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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR
TÜRK YAPIMI DİZİLERİN DÜNYA TELEVİZYONLARINA OLAN İHRACATININ
TÜRKİYE’YE OLAN OLUMLU ETKİLERİ
Mihalis (Michael) KUYUCU
Türkiye
Öz: İnsanların televizyonda en önemli boş zamanlarını değerlendirme ve eğlence araçlarından biri olan
televizyon dizileri Türkiye’de önemli bir endüstri ürünü haline gelmiştir. Türkiye’nin yerli televizyon
dizileri ile ilk tanışması 1975 yılında çekilen “Aşk-ı Memnu” adlı dizi ile gerçekleşmiştir. Bu dizi daha
sonra 1981 yılında Fransa’ya ihraç edilerek Fransa televizyonlarında gösterime girmiştir. Dizi endüstrisinin gelişmesi ve önemli bir ihracat ürününe dönüşmesinde dört önemli kırılma noktası yaşanmıştır.
1981 yılında yapılan ilk dizi ihracatı bu kırılma noktalarının ilki olmuştur. Seksenli yıllarda TRT tekelinde yaygınlaşan televizyon yayıncılığında dizi üretiminin de yeri artmıştır. Ardı ardına üretilen diziler
Türkiye televizyonlarında en çok izlenenler arasında Amerika ve Latin Amerika’dan ithal edilen “Dallas”, “Köle İsaura” gibi dizilerin yanında “Bizimkiler” – “Kaynanalar” – “Küçük Ağa” gibi yerli diziler
de yer almıştır. Bu yerli dizilerin aldığı taleple beraber Türkiye’de yerli dizi üretimi ilk önemli sektörel
başarısını yaşamaya yaşamıştır. Doksanlı yıllarda yayın hayatına başlayan özel sermayeli televizyon
kanallarının sayıca artması televizyon kanallarındaki içerik çeşitliliğini arttırmıştır. Bundan dizi sektörü
de payına düşeni almış ve çok yüksek reyting alan diziler üretilmeye başlamıştır. “Süper Baba” – “Tatlı
Kaçıklar” – “Mahallenin Muhtarları” – “İkinci Bahar” gibi diziler Türkiye’de yerli dizi sektörünün büyümesine katkıda bulunan diziler arasında yer almıştır. Bu başarı, dizi sektörünün günümüzde önemli
bir ihracat kalemi olmasında ikinci önemli kırılma noktası olmuştur. İki binli yıllara geldiğimizde Türkiye’de dizi sektörü çok önemli bir reyting getiren içerik olmuş ve televizyon kanallarının reyting ve
reklam kazanmasında önemli bir can simidi olmuştur. “Kurtlar Vadisi” – “Aliye” – “Yabancı Damat”
gibi diziler Türk televizyonlarında aldıkları yüksek reytinglerle sektöre yapılan yatırımın artmasına neden olmuştur. Bu dönemde üretimin nitel anlamda yaşadığı artış yapım şirketlerini bu dizileri yurt dışında da değerlendirmeleri fikrini ortaya atmalarına neden olmuş ve yapımcılar önce Arap ülkelerine
sonra da Balkan ülkelerine Türk dizilerini satmaya başlamışlardır. Arap ülkelerinin yanı sıra Yunanistan’da bu diziler beğeni ile izlenmiştir. Arap ülkeleri ve Yunanistan’da başlayan bu dalga daha sonra
Latin Amerika ülkelerine sıçramış ve artan talep karşısında Türk dizileri dünyanın pek çok ülkesine
ihraç edilmeye başlamıştır. Bu yapımlar içinde en önemli başarıyı Çin’e ihraç edilen “Muhteşem Yüzyıl” adlı dizi göstermiştir. İki binli yılların başlarında başlayan ve ivmesi gitgide büyüyen dizi ihracatı
2020 yılına gelindiğinde dünya genelinde 11 farklı ülkede 25 Türk dizisinin ülke kanallarında gösterilmesi sonucunda en çok izlenen on televizyon programı olmasına kadar varan bir reyting başarışı yakalamıştır. 2020 yılına gelindiğinde geçen yirmi yıl içinde Türk dizileri 152 ülkeye ihraç edilmiş ve toplamda 600 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Bu başarı Türkiye’yi ABD’den sonra dünyanın en çok dizi
ihracatı yapan ikinci ülkesi haline getirmiştir. 2018 yılında 500 milyon dolarlık bir ihracat hacmi yakalayan Türk dizi üretimi ihracat hacmi artan bir ürün haline dönüşmüştür. Bu sektör 2023 yılı için 750
milyon ile 1 milyar dolar arasında bir dizi ihracat hedefi belirlemiştir. Bu ortaya çıkan durum Türkiye’nin dünyaya olan ihracatına önemli bir ürünün daha eklenmesine ve Türkiye’nin dünya televizyon
endüstrisinde önemli bir içerik üreticisi haline gelmesine neden olmuştur. Bu ekonomik başarı aynı zamanda Türkiye’nin cari açığının da kapanmasında katkıda bulunun bir ihracat kaleminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Türk dizi ihracatının artması bu ekonomik getiriyi sağlarken aynı zamanda sosyolojik ve tanıtım açısından da Türkiye’ye katkı sağlamıştır. Türkiye’nin sosyolojik yapısının, insanların
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yaşam biçimleri, kadın haklarının ve özgürlüklerin betimlenmesi adına önemli bir fırsat olan Türk dizileri, gösterildikleri yabancı ülkelerde yaşayanlara Türkiye’nin sosyolojik yapısı hakkında bilgiler vermiş
ve ülkenin sosyolojik imajının artmasına olumlu yönde katkı sağlamıştır. Sosyolojik imajda yaşanan
olumlama turizme de yansımış ve yurt dışından Türkiye’ye gelmek isteyenler için bir motivasyon kaynağı olmuştur. Yabancı ülkelerde yaşayanların Türkiye’ye turistik amaçlı ziyaretlerinin önünde olan
“imaj” ve “ön yargı” engeli bu diziler sayesinde azalmıştır. Türk dizilerin turizm sektörüne olan bu genel
etkisinin yanında direkt etkileri de olmuştur. Yurt dışında yayınlanan Türk dizilerinin çekildiği mekân
ve coğrafyaları merak edenler bu dizilerin çekildiği yerleri ziyaret etmişler ve bir “dizi turizminin de
ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Bunun en somut örneği “Asmalı Konak” adlı dizinin çekildiği Kapadokya’ya binlerce kişinin turistik amaçlı ziyaretlerde bulunması olmuştur. Binlerce turist hem Kapadokya’yı hem de dizinin çekildiği mekanları ve hatta sokakları görmek için o coğrafyaya akın etmişlerdir. Dizi ihracatının bir diğer dolaylı olumlu etkisi de eğitim sektöründe yaşanmıştır. Yurt dışından Türkiye’ye eğitim amaçlı gelen üniversite öğrencileri ve aileleri Türk dizileri sayesinde Türkiye’ye yönelik
olumlu düşüncelere sahip olmuşlar ve bu durum yüksek eğitimlerini Türkiye’de almak isteyen öğrenci
adaylarının motivasyonunu arttıran bir faktör olmuştur. TÖMER 2014 yılında yaptığı açıklamada “Türk
dizileri uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye bakış açısında ciddi anlamda olumlu bir değişime neden
oluyor” diyerek bu konuya vurgu yapmıştır. 2021 yılına geldiğimizde Türk dizilerinin dünya televizyonlarında gösterdiği başarılar artış göstermeye devam etmektedir. Günümüzde dizi ihracatı Avrupa
ülkelerinde de yaygınlaşmış durumdadır. İspanya’da yayınlanan Türk dizileri arasında “Kadın” “1,8
milyon, “Kızım”, 1,6 milyon, “Bir Zamanlar Çukurova” dizisi 1,2 milyon kişi tarafından izlenmektedir.
2021 yılında Kanal D’de gösterime giren “Sadakatsiz” adlı dizi Türkiye ile eş zamanlı olarak aralarında
Şili, Kosta Rika , Honduras gibi uzak coğrafyaları içeren toplam 65 ülkenin televizyon kanalında yayınlanan ve dünyaya ihraç edilen dizilerin başında Türkiye’nin dizi ihracatına katkıda bulunmaya devam
etmektedir. Türkiye’nin imajına sağladığı pozitif algının yanı sıra ülke için önemli bir ekonomik girdi
olan dizi ihracatında Türkiye’nin dünyada sayılı ülkelerden biri haline gelmesi ve dünyanın en çok dizi
ihraç eden ikinci ülkesi olması 1975 yılında doğan, seksenlerde emeklemeye başlayan, doksanlı yıllarda
gelişen ve iki binli yıllarda büyümeye başlayan Türk dizi sektörünün bu başarısı, Türkiye’de iç dinamikler tarafından yer yer eleştirilen dizilerin Türkiye’ye sanıldığı ve iddia edildiği kadar zarar vermediğini, farklı bir bakış açısıyla bakıldığında aksine ülkeye çok ciddi faydalar sağladığını söylemek yerinde
olacaktır.
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