaşmış isimlerin 

öğretim hayatına dahil edilmeleri derslere olan ilgiyi artıracak, uzmanların 

                                                           
76 BEBKA, Animasyon Sektörü Raporu, 2017 
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sahada elde ettiği birikimleri öğretim hayatında öğrencilere aktarmalarını 

sağlayacaktır.  

 

Sektörde yaşanan diğer sorun ise stüdyoların çalışan sayılarını proje 

durumlarına göre belirlemesidir. Bu durum işgücü sirkülasyonu 

oluşturmaktadır.  Stüdyolarda proje devamlılığı sağlanması, personelin 

proje bazlı değil sürekli çalıştırılabilmesi işgücü maliyetlerini aşağıya çekecek, 

niteliğin artmasına yardımcı olacaktır. 

 

Animasyon, gelişen bilgisayar teknolojisi ile çizim olmaktan çıkıp farklı 

disiplinlerin uygulandığı bir alan haline gelmiştir. Bu noktada eğitim 

programlarının geliştirilmesi için senaryo, pedagoji, benzetim, matematik, 

bilgisayar ve yazılım mühendisliği gibi bölümlerle ortak çalışmaların 

yapılması gerekmektedir. 

 

Devlet Destekleri 

Dünyada animasyon sektörünün birçok ülkede devlet tarafından desteklendiği 

görülmektedir. Ülkemizde animasyon sektörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Sinema Genel Müdürlüğü fonu ve GENÇDES Programı kapsamında 

desteklenebilmektedir. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı’nca Döviz Kazandırıcı 

Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 

Tasarım Merkezleri, TÜBİTAK tarafından Bireysel Genç Girişim Programı 

kapsamında destekler mevcuttur. Mevcut desteklerin önemli olduğu, ancak 

sektörün gelişimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayrılan bütçe ve fon 

çeşitliliği değerlendirildiğinde destek ve teşvik mekanizmalarının yeterli 

olmadığı görülmektedir. Ayrıca yerli kültürel öğelerimizin yer aldığı 

içeriklerin üretilmesi ve çocuklarımız ile buluşturulması, yanı sıra uluslararası 

kültür transferi gerçekleştirebilmek için devlet destekleri önem arz etmektedir. 

Bu noktada bölgesel destekleme fonlarının oluşturulması, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı fon bütçelerinin artırılması ve animasyon filmlere özgü 

bir bölüm oluşturulması, sektörün ayrı ve alanında uzmanlaşmış bir kurul 

eliyle desteklenebilmesi faydalı olacaktır. Sektöre girişlerin ve üretimin 

artırılabilmesini teminen sektöre yönelik vergi muafiyeti ya da istisnaları 

tanınması stüdyolara önemli katkılar sağlayacaktır.  
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Bunun yanı sıra, bu alanda bilgi birikim transferinin gerçekleştirilebilmesi ve 

ülkemize yatırım çekilebilmesi amacıyla serbest bölge-medya kent benzeri 

bir yapılanma yapılabilecek düzenlemeler arasındadır. Yukarıda belirtilen, 

sinema alanındaki vergi uygulamaları ve öneriler bu alanda da geçerlidir. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sağlanan Tasarım Merkezleri 

desteğine ilişkin mezuniyet durumu ve çalışılacak mekân ile ilgili eksiklerin 

giderilmesi de son derece önemli olacaktır. Animasyon sektörüne adım 

atanların kendi projelerini geliştirip yayıncı ve yapımcılarla buluşturabildikleri 

kuluçka merkezlerinin kurulması ve desteklenmesi de sektör açısından 

faydalı olacak diğer bir uygulama olacaktır.  

 

Üretim, Nitelik ve Talebin Artırılması 

Ülkemizde animasyon endüstrisinde talep yetersizliğinin olduğunu ifade etmek 

mümkündür. Sektörde sürdürülebilir gelişimin sağlanması, yeni stüdyoların 

kurulması, yeni yatırımcıların alana yönelmesi için talebin artırılması 

gerekmektedir.  

 

Animasyon için en önemli pazarın TV olduğu, TRT Çocuk kanalının kurulması 

sonrasında sektörün gelişimine büyük katkı sağlandığı görülmektedir. 

Hâlihazırda Ülkemizde çocuk konulu tematik yayın yapan ve/veya ağırlıklı 

olarak çocuklara yönelik programlara yer veren 18 televizyon yayıncısı kuruluş 

bulunmaktadır. Yurtdışı örneklerde olduğu gibi yerlilik ve Türk kültürü 

unsurlarının korunması ve çocuklarımıza aktarılması gibi ölçütler dahilinde 

genel ve tematik yayın yapan televizyon yayıncı kuruluşlarının çocuklara 

yönelik yayınlarında yerli içerik kotası uygulanması faydalı olacaktır. Yerli 

çocuk programları ve animasyon endüstrisinin gelişmesini sağlamak ve milli 

kültürün korunmasına katkıda bulunmak amacıyla 6112 sayılı Kanun'da yer 

alan "Türkçe dilinde üretilmiş yapım" ibaresinin uygulamada amacın 

gerçekleşmesinde yeterli olmadığı değerlendirilmektedir. Kanun'un ilgili 

maddesinin, “Türkiye de üretilmiş yerli animasyon filmleri ve diğer çocuk 

programlarını” açıkça ifade edecek şekilde güncellenmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. Bunun yanında başta animasyon filmleri olmak üzere, 

çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunabilecek nitelikteki yerli içerikleri 
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yayınlayan yayıncı kuruluşlara RTÜK tarafından teşvikler sağlanması 

sektörün gelişimine fayda sağlayacaktır. 

 

Günümüzde yaygınlaşan mobil cihazlar ile birlikte çocuklar filmleri internet 

üzerinden izlemekte, bu alanda büyük bir pazar oluşmaktadır. Youtube ve 

benzeri video paylaşım sitelerinin etkin şekilde kullanımı içeriklerin 

popülerlik kazanması ve yeni gelir kaynağı oluşturulması noktasında önemli 

bir alternatif olarak değerlendirilmelidir.  

 

Artan rekabet ortamı ile birlikte animasyon içeriklerinin niteliğinin artırılması 

gerekliliği doğmaktadır. Bu noktada özellikle senaryo geliştirmeye önem 

verilmeli, senaryolar animatörler ile ortak çalışarak yazılmalıdır. Ayrıca 

animasyon endüstrisinde önde gelen ülkeler ile ortak yapım anlaşmaları 

imzalanması yapım maliyetlerinin azaltılması, yeni fon kaynaklarına erişim, 

bilgi ve teknoloji aktarımı için önemli olacaktır.   

 

Animasyon sektöründe ihtiyaç duyulan yazılım ve donanım maliyetleri 

oldukça yüksektir. Sektörel gelişmelerin takip edilmesi, yazılım ve 

donanımların güncellenmesi gerekmektedir. Teknolojik altyapı ile ilgili genel 

olarak yaşanılan problemlerin merkezinde bütçe yetersizliği yer almaktadır. 

Teknolojik altyapının güncellenmesi için sağlanacak desteklerin stüdyolara 

önemli bir katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Sektör tarafından yeni 

teknolojilerin takibi, özellikle 3D ve VR teknolojilerine yatırım yapılması 

rekabet gücünü artıracaktır. Bu alanda yerli yazılım ve donanım üretimi uzun 

vadede teknoloji üretimi ve ekonomik olarak sektöre ve Türkiye’ye katkı 

sağlayacaktır. 

 

Pazarlama ve Satış Stratejilerinin Geliştirilmesi 

Animasyon sektörünün geliştirilmesi için yurtiçi talebin artırılmasının yanı sıra 

üretilen yapımların yurtdışında satılması, küresel pastadan alınan payın 

artırılması gerekmektedir.  

 

İç pazarda TRT Çocuk kanalı üretimin merkezinde yer almaktadır. Ülkemizde 

TRT Çocuk haricinde yerli yapım animasyonlar fazla talep görmemektedir. Bu 
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sebeple çoğu stüdyo, TRT Çocuk kanalına bağlı olarak üretim yapmaktadır. 

Endüstrinin istikrarlı bir şekilde büyüyebilmesi alternatiflerin 

çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yukarıda önerilen yerli içerik 

kotası önemli olacaktır.  

 

Animasyon filmlerimizin yurtdışına satışı ve pazarlanması için kamu ve özel 

sektör iş birliğinde çatı bir yapı oluşturulması faydalı olacaktır. Ortak 

yapımların gerçekleştirilmesi yeni pazarların kapısını açacak, profesyonel 

satış ajanslarının kurulması dizi film alanında yakalanan başarı sonrasında 

elde edilen tecrübenin animasyon için de kullanılması gerekmektedir. Ayrıca 

Türk animasyon sektörünün uluslararası festival ve marketlerde aktif 

olarak yer alması bu alanda yapılması gereken diğer çalışmalardır. İhracatta 

ilk etapta kültürel yakınlığımız olan komşu ülkelerin hedef pazar olarak 

belirlenmesinin faydalı olacağı söylenebilecektir. Yaratıcılığa dayalı bir 

endüstri olan animasyon sektöründe, oyuncak ve diğer pazarlama 

kanallarının etkin olarak kullanılması da önemli bir husus olarak 

değerlendirilmelidir.  

 

Ancak sektör ile yapılan görüşmelerde TRT Çocuk tarafından yapılan satın 

alım sözleşmesi kapsamında, yerli yapım animasyonların tüm yayın ve lisans 

haklarının devralındığı ifade edilmektedir. Bu durumun stüdyoların projelerini 

yurtiçinde ve yurtdışına pazarlayamamalarına sebep olduğu söylenmektedir. 

TRT tarafından hazırlanan sözleşmelerde sektörün iç ve dış pazar 

potansiyelinin artırılmasına katkı sağlayacak düzenlemeler yapılmasının örnek 

oluşturacağı ve sektöre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.  
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Korsanla mücadele ve telif hakları 

Görsel hizmetler sektörünün tümünde olduğu gibi animasyon alanında da 

korsanlık ve dijital alandaki hak ihlalleri en önemli sorunlardan olup, sektörün 

gelişmesinin önündeki büyük engellerden birisidir. Yukarıda telif haklarına 

yönelik belirtilen hususlar dahilinde özellikle animasyon filmlerin internet 

üzerinden korsan olarak yayınlanmasının, youtube ve benzeri video 

paylaşım sitelerinde açılan çocuk kanallarında izinsiz olarak kullanımının 

engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Ayrıca sektörün 

gelişimini olumsuz etkileyen taklit ve korsan ürünlerin piyasaya 

sürümünün engellenmesi için kamu ve özel sektör iş birliğinde süreklilik arz 

eden etkin projeler geçekleştirilmelidir.  

 

2.4. Dijital Oyun Sektörü 

 

Yaratıcı Kültürel Endüstriler içerisinde en hızlı büyüyen alanların başında dijital oyun 

sektörü gelmektedir. Gerek hızla artan oyun ve oyuncu sayısı gerekse 100 milyar 

doları aşan sektörel büyüklüğü ile dijital oyunlar var olan yüksek potansiyelin 

kullanılması bakımından en fazla dikkat çeken alan olarak öne çıkmaktadır. 

 

Türkiye, 21,8 milyonluk oyuncu sayısı ile önemli bir potansiyele sahiptir. 

Türkiye’deki genç nüfusun artışı ile birlikte çevrim içi konsol oyunları, mobil/tablet 

oyunlar ve sosyal medya oyunlarına olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu 

gelişmelerle birlikte Türk oyun geliştiricilerinin ve yerli oyunların sayısı da 

artmaktadır. Dijital oyun pazarının büyüklüğü Türkiye’de 2017 yılında 770 milyon 

doları aşmıştır77. Bu anlamda, iç pazar potansiyelinin değerlendirilmesi, üretimin ve 

yerli oyunların pazar payının artırılması büyük bir önem arz etmektedir. Türkiye oyun 

sektörü pazar büyüklüğü bakımından dünyada 18’inci sırada yer almaktadır. Ancak 

var olan potansiyel düşünüldüğünde hem pazar büyüklüğü hem de elde edilen gelir 

anlamında Türkiye’nin çok daha üst sıralarda olması gerekmektedir. Aşağıda oyun 

sektörünün daha ileri noktalara taşınabilmesi noktasında yapılan tespitlere ve 

açıklamalara yer verilmektedir.  

                                                           
77 Newzoo’s 2017 Global Games Market Report 
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2.4.1. Plan Dönemi Hedefleri 

Ülkemizde, yaratıcılık odaklı yapısı ve yüksek katma değeri ile oyun 

sektörünün geliştirilmesi son derece önemlidir. Diğer alanlarda olduğu gibi 

dijital oyun sektöründe de 2023 vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflere 

uygun şekilde gelişim sağlayabilmesi amacıyla hedefler oluşturulmalı, 

hedeflere ulaşabilmek için stratejiler belirlenmeli ve çalışmalar bu doğrultuda 

yürütülmelidir. Dünyada özellikle Kuzey Amerika ve Asya ülkelerinin hâkim 

olduğu dijital oyun sektöründe Türkiye’nin başat bir konuma erişmesi 

açısından çeşitli yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve rekabet gücünün 

arttırılması ülke ekonomisine yüksek döviz girdisi sağlayabilecektir.  

 

Bu anlamda, dijital oyun alanındaki ana hedefler aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 Türkiye’nin zengin ve özgün kültürel hazinesinden esinlenen, ilgi çekici 

hikâyeleri barındıran oyunlar üretmek ve pazarlamak 

 Dijital oyun sektöründe ilk 10 ülke arasında girmek, pazar büyüklüğünü 5 

milyar dolara yükseltmek 

 Dünyaca bilinen ve marka haline gelen oyunlar üretmek 

 

2.4.2. Hedeflere Yönelik Temel Politikalar 

Destek ve Teşvik Mekanizmalarının Geliştirilmesi 

Oyun sektörünün gelişmesi için en önemli unsurlardan birisi kamu destekleri 

olup mevcut destek mekanizmalarının sektörün ihtiyaçlarına yanıt verecek 

şekilde düzenlenmesi, pazarlama ve tanıtım destek programlarının 

kapsamının genişletilmesi önemli bir işlevi yerine getirecektir.78 

Oyun sektörünün desteklenmesi doğrultusunda atılacak diğer bir adım ise 

sektörün yapısı ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni destek mekanizmalarının 

geliştirilmesidir. Bu kapsamda, fiziksel altyapının oluşturulmasına ve 

geliştirilmesine yönelik daha büyük ölçekli destek programları ile teşviklerin 

sağlanması sektörün gelişmesi açısından önem arz etmektedir. Mevcut fuar 

desteklerinden faydalanamayan bağımsız geliştiricilerin oluşturulacak bir 

                                                           
78 Dijital Oyun Sektörü Raporu, Ankara Kalkınma Ajansı 
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çatı yapı altında ülke stantlarında yer almaları geliştiricilerin 

kurumsallaşmalarına ve böylelikle sektörün büyümesine önemli bir destek 

sağlayacaktır79.  

Teknik Altyapının Geliştirilmesi ve Kuluçka Merkezlerinin Kurulması  

Dijital oyun sektörünün Türkiye’de henüz dünya ile rekabet edebilecek 

düzeyde olmadığı düşünüldüğünde, sektörün istenilen düzeye gelebilmesi 

adına fiziksel ve teknik altyapının geliştirilmesi doğrultusunda adımlar atılması 

gerekmektedir. Bu kapsamda, dijital oyun sektöründe çalışmak isteyen 

geliştiricilerin sektöre entegrasyonunu sağlayacak yapıların varlığı son derece 

önemlidir. Bu noktada halen yalnızca ODTÜ Teknokent bünyesinde görev 

yapan Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) hizmet 

sunmaktadır80. Oyun sektörüne yönelik hizmet sunacak kuluçka 

merkezlerinin geliştirilmesi ve yeni merkezlerin kurulması son derece 

önemlidir. Kuluçka merkezlerinde oyun sektöründeki yenilikçi eğilimlerin 

takip edilerek alanlarda uzmanlaşmanın sağlanması önemli bir diğer işlev 

olacaktır.81  

Çok hızlı değişen ve gelişen oyun sektöründe geliştiricilerin çalışmasına olanak 

sağlayacak, yenilikçi eğilimleri takip ederek bünyesinde gerekli donanımı 

barındıran çalışma merkezlerinin kurulmasının sektöre faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. Altı çizilmesi gereken bir diğer nokta ise şirketleşme ve 

girişimcilik süreçlerinde son derece önemli olan pazarlama, markalaşma ya 

da iş modeli oluşturma gibi alanlarda eğitimlerin gerçekleştirilmesidir82.  

Nitelikli İşgücü ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi 

Dijital oyun sektöründeki insan kaynakları politikaları, diğer görsel hizmetler 

alanlarında olduğu gibi sektörün gelişimi için üzerinde durulması gereken en 

önemli hususlardan birisidir. Üniversitelerimizde, oyun sektörü alanında 

yalnızca yüksek lisans programları mevcuttur. Sektöre giren geliştiriciler dijital 

oyun sektörüne ilgi duyup belirli yazılım veya tasarım becerisi olan 

                                                           
79 Dijital Oyun Sektörü Raporu, Ankara Kalkınma Ajansı 
80 Dijital Oyun Sektörü Raporu, Ankara Kalkınma Ajansı 
81 Dijital Oyun Sektörü Raporu, Ankara Kalkınma Ajansı 
82 Dijital Oyun Sektörü Raporu, Ankara Kalkınma Ajansı 
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girişimcilerden oluşmaktadır. Bu anlamda görsel hizmetlerin bir kolu olan 

sektörde yazılım, oyun ve animasyon teknolojilerini içeren bir lisans 

programının açılması nitelikli insan kaynağı oluşturulmasında önemli 

olacaktır. Sektörde çalışan ve uzmanlaşmış kişilerin eğitim programlarına 

dahil edilmesi geliştiricilerin endüstri ile etkileşimini artıracak, eğitim alan 

kişileri olumlu etkileyecektir.83 Diğer taraftan, sektör ya da kuluçka 

merkezleri tarafından eğitim programlarının düzenlenmesi, özellikle ses 

tasarımı, oyun müzikleri ya da görsel tasarım gibi destekleyici alanlarda 

gerçekleştirilecek olan programlar sektörü destekleyici rol oynayacaktır.  

Yerli Oyun Ekosistemi Yaratmak  

Türkiye’deki oyun geliştirici firmaların teknik, sosyal ve ekonomik gelişimini, 

uluslararası ölçekte tanınırlığını arttırmaya çalışmak gerekmektedir. Diğer 

taraftan sektör ile ilgili standartların oluşturulması, terminoloji, eğitim ve 

çalışma koşulları ile ilgili düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Uzun 

vadede geliştiricilerin faydalanacağı Türkçe kaynak havuzlarının 

oluşturulması da sektöre büyük katkı sağlayacaktır.  

Dijital Oyunlar ve Çocuk Gelişimi 

Çocuklarımızın risklerden korunmasıyla birlikte fiziksel, ruhsal ve sosyal 

açıdan sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Günümüzde gelişen teknoloji, internet ve mobil cihazların yaygınlaşması ile 

birlikte çocuklarımız zamanlarının büyük bölümünü dijital oyunlara 

harcamaktadır. Bu noktada oyunlar çocukların gelişimlerine katkı 

sunabildikleri gibi ruhsal ve sosyal gelişimlerini olumsuz olarak da 

etkileyebilmektedir. Dijital oyunlar çocuklar üzerinde bazen tıbbi boyutlara 

varan rahatsızlıklar oluşturabilmekte, oyun geliştiriciler tarafından ideolojik ve 

propaganda amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Kültürel kalkınmamızı 

sağlayacak olan çocuklarımızın bu sektörün olumlu yönlerinden azami 

düzeyde faydalanmaları, olumsuz yönlerinden asgari düzeyde etkilenmelerini 

sağlayabilmek için dijital oyun bağımlılığı, dijital oyunlar üzerinden çocuk 
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istismarı, Türk toplum ve kültür yapısına uygun içerikteki oyunların 

üretilmesi gibi alanlarda da çalışmalar yapılması gerekmektedir84. 

 

Bu noktada en önemli görev ailelere düşmektedir. Ailelere dönük online dijital 

okuryazarlık eğitim programları hazırlanması,  ailelerin konuya hassasiyet 

göstermesi çocukları ile birlikte oyunlar oynaması önem arz etmektedir. 

 

Ülkemizde dijital oyunların yaş sınıflandırması sinema filmlerini sınıflandıran 

kurullar eliyle sinema filmleri için oluşturulmuş işaret ve ibareler kullanılarak 

yapılmaktadır. Bu uygulamanın değiştirilmesi, oyun alanında faaliyet 

gösteren STK’lar ve akademisyenler tarafından oluşan kurullar eliyle 

uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulacak yaş sınıfları 

kullanılarak sınıflamaların yapılması büyük bir eksikliği giderecektir.  

 

Kaliteli ve eğitsel içeriğe sahip, Türk toplum yapısı ile uyumlu ve çocukların 

sağlıklı gelişimini destekleyen oyunların sayısının artırılması ve bu tür 

içeriklerin desteklenmesi toplumsal kalkınma açısından önem arz etmektedir. 

 

2.5. Reklam Sektörü 

Reklam sektörü Türkiye’de temel olarak reklam verenler, reklam ajansları ve reklam 

yapımcıları tarafından oluşturulan sinema eseri niteliğinde tanıtıcı filmler üretilmesini 

esas alan görsel-işitsel ticari bir alandır. Diğer görsel hizmetler sektörlerini besleyen 

yapısı ile geliştiği takdirde diğer sektörlerin de gelişmesine katkı sağlayacak reklam 

sektörüne yönelik çeşitli strateji ve hedeflerin belirlenmesi ekonomik kalkınmaya 

büyük katkı sağlayacaktır. 

 

2.5.1. Hedeflere Yönelik Temel Politikalar 

Sürekli İstihdam 

Reklam sektöründe çalışan kişiler proje bazlı çalışmakta, bu sebeple orta ve 

uzun vadede işsiz kalmaktadırlar. Ayrıca yoğun rekabet ortamında şirketler 
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düşük ücretli, az deneyimli kişiler ile üretim yapmaya çalışmakta, nitelikli 

insan gücüne gereken önem verilmemektedir. Haliyle reklam sektörü geçişken 

bir iş alanına evrilmiştir. Bu anlamda, reklam sektöründe kurumsallaşma ve 

nitelikli işgücüne yatırım yapılması sektör açısından önemli bir adım 

olacaktır. 

 

Sektörde Uzmanlaşmanın Sağlanması 

Reklam sektöründe istihdam edilenlerin farklı programlardan mezun oldukları 

gözlemlenmekte, hizmet içi eğitim müessesinin de yeterince gelişmemiş 

olmasından kaynaklı olarak nitelikli iş gücü anlamında eksiklikler 

yaşanmaktadır. Her ne kadar son yıllarda sinema okullarından mezun kişiler 

alanda çalışıyor olsa da reklamcılık sektöründe yeterince uzmanlaşma 

sağlanamadığı görülmektedir. Diğer taraftan kısa süreli iş yoğunluğu ve yoğun 

rekabet ortamı uzmanlaşma önündeki diğer engellerdir. Bu anlamda, 

reklamcılığın bir sektör olarak hayat bulabilmesi için sürekli iş olanağının 

sağlanması, hizmet içi eğitimlerle gelişimin önü açılmalıdır. Sektörde 

kurumsallaşmanın sağlanması, istihdama yönelik teşvik uygulamalarının 

hayata geçirilmesi ve hizmet içi eğitim programlarının desteklenmesi 

sektör açısından olumlu bir adım olabilecektir. 

Özel Plato ve Stüdyo Sayısının Arttırılması 

Ülkemizde reklam filmi üretimi için inşa edilmiş özel nitelikte plato ve 

stüdyolar bulunmamaktadır. Genel olarak doğal mekanlar ile film veya diziler 

için yapılmış alanlarda reklam filmi çekimleri yapılmaktadır. Yaratıcılığın son 

derece önemli olduğu reklamcılık sektörünün etkin şekilde kullanabileceği 

stüdyo, plato gibi altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ya da bu alana 

yapılacak yatırımların teşvik edilmesi sektörün gelişimine büyük katkı 

sağlayacaktır. 

 

Yerel Yönetim İşgaliye Ücretlerinin Düzenlenmesi 

Yerel yönetimler, reklam filmi çekimleri için işgaliye adı altında ücret 

almaktadırlar. Bu ücretler bir tarifeye bağlı olmadan değişen tutarlarda talep 

edilmekte, sektörde standart yakalanamamaktadır. Bu anlamda, yerel 

yönetimlerce alınan işgaliye tutarlarının ortak mutabakatla belli bir 
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tarifeye bağlanması ve reklamcılık sektörüne yük bindirmeyecek şekilde 

yapılandırılması faydalı olacaktır. 
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SONUÇ 

 

Ülkelerin ekonomik kalkınmaları için istihdamı ve GSYH’yi artırma hedefleri 

doğrultusunda yaratıcılık kavramı öne çıkmaktadır. Gelişmiş ülkeler, yaratıcı 

endüstrilerin oluşturduğu ekonomik katma değerin büyük kısmını ellerinde 

bulundurmaktadır. Buna karşın, gelişmekte olan ülkelerin de, üretim ve ihracat 

yapılanmalarında, yüksek katma değere sahip yaratıcı endüstriler kapsamında yeni yol 

haritası belirlemeleri ve uygulamaları önem kazanmaktadır.85 

Yaratıcı kültürel endüstriler içerisinde özellikle görsel hizmetler sektörü küresel çapta 

dev endüstrilere dönüşmüş, milyarlarca dolarlık pazar büyüklüklerine ulaşılmıştır. 

Türkiye’de görsel hizmetler sektörüne dönük farkındalık son dönemde artmaya 

başlamış, konferanslar ve toplantılar yoluyla ele alınmaya çalışılan sektöre kamusal 

fonlar da aktarılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, ülkelerin gelişmesinde önemli rol 

oynama potansiyeline sahip olan görsel hizmetler sektörünün Türkiye’de 

derinlemesine ele alınması, stratejik olarak değerlendirilerek bir planlama 

çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir.   

Onuncu Kalkınma Planı’nda görsel hizmetler sektörünün kimi bileşenlerine yönelik 

çeşitli hedef ve stratejilerin yer alması hayata geçirilen politikalar ve uygulamalar 

açısından sektöre katkı sağlamıştır. Ancak dinamik yapısı ve sektörel çeşitliliğiyle her 

geçen gün büyüyen ve gelişen görsel hizmetler sektörünün bütünsel ve stratejik bir 

yapıda On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alması büyük önem arz etmektedir.  

Hazırlanan raporda görsel hizmetler sektöründeki endüstriler küresel ölçekte 

incelenmiş,  Türkiye’deki duruma ilişkin bilgiler sunularak mevcut durum kapsamlı 

şekilde ele alınmıştır. Ayrıca uluslararası uygulamalar değerlendirilmiş, sektör ile 

görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu doğrultuda önümüzdeki beş yıllık dönemde 

kalkınmamıza katkı sağlayacak hedeflere ve stratejilere yönelik çıkarımlarda 

bulunulmuştur. 

Çok katmanlı ve iç içe geçmiş bir yapıya sahip olan görsel hizmetler sektörü 

bileşenlerinin karşılaştıkları problemler ve bu alanlarda belirlenecek stratejiler kimi 
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noktalarda farklılık gösterse de; özellikle sektörlere aktarılan devlet desteklerinin 

geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve buna yönelik 

eğitim programları oluşturulması, kamu ve özel sektör arasındaki koordinasyonun 

güçlendirilmesi, korsanla mücadele ve telif haklarının korunması gibi stratejilerin 

hemen hemen tüm bileşenlerde bir gereklilik haline geldiği görülmektedir. 

Çoğu zaman sadece fikir maliyeti ile üretim sağlanan ve gerçekleştirilen hizmet 

ihracatı ile birlikte büyük miktarda katma değer üreterek ekonomik canlılığa katkı 

sağlayan görsel hizmetler sektörüne yönelik sağlam temellere dayanan ve sektörün 

ihtiyaçlarına karşılık verebilecek politikaların üretilebilmesi adına On Birinci 

Kalkınma Planı büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Bu anlamda, raporda bileşenler 

özelinde yer verilen dünya örnekleri de incelendiğinde Ülkemizin var olan 

potansiyelinin etkin olarak kullanılabilmesi açısından sektör bazlı hazırlanan 

stratejilerin hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Bu anlamda görsel hizmetler sektöründe yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte, hâlâ 

eksiklerin ve sorunların olduğu görülmektedir. Bu sorunlara çözüm getirme sürecinde 

tüm paydaşların katılımıyla adımlar atılması gerekmektedir. 

Stratejik endüstriler olan görsel hizmetler sektöründe bütünsel bir kamu politikasının 

varlığı ve somut olarak uygulanması, günümüz konjonktüründe hem iç dinamikler 

açısından yarar sağlayacak, hem de uluslararası düzlemde Türkiye'nin yerini ve rolünü 

güçlendirecektir.  
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