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ÖZET  

Medya günümüz ekonomik sisteminde yer alan en önemli aktörlerden biri konumundadır. 

Đletişim araçlarında meydana gelen teknolojik değişmeler ile beraber büyük bir endüstri halini 

alan medya kendi ekonomisini yaratmıştır. Küreselleşmenin getirdiği ulaşılabilirlik ile beraber 

20. Yüzyılda genişleyen medya ekonomisi günümüzde artık dünya sınırları içinde etkileşimde 

bulunmaktadır. Ülkemizde ve dünyada yaşanan kültürel ve sosyal değişimlerin büyük bir 

kısmı küreselleşme ve medya sayesinde şekillenmiştir. Bu çalışmada geleneksel ve modern 

medya araçları hakkında bilgi verilmiş ve medya ekonomisi kavramı incelenmiş, medyanın 

ekonomik büyüklüğü küresel bazda ne kadar değişikliğe uğradığı ve Türkiye’de internet 

kullanımı ile birlikte medyanın etkilediği ekonominin payı ortaya konmuştur. 
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GĐRĐŞ  

Çağımıza damgasını vuran kavramlardan biri olan küreselleşme, günümüzdeki toplumsal 

ilişkileri açıklamaya yönelik hemen her girişimin zaruri referans noktası haline gelmiş 

bulunmaktadır. Küreselleşme ile beraber bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler 

insanlar ve farklı kültürler arasındaki iletişimi artırarak, toplumsal ilişkilerin yerel sınırları 

aşmasına katkıda bulunmuştur. Enformasyon ve kültür alışverişini kolaylaştırıcı rolüyle 

medyanın küreselleşme sürecinin en önemli itici güçlerinden biri olduğu kabul edilmektedir. 

Medya bugün dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden biridir. Bu endüstride yaşanan 

gelişmeler bu alanın da çok ciddi bir ekonomisinin olduğunu göstermiştir.  

20. Yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeler iletişimin boyutlarını değiştirmiştir. Duman ile 

haberleşen eski çağ insanı yerini tabletleri ile anında iletişim kurabilen günümüz insanına 

bırakmıştır. Farklı teknolojik evrelerden geçen iletişim, beraberinde medya endüstrisinin 

gelişmesine de tanıklık etmiştir. Son yüzyılın en hızlı gelişen endüstrilerinden biri olan 

‘medya’ ve ‘ekonomisi’ küresel ölçekte tartışılan önemli bir konu olmuştur. 

1) MEDYA VE MEDYA EKONOMĐSĐ KAVRAMI 

Medya, Latincede ortam, araç anlamına gelen medium kelimesinin çoğulundan gelmiştir. 

Yığınlarla iletişimi sağlayan radyo, televizyon, gazete ve dergiler gibi basın yayın 

organlarının tümünü kapsayan ortak adı olup kitle iletişim araçlarına verilen genel addır. 

Medya ekonomisi medyanın ekonomisini, medya endüstrisinde yer alan üreticiler, yöneticiler 

ve diğer karar alıcıların faaliyetlerini, uluslararası ticaret, iş stratejisi, politika, rekabet ve 

endüstriyel yoğunlaşmaları ve onların medya işletmelerine olan etkilerini inceler 

(Doyle,2002:2). 

Bir işletmenin amacı, mal ve hizmet ya da var olan üretimi arttırmaktır. Đşletme, pazarın 

taleplerini karşılamak veya arttırmak amacıyla mal veya hizmet üreten veya pazarlayan ve kar 



amacı güden ekonomik bir birimdir (Atılgan,1999:17). Đşletmenin “ekonomik mal ve hizmet 

üretmek veya pazarlamak için faaliyette bulunan kuruluş olduğundan hareket ederek, medya 

işletmesini “haber ve fikir üreten iktisadi kuruluş” olarak tanımlayabiliriz. Bir medya 

işletmesi, kamuoyu yaratma ve şekillendirmede önemli rol oynadığından aynı zamanda bir 

kuruluş olarak da değerlendirilebilir (Çiçek,2008:3). 

Çeşitli medya endüstrilerinde çalışan firmalar, başka endüstrilerde çalışan diğer firmalar gibi 

piyasa kurallarına tabidir ve mevcut durum, veri koşullar altında, teknolojik alternatiflerle, 

öngördükleri finansal kararlarla karlarını maksimize etmeye çalışır. Medya ekonomisi; bu 

faaliyetlerin yer aldığı üretim sürecini, tüketim, dağılım, değişim süreçlerini de göz önüne 

alarak inceler ve süreç içinde ortaya çıkan ilkeleri tanımlar. Picard'a göre (1989: 9); medyalar, 

ekonomik sistem içinde, dört farklı grubun ihtiyaç ve isteklerini karşılar: 

1. -Medya sahipleri bireyler veya pay sahipleri, 

2. -Đzleyici ve/ veya okurlar, 

3. -Reklamcılar, 

4. -Medya firmalarında çalışanlar. 

Medya ekonomisi; mevcut kaynaklarla, izleyicilerin reklamcıların ve toplumun, bilgi edinme 

ve eğlenme ihtiyaç ve isteklerinin medyalar tarafından nasıl karşılandığıyla ilgilenir. Böylece 

kıt kaynaklarla, teknolojide ve organizasyonlardaki sınırlamalarla, tüketici tercihlerinin - bu 

tercihlerin sık değişme özelliği de göz önünde tutularak nasıl karşılandığı tüm ekonomik 

analiz içinde geniş olarak egemen olur (Picard, 1989: 7). 

• Picard: Medya ekonomisi “mevcut kaynaklarla, medya sahiplerinin, izleyici, 

reklam veren ve toplumun bilgi ve eğlence ile ilgili istek ve gereksinimlerini nasıl 

karşıladıkları ile ilgilidir”.  



•  “ Medya firma ve endüstrilerinin farklı faaliyet düzeylerinde (küresel, ulusal, 

yerel gibi) globalleşme, regülasyon, teknoloji ve sosyal yönler gibi konularla 

birlikte nasıl işlev gösterdiklerinin incelenmesidir” şeklinde farklı tanımları da 

bulunmaktadır. 

Klasik tanımlamalarda medya ürünleri ile ilgili 2 ana ayrım ortaya çıkmakta olup medyanın 

yazılı ve sözlü olarak ayrılıyor olmasıdır. Ancak özellikle iki binli yıllarda internet 

teknolojisinde yaşanan gelişmeler sonucunda ortaya çıkan web 2,0 teknolojisi yeni medya 

olarak adlandırılan internet tabanlı bir medyanın da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu 

açıdan ele alındığında medya işletmeleri yazılı, sözlü/görüntülü ve internet tabanlı olarak üç 

gruba ayrılmaktadır. 

Medya işletmelerinin faaliyetleri üç temel işlevden oluşmaktadır (Berberoğlu,1991:23): 

• Diğer işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetleri pazardan sağlamak  

• Yayında bulunmak ve üretim yapmak  

• Yayınların alıcılara ulaşmasını, diğer bir deyişle dağıtımını sağlamak  

Medya ekonomisinde talep iki farklı grup tarafından oluşturulur. Bunlar tüketiciler ve 

reklamcılardır. Bir tüketici medyada üretilen bir gazeteyi satın alarak, radyo ve televizyon 

programını izleyerek veya dinleyerek o medya ürününe talep gösterir. Reklamcılar ise o 

medya ürününe reklam verir. Reklam vermek istediği medya ürününü seçerek o ürüne talep 

gösterir. Bu yüzden medya ekonomisinde hem tüketici hem de reklam veren nezdinde talep 

almak önemlidir. 

2) KÜRESELLEŞME VE MEDYA EKONOMĐSĐ KAVRAMI  

Ekonomik, siyasal ve kültürel küreselleşme yüzyıllar içinde gelişmiş, ancak 20. yüzyılın 

sonlarından itibaren medya ve yeni iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle 



küreselleşmenin de hızı artmıştır. Küreselleşmenin hızlanması sürecinde medyanın kritik bir 

role sahip olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Bu rol esas olarak 1980'lerden sonra bilgi 

ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin ve aynı dönemde medya sahipliğinde 

yaşanan yoğunlaşmanın küreselleşmeyi hem mümkün kılan hem de hızlandıran bir etki 

yapmış olmasından kaynaklanmaktadır. 

MEDYANIN KÜRESELLEŞMESĐ  

Medyanın rolü ekonomi, siyaset ve kültüre aracılık etmekle sınırlı olmayıp, medya, bizzat 

kendi ticari çıkarları olan merkezi bir aktör konumuna gelmiştir. Bu nedenle, medyanın 

küreselleşmesi, küreselleşmenin diğer boyutlarını da etkilemektedir. 

Medyanın küreselleşmesi, medya şirketlerinin sahipliğinde ve piyasa kontrolünde küresel 

medya aktörlerinin ortaya çıkmasına yol açan yeniden yapılanmayı, internet ve cep telefonu 

gibi yeni iletişim teknolojilerinin geliştirilmesini, bilgisayar, telekomünikasyon ve medya 

arasında giderek artan yöndeşmeyi, yasal ve siyasal kararların alındığı ölçeklerin yeniden 

düzenlenmesini de kapsayan birbiriyle bağlantılı karmaşık bir kümeyi ifade etmektedir 

(Barnett, 2002: 97).  Küresel medya kavramıyla ise genel olarak, “coğrafi kapsamı küresel 

(veya en azından çok uluslu) nitelikte medya ağları veya teknolojisi” (Olausson, 2011: 136) 

anlatılmaktadır. 

Medya ve iletişim sistemlerindeki küreselleşmenin kökenleri yüzyıllar öncesine uzansa da 

esas olarak 20. yüzyılda gerçekleştiği söylenebilir. Zira Thompson’ın'  (1995) deyişiyle, bilgi 

ve iletişimin küresel ölçekte akışının düzenlenmesi ve toplumsal hayatın yaygın bir özelliği 

olması 20. Yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu yüzyılda iletişim kanalı ve bilgi yayılımında eşi 

benzeri görülmemiş bir artış yaşanmıştır. Radyo ve televizyon yayınının bütün dünyada hızla 

gelişmesi de bu sürece önemli bir katkı yapmıştır. 

 



 

ĐNTERNET EKONOMĐSĐ 

Bilgi teknolojisindeki gelişmelerin, geleneksel ekonomik faaliyetleri yeniden düzenlemesine 

paralel olarak en çok etkilediği alanlardan birisi ekonomi olmuştur. Hatta ekonomide yaşanan 

değişime ne ad verileceği konusu, uzun soluklu tartışmaları da beraberinde getirmiştir. 

Literatürde Yeni Ekonomi kavramından Dijital Ekonomi ‘ye kadar birçok isim düşünülse de 

söz konusu tartışmada tam anlamıyla ortak bir payda da buluşulamamıştır. Ancak çağımızın 

ekonomik anlayışına ilişkin herkesin uzlaşmaya vardığı sonuç sudur ki; bilgi teknolojileri ve 

internetin doğurduğu etki sonucu yeni ekonomi, insanların kas güçleri yerine beyin güçleri ile 

çalıştığı bir dünyayı temsil etmektedir. 

Eski ve yeni ekonomiyi somutlaştırmak gerekirse güncel verilerde fiziki ağırlığı bulunan 

malların GSYĐH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) içerisindeki payında ciddi bir azalma söz 

konusudur. Yeni ekonomi anlayışında ürünlerin önemini yitirmesinin başlıca nedeni, dijital 

bir evreye geçilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece milyonlarca bilgi, internetin 

ulaşım ve haberleşmeyi kolaylaştırması ile her an ve her yerde ilgili muhataba 

iletilebilmektedir. Buna ek olarak bilgiyi mekan gerekmeksizin yıllarca saklayabilmek de 

mümkündür (Cımat ve Yıldız, 2012: 60-61). 

DÜNYA NÜFUSU 

ĐNTERNET 

KULLANICILARI 

AKTĐF SOSYAL 

MEDYA 

KULLANICILARI 

AKTĐF SOSYAL 

MEDYA 

KULLANICILARI 

MOBĐL TELEFON 

7.593 Milyar Kişi  4.021 Milyar Kişi 3.196 Milyar Kişi 2.958 Milyar Kişi  

Kentleşme Oranı %55  

Dünya Nüfusuna 

Olan Oran %53  

Dünya Nüfusuna 

Oranı %42 

Dünya Nüfusuna Oranı 

%39 

We Are Social verileri (OCAK 2018) 



Đnternetin yaygınlaşması ile birlikte yeni teknoloji ağlarını kullanan ve internetten yararlanan 

küçük işletmeler, büyük çaplı işletmelerin sahip oldukları maliyetlere katlanmadan küresel 

piyasalara açılabilmekte ve büyük çaplı işletmelerin sahip olduğu ölçek ekonomisine ulaşma 

fırsatı yakalayabilmektedir. Artık internetten beslenen rekabet ortamı, uluslararası piyasalarda 

esnekliği ve bu esnekliğe uyum sağlayabilecek organizasyonları on plana çıkarmıştır (Cımat 

ve Yıldız, 2012: 61-62). Çünkü internetin ekonomik süreçte etkin rol almasıyla birlikte fiziki 

sınırlar ortadan kalkmıştır. Böylece, insanların ekonomik faaliyetlerine ve ekonominin tüm 

sektörlerine büyük ölçüde “www” yön vermektedir (Sarıkaya vd, 2010: 32) 

We Are Social 2018 ocak verilerine göre de Türkiye’deki nüfusun %67 si internet 

kullanıcısıdır. Aktif sosyal medya kullanıcıları bunun %63 ünü oluşturmaktadır. Kentleşme 

oranına yakın olduğu gözlenen bu seviyelerden kentleşme oranı arttıkça internet kullanımı 

oranının da benzer seviyelerde olacağı sonucu çıkarılabilir. 

TÜRKĐYE NÜFUSU  

ĐNTERNET 

KULLANICILARI  

AKTĐF SOSYAL 

MEDYA 

KULLANICILARI 

AKTĐF SOSYAL MEDYA 

KULLANICILARI MOBĐL 

TELEFON 

81.33  Milyon Kişi  54.33 Milyon Kişi 51.00 Milyon Kişi 44.00 Milyon Kişi 

Kentleşme Oranı %75  

Toplam Nüfusa Olan 

Oran %67  

Toplam Nüfusa Olan 

Oran %63 

Toplam Nüfusa Olan Oran 

%54 

(We are social ocak 2018) 

Türkiye’de TÜĐK 2017 verilerine göre işletmelerde ve hane halklarının kullandığı internet 

oranlarının gelişimi ile berbaer bilgisayar kullanımı istatistikleri yıl bazında aşağıda 

verilmiştir.2010 yılından itibaren istatiski verisi derlenen tüm alanlarda artış olduğu 

gözlenmektedir. Geçen 7 yıl içerisinde bilgisayar kullanımı artmış internet erişimi 

genişlemiştir.  



 

 

DĐJĐTAL EKONOMĐ  

Dijitalleşme, dijital beceri ve uygulamaların ekonominin genel dokusuna işlenmesidir. Bu 

açıdan bakıldığında, reklamcılık alanında dijitale yöneliş sadece rakamsal büyüklüklerle değil 

ekonominin bütünündeki konumuyla ele alınmalıdır. 

Dijital ekonomi, Đnternet ve ilgili teknolojiler üzerinden gelişen iş kollarını içerir. Bunlar 

küresel devler olabildiği gibi, geleceğin devleri olma potansiyeli taşıyan girişimler ve 

geleneksel iş modellerini dijitalleştirerek inovasyon odaklı çalışan kuruluşlar da olabilir. E-

ticaret firmaları ülke sınırlarını aşan iş hacimleriyle bu resmin önemli bir parçasıdır. 



Dijital reklam dijital medya ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Dijital reklamı 

oluşturan unsurlar; internet üzerindeki farklı platformlarda, farklı satın alma yöntemleriyle, 

çeşitli cihazlar (mobil, masaüstü vb.) üzerinde uygulanan display, arama motoru reklamları, 

ilan sayfaları, oyunlar gibi farklı reklam formatlarıdır. 

Dijital reklam, karşımıza sadece dijital ekonominin bir parçası olarak değil, dijital video 

gelirleri, dijital gazete ve dergi gelirleri ve mobil gelirler gibi geniş bir yelpazede dijital iş 

modellerinin yaratımı ve geliştirilmesi anlamında bütüncül destek veren bir alt sektör olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Dünya çapında 2020 yılına kadar, 3 milyar insanın daha dijital 

ortamda birbirine bağlanacağı tahmin edilmekte iken, bunun yaratacağı dijital iz ve ekonomik 

değerin boyutlarının özellikle gelişmekte olan ülkeler için büyük olacağı söylenebilir. 

Dijital ortamın potansiyelini ve yatırım değerindeki değişimi dijital reklam yatırımlarındaki 

artış ivmesinden öngörmek mümkündür. Örneğin aşağıdaki şekilde, Türkiye’deki dijital 

reklam yatırımlarının toplamını görmekteyiz.2016 yılı verisine göre 1.872 mio TL dijital 

mecralarda yapılacak reklamlara yatırım harcaması yapılmıştır. 

 

Aşağıdaki tabloda ise 2011-2016 yıllarına ait Türkiye’deki farklı reklam mecralarına ait 

yatırım bütçelerinin gelişimi gösterilmiştir. 



 

Đş dünyasından farklı aktörlerin faaliyet gösterdiği herhangi bir pazarda reklamcılığın 

GSYĐH’ye katkıda bulunabileceği birtakım mekanizmalar mevcuttur. Bunlar; reklamcılığın, 

hizmet üretimi kapsamında özgün ekonomik aktiviteler yaratmasıyla, müşterilerin ürünler 

hakkındaki bilgiye ulaşabilirliğini ve dolayısıyla tüketici bilincini ve rekabetten doğan kalite 

ve değeri arttırmasıyla öncüllenen değerlerdir. Ödüllendirme yoluyla iş dünyasında başarılı 

markalar yaratmayı yücelterek inovasyonu tetiklemesiyle ve medya hizmetlerinin sürekliliği 

için kayda değer miktarda kaynak yaratmasıyla ortaya çıkan farklı yoğunluklara sahip 

etkilerdir. Reklam sektörünün Türkiye ekonomisine katkısı ise aşağıdaki tabloda 2009-2014 

yılları arası için incelenmiştir. Diğer tabloda ise ĐAB Türkiye ‘nin 2016-2017 yıllarına ait 

dijital reklam yatırımlarının kırılımlarına yer verilmiştir. Bir önceki yıla göre dijital reklam 

yatırımlarında %14 lük bir artış görülmektedir. 

 



 

SOSYAL MEDYA EKONOMĐSĐ  

Đnternet teknolojisinin günümüzde geldiği noktada sosyal medya platformları kişiler arası 

iletişimde en çok kullanılan araçlar haline gelmiştir. Sosyal medya ayrıca yeni iş ve 

mesleklerin ve üretim-tüketim ilişkilerinin gelişmesine neden olarak iletişim sektörüne yeni 

bir boyut kazandırmış bir başka deyişle yeni bir ekonomi doğurmuştur.  

Sosyal medya, ilk bakışta teknolojik gelişmeye dayalı bir sektör olarak değerlendirilebilir ve 

bu değerlendirmeye göre sosyal medya ekonomisi kavramı iddialı görünebilirdi. Ancak sosyal 

medya, var olan mesleklere yeni bakış açısı getirme, yapılan işlerde çeşitli kolaylıklar 

sağlama ve yeni meslekler oluşumlarına neden olma gibi makro etkilerinin haricinde üretici 



ve tüketici gibi mikro iktisadi birimler arasındaki ilişkilerde köklü bir değişime neden olduğu 

için yeni bir ekonomi olarak adlandırılabilir. 

Sosyal medya, enformasyonun demokratize edilmesi, yani içerik okuyucusu konumunda olan 

bireylerin içerik yayınlayıcısı haline dönüşmeleridir. Özellikleri:  

• Yayıncıdan bağımsız kullanıcıları olması,  

• Kullanıcı kaynaklı içerik olması,  

• Kullanıcılar arasında etkileşim olması,  

• Zaman ve mekan sınırlaması olmaması. 

Sosyal medya olarak kategorizasyon aşağıdaki gibidir;  

• Çevrim içi günlükler olarak bilinen “bloglar”;  

• Wikipedia gibi insanların bilgi içeriği düzenleyebildikleri ya da ekleyebildikleri 

toplumsal veri tabanları 

• Üye olunarak müzik video indirilebilen siteler olan “podcast”ler;  

• Sosyal medya kavramından önce var olan ve belirli konular ve başlıklar üzerinde 

tartışma alanını ifade eden “forumlar”;  

• Flickr ve youtube gibi fotoğraf, video vb. Đçeriklerin düzenlenip paylaşıldığı 

“içerik toplulukları”;  

• Facebook, myspace gibi sosyal paylaşım ağları (ya da sosyal ağ siteleri/ social 

networking sites)”  

• Twitter  gibi küçük alanlı bloglar anlamına gelen “mikrobloglar” 

Birleşmiş Milletler’e bağlı MDG (Millenium Development Goals) araştırmasına göre;  

• Tüm dünyada sektörlerin %76’sı, sosyal medyayı iş amacıyla kullanmaktadır.  



• Markaların %64’ünün pazarlama stratejileri, sosyal medyayla entegre durumdadır.  

• Bu mecrayı ekonomik amaçla kullanan firmaların; %72’si, somut iş neticeleri 

aldığını; %45’i ise, yeni ortaklıklar geliştirdiklerini beyan etmiştir.  

• Markaların; %77’si youtube, %75’i blog ve %73’ü twitter’da aktif yer almaktadır 

(Kara, 2013:157).  

Bunların haricinde sosyal medya sayesinde; sosyal medya danışmanı, sosyal medya uzmanı, 

sosyal CRM (Customer Relationship Management) gibi yeni meslekler ortaya çıkmış, hesap 

yönetme, içerik üretme, online itibar ve algı yönetimi gibi yeni işler popüler olmuştur, Sosyal 

medya insan kaynakları, reklam ve pazarlama sektörleri için yeni bir iş ortamı haline 

gelmiştir.  

Sosyal medyada kullanıcı sayısı ve bağlılıklarına bakacak olursak Digital Insights’ın 

verilerine göre en yüksek kullanıcı sayısına sahip site 1,15 milyar üye ile Facebook’tur. 

Toplamda 500 milyonu aşkın kullanıcısı olan Twitter’ın aylık aktif kullanıcısı ise 288 

milyondur. Günlük 400 milyon tweet yazılmaktadır. Google Plus’ın aylık aktif kullanıcı sayısı 

343 milyondur. Profesyonel iş dünyasının kullandığı sosyal ağ olan Linkedin’ in 238 milyon 

civarında kullanıcısı olup Linkedin’ de 3 milyon şirket sayfası 

vardır.(http://www.digitalbuzzblog.com). 

Kullanıcı sayılarına bakacak olursak medya ekonomisinin tüketicileri oldukça geniş 

kitlelerdir. Bu kişilerin tek başlarına olan değerleri ise şu şekildedir;  



 

TÜRKĐYE’DE ĐNTERNET KULLANIMI VE MEDYA EKONOMĐSĐ 

Türkiye’de Medyanın Gelişimi 

Türkiye’de medya politikaları, pazarın liberalleşmesinin ve uluslararası alana açılmasının 

ardından değişim göstermiştir. Daha önceleri kamu hizmeti yayıncılığına odaklı olan 

düzenlemeler, Avrupa Birliği ülkeleriyle benzer şekilde ticari yayıncılığın düzenlenmesine, 

rekabetin korunmasına ve tekelleşmenin önlenmesine odaklanmıştır. 

Türkiye’de basın 1960’lardan itibaren medya endüstrileşmeye başlamış, 1980’lerle birlikte 

ekonomik faktörlerin etkisi artmıştır. Dünyayla paralel şekilde Türkiye’yi de etkileyen 

neoliberal ekonomi anlayışı ve deregülasyon politikaları, gazete ve dergi yayıncılarının 

holdingleşme yönünde adımlar atmasına ve başka sektörlerde faaliyet gösteren sermaye 

sahiplerinin bu alana yönelmesine neden olmuştur.  

24 Ocak 1980’de alınan kararlarla devlet gazete kâğıdına verdiği sübvansiyonları kaldırmış, 

sermayenin gelişmesi ve özel ilanların artmasıyla basının devlete bağımlılığı azalırken, kâğıt 

maliyetini karşılayamayan ve reklam alamayan yayınlar piyasadan silinmiştir. 1990’lar genel 

ekonomide istikrarsızlık dönemleriyle anılırken, medya sektörüne yatırım yapan gruplar 

devletten sağladıkları gümrük indirimleri, teşvikler ve ucuz kredilerle hızla güçlenmişlerdir. 

Medya sektörü, finans sektörüyle birlikte 2001 krizinden hayli fazla etkilenmiştir. Krizle 

birlikte, finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin medya kuruluşları ya pazardan silinmiş 



ya da finans kuruluşlarıyla birlikte TMSF’ye devrolmuştur.  Ekonomideki olumlu gelişmelere 

paralel olarak özellikle 2005’ten itibaren yatırımcıların medyaya ilgisi artmıştır. 

Türkiye’de medya sektörü, 2002’den itibaren reklam gelirlerindeki artış ve teknolojideki hızlı 

ilerlemeyle yeniden cazip hale gelmiştir. Medya sektörünün en önemli gelir kalemi olan 

reklam harcamaları ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

Ekonominin iyiye gittiği dönemlerde kâr eden şirketler reklam harcamalarını artırmaktadır. 

Türkiye’de Medyanın Ekonomisinin Büyüme Potansiyeli 

Yıllık medya yatırım büyüklüğü 1 milyar ABD dolarının üzerinde olan 42 ülkedeki toplam 

yatırım hacmi $529 milyar olup, bu rakam dünya genelindeki toplam yatırımlarının yaklaşık 

%95’ini temsil etmektedir. 

 

2017 yılı itibariyle bu ülkelerdeki medya yatırımları bir önceki yıla oranla ortalama %3,9 

seviyesinde büyümüş, gayrisafi yurtiçi hasıla rakamları içinde de oranı binde 0,74 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Türkiye, medya yatırımları büyüklüğü açısından dünyanın 26. büyük 



pazarıdır ve toplam hacim içinde payı %0,4’tür. Ülkemizde medya yatırımları dünya 

ortalamasına göre daha hızlı büyümüş olsa da, GSYH içindeki oranı sadece binde 0,26 

seviyesindedir. Bu oran, en büyük 42 pazar içindeki en düşüğü olup, ülkemizde medya 

yatırımlarının yüksek büyüme potansiyeline işaret etmektedir. 

 

Türkiye’de reklam yatırımlarının GSYH ve ekonomik büyümeye katkıları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.(2000-2010)  

 



Medya sektörüne yönelik yatırımların önemli bir bölümünü reklam gelirlerinden en fazla payı 

alan televizyon yayıncılığı, ona bağlı olarak program yapım şirketleri, açık hava şirketleri ve 

internette başarılı olmuş şirketler çekmektedir. 

Reklamcılar Derneği’nin Deloitte işbirliğiyle hazırladığı 2017 Medya ve Reklam Yatırımları 

Raporu’na göre; toplam medya yatırımları bir önceki yıla göre %6,3 artış gösterdi. Medya 

yatırımlarında en büyük payı 8 milyar TL ile televizyon aldı. Rapor sonuçlarına göre; 

Reklamcılar Derneği üyesi medya planlama ve satın alma kuruluşlarının sağladığı verilerle 

oluşturulan medya yatırımları 2017 yılında 8 milyar TL (2,2 milyar $) olarak gerçekleşti. 

Yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklam veren hizmet bedellerini içeren ve 

toplam yatırımların %25’ini oluşturan reklam yatırımları ise 2,7 milyar TL oldu.  

Toplam medya ve reklam yatırımları 10,7 milyar TL olarak kaydedildi. 

• Medya yatırımlarında en büyük payı %47,8 ile televizyon kuruluşları oluşturdu. 

• Dijital mecraların pastadaki payı %25,9’a yükselirken, üçüncü sırada %12 ile yazılı 

basın yer aldı.  

• Televizyonlara yapılan medya yatırımı 3,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, dijital 

mecralara 2,1 milyar TL’lik yatırım yapıldı.  

• Dijital mecralara yapılan medya yatırımları bir önceki yıla göre %19, 7 yükseldi.  

• TV kuruluşları için ise söz konusu oranın %4,2 olduğu görüldü.  

• Yazılı basın mecralarına yapılan medya yatırımları %9,9 gerileyerek 963 milyon TL 

oldu. Açıkhava medya yatırımları bir önceki yıla göre %9,4 artış göstererek 805 

milyon TL’ye ulaştı.  

• Radyolara yapılan medya yatırımları %5,5’lik bir artışla 255 milyon TL oldu.  

• Sinemalara yapılan medya yatırımları %5,3 yükseliş gösterdi ve 85 milyon TL olarak 

gerçekleşti.  



• Açıkhava medya yatırımları pastasındaki payı %10 iken, radyo %3,3, sinema ise 

%1,1’lik bölümü oluşturdu. 

 

2017 TÜĐK verilerine istinaden alttaki tabloda ülkedeki ulaşım telekomünikasyon ve diğer 

altyapılara ait cari ve yatırım harcamaları ile kültür eğlence din ve kitle iletişimi alanlarına ait 

ilgili harcamaların toplamı verilmiştir. 



 

Türkiye’de internet üçerinden yapılan harcamalara ait istatistikler aşağıdaki gibidir. 2011 – 

2017 yılları arasında yapılan harcamalarda düzenli artış gözükmektedir. Bu harcamaların aynı 

zamanda medyanın her kolunda yapılan reklam yatırım ve harcamalarının sonuçları olduğu 

değerlendirmesini yapabiliriz. Dünya istatistiklerine bakıldığında 2017 kişi başına düşen 

ortalama internet üzerinden yapılan harcama tutarı 833 USD olurken Türkiye’de 181 USD 

olmaktadır 

 

We Are Social ‘ın (Ocak 2018) araştırmasına göre dünyada internette geçirilen süre 

istatistiklerine bakıldığında dünya sıralamasında Türkiye 7 saat 9 dk ile 14. Sıradadır. En fazla 

(TL)

Toplam

Total

Toplam

Sub-total 

current cost

Personel

Labour  costs

Diğer cari

Other current 

costs

Toplam

Sub-total 

capital cost

Makine 

teçhizat Sabit tesis

Bilgisayar 

yazılımları

Fikri 

mülkiyet
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Total 2 338 372 843 1 902 148 090 1 104 236 867  797 911 223  436 224 753  288 141 971  129 848 886  14 311 385  3 922 511

Ulaşım, 

telekomünikasyon ve 

diğer altyapılar

 227 511 464  207 259 688  34 524 120  172 735 568  20 251 776  16 873 667  2 493 711   761 424   122 975
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 2 016 591  1 981 630  1 475 414   506 215   34 962   28 338   6 624 0 0

Cari harcama

Harcama grubu - Type of costs

Yatırım harcaması



süre geçiren ülke 9 saat 38 dk ile Tayland olurken gelişmiş ülkelerin ortalamaları 5-6 saat 

aralığında değişmektedir. 

• Türkiye’de Medya Sahipliğinin Dağılımı  

Media Ownership Monitor tarafından 2017 yılında yapılan araştırmaya göre 40 medya 

kuruluşunun üçte ikisinden fazlası (9 gazete, 7 televizyon kanalı, 6 radyo istasyonu ve 5 web 

sitesi), inşaat, enerji, madencilik ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlere ait:  

• Doğan, Doğuş, Demirören, Ciner, Albayrak, Kalyon, Đhlas grupları ve Ethem Sancak'a 

ait şirketler. Doğan, Doğuş, Albayrak, Demirören, Đhlas gruplarının hissedarları 

çoğunlukla aile üyelerinden oluşuyor.  

• Kalyon Grubu'na ait Turkuvaz Medya Grubu'nun tek hissedarı olan Zirve Holding, 

Türkiye dışında Katar, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Irak'ta da 

inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.  

• Yıllar içerisinde; Đstanbul Yeni Havalimanı, Erbil Duhok Su Tedarik Projesi, Türkiye- 

Kıbrıs Su Tedarik Projesi, Đstanbul Bölgesi Doğal Gaz Çelik Boru Hattı, Đstanbul D-

100 Karayolu Metrobüs Hattı, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi gibi bir çok 

altyapı işini aldı.  

• Demirören Holding, petrol ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin en 

önemlilerindendir. 

•  Doğan Grubu, bugüne kadar Boyabat HEPP, Aslancık HEPP ve Galata WEPP 

hidroelektrik ve rüzgar enerjisi santrallerini inşa etti.  

• Ciner ve Doğuş grupları da enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 

 



 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

Teknolojideki her yeniliğin ekonomik, sosyal ve siyasi yönden önemli ölçüde dönüştürücü 

etkileri bulunmaktadır. Đnternetin de bu süreçte en önemli sacayağı olduğu cağımızda bir 

gerçektir. Bu yönüyle internetin dönüştürücü karakteri, birçok alanda olduğu gibi ekonomi 

alanında da belirleyici olmaktadır. Geleneksel ekonomiye ait kuralların koklu bir değişime 

uğraması ve ekonominin dijital evreye geçmesi, bunun en önemli göstergesidir. Đnternet 

ekonomisinin ve elektronik ticaretin ekonomiye yön vermesiyle birlikte durağan ve hiyerarşik 

yapı yerini dinamik ve ağ temelli rekabetçi bir yapıya bırakmıştır. Böylece ekonomi daha 

rekabetçi bir niteliğe kavuşmakta ve global bir hal almaktadır. 

Đnternetin küreselleşmesi her haneye ve girişimcinin kullanımına açılması ile beraber 

medyanın da şekil değiştirdiği, geleneksel medya olan basılı gazeteler gibi ürünlerin yavaş 

yavaş daha az tercih edildiği görülmektedir. Bunun yerini internet medyası sosyal medya ve 

buna bağlı olarak reklam ve yatırım gelirleri ile beraber harcamaların da geliştirdiği yeni bir 

ekonomi almıştır. Hem dünyada hem de Türkiye’de yapılan inceleme ve istatistiklere 

bakılacak olursa önümüzdeki yıllarda yapılacak olan teknolojik gelişmeler ile birlikte yeni 

medyanın ülkelerin GSYĐH ‘ dan alacakları payın gün be gün artacağı kolaylıkla öngörülebilir 

hale gelmektedir.  
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