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ÖNSÖZ
Bu rapor KREKSA adına
kültür ekonomisti Funda Lena
tarafından hazırlanmıştır.

KREKSA kültür sanat alanında
araştırma, danışmanlık ve
eğitim hizmetleri sağlayan bir
kuruluştur. Kültür endüstrileri ve
yaratıcı sektörler, sanat ve
kültür yönetimi, kültür
politikaları, kültür ekonomisi,
yaratıcı şehir, kamusal sanat,
kültürel ifadelerin çeşitliliği,
kültür mirası ve kültür turizmi
kavramları odağında projeler
geliştirir, araştırma ve analizler
gerçekleştirir, strateji ve politika
üretir.

www.kreksa.com

Kültür ekonomisini oluşturan
sektörlerin ülkelerin kalkınma
stratejilerinin önemli bir bileşeni
olması gerektiği fikri, dünyanın
hemen her yerinde her geçen gün
daha fazla kabul görmektedir.
Bu bağlamda, kültürel sektörlerin
ekonomik büyüklüklerinin, ülke
ekonomisi içindeki paylarının ve
katma değer temelli potansiyellerinin
iyi anlaşılması gerekir.
Bu çalışmanın amacı da, Türkiye'nin
Gösteri
sanatları
kültür ekonomisine dair temel verileri
grafiklerle özetleyerek bu alana dair
genel tabloyu gözler önüne
sermektir.
Grafikler hazırlanırken, Türkiye
İstatistik Kurumunun (TÜİK),
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve
bağlı kurumların, Birleşmiş Milletler
Ticaret ve Kalkınma Konferansının
(UNCTAD) en güncel verilerinden
yararlanılmıştır.

Funda Lena
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Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Bütçesi

Yıllara göre KTB bütçesinin
genel bütçe içindeki payı

Seçili kurumların 2014
bütçesinden aldıkları pay

2014 KTB bütçesinin
kurumsal dağılımı
Toplam 47 kurum
arasında 21. sırada

2014 KTB bütçesinin
yatırımlar-harcamalar dağılımı
Yatırımların kültür ve
turizm arasında dağılımı
Yatırımlar

Harcamalar

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İdare Faaliyet Raporu 2014
Not: Tüm veriler sene başı (başlangıç) bütçelerini göstermektedir ve TL cinsindendir.
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Bu çalışmada kültür ekonomisinin kapsamını oluşturduğu kabul edilen faaliyetler: Kitap yayımı; sinema
filmi, video ve TV programı faaliyetleri; ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri; uzmanlaşmış
tasarım faaliyetleri; gösteri sanatları; gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler; sanatsal yaratıcılık
faaliyetleri; sanat tesislerinin işletilmesi.

Kültür Ekonomisinde Ciro, Katma Değer ve İstihdam

Kültür ekonomisi
ciro (TL)

Kültür ekonomisi cirosunun
sektörel dağılımı - 2013
Sanatsal yaratıcılık
GS destekleyici
Gösteri sanatları

Sanat tesislerinin işletilmesi

Kültür ekonomisi
katma değer (TL)
(faktör maliyetleriyle)

Kültür ekonomisi katma değerinin
sektörel dağılımı - 2013
Sanatsal yaratıcılık
GS destekleyici

Kitap
yayımı

Sanat tesisleri
Kitap
yayımı

Kültür ekonomisi istihdamının
sektörel dağılımı - 2013

Sanatsal yaratıcılık
GS destekleyici

Sanat tesisleri
Kitap
yayımı

Gösteri
sanatları

Tasarım
Ses kaydı
ve müzik yay.

Kültür ekonomisi
istihdam

Gösteri
sanatları
Sinema filmi,
video ve TV prog.

Tasarım

Sinema filmi,
video ve TV prog.

Sinema filmi,
video ve TV prog.

Tasarım

Ses kaydı
ve müzik yay.

Ses kaydı
ve müzik yay

Katma değerin ciro içindeki payı - 2013

İşgücü verimliliği (TL) - 2013
(çalışan başına yıllık katma değer üretimi)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Sanayi ve Hizmet İstatistikleri
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Bu bölümde Türkiye'nin sinema sektörüne dair altyapı ve vizyon istatistiklerine yer verilmiştir.

Sinema İstatistikleri

Türkiye'deki
sinema salonu sayısı

Salonların illere dağılımı - 2014

Toplam koltuk sayısı

Hiç sinema salonu olmayan iller (2014): Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Sinop, Şırnak

Vizyona giren film sayısı
Kitap
yayımı

Yıllık toplam seyirci sayısı Yıllık toplam hasılat (TL)
Kitap
yayımı

Kitap
yayımı

Gösteri
sanatları

Sinema filmi,
video ve TV prog.

2015 yılında Türk filmlerini izleyen
seyircilerin filmlere göre dağılımı

Sinema filmi,
video ve TV prog.

Sinema filmi,
video ve TV prog.

2015 yılında en çok izlenen 10 Türk filmi

Vizyondaki
İlk 10 film
diğer
171 film

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Kültür İstatistikleri & Box Office Türkiye
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Bu bölümde Türkiye'deki tiyatroların altyapı ve gösterim istatistiklerine yer verilmiştir.
Tiyatroların kapsamını, periyodik veya turne amaçlı gösteri yapan devlet tiyatroları, üniversite,
belediye, sivil toplum kuruluşları, özel veya bunların dışında faaliyet gösteren tüm tiyatrolar
oluşturmaktadır.

Tiyatro İstatistikleri

Türkiye'deki toplam
tiyatro salonu sayısı

Salonların illere dağılımı - 2014

İstanbul,
Ankara,
İzmir
% 45

Diğer
78 il
% 55

Salonlardaki toplam koltuk sayısı

Kitap
yayımı

Kitap
yayımı
Gösteri
sanatları

Sinema filmi,
video ve TV prog.

Eser sayısı

Kitap
yayımı

Sinema filmi,
video ve TV prog.

Gösteri sayısı

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Kültür İstatistikleri

Sinema filmi,
video ve TV prog.

Seyirci sayısı
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Bu bölümde Türkiye'deki müze ve ören yerlerine dair istatistiklere yer verilmiştir.
Müzelerin kapsamını, Kültür Varlıları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeler oluşturmaktadır.

Müze İstatistikleri

5 veya daha fazla müze/ören yerine
sahip şehirler - 2015

Müze/ören yeri sayısı
bakımından dağılım

Diğer 67
şehir: 128
müze/ören yeri
(Toplamın
%42'si)

5 veya daha
fazla
müze/ören yerine
sahip şehirler:
176 müze/ören
yeri

(Toplamın %58'i)

Müzeleri ve ören yerleri en çok
ziyaretçi çeken şehirler - 2015
Kitap
Toplam 2,9 milyon ziyaretçi
yayımı
Toplam 2,86 milyon ziyaretçi

Toplam 8,8 milyon ziyaretçi

Diğer 71 şehir:
3,8 milyon ziyaretçi
(toplamın %13'ü)

Gösteri
sanatları

Toplam 2,6 milyon ziyaretçi
Toplam 2,5 milyon ziyaretçi
Sinema filmi,
2,2 milyon ziyaretçi
video veToplam
TV prog.
Toplam 858 bin ziyaretçi

Ziyaretçi sayısı
Kitap
yayımı
bakımından dağılım

Sinema filmi,
video ve TV prog.

Toplam
760 bin
Toplam
640 bin
Toplam
513 bin

Sinema filmi,
video ve TV prog.

Müze ve ören yerleri
en çok ziyaretçi çeken
10 şehir: 24,6 milyon
ziyaretçi (toplamın %87'si)

2015 yılında en fazla ziyaret edilen
müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayıları

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM Müze ve Ören Yeri İstatistikleri
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Tiyatro*

Bu bölümde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültür sanat alanına sağlanan finansal
desteklere dair istatistiklere yer verilmiştir.
Bakanlığın maddi destek verdiği alanlar şunlardır: sinema, tiyatro, edebiyat, kültürel etkinlikler,
taşınmaz kültür varlıklarının bakım ve onarımı.

Kültürel Sektörlere Devlet Desteği

Sinema

Desteklenen proje sayısı

Desteklenen proje sayısı

Toplam destek miktarı (TL)

Kaynak: www.sinema.gov.tr

Kitap
yayımı

Kültür Mirası*
Sinema filmi, taşınmaz sayısı
Desteklenen
video ve TV prog.

Toplam destek miktarı (TL)

Toplam destek miktarı (TL)

Kitap
yayımı
* Özel tiyatrolara verilen destekleri içerir.
Kitap
Kaynak: National Cultural Policy Report of Turkey & www.guzelsanatlar.gov.tr
yayımı
Gösteri
sanatları

Edebiyat
Sinema filmi,

videosayısı
ve TV prog.
Çeviri desteği verilen eser

www.teda.gov.tr

Kültürel Etkinlikler

Toplam destek miktarı (TL)

* Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına verilen destekleri içerir.
Kaynak: National Cultural Policy Report of Turkey & www.kulturvarliklari.gov.tr

*Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlara verilen fuar, festival, konferans, sergi vs. desteği
Kaynak: National Cultural Policy Report of Turkey
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Bu bölümde Türkiye'nin yaratıcı ürün ithalat ve ihracatına dair istatistiklere yer verilmiştir. Yaratıcı
ürünlerin kapsamı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından şu
başlıklarla belirlenmiştir: Zanaat, görsel-işitsel, tasarım, yeni medya, gösteri sanatları, yayıncılık,
görsel sanatlar.

Yaratıcı Ürünlerin Dış Ticareti

Türkiye'nin 2012 yılında ihraç
ettiği yaratıcı ürünlerin dağılımı

Türkiye'nin yaratıcı ürün ihracatı

156 milyon $ (%2)

4,6
milyar $
(% 62)

2,6
milyar $
(% 36)

Türkiye'nin 2012 yılında ithal
ettiği yaratıcı ürünlerin dağılımı

Türkiye'nin yaratıcı ürün ithalatı

109 milyon $
(% 3)

Kitap
yayımı

39Kitap
milyon $ (%1)
198 milyon
yayımı $ (% 5)

429 m. $
(%12)

413 m. $
(% 13)

229
milyon$
(% 6)

Kitap
yayımı

Gösteri
sanatları

Sinema filmi,
video ve TV prog.

2,3 milyar $
(% 62)
Sinema filmi,
video ve TV prog.

Sinema filmi,
video ve TV prog.

Türkiye'nin yaratıcı ürün ihracatı ve ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
Türkiye'nin en fazla yaratıcı
ürün ihraç ettiği 10 ülke
(milyon $)

Türkiye'nin en fazla yaratıcı
ürün ithal ettiği 10 ülke
(milyon $)

Kaynak: Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Dış Ticaret İstatistikleri
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Bu bölümde Türkiye'de yaşayan hane halklarının kültür ürünleri tüketimine dair istatistiklere yer verilmiştir.
TÜİK'in bu konudaki verileri 'Eğlence ve Kültür Harcamaları' başlığında toplanmıştır ve şunları içermektedir: Görsel-işitsel
sistemler, fotoğrafla ve veri işlemle ilgili ekipman; diğer temel dayanıklı eğlence ve kültür araçları ve bakım onarımı; diğer
eğlence araçları, bahçe ve evcil hayvan için ürün ve hizmet; eğlence ve kültür hizmetleri (eğlence ve spor hizmetleri, toplu
eğlence ve kültürel hizmetler, şans oyunları); gazete, kitap ve kırtasiye; paket turlar.

Kültürel Ürün ve Hizmetlerin Tüketimi

Türkiye'de 2014 yılında hane başına düşen
tüketim harcamalarının dağılımı (TL/ay)

Hane başına Eğlence ve Kültür harcamalarının
toplam tüketim harcamaları içindeki
payının yıllara göre değişimi

2012-2014 dönemi Eğlence ve Kültür harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı (%) - bölgelere göre
Kitap
yayımı

Kitap
yayımı

Kitap
yayımı

Gösteri
sanatları

Sinema filmi,
video ve TV prog.

Sinema filmi,
video ve TV prog.

Sinema filmi,
video ve TV prog.

2012-2014 döneminde bazı bölgelerde tüketim harcamalarının dağılımı (%)
Lokanta
Çeşitli mal
İstanbul:
Zonguldak,
Şanlıurfa,
İzmir:
ve oteller
ve hizmetler
Eğitim

Gıda ve
alkolsüz
içecek

Eğlence ve Kültür
Haberleşme
Ulaştırma

Sağlık

Konut
ve kira

Alkollü içecek,
sigara

Karabük, Bartın:

Diyarbakır:

Giyim ve
ayakkabı

Mobilya, ev aletleri
ve bakım hizmetleri

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Tüketim Harcamaları İstatistikleri
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KREKSA, merkezi ve yerel yönetimlerin kültürsanatla ilgili birimlerine, özel kültürsanat kurumlarına ve
kültürsanat alanında çalışan profesyonellere araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak için
kurulmuştur.
KREKSA, kültür endüstrileri ve yaratıcı sektörler, sanat ve kültür yönetimi, kültür politikaları, kültür
ekonomisi, yaratıcı şehir, kamusal sanat, kültürel ifadelerin çeşitliliği, kültür mirası ve kültür turizmi
kavramları odağında projeler geliştirir, araştırma ve analizler gerçekleştirir, strateji ve politika üretir.
KREKSA, her düzeyden akademi ve sektör temsilcilerinden oluşan geniş iletişim ağı sayesinde,
bünyesinde gerçekleştirilecek her proje için, o projenin ihtiyaçlarına en uygun çalışma ekibini oluşturur.

KÜLTÜR
EKONOMİSİ
Kültürel ve yaratıcı sektörler,
katma değer yaratma potansiyelleri
dolayısıyla, ülkelerin ve şehirlerin
ekonomik kalkınma stratejilerinin
odağında yer almalıdırlar.
KREKSA, yaratıcı ve kültürel
sektörlere dair ekonomik analizlere
ihtiyaç duyan kişi ve kurumların bu
ihtiyaçlarını karşılar.

KÜLTÜR
YÖNETİMİ

KÜLTÜR
POLİTİKASI
Merkezi ve yerel yönetimler,
kültürel ve yaratıcı sektörlerde
faaliyet gösteren tüm aktörlerin
görüşlerini dikkate alarak, somut
araştırmalara dayalı kültür
politikaları geliştirmelidirler.
KREKSA, yönetişim anlayışına
dayalı kültür politikalarının
geliştirilmesinde merkezi ve yerel
yönetimlerin çözüm ortağı olarak
görev yapar.

Kamu ve özel sektöre ait sanat
kurumları, toplumun kültürel
çıkarları ile kurumların ekonomik
çıkarları arasındaki denge
gözetilerek yönetilmelidirler.
KREKSA, sanat kurumları için,
kültürel ve ekonomik kalkınmayı
aynı anda gerçekleştirecek
yönetim modelleri geliştirir.

www.kreksa.com

Grafiklerle Türkiye'nin Kültür Ekonomisi Raporu 2016
Hazırlayan: Funda Lena
Funda Lena, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden ikincilikle ve
Alper Orhon Ekonometri Ödülü ile mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2007 yılında
yine Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde birincilikle ve Murat Sertel Ekonomi
ödülünü alarak tamamladı. Takip eden 5 yıl boyunca profesyonel kariyerine müzik
sektöründe devam ettikten sonra 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim
Fakültesinde kültür endüstrileri ve kültür ekonomisi alanında doktora eğitimine başladı.
Kitap
yayımı

Lena, 2012 yılından
bu yana, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından fonlanan YEKON
Kitap
yayımı
Gösterikoordinatör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür
Yaratıcı İstanbul
Atölyeleri projesinde
sanatları
Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi'nde uzman araştırmacı olarak görev
Sinema filmi,
yapmıştır.Sinema
Uluslararası
Kültürel Çeşitlilik Koalisyonları Federasyonu üyesi olanvideo
Türkiye
filmi,
ve TV prog.
Sinema filmi,
video ve TV prog.
video veüyesidir
TV prog.
Kültürel Çeşitlilik Koalisyonu KEGeP'in kurucu
ve kurulduğu günden bu yana
kurumda koordinatörlük görevini yürütmektedir. Ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü'nde ders vermektedir.
Kitap
yayımı

www.kreksa.com

