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DÖVİZ KURLARINDA YAŞANAN DALGALANMANIN MEDYANIN EKOSİSTEMİNE 

OLAN ETKİLERİ VE BU ETKİLERLE MÜCADELE ETMEDE MİLLİLEŞMENİN ÖNEMİ 

Mihalis (Michael) KUYUCU 

Türkiye 

Öz: Teknolojiye bağımlı bir alan olan medya teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişimini sürdürürken 

aynı teknolojide yaşanan ekonomik dalgalanmalardan da etkilenmektedir. Genel ekonominin en önemli 

üç elementi arasında yer alan enflasyon, kur ve faiz politikalarında yaşanan gelişmeler aynı zamanda 

medyanın da ekonomik yapısına etki etmektedir. Faizlerin yüksek olması yatırımcıları daha garanti bir 

gelir olan faiz gelirlerine iterek yatırım yapmaktan alıkoyarken, enflasyonun yükselmesi, medyanın ma-

liyetlerine olumsuz etki etmekte ve her işletmede olduğu gibi medya işletmelerini de enflasyona bağlı 

olan maliyet artışını karşılayacak bir gelir beklentisi içine sokmaktadır. Medya işletmelerinin ekonomik 

yapısını birinci dereceden etkileyen faktörlerden biri de genel ekonomide yaşanan döviz kuru dalgalan-

malarıdır. Diğer pek çok sektörde olduğu gibi medya sektörün de teknolojiye bağımlılık oldukça yük-

sektir. Ancak medyanın teknolojiye olan bağımlılığı diğer pek çok alana göre daha yüksektir. Medya 

işletmelerinin sürdürülebilir olması nerdeyse yüzde yüz oranında teknolojiye bağlıdır. Teknoloji olma-

dan bir medya işletmesinin yayın yapması imkansızdır. Medya işletmelerinin kullandığı teknolojilerin 

diğer sektörlere göre bir diğer önemli farkı da bu teknolojilerin tamama yakın bir bölümünün yurt dışın-

dan ithal edilmesidir. Medya işletmeleri, radyo -televizyon- dijital medya platformları ve hatta gazeteler 

dahi varlıklarını yurt dışından ithal ettikleri teknolojilerle devam ettirebilmektedir. Her ne kadar 2019 

yılından sonra Türkiye’de SEKA yeniden faaliyete geçerek yerli kağıt üretimine başlasa da yazılı olarak 

basılan gazete ve dergiler dahi kağıtlarını yurt dışından ithal etmektedir. Radyo ve televizyon kanalları 

kullandıkları kayıt ve yayın cihazları ile yazılımları Japonya , Almanya ve ABD gibi ülkelerde ithal 

etmektedir. Yine radyo ve televizyon kanallarının yayınlarını kitlelere aktarırken kullandıkları Turksat 

uydusu Türkiye’nin uydusu olduğu halde yayıncı kuruluşlara döviz cinsinden fiyatlandırma yapmakta-

dır.  Medya işletmelerinin içerik üretirken kullandığı yazılımların nerdeyse tamamı yurt dışından ithal 

edilmekte ve bu yazılımlara döviz bazlı lisans ücretleri ödenmektedir. Bu nedenle dövizde yaşanan dal-

galanmalar ve kurt artışları medya işletmelerinin yayınlarını son kullanıcıya ulaştırırken kullandığı tek-

nolojinin maliyetini arttırmakta ve yayının erişim maliyetini arttırmaktadır. Bu çalışmada medya işlet-

melerinin ekosisteminde yer alan reklam, içerik ve teknoloji gibi faktörlerin Türkiye’de 2021 yılında 

döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan nasıl etkilendiği ve bunun medyanın maliyetlerine nasıl yan-

sıdığı konusuna vurgu yapılmıştır. Araştırmada “Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan medya 

işletmeleri nasıl etkilenmektedir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Dövizde yaşanan fiyat artışlarının medya 

işletmelerine “teknolojik” – “içerik üretimi” – “reklam” başlıkları üzerinden olan etkileri incelenmiştir. 

Döviz kurlarındaki dalgalanma medya işletmelerinin teknolojik ve teknik giderlerine doğrudan etki eden 

birincil faktör olmaktadır. Dövizde yaşanan her bir kuruşluk artış medya işletmelerinin teknoloji harca-

malarını arttıracağı için işletmelerin mali dengesine de olumsuz etki etmektedir. Radyo ve televizyon 

kanallarının içerik maliyetleri döviz artışına bağlı enflasyon artışından dolayı artış göstermektedir. Yine 
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benzer bir biçimde TL’nin değer kaybı karşısında yurt dışından içerik ithalatı yapmanın maliyeti art-

maktadır. Futbol maçları, müzik ve diğer spor organizasyonları başta olmak üzere , uyarlama diziler ve 

Türkiye’ye uyarlanan yarışma programlarına ödenen lisans maliyetleri medya işletmelerinin yurt dışın-

dan daha pahalıya içerik almasına neden olmaktadır.  İstihdam açısından ele alındığında da ülke gene-

linde döviz artışının enflasyona olan etkisinden dolayı çalıştırılan personel gideri de artış göstermekte-

dir. Burada medya işletmeleri çareyi istihdamı küçültmede bulmaktadır. Teknolojik maliyetlerini hiçbir 

biçimde küçültme lüksü olmayan medya işletmeleri varlıklarını sürdürmek için içerik maliyetleri ile 

istihdam maliyetlerinde küçülme yapmayı tercih etmektedir. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ve 

artış toplumsal bazda bir psikolojik tedirginlik yarattığı için insanlar tüketimlerini aza indirgemeyi tercih 

etmekte bu da temel işlevlerinden biri “insanların tüketim yapmasını teşvik etmek” olan reklamların 

fonksiyonlarını etkisiz hale getirdiğinden, reklam veren de psikolojik olarak reklam faaliyetlerini ya 

durdurma ya da azaltma eğilimine gitmektedir. Bu psikolojik etki medya işletmelerinin tek gelir kaynağı 

olan reklam gelirlerinde azalmaya neden olmakta ve yaşanan finansal krizi daha da büyümektedir. Dö-

vizin bu, doğrudan ve dolaylı etkileri medya işletmelerinin karar-zarar dengelerine etki etmekte ve onları 

mecburi bir ekonomik küçülmeye zorlamaktadır. Bu küçülmeyi yaparken de teknolojik bazda değil içe-

rik ve istihdam odaklı maliyetleri azaltmayı tercih etmektedir. Bu durum medya endüstrisinde önemli 

bir sorun olan işsizliğe olan etkiyi arttırmakta ve medyadaki işsizlerin sayısının artmasına neden olmak-

tadır. Birbirine bağlı bu faktörler içinde yapısı itibariyle teknoloji odaklı bir sektör olan medyanın döviz 

dalgalanmalarından daha az etkilenmesi için kur dalgalanmalarının önüne geçilmesi veya istihdamı ko-

ruyucu yasalar çıkartılarak medyadaki işsizliğin artmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Serbest pi-

yasa ekonomisine bir müdahale olarak algılansa dahi medya işletmelerinden işçi çıkartılmasını zorlaya-

cak yasaların geliştirilmesi ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan medya işletmelerinin daha az 

etkilenmesini sağlayacak devlet sübvansiyonların uygulanması gerekmektedir. Bunlar arasında basın 

işletmelerine yerli kâğıdın daha ucuza satılması, medya işletmelerinin kullandığı Türksat ve Türk Tele-

kom alt yapılarının düşük döviz kuruyla veya Türk lirasından oluşan tarifelerle hizmet vermesi kısa 

vadede ilk aklan çözümler arasında yer almaktadır. Bu tarz ekonomik buhranlardan korunmada en 

önemli makro çözüm ise yerli teknoloji üretiminin yaygınlaştırılması ve medya başta olmak üzere tüm 

alanlarda kullanılan teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik bir milli ve yerli üretimi teş-

vik eden devlet stratejisinin geliştirilmesi olacaktır. 
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