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PUBLISHED IN TURKEY

DÖVİZDE YAŞANAN
ÇALKALANMANIN BASIN
İŞLETMELERİNE OLAN ETKİLERİ:
2018 DÖVİZ KRİZİNİN TÜRKİYE’DE
YAYINLANAN GAZETELERE
OLAN EKONOMİK ETKİLERİ VE
SONUÇLARI

With the closure of SEKA, the use of a paper based on imports has emerged in Turkey.
Paper, which is the most important raw material of newspapers and magazines, began
to be imported from abroad. This has led
to the emergence of a cost structure that is
foreign-dependent and foreign currency indexed. Before the economic decisions of January 24, 1980, paper subsidies were applied
to written press in Turkey. Press companies

SEKA’nın kapatılması ile Türkiye’de ithalata dayalı bir kâğıt kullanımı ortaya çıkmıştır.
Gazete ve dergilerin en önemli ham maddesi
olan kağıt yurt dışından ithal edilmiştir. Bu
dışa bağımlı ve dövize endeksli bir maliyet
yapısının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
24 Ocak 1980 ekonomik kararlarından önce
Türkiye’de yazılı basına kağıt sübvansiyonu
kapılmaktaydı. Basın işletmeleri kağıdı devletten indirimli bir fiyatla satın alır ve gazete
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used to purchase paper at a discounted price
from the state and produce them in an economically more comfortable way thanks to
such incentive. The paper promotion to press
operations was also abandoned after January 24 decisions. This was the first important handicap in the economic structure of
the printed media resulting from paper as a
raw material. After this incident, costs of the
press media in Turkey increased, and the cost
of advertising and foreign economic support
was needed at the highest level until that day.
Another important economic improvement
of the press economy was the privatization
of the SEKA paper factory in 1998 and complete transformation in 2005. Newspapers
experienced an economic earthquake in
these two periods. SEKA, which was closed
in 2005, has caused a halt to domestic and
national paper production in Turkey and,
after that date, the newspapers started to be
published by importing paper from abroad.
Paper newspapers received from abroad have
led to a cost economy based on foreign currencies. The paper began to change its price
in parallel with the foreign exchange fluctuations in Turkey, and a significant increase was
experience in expenses of press enterprises as
a result of the increase in prices of newsprint
paper during the periods when Turkish lira
lost value. The change in foreign currency increased the price of the paper imported from
abroad and increased costs of newspapers. In
this study, a research was conducted on the
impact of the exchange rate in Turkey on the
economic structure of newspapers in the second half of 2018. In the research, the impact
of the increase in foreign currency on price of
paper and thus on costs of newspapers was examined, and the economic risks experienced
by the printed press was addressed. In the

ile dergilerini aldıkları bu teşvik sayesinde
ekonomik anlamda daha konforlu bir biçimde üretmekteydi. 24 Ocak kararlarının alınmasından sonra basın işletmelerine yapılan
kağıt teşviki de ortadan kaldırılmıştır. Bu,
yazılı basının ekonomik yapısında ham
maddesi olan kağıttan kaynaklanan ilk
önemli handikabı olmuştur. Bu olay sonrasında Türkiye’de yazılı basın mecrasının
maliyetleri artmış ve o döneme kadar hiç
olmadığı kadar reklama ve dış ekonomik
desteğe ihtiyaç duymuştur. Basın ekonomisinin önemli bir diğer önemli ekonomik
virajı SEKA kağıt fabrikasının 1998 yılında
özelleştirilmesi ve 2005 yılında tamamen
katılması ile gerçekleşmiştir. Gazeteler bu
iki dönemde ekonomik anlamda bir deprem
yaşamıştır. 2005 yılında kapatılan SEKA,
Türkiye’de yerli ve milli kağıt üretiminin
durmasına neden olmuş ve bu tarihten sonra gazeteler yurt dışından kağıt ithal ederek
yayınlanmaya başlamıştır. Yurt dışından
alınan kâğıt gazeteleri dövize dayalı bir maliyet ekonomisi ile karşı karşıya bırakmıştır.
Kağıt, ülkede yaşanan döviz dalgalanmalarına paralel olarak fiyat değiştirmeye başlamış
ve Türk lirasının değer kaybettiği dönemlerde gazete kağıdının fiyatının artması sonucu basın işletmelerinin çıktılarında ciddi bir
artış yaşanmıştır. Dövizde yaşanan değişim
yurt dışından ithal edilen kağıdın fiyatını
artmasına ve gazetelerin maliyetlerinin artmasına neden olmuştur. Bu çalışmada 2018
yılının ikinci yarısında Türkiye’de yaşanan
döviz kurundaki değişimin gazetelerin
ekonomik yapısına olan etkisi üzerinde bir
araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında dövizde yaşanan artışın kâğıt fiyatına ve
dolayısıyla gazetelerin maliyetlerine olan
etkisi incelenmiş ve yazılı basının bu süreçte
yaşadığı ekonomik riskler incelenmiştir.
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study, the numerical analysis of the impact
caused by the change in the currency from
the second half of 2018 to the second half
of 2019 on paper costs was conducted, and a
scanning was carried out in light of the opinions of sector representatives on economic
problems and the paper crisis in newspaper
sector. In the study, the paper and exchange
relationship of the newspapers was examined
in the case of two national newspapers, YeniBirlik and Aydınlık Newspapers, and a local
newspaper, Damga Newspaper. At the end
of the study, resumption of “the domestic
and national paper” production was emphasized resulted with re-operation of Balıkesir
SEKA paper factory in May, 2019, and damages of export dependence in paper on press
economy were remarked.

Çalışmada 2018 yılının ikinci yarısından
2019 yılının ikinci yarısına kadar geçen
bir yıllık süreçte dövizde yaşanan değişim,
bunun kağıt maliyetlerine olan etkisinin
sayısal analizi yapılmış, gazetelerin yaşadığı
ekonomik sorunlar ve kağıt krizine yönelik sektör temsilcilerinin görüşleri ışığında
bir tarama yapılmıştır. Çalışmada iki ulusal gazete YeniBirlik ve Aydınlık Gazeteleri ile bir yerel gazete olan Damga Gazetesi
örneğinde gazetelerin kâğıt & döviz ilişkisi
incelenmiştir. Çalışmanın sonunda Balıkesir SEKA kağıt fabrikasının 2019 yılının
mayıs ayında yeniden faaliyete geçmesi ile
sonuçlanan “yerli ve milli kağıt” üretiminin yeniden başlamasına vurgu yapılmış ve
kağıtta dışa bağımlığın basın ekonomisine
zararlarına dikkat çekilmiştir.
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foreign exchange, journalism, SEKA.

Anahtar Kelimeler: basın ekonomisi,
ekonomi, döviz, gazetecilik, SEKA.

Social Sciences

Sosyal Bilimler

166

