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Son dönemde Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve 
ilerlemeler Kültür Endüstrisinde de yerini bulmuştur. 
Bu yansımaların ne boyutta olduğunu diğer 
sektörlerde görüldüğü gibi ölçümlemek maalesef 
mümkün olamamaktadır. Bu sorunun başlıca 
sebeleri henüz sektör oyuncularının kurumsallaşma 
adımlarının tamamlanmaması, ilgili regülasyonların 
hala oluştutulmamış olması ve sektör verilerinin 
sağlıklı toplanamaması, arşivlenmemesidir.

Verisi hemen hemen hiç olmayan bir sektörün 
ileriye dönük büyümesi için gerekli olan yatırımlara 
ulaşma şansı maalesef yok denecek kadar az. 
Gerçek figürlerele belgelenmeyen ve akredite 
edilmemiş verilere dayandırılmış gelir öngürüleri 
ile sektöre kaynak sağlayacak ve destek verecek 
yatırımcı bulmak imkansızdır. Oysa Dünyada görülen 
örneklerinden de anlaşılacağı üzere Türkiye’de düşe 
kalka ciddi boyutlara ulaşmış Kültür Endüstrisinin 
daha da büyümesi, ancak yeni yatırımların sektöre 
enjekte edilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu 
konudaki en iyi örneklerden biri Türk Sineması’nın 
son 10 – 15 yılda gösterdiği gelişme ve geldiği 
noktada, gayrimenkul yatırımlarının rolüdür. Atıl 
alanların cazibe merkezine dönüştürülmesi adına 
kurulan sinema salonları, zaman içerisinde Alışveriş 
Merkezlerinin vazgeçilmezleri olmuş ve bu bağlamda 
yeniden planlanarak projelendirilmişlerdir. Geçen 
zaman içerisinde, artan sinema sayıları ve  izleyici 
talepleri doğrultusunda, Türk filmleri yılda bir kaç 
adetten, 130 – 150 adetlere kadar çıkmış ve bununla 
da kalmayıp doğal gelişim süreci olarak beraberinde 
istihdam ve  ihracatı da getirerek ekonomiye 
katkı sağlamıştır. Diğer sektörlerden farklı olarak 
kültür endüstrisinin, ihracata olan katma değeri 
çok daha büyüktür. Örneğin, yerli bir TV dizisinin 
yapımından doğan tüm maliyetler ilk olarak yine 
bir ulusal kanal tarafından karşılandığından, ihraç 
edilmesi durumunda satışın tamamı kar olarak ülke 
ekonomisine girmektedir. Aynı dizinin veya filmin 
birden fazla kez farklı ülkelere satılabiliyor olması 
kültür ürünlerinin ne kadar önemli bir ihrac ürünü 
olduğunun göstergesidir. 

Gelişmiş ülkelerin turizm gelirlerinde çok önemli 

bir payı olan kültür ve sanat gelirlerinin, bir turizm 
ülkesi olan ülkemizde ise maalesef çok küçük bir 
yer tuttuğunu görebiliyoruz. Müthiş bir tarihi ve 
kültürel zenginliğe sahip olmamıza rağmen bu 
değerlerimizi turizm ürünlerine dönüştürmek, 
dünya çapında tanınan eserler oluşturmak 
anlamında neredeyse hiç yatırımımız yok. Tekrar 
etmek gerekirse, Kültür Endüstrimize yapılması 
gereken yatırımların yeterince yer bulamaması, 
maalesef kurumsallaşamama ve veri yetersizliği 
gibi can alıcı konuların çözümlenememesinden 
kaynaklanmaktadır. 

Kimi sektörlere, büyüme ve gelişme sağlamak 
amacıyla oluşturulan mevzuatlarla teşvikler 
getirilmesine rağmen, Kültür Endüstrisi üzerindeki 
ağır vergi yükleri dolayısı ile kayıt dışı faaliyetlere 
itilmişlik sektör gelişimine darbe vurmaktadır. 

Kültür Endüstrisinin gelişme ve büyüme ivmesi 
kazanması için öncelikle sektör oyuncularının 
sektörlerine sahip çıkması gerekmektedir. Kanun 
yapıcıların sektör sorunları ile ilgili bilgilendirimesi, 
ortak çalışmalarla sektör sorunlarını çözümlemeye 
yönelik adımların atılması, sektörün önünü açacak 
mevzuatların oluşturulması ve takiben sektör 
standartlarının, kurallarının, lisanslamalarının 
yapılandırılması gerekmektedir. Fikri mülkiyet 
haklarına yönelik atılan adımlar ve bu alanda 
yapılan çalışmalar, düzenlemeler, denetlemeler 
yıllardır bir sisteme oturtulamamış, hala homojen, 
hakkaniyetli bir uygulama haline getirtilememiştir. 
Üzerinde yoğunlaşılması gereken diğer konular 
ise iş güvenliği, kalabalık yönetimi, halk sağlığı, 
sektör standartları ve ehliyet konularının da 
yapılandırılmasıdır.  

Sivil toplum kuruluşlarının ve sektör derneklerin bir 
şemsiye altında toplanmasına olanak veren Yaratıcı 
Endüstriler Konseyi (YEKON), sektörün sorunlarına 
odaklanmak, çözümler üretmek ve sektörün sesini 
duyurabilmek amacıyla geçtiğimiz yıl kuruldu. 
YEKON, bu yıl İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile 
sektörün ekonomik boyutu, fikri mülkiyet hakları 
ve diğer konularını da içeren atölye çalışmaları 
başlatmıştır. Çalışmaların her biri farklı üniversiteler 
tarafından yürütülmekte olup, bu çalışmaların 
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2014 yılı ilk yarısında sonuçlandırılması ile beraber 
oluşturulacak raporlar ile sektör problemlerinin 
çözümü ve sektörün gelişmesi için mevzuat üzerine 
yapılacak ortak çalışmaların temelinin oluşturulması 
hedeflenmektedir.   

2014 yılında sektörümüze sahip çıkarak, gelişmesini 
ve Türkiye ekonomisine yaptığı katkının net bir 
şekilde ortaya konulması ile hakkettiği yere varması 
en büyük temennimizdir. 

Dünya Kalkınma Teşkilatı raporlarına göre, 
Kültür Endüstrileri, önümüzdeki 15 yıl içerisinde, 
ülke ekonomilerindeki katma değer oranlarının 
arttırılması, kültür endüstrileri ile sınırlı olan tasarım 
ve yaratıcılığın gelişmesinin sağlanması amacıyla, 
var olan sektörler arasında en önemli yere sahip 
olacaktır. Yaratılan ve hatta ihrac edilen kültürel 
ürünlerin ülke ekonomisine katkı sağlayabilmesi 
yerel olarak artı değer katılmasına yani özgünlüğüne 
bağlıdır. Dolayısı tasarımından geliştirmesine 
üretimden pazarlanmasına kadar yerel kaynakların 
kullanıldığı ürünler markalaşma yatırımı ve global 
arenada rol alabilmek için önemlidir.
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