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GİRİŞ 

 

Kültür, toplumsal ve tarihsel süreçte meydana getirilen maddi, manevi değerler 

ile kuşaktan kuşağa aktarılan miras, yaşam biçimi, ilke ve düşüncelerdir. Kültür, sosyal 

bilime ait bir kavram gibi görünmekle beraber disiplinler arası bir kavram olup yapılmış 

pek çok tanımı bulunmaktadır. Medeniyeti ve sanatı kapsayan kültür, İnsan Hakları 

Beyannamesinde sosyal bir hak olarak kabul edilmektedir.  

Bireylerin hayatını idame ettirmek için gerekli olan yaşamsal ihtiyaçlarının yanı 

sıra kendisini geliştirmek ve ifade etmek için kültürel gereksinimleri de bulunmaktadır. 

Bireylerin söz konusu gereksinimlerinin karşılanması amacıyla devlet, toplum hayatının 

her kademesinde bazı görevler üstlenmiştir. Bu görevler zamanın şartları ile toplumun 

ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlilik göstermiştir. Klasik kamu maliyesi görüşünün hâkim 

olduğu dönemlerde devletin sadece savunma ve adaletle ilgili harcamalarda bulunması 

ve bu giderleri karşılamak için asgari düzeyde vergi toplaması gerektiği ileri sürülmüş 

ve liberal devlet anlayışı savunulmuştur. Müdahaleci kamu maliyesinin hâkim olduğu 

sosyal devlet anlayışında ise asgari geçim şartlarının sağlanması, sosyal güvenlik, 

istihdam, eğitim, sağlık, konut gibi temel ihtiyaçlar ile kültürel ihtiyaçların 

karşılanması, çalışma hayatının düzenlenmesi devletin yerine getirmesi gereken 

görevler olarak görülmüştür. Bu dönemlerde devletin fonksiyonları genişleyerek 

çeşitlilik göstermiştir. Modern çağların gereksinimlerine cevap verebilecek olan sosyal 

devlet kültürel mal ve hizmetleri sunabilmek ve piyasanın yeteri kadar üretim 

yapamadığı alanlara müdahalede bulunabilmek için kültüre yönelik destek 

mekanizmaları geliştirmiştir. Devlet bu mekanizmaları ilgili kamu kurum ve kuruluşları 

ile yerine getirmeye çalışmış, kültürün devlet tarafından teşvik edilmesi önemli hale 

gelmeye başlamıştır. 
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Sonraki yıllarda devletin yapmış olduğu sosyal harcamaların artması ekonomide 

sorunlara yol açarak sosyal devlet anlayışının terk edilmesine ve neoliberal devlet 

anlayışının hayata geçirilmesine neden olmuştur. Bu dönemde kültürel ürün ve 

hizmetler ekonomik bir gelir kaynağı olarak görülerek metalaşmış ve piyasada alınıp 

satılmaya başlamıştır.  

Piyasa mekanizmasının toplumun kültürel ürün ve hizmetler ihtiyacını 

karşılamada başat bir rol oynaması, kültür sektörünü ulusal ve uluslararası ekonominin 

giderek önemli bir parçası haline getirmiş ve kültürün ekonomiye katkısı artmıştır. 

Geleneksel kültürel ürün ve hizmetler yelpazesi merkezden dışa doğru genişleme 

eğilimi göstererek son yıllarda sıkça duyulan yaratıcı endüstriler kavramının ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Yaratıcı endüstriler kültürel ürünler temelinde pek çok 

endüstriden oluşmuş ve bu endüstrilerin dünya ticareti artış göstermiştir. Kültürel mal 

ve hizmetlerin ticaretinin artması ise ülke ekonomisini her yönüyle etkilemiştir.  

Bu çalışmanın amacı, kültürün kamu maliyesi içindeki yerini belirlemek ve 

kültüre yönelik gerçekleştirilen kamu harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde 

bulunmaktır. Kamu malları teorisi ışığında kültürel ürün ve hizmetlerin analizi, kültürün 

ülke ekonomisine olan katkıları, kültürün devlet tarafından desteklenmesi, Türkiye’nin 

anayasa, yasa ve kalkınma planları çerçevesinde uygulamış olduğu kültür politikaları ile 

bu politikaların başarılı olup olmadığı, ülkelerin kültürden sorumlu kamu yönetimi 

organizasyonu ve uyguladıkları kültür politikaları alt başlıklar halinde ele alınmaya 

çalışılmıştır.  

Çalışmada kültüre yönelik merkezi yönetim kapsamındaki kamu harcamalarına 

yer verilmiştir. Yerel yönetim, hane halkları, dernek ve vakıfların kültür harcamalarına 

ilişkin veriler çalışmada kullanılmakla birlikte, söz konusu birimlerin kültür harcamaları 

çalışmanın konusunu oluşturmamaktadır.  
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Çalışmanın birinci bölümünde kültürün tanımı ve kapsamına yer verilerek kamu 

malları teorisi ışığında kültürel mal ve hizmetlerin özellikleri incelenmiştir. Daha sonra 

kamu maliyesinin tarihsel gelişimi bakımından liberal, sosyal ve neoliberal devlet 

anlayışında kültürün nasıl ele alındığına değinilmiştir. Birinci bölümün son kısmında 

ise; kültürün metalaşması üzerine kültür ekonomisinin boyutları üzerinde durulmuş, 

yaratıcı endüstrilerin ticaret performansı ile kültürel istihdam verileri ele alınmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, anayasa, yasa ve kalkınma planları çerçevesinde 

ülkemizdeki kültür politikalarına yer verilmiştir. Bu kapsamda öncelikle anayasada 

kültürle ilgili hükümlere değinilmiştir. Kültür politikalarının yerine getirilmesi için 

devletin kültürel ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetin temininde kamu 

harcamalarının hukuki temelini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa kısaca değinilerek, Türkiye’nin kalkınma planları çerçevesinde kültürle olan 

ilişkisi, kalkınma planlarında yer alan temel ilke ve hedefler ile her bir plan 

dönemindeki kültürel faaliyetlerin gelişimi değerlendirilerek ele alınmıştır. Kalkınma 

Planlarında yer alan politika ve hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği bazı veriler 

dikkate alınarak incelenmiştir. Türkiye’de kültürün kamusal boyutları ele alınarak, 

kurumsal yapı altında kültürün devlet tarafından desteklenmesinde önemli bir rolü olan 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ödenek durumu ile Bakanlığa bağlı sanat kurumlarının 

ödenek boyutları incelenmiştir. Bakanlığın sağlamış olduğu özel tiyatrolara, sinemaya, 

taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına, Türk edebiyatına, kültür yatırım ve 

girişimlerine yapılan desteklere değinilmiştir. Ayrıca, kültür sektörüne Türk Vergi 

Sisteminde tanınan muafiyet ve istisnalar ile vergi teşviklerine yer verilerek vergi 

harcamaları yoluyla kültüre sağlanan destekler ele alınmıştır.  

Çalışmanın üçüncü ve son bölümü kültürün mali boyutları üzerine ülke 

incelemelerinden oluşmuştur. Ülke örnekleri olarak Avrupa ülkeleri ele alınmış, 
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ülkelerin uyguladıkları kültür politikaları; kültürden sorumlu kamu yönetimi 

organizasyonu, kültürel ekonomi ve istihdam verileri ile açıklanmaya çalışılmıştır. 
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1.BÖLÜM: KÜLTÜRÜN KAMU MALİYESİ TEORİSİ 

BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

 

Bu bölümde kültür kavramına değinilerek kültürün kapsamından bahsedilecek 

ve kamu malları teorisinde kültürün kamusal mal, özel mal, yarı kamusal veya erdemli 

mal olup olmadığı incelenecektir. Kamu maliyesinin tarihsel gelişimi çerçevesinde 

liberal, sosyal ve neoliberal devlet anlayışında kültürle ilgili yaklaşımlar ele alınarak 

kültürün meta olarak görülmeye başlanmasının ortaya çıkardığı sonuçların kültür 

ekonomisi çerçevesinde yansımalarına değinilecektir. 

1.1. KÜLTÜRÜN TANIMI, KAPSAMI VE KAMU MALLARI TEORİSİ 

IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

1.1.1. Kültürün Tanımı ve Kapsamı 

Kültür; toplumsal ve tarihsel süreçte meydana getirilen maddi ve manevi 

değerler ile bu değerleri oluşturmada ve gelecek nesillere aktarmada kullanılan, insanın 

çevresine hâkimiyetinin ölçümünü gösteren araçların tümüdür. Kültür kavramı ayrıca, 

yaratıcı sanatsal etkinlik ve bu etkinlik tarafından sunulan mal ve hizmetler ile kültürel 

mirası muhafaza şeklinde tanımlanmaktadır (TÜİK, 2013: XVII, XX). 

Throsby’ye göre kültür; antropolojik bakış açısıyla değerleri, gelenekleri, yaşam 

biçimlerini paylaşmak veya fonksiyonel anlamda sanatın uygulanması gibi anlamsal 

etkinliklerdir (Throsby, 2010: 16). Bir diğer ifade ile kültür, değer ve kimlik kaynağı 

olarak aidiyet duygusunu, toplumsal birleşmeyi ve kaynaşmayı sağlamaktadır 

(EUROSTAT, 2016:8). 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) kültürü kendine 

özgü ruhsal, maddi, entelektüel ve sosyal grup veya toplumun duygusal özelliklerini 
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sadece sanat ve edebiyatla değil aynı zamanda yaşam tarzı, birlikte yaşamanın yolları, 

değer sistemleri, gelenekler ve inançlar olarak tanımlamaktadır (UNESCO, 2009:9).  

Kroeber ve Kluckhohn (1952), kültür kavramının 161 farklı tanımının olduğunu 

tespit etmiştir.1 Kültür kavramının bu kadar genişliği ve çeşitliliği neyin kültür olduğunu 

belirtmekten ziyade aslında neyin kültür olmadığını ifade etmenin gittikçe zorlaştığını 

göstermektedir. Kıyan (2015) bunun bir sonucu olarak, kültür kavramından türetilen 

kültürel sıfatının hangi anlama ya da anlamlara karşılık geldiğini, nelerin kültürel olup 

olmadığı sorularının cevabını bulmanın güçleştiğini ifade etmektedir.  

Bu anlam çokluğuna rağmen UNESCO kültür döngüsü oluşturarak beş ayrı 

kategori belirlemiştir. Bunlar; yaratıcılık, üretim, yaygınlaştırma, 

sergileme/yayma/iletme, tüketim/katılım. UNESCO’ya göre kültür döngüsü bu 

faaliyetler arasında etkileşimi sağladığı için yararlıdır. Kültürel ve doğal miras, 

performans sanatları, kültürel ve sanatsal etkinlikler, görsel sanatlar ve el sanatları, 

kitaplar ve basın, görsel-işitsel ve interaktif medya, tasarım ve yaratıcı hizmetler, somut 

kültürel miras alanları kültürel alan olarak tanımlanmaktadır (UNESCO, 2009:19-23). 

                                                 
1
 Kroeber ve Kluckhohn’ın yapmış olduğu çalışmada kültür; tasvir edici, tarihsel, normatif, psikolojik, 

yapısal, genetik ve eksik olmak üzere yedi sınıfa ayrılmıştır.  
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Şekil 1: Kültürel Alanın Çerçevesi 

 

Kaynak: UNESCO, 2009: 24. 
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Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) kültürü tanımlamaktan çok araştırdığı 

kültür istatistikleri çerçevesinde kültürel alanı tespit etmiş ve bu alanı 9 ana başlıkta 

toplamıştır. EUROSTAT’a göre kültür alanları; 

1. Kültürel miras (tarihi eserler, müzeler, arkeolojik yerler), 

2. Arşivler, 

3. Kütüphaneler, 

4. Kitaplar ve yazılı basın, 

5. Görsel sanatlar (resim, heykel, fotoğraf) 

6. Mimarlık, 

7. Gösteri sanatları (tiyatro, opera, bale, dans, konser) 

8. Görsel ve işitsel medya (radyo, televizyon, ses kayıtları, görsel kayıtlar) 

9. Disiplinler arası (sosyo-kültürel alışkanlıklar ve faaliyetler) (TÜİK, 2013: 

XVII) 

şeklindedir. 

Görüleceği üzere kültürel alanın içeriğiyle ilgili hem UNESCO’nun hem de 

EUROSTAT’ın farklı yaklaşımları bulunmaktadır.  

Ülkemizde ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kültür istatistikleri kapsamını; 

matbaa sayıları, kültürel miras, arşivler, kütüphaneler, kitaplar, yazılı medya, görsel 

sanatlar, gösteri sanatları, din, kültürel eğitim, kültürel mal dış ticareti ve hane halkı 

kültür harcamaları verilerini içerecek şekilde belirlemiştir (TÜİK, 2013: XVIII). 

Belirlenen kapsam ile TÜİK, UNESCO ve EUROSTAT verilerine uyum sağlamak 

üzere uluslararası düzeyde temel göstergelerin hesaplanabilmesini amaçlamıştır. 

UNESCO ve EUROSTAT verilerinden farklı olarak TÜİK dinlenme, kültürel eğitim, 

kültürel mal dış ticareti verilerini de kapsama almıştır.  
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Bir diğer yaklaşım ise kültür sektörünün istatistiklerini ikiye bölmektedir. 

Bunlardan birincisi kültür, diğeri ise kültürel ve yaratıcı ekonomidir. Kültür terimi 

sanatın ve mirasın sağlanması, kültürel ürünlere erişimin çeşitliliği, kültürel olanakların 

konumu, sanatçılar hakkında bilgi ve bunların toplanması ile ilgili bilgileri içerirken 

kültürel ve yaratıcı ekonomi ise; sektörün tamamının istihdamı ve ekonomik büyüklüğü, 

tamamlayıcı parçaları, tüketicilerin özel harcamaları ile devlet harcamalarıyla ilgili 

bilgileri içermektedir (Towse, 2010: 37). Kültürel ve yaratıcı endüstrilere ilişkin 

açıklamalara çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yer verilecektir. 

 

1.1.2. Kültürün Kamu Malları Teorisi Işığında Değerlendirilmesi 

Kamu malları konusu kamu maliyesinin en temel konularından birisi olup, kamu 

malının varlığı devlet kurumuna ihtiyaç duymuştur. Devletin kamusal mal üretiminde 

bulunarak toplumsal ihtiyaçları karşılamaya çalışma çabası kamusal malın ne olduğu ve 

kültürün ne tür mal olduğunun incelenmesini gerekli kılmıştır. 

Kamu malları teorisi yakın bir zamanda ortaya çıkmış ve teorinin analitik 

temelleri Paul A. Samuelson tarafından 1954 tarihli, “Kamu Harcamalarının Saf 

Teorisi” adlı makale ile atılmıştır. Kamu malları kavramının devletçi yönleri, 19 uncu 

yüzyılın sonunda Avusturya-Almanya ve İtalyan politik ekonomisine dayanmaktadır. 

Samuelson 1950’lerde kavramı ele aldığında ekonomistler ve dünya, devletin 

ekonomide aktif bir rol oynamasını tercih etmişler ve Keynesyen makroekonomi ve 

Pigouvian refah ekonomisi bu paradigmaya temel oluşturmuşlardır. Böylece kamu 

mallarının tedarikinde devletin büyüyen rolüne doğal bir yol meydana getirilmiş ve 

böylesi bir rol kamu malları için halkın tercihine cevap olmuştur.  
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Kapitalizmin büyümesi, modern devletin ortaya çıkmasına daha fazla ivme 

kazandırmış ve ticaretin erken aşamalarında kapitalizm ve merkantilist krallık el ele 

gitmiştir. Özellikle devletler 16 ncı yüzyılda ticari şirketlere sponsor olmuşlar veya bu 

şirketleri satın almışlar, denizcilik eğitimine, gemi yapımına ve silah üretimine yatırım 

yapmışlardır. 18 inci yüzyılın sonlarında Batı Avrupa’da feodalizm azaldıkça krallar 

ordunun finansmanından giderek artan bir şekilde sorumlu tutulmuşlardır. Bu dönem 

boyunca devletin rolü ve kamusal malların başlangıcı zengin ve güçlü çıkar gruplarına 

başlıca cevap niteliğinde ortaya çıkmıştır. 19 uncu yüzyılda devlet ulaşım, iletişim ve 

sağlık konuları -özellikle karantina- üzerinde uluslararası iş birliği anlaşmalarına daha 

çok girmiştir. 20 nci yüzyılda Keynesyen akım altın çağını yaşarken 1945-1975 yılları 

arasında daha yüksek gelirler ve daha yüksek kamu gelirleri artan nüfusla 

eşleştirilmiştir. Kamu malları teorisi -aslında kamu ekonomisi- bu dönemde 

olgunlaşmıştır. Fakat 1960’ların sonlarında enflasyonist baskı OECD ülkelerini aynı 

anda vurmuş ve mali kriz ortaya çıkmıştır. Bu yüzden kamu malları teorisi karşılaşmış 

olduğu zorlayıcı koşullar nedeniyle analitik olarak değişiklik göstermiştir. Kamu 

mallarının tedariki refah devlet anlayışından politik bir sürece evrilmiş, siyasi partiler ve 

seçmen tercihlerinden etkilenmiştir (Desai, 2003: 64-69). 

Samuelson 1954 tarihli makalesi ile bir malın nasıl mal olduğunun tespitini 

yaparken talebe ve arzı bağlı kriterler belirlemiştir. Talebe bağlı olan kriteri tüketime 

dayalı olarak açıklamıştır. Buna göre bir malın faydasını sadece bir kişi elde ediyorsa o 

mal özel mal, birden fazla kişi temin ediyorsa o mal kamusal maldır. Arza bağlı olarak 

ise iki kriter belirlemiştir. Bunlardan birincisi, bir malın tüketiminden mahrum 

bırakmanın mümkün olmaması durumudur. Diğer bir ifadeyle bir malın bedeli 

karşılanmadan o malın tüketiminin yapılamamasıdır. Eğer bedeli karşılamayanlar o 

maldan yararlanamıyorsa bu mal özel maldır. İkincisi ise; malın tüketiminde rekabet 

olmaması şeklinde belirlenmiştir. İlave bir kişinin tüketiminin mevcut tüketicilerin 
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faydasını azaltmaması durumunda kamu malından bahsedebilmek mümkün olmaktadır 

(Kirmanoğlu, 2009:118-119). 

Tablo 1: Malların Temel Özelliklerine Göre Geleneksel Kamu Malları Yaklaşımı 

D
IŞ

L
A

N
A

B
İL

İR
 

RAKİP RAKİP OLMAYAN 

1. Çeyrek (Özel 

Mallar) 
2. Çeyrek (Yarı Kamusal Mallar) 

. Süt . Araştırma ve Geliştirme 

. Toprak . Ticari Olmayan Bilgi 

. Eğitim 

. Kurallar ve Standartlar 

. Mülkiyet Hakları Rejimi 

. İnsan Haklarına Saygı Göstermek 

. Televizyon Yayınları 

D
IŞ

L
A

N
A

M
A

Z
 

3. Çeyrek (Yarı 

Kamusal Mallar) 
4. Çeyrek (Saf Kamusal Mallar) 

. Atmosfer  . Ay ışığı 

. Vahşi hayat 

. Barış ve Güvenlik/Çatışma 

. Kanunlar ve Düzen/Anarşi 

. Finansal İstikrar/Aşırı Finansal Oynaklık 

. Ekonomik İstikrar 

. Büyüme ve Kalkınma Potansiyeli (Eğitimli işgücü gibi) 

. Etkin/Etkin Olmayan Piyasalar 

. Bulaşıcı Hastalıkların Yayılması/Kontrolü veya Ortadan 

Kaldırılması 

Kaynak: Kaul ve Mendoza, 2003: 82. 

Yukarıda yer alan tablo malların temel özelliklerine göre oluşturulan geleneksel 

kamu malları yaklaşımını göstermektedir. Buna göre 1 inci çeyrekte özel mallar, 2 nci 

ve 3 üncü çeyrekte yarı kamusal mallar ve 4 üncü çeyrekte ise saf kamusal mallar yer 

almaktadır. 

Kaul ve Mendoza’ya göre kamu malları piyasada etkili bir şekilde 

fiyatlandırılamamaktadır. Piyasa başarısızlıklarının olduğu ve haklı olarak devlet 

müdahalesinin gerekli kılındığı zamanlarda kamu malı sınıflandırılması yapılmaktadır. 

Ancak malların özellikleri her zaman bu standart tanıma uymamaktadır. Bunun ana 
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nedeni toplumun malın faydasının, rakip/rakip olmayan veya dışlanabilir/dışlanamaz 

şeklinde değiştirebilmesidir. Mallar bilinçli politika tercihleri sonucunda özel veya 

kamusal hale gelebilmektedir. Bu ise, büyük ölçüde politikalar ve diğer kolektif insan 

eylemleri tarafından belirlenmektedir (Kaul ve Mendoza, 2003: 80-81). Kaul ve 

Mendoza’nın oluşturduğu genişletilmiş kamu malları kavramında malların ne tür mal 

olduğu toplumsal tercihler doğrultusunda belirlenmektedir. 

Sanat eseri, müzikal performans, edebiyat, film ve televizyon programları, video 

oyunları gibi kültürel ürünlerin ne tür özelliklere sahip olduğunu tespit etmek amacıyla 

kültürel ürünlerin özelliklerine aşağıda yer verilmektedir.  

 Kültürel ürünler insan yaratıcılığı gerektirmektedir, 

 Kültürel ürünler sembolik mesaj araçlarıdır ve sadece faydacı olmaktan 

öte ek olarak daha büyük iletişimsel amaçları barındırmaktadır, 

 Kültürel ürünler en azından potansiyel olarak fikri mülkiyet hakları 

barındırırlar ki bu mal ve hizmetin bireysel veya grup olarak üretimine katkıda 

bulunmaktadır. 

Kültürel mal ve hizmetlerin alternatif veya ilave tanımı, bu mal ve hizmetlerin 

değer türünün değerlendirilmesinden türetilmektedir. Bu tür mal ve hizmetler kültürel 

değere ilave olarak ticari değere de sahip olabilmekte ve kültürel değeri parasal 

terimlerle tam olarak ölçülememektedir (UNCTAD, 2010: 4-5). 

 

1.1.2.1. Kültüre Kamusal Mal Yaklaşımı 

Kültürel ürünlerin ne tür bir ürün olduğunun tespiti amacıyla ilk olarak 

Samuelson’un ortaya koyduğu ve daha sonra çeşitli akademisyenlerin geliştirdiği kamu 



13 

 

malları teorisini incelemekte yarar bulunmaktadır. Kamu malları teorisinin ilk konusu 

tam kamusal malların ne olduğudur. Tam kamusal mal ve hizmetler faydasının 

bölünemediği ve tüketen kişilerin ne ölçüde faydalandığının tespitinin olanaksız olduğu 

mal ve hizmetlerdir. Bu tür mal ve hizmetlerin faydası tespit edilemediğinden fiyatı 

belirlenememekte ve bedeli tüm toplum tarafından vergi olarak ödenmektedir. Bu mal 

ve hizmetlerde faydanın tespit edilememesi faydanın tüm topluma ait olduğunun 

göstergesidir (Işık, Et al., 2005: 52). 

Kültürel mal ve hizmetlerin kamusal mal ve hizmet olması durumunda öncelikle, 

üretiminde ve tüketiminde dışsal fayda bulunmalıdır. Sanatsal faaliyetlerin temini 

üretim sürecinde olmayan bireylere ve firmalara dışsal fayda ve yarar 

sağlayabilmektedir. İkinci olarak piyasa dışı talep bulunmalıdır. Örneğin pek çok 

durumda sanatsal üretim ulusal kimlik, prestij ve sosyal birlik anlamına gelmektedir. 

Ünlü opera evleri, tiyatrolar, orkestralar ve müzeler o toplumun kimliğini ve birliğini 

sağlayan unsurlardır. Sanatsal üretim liberal, geniş perspektifli eğitime katkı sağlamak 

ve katılımcılar arasında sosyal gelişmeye yol açmaktadır. Üçüncü olarak sanat bir 

kamusal maldır. Karşılığında para ödenmemesine rağmen hiç kimse ondan mahrum 

bırakılamaz ve bir kişinin tüketimi diğer bir kişinin tüketimine engel olamaz. Örneğin; 

herhangi bir ücret ödemeksizin kültürel bir şehrin güzelliğinden herkesin 

faydalanabilmesi gibi (Frey, 2011:371-372). Ayrıca, serbest yayın yapan geniş 

televizyon sinyali hizmeti kültürel kamusal hizmete örnek olarak gösterilebilirken 

(Throsby, 2010: 19-21), tarihi ve kültürel varlıklar kamusal mal özelliği taşımaktadır.  

Kültürel mal ve hizmetlerin toplumsal yarar sağlama özellikleri bu tür ürünlerin 

kamusal mal ve hizmet özelliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak kültürel mal ve 

hizmetler saf kamusal mal ve hizmet olan savunma, güvenlik hizmetleri gibi değildir. 

Çünkü milli savunma ve güvenlik hizmetlerinden herkes eşit olarak yararlanabilmekte 
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kaynak dağılımı etkin olarak sağlanabilmektedir. Ancak, kültürel mal ve hizmetlerde 

fayda doğrudan tüketene aittir (Akdede, 2011:16).  

Ülkemizde orkestralar, tiyatrolar, opera ve bale olmak üzere devlete ait sanat 

kuruluşları bulunmakta, görsel sanatların bir kısmı kamu malı olarak sunulmaktadır 

(Büyükyazıcı, 2016: 76). 

 

1.1.2.2. Kültüre Özel Mal Yaklaşımı  

İkinci yaklaşım kültürün özel mal niteliği gösterip göstermemesi ile ilgilidir. 

Özel mallar piyasa ekonomisinde özel üretim birimlerince üretilen, tüketimden 

dışlamanın mümkün olduğu, tüketiminde rekabet olan mallardır. Burada piyasanın söz 

konusu malları noksansız bir şekilde sunması istenmektedir (Kirmanoğlu, 2009:121). 

Pek çok tüketicinin aynı birimden faydalandığı bir takım mal ve hizmetler 

bulunmaktadır. Bu özellik piyasada bulunan firmalar tarafından etkin üretime engel 

değildir. Örneğin, tiyatro, sinema pek çok tüketicinin ortak tüketiminde olan 

hizmetlerdir. Bu alan çok geniş ise piyasa bu hizmeti karşılamada yetersiz kalıp 

üretimden çekilebilmektedir. Böyle bir durumda devletin bu alanlara girmesi 

gerekmektedir (Bulutoğlu, 2008: 25). 

Bu tür mal ve hizmetlerde fayda belirli bir noktadan sonra bölünebilir olduğu 

için bir noktaya kadar kamusal mal ve hizmet iken o noktayı aştıktan sonra özel mal ve 

hizmete dönüşmektedir. Örneğin temel sağlık hizmetlerinin ilk basamağı olan aşılama 

kamusal mal iken, açık kalp ameliyatı veya çürük bir dişin çekilmesi faydanın doğrudan 

kişi tarafından elde edildiği hizmet türü olduğu için özel mal niteliğindedir (Işık, Et al., 

2005: 53). 
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Resim, heykel ve seramik sanatlar niteliği gereği toplu üretim ve tüketime 

ihtiyaç duymayan sanatsal ürünlerdir. Ayrıca, tiyatro, bale, opera ve senfoni müzik gibi 

belirli bir kesime hitap etme olasılığı yüksek olabilecek kültür ürünleri, özel mal ve 

hizmet niteliği taşımaktadır (Akdede, 2011: 10-22). Örneğin opera evleri ve müzelerde 

sergilenen eserler tüketiminden mahrum bırakan mal ve hizmetlerdir. Bedelini 

ödemeyen dışlanabilmektedir. Ayrıca tüketiminde rekabet vardır ki bedelini ödeyen 

operada koltuk, müzede ise bir alan işgal etmekte diğer kişilerin o mal ve hizmete 

erişimine engel olmaktadır (Frey, 2011: 372).  

 

1.1.2.3. Kültüre Yarı Kamusal Mal veya Erdemli Mal Yaklaşımı  

Üçüncü ve son yaklaşım kültürün yarı kamusal veya erdemli mal niteliğine sahip 

olup olmadığını sorgulamaktadır. Yarı kamusal mallar tüketilmeleri neticesinde topluma 

dışsal, tüketimde bulunan bireye ise özel yarar sağlamaktadır. Bölünebilme ve 

pazarlanabilme özellikleri nedeniyle özel mala, dışsal ekonomi oluşturması ve birlikte 

tüketime imkân vermesi nedeniyle tam kamusal mal ve hizmetlere benzemektedirler 

(Şener, 2014: 70). 

Erdemli mallar ise yarı kamusal malların alt koludur ve tıpkı erdemli mallar gibi 

yarı kamusal mallar nitelikleri gereği piyasa tarafından üretilirken tüketiminin toplum 

açısından önemli olması nedeniyle devletin de üretimde bulunmasını gerekli kılmıştır 

(Akdoğan, 2014: 47). Burada kamusal ve özel yarar beraber sağlanmaktadır. Bu tür mal 

ve hizmetlerin üretilmesiyle toplum dışsal fayda sağlarken bireyler de özel fayda elde 

etmektedir (Mutluer vd., 2010: 96). 

Musgrave’e göre erdemli mal ve hizmetler, toplumdaki bireylerce istenilmese 

dahi karşılanması gereken mal ve hizmetlerdir. Erdemli mal ve hizmetler, kamusal mal 
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ve hizmet tanımına uymamasına rağmen; piyasada yeterince üretilememesi veya 

tüketilmemesi nedeniyle kamu bütçesi tarafından karşılanması gerekmektedir. Opera ve 

konserlere katılan bireyler, bu mal ve hizmetlerin sunumunun maliyetine katılmak için 

ödeme yapmaya yeteri kadar istekli değillerse, bu mal ve hizmetler kamu sektörü 

tarafından sunulmalıdır (Rosen, 1998: 52). 

Musgrave sanatın ve kültürün korunmasının da erdemli mal olarak 

düşünülebileceğini belirtmiş, tarihi alanların korunmasını bu mal ve hizmete örnek 

olarak göstermiştir. Musgrave’e göre kamusal gereksinimlerin birinci türü sosyal 

gereksinimler ise, ikinci türü özel gereksinimlerdir. Bu tür mallardan elde edilen fayda 

toplum için faydalı ise bunlar kamusal gereksinim haline dönüşmektedir. Buna göre 

tüketici egemenliği bir diğeri ile ikame edilebilmektedir. Kural şudur; bireyler, kendi 

tercihleri toplumsal tercihlerden farklı olmasına rağmen sanatı ve kültürü desteklemekte 

ve finanse etmektedirler. Örneğin, devlet bütçesi ile karşılanan ücretsiz eğitim veya 

sağlık hizmetleri hem tek bir çocuğa fayda sağlamakta hem de daha sağlıklı ve kültürlü 

bir toplum oluşturulmasına yardımcı olarak toplumsal fayda yaratmaktadır. Ayrıca, 

kişilerin piyasa işleyişi hakkında bilgi elde etmeleri ve rasyonel karar alabilmeleri için 

devletin müdahalede bulunması ve kişilerin tercihlerini belirlerken ortaya çıkan 

sapmaları önlemesi gerekmektedir (Giardina ve Rizzo, 1994:128, Musgrave, 1958: 15-

17, Towse, 2010:35). 

Piyasa ekonomisinde üretilmiş olmakla beraber tüketiminin toplumun tamamı 

için fayda sağladığı bu mallar, bütçe ile finanse edilmekte ve genel olarak ya bedava ya 

da piyasada belirlenen fiyata göre daha düşük bir bedel karşılığı sunulmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde ücretsiz sunulan opera, senfonik orkestra konserleri ve müze girişleri 

erdemli mallara örnek olarak gösterilmekte (Şener, 2014: 72-73), kültürel hizmetlerin 

büyük bir kısmı erdemli mal özelliği taşımaktadır (Akdede, 2011: 16). 
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Karslı’ya göre (2013) sanatsal hizmetlerin erdemli mal ve hizmetler grubuna 

dâhil edilmesi kamusal mal niteliğine sahip olmamasına rağmen kabul edilebilir 

görünmektedir. Temelde sanatsal faaliyetlerin kullanıcılarına doğrudan sağladığı 

faydalar dışındaki faydaların tamamı dışsal fayda oluşturmaktadır. Sanat, beşerî 

sermayenin gelişmesinde önemli bir faktördür. Erdemli bir hizmet olan sanatın devlet 

tarafından desteklenmesinin en önemli nedenlerinden biri sanatın sağlamış olduğu dışsal 

yararken ikinci neden toplumsal ihtiyacı giderecek düzeyde üretim veya tüketim 

olmamasıdır. Tüketim yetersizliği kamunun veya özel kişilerin sanatsal etkinlikleri 

sübvanse etmemesi halinde bu etkinliklere talep yetersiz kalmakta, geliri düşük olan 

kişilerin sanata ulaşma olanağının ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle sanatsal faaliyetlerin finanse edilmemesi durumunda sadece gelir düzeyi 

yüksek olan kişiler bu hizmetlerden faydalanabilmektedir. Üretim yetersizliği 

durumunda ise artan sanatsal üretim ve yatırım maliyetlerini mali olarak güçlü ancak 

sayıca az olan bir kitle tarafından karşılanması durumunda dahi üretim azalmaktadır. 

Hâlbuki devletin sanat için oluşturacağı kaynak tüm vatandaşlara pay edildiğinde kişi 

başına düşen meblağ önemsiz olmaktadır. 

Sanat için söylenen her şey kültür için de geçerlidir. Sanat kültürün alt 

bileşenidir ve kültürün varlığı olmadan sanat üretiminin gerçekleştirilmesi imkansızdır. 

Bireylerin kültürle ilgili olarak talepte bulunacağı bütün eylemler (koruma, erişim, 

yayma, destekleme) için gerekli kurumsal alt yapıyı ve çevreyi oluşturmak piyasa 

mekanizmasının tamamıyla karşılayabileceği bir alan olmadığından devletin uygun 

ortamı oluşturması gerekmektedir. 
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1.2. KÜLTÜRÜN KAMU MALİYESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

BAKIMINDAN İNCELENMESİ  

1.2.1. Genel Olarak 

Toplum hayatının en organize biçimi olan devlet, toplum bireylerinin beraber 

yaşamaktan kaynaklanan ortak ihtiyaçları ile isteklerinin karşılanmasını 

amaçlamaktadır. Devletin sağlamak durumunda bulunduğu ortak ihtiyaçlara kamusal 

ihtiyaçlar denilmekte olup (Akdoğan, 2014: 3) bu ihtiyaç ve hizmetler yetkili kurumlar 

eliyle görülmektedir.  

Paul Studenski, toplum ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik etkiler 

oluşturulması amacıyla yetkili kurumlar tarafından fonların ve diğer ekonomik 

kaynakların sağlanması ve kullanımını kamu maliyesi olarak tanımlamıştır (Akdoğan, 

2014:4). İngiliz ekonomist Francis Edgeworth’e göre kamu maliyesi, devletin 

ekonomiye müdahale çalışmasıdır ve sosyal refahı maksimize etme düşüncesidir. 

İsveçli ekonomist Knut Wicksell kamu maliyesini çeşitli amaçları gerçekleştirmek için 

insanların hükümete nasıl katıldıklarının incelenmesi olarak tanımlamıştır. Wicksell 

devletin, piyasa ekonomisi ve katılımcılarının üzerinde olmadığını belirterek, mali 

olguların yönetenlerin tercihlerinin maksimize edilmesinin ürünü olarak değil insanlar 

arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıktığını ifade etmiştir (Backhaus ve Wagner, 

2004:1-10). Görüleceği üzere kamu maliyesinin tanımı pek çok kez farklı şekillerde 

yapılmıştır. 

Kamu maliyesindeki ilk bilim adamları 16 ncı yüzyılda orta Avrupa’da ortaya 

çıkan Kameralistlerdir
2
. Kameralistlerin oluşumundan uzun zaman sonra kamu 

                                                 
2
 Kameralistler 1500’lü yıllarda ortaya çıkmışlar ve Almanca konuşulan alanlarda bulunmuşlardır. 19 

uncu yüzyılın ortalarında ortadan kaybolana kadar 14.000’den fazla kolektif bibliyografya toplamışlardır. 

Magdalene Humpert (1937) ve Joseph Schumpeter (1954) Kameralistleri ‘Danışman Yöneticiler’ olarak 
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maliyesi, ekonomik teorinin bir alt kümesi olarak değil çok disiplinli bir çalışma alanı 

olarak tasarlanmıştır. Kameralistler verginin kamu maliyesinin bir aracı olmasına karşı 

çıkarak devletin ekonomik direktiflerle birlikte bir katılımcı olarak faaliyette 

bulunmasını savunmuştur. Kameralistlere göre kamu maliyesi, seçim-teorik bir 

yaklaşımdır ve kamu maliyesi olgusu, yönetenlerin optimal seçimlerinden ortaya 

çıkmıştır (Musgrave ve Peacock, 1994: 11). Bu görüşe sahip olanlar genellikle devlet 

yönetimi ile ilgili çalışmışlardır. Kameralistlerin Merkantilistlerden önemli farklılıkları 

olmamasına rağmen bu dönemde bilhassa kamu kesiminin faaliyetleri konusunda 

sistematik ayrım yapılarak, faaliyetler önem seviyesine göre sınıflandırmaya tabi 

tutulmuştur (Işık, Et al., 2005:24). 

1929 Büyük Buhranından beri kamu maliyesi teorisi gelir seviyesi, istihdam ve 

fiyatlar üzerindeki maliye politikalarının etkilerinin incelenmesi olarak ağırlık kazanmış 

ancak kamu kaynaklarının kullanımı, kamu maliyesi teorisinin odak noktası olarak 

kalmaya devam etmiştir (Musgrave ve Peacock, 1994: 11). Mali gereksinimler ve devlet 

faaliyetleri arasında kaçınılmaz bir bağ olduğundan kamu maliyesi bilimi etkili 

organizasyon ve bağımsız mali kontrol, ekonomi ilkesinin gözetimi ve mali ihtiyaçlar 

ve milli gelir arasındaki uyumlu dengeyi sağlamayı öncelik olarak görmüştür (Wagner, 

1994: 5). 

Saf kamu maliye teorisi, üretim teorisi ve kamusal ihtiyaç teorisinden çok kamu 

işletmeciliği teorisine, ki bu genel marjinal verimlilik teorisinin belirli bir bölümüdür, 

ihtiyaç duymaktadır. Böylece, yalnızca kamusal mal ve hizmetlere olan talep değil 

ayrıca onların üretimi ve talep ile arz arasındaki dengeyi bulma girişimi de ele 

alınmaktadır (Montemartini, 1994:137). 

                                                                                                                                               
tanımlamışlardır. Humpert ve Schumpeter’e göre Kameralistler hem danışman hem de yöneticilerdi. 

Aslında kameralist kelimesi ‘camera’ veya ‘kammer’ teriminden türemiştir ki bu terim danışmanların kral 

ya da prensle toplanarak iş yaptıkları odaya atıfta bulunmaktadır. Kameralistler yalnızca günümüz çağdaş 

akademik danışmanları olmayıp aynı zamanda maden yöneticiliği veya cam işleri ile ilgilenen reel sektör 

yöneticileriydi. 
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Devletin ekonomideki rolünü inceleyen kamu maliyesi (Gruber, 2013:3) 

vergileme ve devletin, harcama aktiviteleri ile kaynakların tahsisi ve gelirlerin dağıtımı 

üzerindeki etkisine odaklanmaktadır (Rosen ve Gayer, 2008: 14). Kamu maliyesinin 

öncelikli konusu kamu harcamaları yani toplumsal ihtiyaçların tatminidir. Kamu 

ihtiyaçlarının tatmini ise kamu gelirlerine ihtiyaç gösterir ki bu nedenle kamu gelirleri 

kamu maliyesinin önemli bir kolunu oluşturmaktadır (Türk, 2010: 11-12). 

Kamu maliyesi, kamu maliyesi hukukunun ekonomik zeminini oluşturduğundan 

kamu maliyesinin içeriğine bağlı olarak kamu maliyesi hukukunun içeriğini de 

belirlemektedir (Oktar, 2012: 190). Nitekim, kamu maliyesi hukukunun temel belgesi 

olan ve mali anayasa olarak nitelendirilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 

Kanununda
3
 kamu maliyesinin konusu gelirlerin elde edilmesi, harcamaların 

gerçekleştirilmesi, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer 

yükümlülüklerin yönetimi şeklinde ifade edilmiştir. 5018 sayılı Kanuna bakarak kamu 

maliyesinin konusunun mali olayların ele alınması olarak ifade etmek mümkündür. Mali 

olay ise, devletin ve diğer kamu kuruluşlarının kamu hizmetlerinin yapılabilmesi için 

kamu geliri toplamasını ve toplanan bu gelirlerin belirli amaçlar için harcanmasını ifade 

etmektedir (Bilici ve Bilici, 2013:27). Bu amaçlar toplumsal ihtiyaçları karşılamaya 

yöneliktir. Toplumsal ihtiyaçların belirli özellikleri vardır. Bunlar;  

 Kamu kurumları tarafından karşılandığından siyasi karar niteliği 

taşımaktadır, 

 Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında kamu yararı gözetilmektedir, 

 Hiçbir birey toplumsal ihtiyaç sonucu ortaya çıkan kamu hizmetinden 

mahrum edilmemekte, dışlanmamaktadır, 

 Kamu hizmetinden bütün bireyler yararlanmaktadır, 

                                                 
3
 10/12/2003 tarih ve 25306 sayılı Resmî Gazete, Kanunun 4 üncü maddesi.  
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 Toplumsal ihtiyaçların giderilmesinde vergiler, harçlar, vergiye benzer 

gelirler, borçlanmalar ve bütçe gibi özel mali vasıtalar oluşturulmuştur, 

 Toplumsal ihtiyaçları karşılayacak kurumlar kanunla kurulmaktadır 

(Türk, 2010: 10-11). 

Toplumsal ihtiyaçlar, siyasi makamlar tarafından belirlenen toplumsal faydanın 

ön planda olduğu ihtiyaçlar olup, tarih boyunca bu ihtiyaçlar farklılık arz etmemekle 

birlikte, devletçe karşılanan ihtiyaçlarda artış meydana gelmiştir. Halkın karar alıcıları 

etkileme imkânı oldukça ihtiyaçların karşılanma olasılığı da artmıştır (Akça, 2000: 

182).  

Devlet, kamu harcama ve vergi politikaları aracılığıyla toplumsal gereksinimleri 

karşılamak üzere mali görevler üstlenmiştir (Ataç, 1999: 4). Kamu eliyle üretim, yasal 

düzenlemeler ve regülasyonlar da kamu maliyesi araçları arasında yer almaktadır. 

Ancak burada kamu harcaması ve gelirler üzerinde durulacaktır. 

Kamu harcaması klasik ve modern maliyeciler tarafından farklı şekillerde 

tanımlanmıştır. Klasikler kamu harcamalarını “kamu kurumlarının toplumsal 

gereksinimleri karşılamak amacıyla belirli yöntemlere uymak şartıyla yapılan parasal 

harcamalar” şeklinde ifade ederken, modern maliyeci görüşe sahip olanlar bu ifadeye 

“ekonomik ve sosyal hayata müdahalede bulunmak üzere” ibaresini dâhil etmişlerdir 

(Türk, 2010: 25-27). 5018 sayılı Kanunda
4
 kamu harcamaları diğer bir deyişle kamu 

gideri; yalnızca kamu hizmetlerinin karşılığı olarak ödeme yapılması için değil aynı 

zamanda sosyal devlet olmanın bir gereği olarak ihtiyaç duyulduğunda ekonomik ve 

sosyal transferler ile bağış ve yardımları da kapsayacak bir biçimde tanımlanmıştır. 

                                                 
4
5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendi. 
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Bir diğer kamu maliyesi aracı kamu gelirleridir. Kamu hizmetlerinin bir 

fonksiyonu olan kamu gelirleri kamu hizmetlerinin sınırını da tayin etmektedir (Oktar, 

2012:189). Kamu gelirleri 5018 sayılı Kanunda
5
 devletin egemenlik gücüne göre 

toplayacağı gelirler ile egemenlik gücüne dayanmadan elde edeceği gelirler şeklinde bir 

ayrıma tabi tutulmuştur.  

Devletin kamu harcamalarının finansmanını karşıladığı en temel kamu 

gelirlerinden biri vergilerdir. Vergiler finanse etme ve el atma fonksiyonlarını içeren ve 

devletin egemenlik hakkını kullandığı farklı bir kamu maliyesi aracıdır (Karabacak, 

2012: 225). Vergi gelirleri kamu hizmetleri dışında herhangi bir alanda veya amaçla 

kullanılmamalıdır (Karakoç, 2012: 87). 

Oktar’a göre (2012), milli savunma, iç güvenlik ve adalet hizmetleri gibi tam 

kamusal hizmetler tamamen vergilerden, eğitim, sağlık, kültür gibi hizmetlerin ise 

kısmen vergi gelirleri ile finanse edilmeleri gerekmektedir. Burada belirtilen bireysel 

ihtiyaçların bireysel, toplumsal ihtiyaçların ise kolektif olarak karşılanmaları 

gerektiğidir. Kültüre erişim, kültürün yayılması ve desteklemesi hem bireysel ihtiyaç 

hem de toplumsal bir ihtiyaca karşılık gelmektedir. Bireyler aidiyet duygusunun 

oluşturduğu kültürü içinde bulunduğu toplum içerisinde yaşamak ve gelecek nesillere 

aktarmak istemektedir. Bireylerin bu talepleri aslında toplumun tamamına ait olan bir 

taleptir.  

Şaylan’a göre (1994) devlet kurumu ve devletin fonksiyonları her zaman toplum 

biliminin en tartışmalı alanlarından birisi olmuştur. Toplum yapısı ve dinamiği devletin 

fonksiyonlarının kapsam ve niteliğini tayin ederken devletin yürütmekte olduğu 

görevler ve fonksiyonlar da toplumun dinamizmini etkilemektedir. Dolayısıyla toplum 

                                                 
5
 5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (i) bendi. 

 



23 

 

ve devlet arasında karşılıklı etkileşim söz konusudur. Bu doğrultuda meydana gelen 

değişim ve dönüşümlerle birlikte devletin kültür harcamalarına yönelik yaklaşımlarının 

incelenmesinde fayda bulunmaktadır. 

 

1.2.2. Liberal Devlet Anlayışı 

Liberalizm hem bir ekonomik kuram hem de felsefi bir bakış açısını ifade 

etmektedir. Liberal düşünceye göre doğal bir düzene sahip olan meta üretimi ve takas 

sistemine devlet aracılığıyla hiçbir müdahalede bulunulmamalıdır (Şaylan, 1994:27). 18 

inci yüzyılın sonlarında başlayan liberal devlet modeli anlayışı 20 nci yüzyılda 1929 

ekonomik krizine kadar devam etmiştir. 

Liberal felsefe, liberal ekonomi ve liberal devlet kuramı İngiltere ve Fransa gibi 

sanayi devrimine ilk olarak başlayan ülkelerde, bu ülkelerde yaşayan düşünürler 

tarafından geliştirilmiş, sanayi devrimi ile liberal devlet anlayışının düşünce ve 

uygulamadaki hegemonyası eş anlı olarak ortaya çıkmıştır (Şaylan, 1994:35-36).  

18 inci yüzyılda Fransa’da liberal görüşün gelişmesine katkıda bulunan Françous 

Quesnay ekonomide doğal bir düzen olduğunu ve devlet müdahalesine ihtiyaç 

olmadığını savunmuştur (Bilici ve Bilici, 2013:222). Fizyokratlar devletin yer almadığı 

ekonomik bir sistem değil, devlet denetimi ile yeni bir toplumsal düzenin 

oluşturulmasını istemişler ve Fransa’da bozulan ekonomik düzenin düzeltilmesi için 

devletin düzenleyici işlevine sınır koymayı tasarlamışlardır. Onlara göre devlet, 

faaliyetlerini en düşük seviyede tutarak doğanın kanunlarını uygulayacak ekonomik 

yapıyı kurmakla sorumlu tutulmuştur. Fizyokratların kamu maliyesi anlayışı toplumun 

doğal düzenini bozmayan, devlet aklının yerine doğa yasalarını esas alan bir yapı 

çerçevesinde oluşturulmuştur (Gürkan, 2008: 642-643). 
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Fizyokratlardan sonra liberalizmin ve klasik iktisat teorisinin önde gelen 

temsilcilerinden Adam Smith’e göre kamusal kurumlar ve kamu işleri, toplumu 

korumak ve adaleti yönetmek için gerekli olduktan sonra savunma ve adaletle birlikte 

diğer işler toplum ticaretini kolaylaştırmalı ve insanların eğitimini teşvik etmelidir 

(Smith, 1998: 964). Adam Smith’e göre devletin yürüteceği kamusal faaliyetler devletin 

asli fonksiyonları ile sınırlı tutulmalıdır. Bu faaliyetleri de yürütebilmek için en asgari 

düzeyde vergi alınmalıdır (Işık, Et al.; 2005:25). 

Adam Smith devletin giderlerini üç kısma ayırmıştır. Bunlar sırasıyla; savunma, 

adalet ve bayındırlık işleri ile kamu kurumlarının giderleridir. Ayrıca, hükümdarın 

yükümlülüklerini yerine getirmek için gereken giderler dışında hükümdarın saygınlığını 

destekleyecek belirli giderlerin yapılması gerektiği savunulmuştur. Bu giderlerin 

toplumun yararı için yapıldığı ve toplumdan temin edilecek gelirlerden karşılanmasının 

akla uygun olduğu belirtilmiştir. Devletin giderlerini karşılamada kullanılacak gelirler 

ise, hükümdar ya da devlete özgü halkın gelirine dayanmayan gelirler ile halktan elde 

edilen gelirler şeklinde iki sınıfa ayrılmıştır (Smith, 2013: 767-917). 

Smith, Ulusların Zenginliği kitabını sahne sanatları ile yaratıcı sanatların 

geliştiği bir dönemde yazmış ve bu alanlara devlet müdahalesi için bir neden 

görmemiştir. Onun döneminde British Museum (1753) özel piyango evi tarafından 

finanse edilirken, Royal Academy (1768) kral tarafından borçla finanse edilmekteydi. 

Bu olaylar Smith’in kültür sektörüne olan düşüncesini tam olarak ortaya çıkarmamakla 

birlikte anavatanı İskoçya’da bir sanat akademi kurma girişimleri olduğu bilinmektedir. 

Smith, kamu malı özelliği nedeniyle eğitimde devlet müdahalesini kabul etmiş olmasına 

rağmen bu bakış açısını sanat için -medeni yaşam için gerekli olduğunu düşünmesine 

rağmen- korumamıştır. Towse’a göre Smith sanata devlet katılımı fikrine karşı çıkmıştır 

(Towse, 2010: 13). 
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Kapitalizmin kendini gösterdiği bu dönemde birinci kuşak insan hakları olarak 

bilinen yaşama, özgürlük, mülkiyet hakları gibi bireysel hak ve özgürlükleri korumak 

devletin varlık nedeni olarak görülmüştür (Şaylan, 1994:51). Dolayısıyla devletin ancak 

bireylerin kültürel haklara erişimini sağlamak ve korumak amacıyla gerekli ortamı 

oluşturma görevi bulunmaktadır. Bunun dışında devlet kültürel mal ve hizmetlerin 

üretilmesine yönelik bir eylemde bulunmamalı söz konusu üretim piyasa 

mekanizmasına bırakılmalıdır. 

Sanayileşmenin ağırlık kazanmasıyla birlikte kitap, gazete, dergi, müzik ve 

filmler ile 19 uncu yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkan kuruşluk gazeteler gibi 

kültürel ürünler sadece ticarete konu olmakla kalmayıp büyük bir endüstriye 

dönüşmüştür (Louw, 2001:37). Kültürel ürünlerin metaya dönüşerek piyasada 

ticaretinin yapılması liberal devlet anlayışının hâkim olduğu dönemde başlamıştır.  

 

1.2.3. Sosyal Devlet Anlayışı  

Devletin ekonomik ve sosyal hayatı düzenleme ve şekillendirme görevi ile 

sosyal görevler üstlenmesinin; askeri, siyasi, ekonomik, kültürel nedenleri ile devlet 

anlayışındaki değişim ve devlet gücüne olan ihtiyacın artması, partiler arası rekabet gibi 

belli başlı gerekçeleri bulunmaktadır. Söz konusu gerekçeler neticesinde asgari geçim 

şartlarını sağlamak, sosyal güvenlik, istihdam, eğitim, sağlık, konut gibi temel 

ihtiyaçları karşılamak, çalışma hayatını düzenlemek, kültürel hayata erişimi sağlamak 

sosyal devletin görevleri olarak görülmüştür (Serter, 1994: 6-32).  

Sosyal devlet oluşumuna liberalci görüşlerin katkıları bulunmakla birlikte 

uygulama alanı 19 uncu yüzyılda gerçekleşmiştir (Erbaş, 2005: 33). 19 uncu yüzyılın 

ikinci yarısında ortaya çıkan sosyal devlet anlayışı (refah devleti) liberal devletin 
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“kişisel fayda maksimizasyonu” anlayışına karşı “devletin kişilere olan sorumluluğu” 

fikri temelinde oluşmuştur (Yüzbaşıoğlu, 2012: 38). Sosyal devlet, toplumda yaşayan 

bireylerin gelirlerini adil bir şekilde dağıtarak sosyal adaleti ve sosyal güvenliği 

sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Adil gelir dağılımını sağlama görevi ise devlet 

müdahalesini gerektirmiştir (Küçük, 2018b: 9). Bu dönemde bireylerin kültür seviyesini 

artırarak sosyal hayata ve nitelikli iş gücü yetiştirmek için eğitim hizmetlerine devlet 

müdahalesi olmadan düzenleme yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır (Serter, 

1994: 41). 

Bu anlayışta toplumun bütün bireyleri için insan onuruna yaraşır hayat 

standartlarının oluşturulması devletin asli görevi olarak görülmüştür. Bireylerin sürekli 

olarak özgür olmasını sağlamak amacıyla ikinci kuşak insan hakları kavramı bu 

dönemde gündeme gelmiştir. Bu kavrama göre devlet alacağı sosyo-ekonomik 

tedbirlerle insanların özgür olmalarını sağlayacaktır. Liberal devlet anlayışında hâkim 

olan birinci kuşak insan hakları devletin müdahalede bulunamayacağı alanları 

belirlerken sosyal devlet anlayışında ikinci kuşak insan hakları devletin ekonomik ve 

toplumsal hayata müdahalesini zorunlu kılmıştır (Şaylan, 1994:54-55). Devletlerin 

halkın refahını artırmada önemli bir rolü olduğunu savunan sosyal devlet anlayışında, 

kültürel ürün ve hizmetlerin sunumu kamusal mal kapsamında değerlendirilmekte ve 

finansmanının kamu kaynaklarıyla sağlanması gerektiği ileri sürülmektedir. Sosyal 

devlet savunucuları, kültürel ürün ve hizmetlerin finansmanının tamamen kamu 

kaynaklarıyla olmasa da yoğunlukla devlet tarafından karşılanması gerektiğini 

belirtmekte, pozitif dışsallıkların kültürün kamu finansmanı için güçlü bir gerekçe teşkil 

ettiğini belirtmektedirler.  

Sosyal devlet modeli, serbest girişim piyasası modelinden ziyade sosyal 

ihtiyaçlara dayanmaktadır. Bu modele göre kültür ve kültüre erişim herkese ait bir 
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sosyal hak olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak sınıf yapıları, sosyal politikanın 

aydınlatması gereken kültürel eşitsizlikleri ortaya çıkarmıştır. Sosyal devlet modelinde 

devlet -özel sektördeki aktörler için daha az teşvik içeren- parklardaki konserler, kamu 

binalarındaki duvar resimleri gibi kamu sanatını desteklemektedir. Bu yaklaşımda 

devlet tarafından tam istihdam garanti edilmemekte ancak sanat eğitimi verilmesi veya 

okuryazarlığın sağlanması aracılığıyla istihdam oluşturmaya yardımcı olunmaktadır. 

Sonuç olarak sosyal devlet anlayışında, piyasa modelinin yatırımcı tüketicisi kâr amacı 

gütmeyen geniş sanat sisteminde “vatandaşa” dönüşmektedir (McCormak, 1984:271). 

UNESCO, kültürel politikalarının bazı yönlerini ele aldığı Fransa örneğinde, Fransa’nın 

1960’ların sonlarında gelişmeye başlayan “kültür evleri”ni hiç kimsenin dışarda 

kalmadığı, geçmişte ve bugünde kültürel zenginliklerin ortaya çıkarıldığı yerler olarak 

tanımlamıştır (UNESCO, 1972: 52). Sosyal devlet modelinin kültüre olan yaklaşımını 

gösteren örneklerden biri de Amerika Birleşik Devletleri’ne aittir. 1930’ların Büyük 

Buhran dönemi boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde devlet tarafından çok sayıda 

işsiz yazar, sanatçı, müzisyen, fotoğrafçı, aktör ve dansçıyı istihdam edecek programlar 

yürütülmüştür. Bu kapsamda iş projeleri idaresi Federal Sanat Projesi kapsamında 

ekonomik çöküşün mağduru olan çok sayıda sanatçıya istihdam olanağı sağlamıştır 

(McCormak, 1984:272). 

Baumol kültürel mal ve hizmetlerin temininde devlet müdahalesini beş temel 

ekonomik gerekçe ile sınıflandırmıştır. Bunlardan birincisi, kültürün arz ve talep 

tarafında pozitif dışsallığa yol açmasıdır. Talep tarafında tüketiciler bir mal veya 

hizmetin sadece kendilerine olan faydasını hesaplarlarken diğer tüketicilere olan 

faydasını göz ardı etmektedirler. Arz tarafında ise devlet yüksek kaliteli ürünlerin 

üretimi için olanak sağlamaktadır. Böylelikle devlet, kültürün tedarik potansiyelini 

artırarak toplum için pozitif dışsallığın faydalarını kazanılmasını sağlamaktadır. 

İkincisi; bazı kültürel malların kamusal mal niteliği taşımasıdır. Örneğin parklardaki 
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heykeller, sokak festivalleri, müzeler gibi. Üçüncüsü, kültürel malların önemli/erdemli 

olma özelliği devlet müdahalesini gerekli kılmaktadır. Dördüncüsü, özel olarak 

sağlanan bazı kültürel mallar toplumun tüm kesimleri tarafından elde edilememekte ve 

belli ekonomik grupların mal sahipliğine neden olabilmektedir. Bundan dolayı 

bireylerin satın alma gücünün yetemeyeceği mallarda devletin bu mallara olan erişimi 

büyük ölçüde sağlamaya yönelik önemli bir rolü bulunmaktadır. Son olarak bazı 

kültürel mallar bebek endüstrisi olarak muamele görmektedir. Dahası bazı mallar yeni 

sanat formlarını ya da yeni organizasyonları temsil etmekte ve devletin bu yeni sanat 

formlarını ve organizasyonların varlığını başlangıç aşamasında desteklemesi 

gerekmektedir (Flew, 2012:6-8).  

Devletin piyasaya müdahalesi piyasa mekanizmasının işleyişindeki problemler 

ve verimsizliklerle ilgilidir. Piyasa mekanizmasına bırakıldığı takdirde kaynaklar arz ve 

talep doğrultusunda optimal bir şekilde dağıtılamamaktadır. Ayrıca kültür ve sanat 

ürünlerinin tüketimi eğitimin bir parçası olarak değerlendirilmekte ve bu yüzden de 

kültür ve sanat üretiminin devlet tarafından teşvik edilmesi görüşü yaygın bir görüş 

olarak ortaya çıkmaktadır (Ada ve İnce, 2009:113-114). Kültürel sermayenin artışını 

sağlayacak gerekli yatırım ve harcamalar sadece piyasa mekanizması vasıtasıyla 

gerçekleştirilememektedir. Örneğin; sanat okullarının, kültür merkezlerinin, tiyatro ve 

konser salonlarının inşası, enstitülerin oluşturulması, sanatçının korunmasına yönelik 

olarak hukuki ortamın sağlanması devletin asli işidir, piyasa mekanizması söz konusu 

ortamları oluşturamamaktadır. Çünkü bahsi geçen mal ve hizmet sunumları kamusal 

mal özelliğine sahip olup, bu malların tüketilmesinden kaynaklı olarak ortaya çıkan 

dışsallıklar piyasa koşullarında meydana gelmemektedir (Akdede, 2011: 13).  
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Bruno Frey (2000) kültür ve sanatın tüketilmesinden veya temin edilmesinden 

kaynaklı olarak ortaya çıkan pozitif dışsallıkları beş değer üzerinden açıklamıştır. 

Bunlar;  

 Opsiyon değeri: Opsiyon değerinde bireyler kültürel arzın varlığından 

mevcut durumda onu tüketmese bile kayda değer fayda sağlayabilmektedir.  

 Varlık değeri: Bireyler kültürel mal veya hizmetin var olduğunu 

bilmekten bireysel çıkarlar elde edebilmektedir. 

 Miras değeri: Bireyler sadece kendileri için değil, gelecek nesiller için de 

kültüre değer verebilirler. Miras değeri önemlidir, çünkü gelecek nesiller tercihlerini 

bugünün piyasaları yoluyla ifade edecek konumda değillerdir. Kültür bir sonraki nesle 

aktarılmaz ise, kültürel gelenekler geri alınamaz bir şekilde kaybolabilir. 

 Prestij değeri: Sanatsal ve kültürel kurumlar -Milano’daki Paris Opera ve 

La Scala gibi -bireyler tarafından kullanılmasalar bile pozitif bir prestij değerine 

sahiptir. Bu herhangi bir kültürel veya sanatsal mal ve hizmet tüketmeyen bireyler için 

bile geçerlidir. Dolayısıyla bu talep ekonomik piyasa üzerinde etkili olmaz. Bunun 

nedeni, bu tür kültürel mal ve hizmetlerin bölgesel veya ulusal kimlik duygusunu 

koruması ve desteklemesidir. 

 Yenilikçilik değeri: Kültürel ve sanatsal faaliyetler toplumda yaratıcı 

düşünme gelişimine, eleştirel değerlendirme kapasitesinin ilerlemesine ve estetik 

standartların oluşmasına önemli bir katkı sağlayarak bireyleri pozitif yönde 

etkilemektedir.  

Dolayısıyla Frey, değer üzerinden kültürel mal ve hizmetin tüketiminden veya 

tüketilmemesinden ortaya çıkan pozitif dışsallıklar nedeniyle devletin kültür ve sanat 

ürünlerinin üretimine müdahalede bulunması gerektiğini savunmaktadır.  
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Kovancılar ve Kahriman (2007) devlet tarafından kültüre sağlanan destekleri 

birkaç argümana dayandırmıştır. Bunlar refah iktisadı, piyasa aksaklığı ve dışsallıklar, 

erdemli mallar ve paternalizm, ekonomik kalkınma, prestij, kültürel eğitim, beleş-

yemek, sorumluluk ve ideoloji argümanlarıdır. Refah iktisadı, piyasa aksaklığı ve 

dışsallıklar argümanını Rushton (2001) piyasaların, dışsal fayda sağlayan malları az 

üretme eğiliminde olduğunu ifade ederek kültürel mal ve hizmetlerin devlet tarafından 

üretilmesi gerektiğini belirtmiştir. Refah iktisat geleneğini savunan kültürel 

ekonomistler, kültürün hem dağıtım hem de tahsisat zemininde devlet tarafından 

sübvanse edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Rushton, Frey gibi insanların kültürel 

etkinliklere katılmasalar da kültürel mal ve hizmetlerden ulusal ve yerel olarak gurur 

duyabileceklerini, sanatsal yaratımdan kaynaklı olarak sanat dışı alanlardaki 

yeniliklerden yararlanabileceklerini, canlı bir sanat topluluğunun insanların refah 

duygularını artıran hissiyatlar oluşturabileceğini ifade etmiştir. 

Ploeg (2002) kültürel ürünlerin tüketiminde rekabet olmaması ve dışlanamaması 

durumunda kamu malı sayılacağını ve piyasanın, kültürel kamu mallarının optimal 

düzeyde piyasaya sunumunda başarısız olacağını ifade etmiştir. Bu nedenle devlet; 

sübvansiyonlar, vergi teşvikleri, düzenlemeler veya kültürel malların kamu tarafından 

üretimi gibi yollarla müdahalede bulunmalıdır. Kültürel mallar sosyal kültürel sermaye 

ve pozitif dışsallıklar üretmektedir. Bu nedenle, yalnızca kültürel malı tüketenlere değil 

topluma da büyük ölçüde fayda sağlamaktadırlar. Dolayısıyla, devletin bu kültürel 

malları sübvanse etmesi gerekmektedir. 

Kültürün ekonomik kalkınma sağladığı argümanına göre devlet tarafından 

sağlanan kültüre yönelik sübvansiyonlar ekonomik fayda oluşturmaktadırlar. Kültür 

bireylere istihdam yaratmakta, devlete vergi geliri sağlamakta ve ülkeye ziyaretçi 
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çekmektedir. Tüm bu etkiler toplumun genel refahına katkıda bulunmaktadır (Cowen, 

2006:14). 

Kültürün eğitim argümanına göre; devlet öğrenciler için kültürel zevkleri 

geliştirmek, sıradan insanların olduğu yerde yüksek kültürü ortaya çıkarmak için 

kültürel eğitimi teşvik etmeli ve çocuklar için kültür yatırımı yapmalıdır. Hollanda’da 

her bir öğrenci kendi tercihleri doğrultusunda yılda dört ila altı kez müzeye, tiyatro 

oyununa, konsere veya operaya gitmek için kupon almaktadır. Buna ek olarak gençlerin 

gelişimi için yapılan özel faaliyetler ayrıca devlet tarafından sübvanse edilmektedir. 

Yapılan bir araştırmaya göre okul yıllarında müzelere giden öğrencilerin sonraki 

yıllarda müzelere gitme olasılığının diğer insanlardan daha çok gerçekleştiği tespit 

edilmiştir (Ploeg, 2002:13-22). 

Beleş yemek argümanı ise kültüre sağlanan sübvansiyonların kişi başı 

maliyetinin düşük olmasından kaynaklı olarak önemsenmeyerek bedava yemek gibi 

muamelede bulunulması üzerine oluşturulmuştur. Bu tarz bir yaklaşım kültüre yönelik 

sübvansiyonların teşvik edilmesini mümkün kılabilmektedir (Kovancılar ve Kahriman, 

2007:28). 

Sorumluluk argümanı; devletin ve toplumdaki bireylerin yardıma muhtaç ve 

ticari zekadan mahrum olan sanatçılara yardım etme ve onların kültürel hayata 

katılımını sağlama sorumluluğu bulunduğu üzerinden bir açıklama geliştirmiştir 

(Borger, 2006: 2). 

Kovancılar ve Kahriman (2007) pek çok ülkede kültürün devlet tarafından 

desteklenmesinin ideolojik bir zemine oturtulduğunu ifade etmişlerdir. Özellikle 

totaliter devletlerde kültüre yönelik devlet hegemonyası yoğun bir şekilde 
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uygulanmaktadır. Bu yaklaşım kültüre devlet müdahalesinin ideolojik argümanını 

ortaya koymaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde pek çok mal gibi kültürel malların da karma ekonomilerde 

ticareti yapılmaktadır ki bu ekonomiler devlete ait örgütler, devlet sübvansiyonlu kâr 

amacı gütmeyen özel örgütler ile kâr amacı güden özel girişimlerin birleşimidir. Bu tür 

kaynaklarla finanse edilen tedarik birleşimleri farklı ülkelerde farklı sanat biçimlerinde 

yapılmaktadır. Avrupa’nın yanı sıra, Avustralya, Kanada ve belirli bir ölçüye kadar 

Amerika modern refah devleti, sanatın ve kültürel mirasın teminini vatandaşlarına 

verdiği hizmetin bir parçası olarak görmektedir. Komünist ülkelerde de durum böyledir. 

Eski Sovyet blok ülkelerinin bazıları devlet ve piyasa temini arasında bir denge bulma 

sürecindedirler (Towse, 2010: 74). 

Ancak bazı durumlarda devletin kültürel mal ve hizmet temininde bulunmasına 

gerek duyulmamaktadır. Örneğin, resim, heykel veya seramik müzayedelerinde sanat 

severler sanat eserlerini satın almak için hazır bulunmaktadır ve piyasa koşulları 

kendiliğinden oluşmaktadır. Dolayısıyla devletin herhangi bir özendirici veya caydırıcı 

politikasına ihtiyaç duyulmamaktadır (Akdede, 2011:10).  

Pek çok kültürel mal ve hizmetin sağlamış olduğu pozitif dışsallık ve 

tüketiminden dışlamanın mümkün olmaması niteliği ve sosyal devlet anlayışı ile devlet, 

kültürü bir politika vasıtası olarak kullanmış ve finanse etmiştir.  

Towse (2010)’a göre Keynes sosyal devlet anlayışının hâkim olduğu dönemde 

sanat dünyasında önemli bir rol oynamış ve 1945 yılında kurulan Büyük Britanya Sanat 

Konseyi’nin ilk başkanlığını yapmıştır. Sanat ekonomisi ile ilgili olarak açıkça yazılar 

yazmamasına rağmen, sanata yönelik olarak devletin ve piyasaların rolü hakkındaki 

görüşlerinin bir kaydını bırakmıştır. Geçici bir önlem olarak piyasadaki arz ve talebi 
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canlandırmak amacıyla sanatı desteklemenin önemini görmüş ve sanatın kalitesini 

artırma görevi başarılı olduğunda ve sanatın ancak tüm ülkede erişilebilir kılındığında 

Sanat Konseyinin var olma nedeninin ortadan kalkacağını ve piyasanın tek başına sanatı 

başarıyla destekleyebileceğine inanmıştır. Bu yüzden talep yetersizliğini ana sorun 

olarak görmüş ve bu sorunun ise daha fazla refah ile çözüleceğini düşünmüştür. 

Sonuç olarak sosyal devlet anlayışında devletin bireylerin kültürel haklarının 

temini ve kullanımını ile kültürel haklara erişim sağlamada gerekli ortamı oluşturmak 

için toplumsal ve ekonomik hayata müdahalede bulunma gerekliliği savunulmaktadır.  

 

1.2.4. Neo Liberal Devlet Anlayışı  

1970’li yıllara kadar devletin toplumsal ve ekonomik hayata müdahalede 

bulunması kamu harcamalarının sürekli olarak artmasına, gelirlerin ise uygulanan 

sosyal politikalar neticesinde harcamaları karşılamamasına neden olmuştur. Ortaya 

çıkan bu durum devletin üstlendiği fonksiyonları yerine getirememesine yol açmıştır 

(Şaylan, 1994: 35-36). 1970’lerde büyüme oranlarının düşmesi, işsizlik ve enflasyonun 

yükselmesi yapısal bir krize yol açmış ve Keynesçi sosyal devlet anlayışı bu krizi 

çözmekte başarı sağlayamamıştır (Dumenil ve Levy, 2014: 25-30). 

Neoliberalizm özel mülkiyet hakları, serbest piyasalar ve ticaretin bireylerin 

refahını artıracağını, devletin görevinin ise bu pratiklere uygun kurumsal çerçeveyi 

oluşturarak koruması gerektiğini ileri sürmektedir. Neoliberal öğreti devlet 

müdahalesinden yana teorilere tamamıyla karşı çıkmaktadır. Bu öğreti, 1970’lerde 

özellikle Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hem finans çevrelerinde hem de 

akademi dünyasında ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu görüşte yapılmak istenen sosyal 

devlet anlayışının geri plana alınarak kamu teşebbüslerinin özelleştirilmesi, vergi 
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oranlarının azaltılması, piyasa girişimciliğinin desteklenmesi ve uluslararası yatırım 

akışının sağlanmasıdır. Neoliberal devlet anlayışında bireycilik ve özel mülkiyet ön 

planda yer almış, fikri mülkiyet haklarının korunması gerektiği savunulmuştur (Harvey, 

2015: 9-72).  

Neoliberal politikalar sosyal devletin kamusal harcamalarının azaltılmasını 

vurgulayarak, devletin piyasada bir meta olarak üretilip satılabilen tüm mal ve 

hizmetlerin teminini piyasa mekanizmasına bırakması gerektiğini savunmuştur. Metalar, 

piyasa koşullarında arz ve talebe bağlı olarak belli bir fiyat karşılığında mübadele 

edilmektedir. Bu anlayışa göre kültürel olanlar da dâhil piyasada ticareti yapılan her 

şeyin meta niteliğini kazanması kaçınılmazdır. Kıyan’a göre (2015) kültürel üretim, 

dağıtım ve tüketim aşamalarının kapitalist iktisadi sisteme giderek artan oranda dâhil 

edilmesi 1980’lerden sonra ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, neoliberal devlet anlayışının 

hâkim olduğu bu dönemde sosyal devletin finanse ettiği sağlık, ulaşım, eğitim ve kültür 

gibi mal ve hizmetlerin arzının piyasa mekanizmasına bırakılması sağlanmıştır. Bu 

anlayışa göre devletin görevi, piyasada üretimde bulunan özel sektörün bu mal ve 

hizmetleri üretip pazarlamasına engel olabilecek düzenlemeleri ve uygulamaları 

kaldırmasıdır (Çobanoğulları, 2015: 56). Bu yaklaşımda hâkim görüş, devletin üretimde 

bulunduğu veya katkı sağladığı kültürel ürün ve hizmet sunumunun devletin yerine 

getirmesi gereken görev kapsamından çıkararak devlet üzerinde oluşan mali yükün 

azaltılmasının sağlanmasıdır.  

Neoliberal politikalar, ulusal devletlerin genel kamusal kültür politikalarını da 

değiştirip dönüşüme uğratmıştır. Murdock’a göre (2011) devletlerin kamusal kültür 

politikalarındaki değişimin bazı ipuçları 2000’lerden sonra ortaya çıkmıştır. Bu 

etkilerden biri, devletin yapmış olduğu bazı düzenlemelerle kendisine ait bulunan müze 

ve ören yerlerinin işletim yetkisini, öncelikle bilet satışı ve mağaza yönetimi işleri 
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olmak üzere özel firmalara devretmesidir. Neoliberal politikaların kamusal kültürel alan 

üzerindeki etkilerinden diğeri ise, devletin kültürel kurumların ihtiyaç duydukları 

kaynağı yalnızca kamudan sağlanan kaynaklarla değil aynı zamanda sponsorluk, bağış 

ve yardımlar, döner sermaye işletmesi kurma yetkisi ile elde etmesi yönünde teşvik 

etmesidir. Her iki uygulamada da devletin daha önceki dönemlerde bizatihi sahip 

olduğu mali sorumlulukların özel sektör ve işletmelerle paylaşıldığı görülmektedir. Bu 

paylaşım kültürün metalaşmasını perçinlemiştir. 20 nci yüzyılın başında film ve kayıt 

stüdyolarının kurulmasıyla kültürel ürün ve hizmetlerin sadece ticareti yapılmakla 

kalmamış bir endüstriye dönüşmüştür (Louw, 2001:37). 

 

1.3. KÜLTÜRÜN METALAŞMASI ÜZERİNE  

Meta özü itibarıyla bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetler 

bütünüdür (Şaylan, 1994:19). Marx (1995) metayı insanların gereksinimlerini 

karşılayan şeyler olarak tanımlamaktadır. Marx’a göre metaların değer, kullanım değeri 

ve değişim değeri bulunmaktadır. Değer metaların homojen özelliği olup soyut insan 

emeğinin ürünü olduğunu göstermektedir. Kullanım değeri metanın insan ihtiyaçlarını 

karşılaması olarak belirtilmektedir (akt. Storey, 2009:229). Kültürel olsun ya da 

olmasın, bütün metalar kullanım değeri bakımından sahip oldukları niteliklerle insan 

gereksinimlerini gideren dışsal ürünlerdir. Metayı kullanan kişi dışında başkalarının o 

metadan yararlanması, kullanım değerinin toplumsallığının bir göstergesidir (Kıyan, 

2015:36). 

Marx’a göre (1995) değişim değeri ise ilk bakışta kendisini nicel bir ilişki olarak 

sunmaktadır ve bu ilişki sürekli olarak zaman ve yere göre değişiklik göstermektedir. 

Dolayısıyla değişim değeri tesadüfi ve tamamen göreceli olarak görünmektedir. Marx 
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metanın kullanım değerinin mideden ya da hayalden kaynaklanabileceğini ifade 

etmektedir. Bir öğlen yemeği ve tiyatro için yapılan harcamaların gerisinde yatan güdü 

bireyler açısından farklılık arz etmektedir. Bunlardan birincisi zorunlu, yaşamsal bir 

gereksinimin giderilmesiyken, diğeri kültürel bir ihtiyacın karşılanmasıdır (Kıyan, 

2015:157). Burada Marx’ın esas olarak anlatmak istediği her insanın saf yaşamsal 

ihtiyaçlarının (birincil ihtiyaçlar) yanında, ikincil türde ihtiyaçlara da (okuma, bilgi 

alma, tiyatroya gitme, müzik dinleme, film seyretme vb.) sahip olduğudur. Bu 

kapsamda kullanım değerleri göz önünde bulundurulduğunda kültürel metaların 

tamamıyla, hayalden doğan gereksinimler olduğu ileri sürülebilmektedir (akt. Storey, 

2009:229). Kültürel metalar diğer tüm metalardan farklı olarak mübadele edildiklerinde 

genel olarak mülkiyeti imgesel bir şekilde el değiştirmekte, kullanım değeri üreticisinde 

kalmaya devam etmektedir (Kıyan, 2015:41). 

Kültürün metalaşması mal ve hizmet olarak piyasaya sunulması ve değişim 

eylemi ile alınıp satılması, kültür ekonomisi/endüstrisini kavramının ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Jameson (2009)’ a göre kültür ile ekonominin özellikle kapitalizmin 

son evresinde birbirinden bir farkı kalmamıştır. Bu dönemde kültür metaya dönüşürken, 

ekonomi de simgesel yatırım sürecine bürünmektedir. Çeşitli kuramsal sınırlar içinde 

kültürün meta haline geldiği oldukça genel bir şekilde ileri sürülmektedir. Kentleşme, 

refah seviyesinin yükselmesi, okuryazarlığın artması gibi toplumsal ilişkilerde 

gerçekleşen değişim, kültürel ihtiyaçlar gibi yeni türden ihtiyaçların ortaya çıkmasına 

vesile olmuştur. Bunun bir sonucu olarak, kültürel ürünler piyasada satılması için 

üretilmeye ve kültürel ürünler alınıp satılan bir meta haline gelmeye başlamıştır. Bu 

doğrultuda kültür ekonomisi veya endüstrisi ortaya çıkmış ve kültür ekonomisi çok 

sayıda ülkede kültür politikalarının oluşumunda giderek önemli ve dikkat çekici bir 

unsur olmuştur (Throsby, 2008: 147). 
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Theodor Adorno ve Max Horkheimer kültür endüstrisi terimini ilk defa 

kullanmış ve kültür endüstrisini kültürün bağdaşmayan iki unsurunun sanat ve eğlence 

sektörünün bir arada olması olarak belirtmişlerdir. Onlara göre kültür endüstrisindeki 

yöntem, bir mal veya hizmeti meydana getirme tekniği ile yaygınlaştırma işidir. Burada 

sanat kendi kendini yönetme yetkisinden vazgeçerek tüketim metalarının içerisinde 

yerini almıştır (Adorno, 2008:67-113). Adorno ve Horkheimer’den sonra kültür 

endüstrisinin tanımı pek çok kez yapılmıştır. Kültür endüstrisi teriminin akademik 

çevrelerde birçok farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi kültürel ekonomi 

terimiyle olan benzerlik üzerinde durmaktadır. Kültürel ekonomi, modern kapitalist 

ekonomilerdeki tüketicilerin eğlenme, süsleme ve kendini doğrulatma, sosyal görünüm 

ve bu şekilde devam eden ihtiyaçlarını karşılayan bütün sektörleri içermektedir (Scott, 

1999:1). 

Kültür ekonomilerinin incelenmesini ilk başlatan çalışma William Baumol ve 

William Bowen’in 1966 yılında çıkarmış olduğu “Sahne Sanatları: Ekonomik İkilem” 

adlı kitabında ele alınmıştır. Bu çalışmada kültür ekonomisi, ekonominin bir kolu olarak 

belirtilmiş ve aynı zamanda sanat ve kültür dünyasının geniş araştırmasının bir parçası 

olarak ifade edilmiştir. Daha önceki çalışmalarda sanat ve müzeler ekonomik yönleriyle 

ele alınmış ancak bir bütünlük içinde sunulmamıştır. Baumol ve Bowen Amerika’daki 

tiyatro, orkestralar, opera ve bale fiyatlarını, maliyetlerini ve finansmanının sistematik 

amprik çalışmasını, sahne sanatçılarının istihdamı ve ödemelerini bütünüyle araştırarak 

sanatta “maliyet hastalığı”nı bir diğer adıyla “Baumol Yasasını” geliştirmişlerdir. Buna 

göre sanatın sunum maliyetlerinin artması bilet fiyatlarının artmasına, talebin ve 

dolayısıyla bilet satışından elde edilen gelirin azalmasına yol açmaktadır. Buna “kazanç 

açığı” denmektedir ve devlet desteği veya özel himayeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Baumol ve Bowen bu saptamaya rağmen ihtiyaç olmadıkça devlet desteğine gerek 
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duyulmaması gerektiğini savunarak kuralcı politikalar yerine pozitif sonuçlarla 

ilgilenilmesi gerektiği görüşünü benimsemişlerdir (Towse, 2010: 6-12). 

Bu tanımlamalardan sonra kültür-sanat eserleri ile yaratıcı sahaları da kapsamına 

dâhil edecek çalışmalar meydana getirilmiş ve kültür ekonomisi büyüyerek ekonominin 

alt branşı olarak akademik literatürde yerini almıştır (Büyükyazıcı, 2016:73). 

Kültür endüstrileri özünde sembolik veya etkileyici bir unsur olan kültürel 

üretim ve tüketim biçimlerini ifade etmektedir. Ayrıca 1980’lerde UNESCO (2013) 

tarafından dünya çapında yayılmış olan bu kavram müzik, sanat, yazı, moda ve tasarım, 

medya endüstrisi, radyo, yayıncılık, film ve televizyon prodüksiyonu gibi geniş 

yelpazedeki alanları kapsar hale gelmiştir. 

Kültürel endüstrilerle ilgili olarak DCMS Modeli, Sembolik Metin Modeli, Eş 

Merkezli Çemberler Modeli, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Telif Hakkı Modeli, 

UNESCO Enstitüsü İstatistik Modeli, Amerikan Sanat Modeli olmak üzere altı adet 

farklı sınıflandırma sistemi bulunmaktadır. Bunlardan Eş Merkezli Çemberler Modeline 

göre kültürel endüstrilerin modellemesi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 
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Şekil 2: Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilerin Modellenmesi: Eş Merkezli Çemberler 

Modeli 

 

Kaynak: Throsby, 2008: 150.  

Eş Merkezli Çemberler Modeline göre; 

Merkezi yaratıcı sanatlar 

Edebiyat 

Müzik 

Sahne Sanatları ve Görsel Sanatlar, 

 

Diğer merkezi yaratıcı endüstriler 

Film 

Müzeler, Galeriler, Kütüphaneler 

Fotoğraf 

 

Daha geniş kültürel endüstriler 

Kültürel miras 

Yayıncılık ve basılı medya 

Televizyon ve radyo 

Ses kaydı  

Video ve bilgisayar oyunları  

 

İlgili sektörler 

Reklamcılık 

Mimarlık  

Tasarım 

Moda 

 

İlgili Sektörler 

Daha Geniş 
Kültürel 

Endüstriler 

Diğer Merkezi 
Yaratıcı 

Endüstriler 

Merkezi 
Yaratıcı 
Sanatlar 
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Şeklinde bir sınıflandırma yapılmıştır. 

Her bir sınıflandırma modelinde kültür endüstrisinin kapsamı ile ilgili olarak 

farklı alanlar belirlenmiştir. 

Sonuç olarak kültürün meta haline dönüşmesi neticesinde kültürel ve yaratıcı 

endüstriler gelişme göstermiş ve kültür giderek ekonomik hayatın ayrılmaz bir parçası 

haline gelmiştir. Diğer bir deyişle kültürün metalaşması ticarileşme sürecini 

başlatmıştır. Bunun bir sonucu olarak meta olarak kültür gelir getirici bir kaynak olarak 

görülmeye başlanmıştır.  

 

1.3.1. Kültür Ekonomisinin Boyutları 

Ülkemizde kültür endüstrisi kavramı ilk kez Onuncu Kalkınma Planında 

zikredilmiştir. Planda kültür endüstrisinin milli gelir, ihracat ve ülke tanıtımına olan 

katkısının artırılması politika önceliği olarak belirlenmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 

2013:45). Devlet tarafından politika önceliği olarak belirlenmesinin ardından TÜİK 

2015 yılından itibaren ülkemizin kültür ekonomisi verilerini yayınlamaya başlamıştır. 

Kültür ekonomisi göstergeleri “Avrupa Birliği Kültür İstatistikleri” sonuç raporunda 

tavsiye edilen yöntem doğrultusunda ve EUROSTAT’ın uyulması gereken kuralları ile 

standartlarını göz önünde bulundurarak üretilmektedir.  

TÜİK devlet kültür harcamaları bileşenlerini; kültürel miras, doğal miras, arşiv, 

kütüphane, kitap ve yazılı basın, görsel sanatlar, gösteri sanatları, görsel-işitsel ve 

multimedya, mimarlık, reklam ve ilan, el sanatları, kültürel eğitim ve temel alanlara 

ayrılmayan bölümler şeklinde belirlemiştir. Hane halkının kültür harcamalarında ise; 

radyo, cd, televizyon ve TV yayın masrafları, fotoğraf ve sinema ekipmanları, veri işlem 

ekipmanları (kasetler, diskler ve disketler), müzik aletleri, sinema, tiyatro, konser, 
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müzeler, hayvanat bahçeleri vb. yerlere giriş ücreti, kablolu- özel TV yayın hizmetlerine 

ödenen ücretler, kitap, gazete ve dergi, kırtasiye ve çizim malzemeleri, diğer kültür 

hizmetleri yer almaktadır (TÜİK, 2017). 

Aşağıdaki tabloda TÜİK’in belirlemiş olduğu harcama alanları neticesinde 

2014-2017 yıllarında ülkemizde gerçekleşen kültür harcamalarına yer verilmiştir. 

Tablo 2: 2014-2017 Yıllarındaki Kültür Harcamaları  

  

Tutar (Milyar TL) 

2014 2015 2016 2017 

Toplam 30,9 32,9 36,9 44,1 

Genel Devlet 16,9 20,3 22,5 28,3 

Merkezi Devlet 12,3 14,7 15,7 18,8 

Yerel Devlet 4,6 5,6 6,8 9,5 

Özel Harcamalar 14 12,7 14,4 15,8 

Hane halkları 13,8 12,4 14,1 15,3 

Dernek 0,058 0,062 0,069 0,08 

Vakıf 0,169 0,229 0,296 0,368 

Toplam Kültür Harcamasının 

Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya 

Oranı (%) 

1,5 1,4 1,4 1,4 

Kaynak: TÜİK, 2017, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27608. 

Tablodaki veriler incelendiğinde ülkemizde kültür harcamaları 2017 yılında 

2014 yılına göre %42,7 artarak yaklaşık 44,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam 

kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı %64,2, özel harcamaların 

payı ise %35,8 olmuştur.  

Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2017 yılında 2016 yılına 

göre %26,1 artarak 28,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamaların %42,6’sı 

merkezi yönetim bütçesinden, %21,5’i ise yerel devlet bütçesinden gerçekleştirilmiştir. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27608
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Hane halkı, dernek ve vakıfların yer aldığı özel sektörün kültür harcamaları ise 

2017 yılında 2014 yılına göre %12,9 oranında artarak 15,8 milyar TL olmuştur. 

2017 yılında kültür harcamalarını sektörler bazında incelediğimizde genel devlet 

kültür harcamalarında en yüksek pay 9,8 milyar TL ile mimarlık alanında 

gerçekleşmiştir. Bu payın 7,9 milyar TL’si merkezi devlete, 1,9 milyar TL’si yerel 

devlete aittir. Aynı dönemde hane halkının en yüksek kültür harcaması ise televizyon ve 

TV yayın masrafları olmuştur.  

Kültürel ürün ve hizmetlere yönelik harcamaların ülke içerisindeki payının 

artmasının yanı sıra dünya ticaretindeki yerinin de giderek genişlediği görülmektedir. 

Türkiye’nin 2017 yılında kültürel mal ihracatı 2014 yılına göre %51 oranında artarak 

24,6 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve bu tutarın gerçekleşmesinde en büyük pay el 

sanatlarına ait olmuştur. 2017 yılında kültürel mal ithalatı ise 2014 yılına göre %37 

oranında artarak 18,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışından temin edilen 

kültürel mal ithalatında en büyük pay görsel ve işitsel medya ürünlerinde 

gerçekleşmiştir (TÜİK, 2017). 

TÜİK tarafından yayınlanan söz konusu veriler doğrultusunda eş merkezli 

çember modelini ülkemize uyarladığımızda merkezi yaratıcı sanatlar bölümünde 

edebiyat ve müziğe ilişkin veriler tam olarak ayrıştırılamadığından yalnızca 2017 

yılında 2,8 milyon TL tutarında harcama yapılan sahne sanatları ile görsel sanatları 

verileri temin edilmiştir. Diğer merkezi yaratıcı endüstrilerinde yer alan kütüphane 

harcamaları 608 bin TL tutarında gerçekleşmiştir. Daha geniş kültürel endüstriler başlığı 

altında yer alan kültürel miras harcamaları 1,6 milyon TL, televizyon harcamaları 4,8 

milyon TL, ses kaydı için gerekli olan teçhizata yapılan harcamalar ise 63 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. İlgili sektörlerde ise en yüksek pay 9,9 milyon TL harcama tutarı ile 
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mimarlık sektörüne ait olmuştur. Reklamcılık için ise toplam 908 bin TL tutarında 

harcama gerçekleşmiştir. 

Eş Merkezli Çemberler Modeline göre; 

Merkezi yaratıcı sanatlar 

Sahne Sanatları ve Görsel Sanatlar (2,8 milyon TL) 

 

Diğer merkezi yaratıcı endüstriler 

Kütüphaneler (608 bin TL) 

 

Daha geniş kültürel endüstriler 

Kültürel miras (1,6 milyon TL) 

Televizyon (4,8 milyon TL) 

Ses kaydı (63 bin TL) 

 

İlgili sektörler 

Reklamcılık (308 bin TL) 

Mimarlık (9,9 milyon TL) 

 

Eş merkezli çemberler modelinin ülkemizdeki uygulamasını oluşturmada 

kültürel endüstri verilerinin iç içe geçtiği ve alt başlıklarda yer alan endüstrilere ilişkin 

verilerin ayrıştırılmasının zorlaştığı görülmüştür. 

 

1.3.2.Yaratıcı Endüstrilerin Ticaret Performansı 

Kültür ekonomisinde yeni bir gelişme olarak son yıllarda “yaratıcı endüstriler” 

tanımı ortaya çıkmıştır. Yaratıcı endüstriler, 1990’ların başlarında Avustralya’nın ulusal 

kültürel politikasında yerini almış, Birleşik Krallığın Kültür, Medya ve Spor Dairesinin 

kültür sektöründen yaratıcı endüstriye dönüşümünün on yıllık takibi sonunda politika 

yapımı alanlarına girmeye başlamıştır. 1998 yılında da İngiltere ilk kez “Yaratıcı 

Endüstriler Haritalama Dokümanı” üretmiştir. Yaratıcı endüstriler terimi, kültürel 

endüstriler tarafından üretilen ürün ve hizmetler ve birçok tipte araştırma ve yazılım 

geliştirmeyi içeren ve yeniliklere dayanan geniş bir alanda uygulanmaktadır (UNESCO, 
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2013:20). Bu terim 20 nci yüzyılın son yıllarında, Amerikalı ünlü ekonomist Richard 

Caves tarafından 2000 yılında “Yaratıcı Endüstriler: Sanat ve Ticaret Arasında 

Sözleşme” adlı kitabının yayınlanmasıyla dünya çapında eşanlı olarak kullanılmaya 

başlanmıştır.  

Yaratıcı Endüstriler Haritalama Dokümanına göre yaratıcı endüstriler; reklam, 

mimarlık, sanat ve antika pazarları, bilgisayar ve video oyunları, el sanatları, tasarım, 

moda tasarımı, film ve video, müzik, sahne sanatları, yayıncılık, televizyon ve radyo 

olmak üzere 12 endüstriden oluşmaktadır. Bu alanlara müze ve taşınmaz kültürel miras 

dâhil edilmemiştir. 

Yaratıcı endüstrilerin iç ekonomiye katkısı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya katma 

değer olarak ölçülmektedir. Yaratıcı endüstrilerin uluslararası ticareti ile ülke içine ve 

dışına sürekli olarak kaynak akışı meydana gelmektedir. Uluslararası ticaret iki ülke 

arasındaki ticaretin dengesi ve ödemeler dengesiyle ölçülmektedir (Towse, 2010: 16-17, 

45). 

Son yıllarda yaratıcı endüstri ticareti dünya ekonomisinde önemli bir alana 

hâkim olmaya başlamıştır. 2002 yılında 208 milyar Dolar olan yaratıcı mal ve 

hizmetlerin global ticareti %144 oranında artarak 2015 yılında 509 milyar Dolar 

olmuştur. 2015 yılında gelişmekte olan ülkelerin yaratıcı endüstri ticaret hacmi Asya 

ülkelerinin liderliğinde gelişmiş ülkeleri geçmiştir. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri 

ve Kanada, gelişmiş ülkelerde yaratıcı endüstri mallarının ihracatında lider durumdadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise 2003 yılında 87 milyar Dolar olan yaratıcı mal ihracatı 

2012 yılında 272 milyar Dolar olmuş ve bunu başta Çin olmak üzere Hong Kong, 

Hindistan, Türkiye ve Güney Kore başarmıştır. 2012 yılında dünya yaratıcı endüstriler 

ihracatının %57’sini gelişmekte olan ülkeler, %42’sini gelişmiş ülkeler, %1’ini ise geçiş 

ekonomileri gerçekleştirmiştir. Yaratıcı endüstri ithalatının %69’unu gelişmiş ülkeler, 
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%28’ini gelişmekte olan ülkeler, %3’ünü ise geçiş ekonomileri oluşturmuştur. 2012 

yılında ihraç ürünlerinin dağılımında tasarım ve yeni medya %69, yayıncılık, görsel 

sanatlar, el sanatları, görsel-işitsel ve sahne sanatları ise %31’lik bir paya sahip 

olmuştur.  

2015 yılında dünyada toplam yaratıcı ürünler içerisinde en çok ihracatı ve 

ithalatı yapılan ürün sırasıyla %62 %58 oranı ile tasarım ürünleri olmuştur (UNCTAD, 

2018: 22-23).  

Türkiye’de 2005 ve 2014 yıllarında en çok tasarım ürünleri ithal edilmiştir. 2005 

yılında ülkemizde yaratıcı malların en çok ihraç edildiği bölge %54 ile Avrupa iken 

2014 yılında %56 ile Asya olmuştur. 2005 yılında yaratıcı ürünlerin en çok ihraç 

edildiği ülke 527 milyon Dolar ile Amerika iken ithalat 260 milyon Dolar ile İtalya’yla 

yapılmıştır. 2014 yılında ise yaratıcı malların en çok ihraç edildiği ülke 1,5 milyar Dolar 

ile Birleşik Arap Emirlikleri iken ithalat 493 milyon Dolar ile yine İtalya’dan 

yapılmıştır (UNCTAD, 2018: 415-416). 

Tablo 3: 2005-2014 Yıllarındaki Yaratıcı Endüstrilerdeki Ticaret Performansı  

  

2005 (Milyon $) 2014 (Milyon $) 

İhracat İthalat Denge İhracat İthalat Denge 

Yaratıcı Endüstriler 3.362 1.959 1.403 9.881 4.204 5.677 

Kaynak: UNCTAD, 2018: 415, https://unctad.org. 

Yukarıda yer alan tabloda görüleceği üzere Türkiye 2005 yılında 3,3 milyar 

Dolar olan yaratıcı endüstri ihracatını üç kat artırarak 2014 yılında 9,8 milyar Dolara 

çıkarmış ve dünya çapındaki gelişmekte olan ülke sıralamasında ihracatçı 10 ülke 

arasında 6 ncı sırada yer almıştır. (UNCTAD, 2018: 22). 

https://unctad.org/
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1.3.3. Kültürel İstihdam 

Ulusal ve uluslararası ekonominin önemli bir ayağı olan kültür sektörünün ülke 

ekonomisinin gelişmesinde ayırt edici bir rolü bulunmaktadır. Kültürel istihdam verileri 

kültür ekonomisinin ekonomiye olan katkısını göstermesi açısından önemlidir. 

Avrupa Kültürel İstatistik Sistemi Ağına (ESSnet-Culture) göre kültürel 

istihdam üç tip durumda ortaya çıkmaktadır. 

1) Hem kültürel bir mesleği icra eden hem de kültürel bir sektörde çalışan 

nüfus (Örneğin, bir bale okulunda çalışan bale dansçısı veya günlük bir gazetede çalışan 

gazeteci), 

2) Kültürel sektör dışında kültür işinde çalışan nüfus (Örneğin; otomobil 

endüstrisinde çalışan tasarımcı) 

3) Kültür sektöründe kültürel olmayan bir mesleği icra eden çalışan nüfus 

(Örneğin; bir yayınevinde çalışan muhasebeci) 

Bu sisteme göre kültürel istihdam bahsi geçen bu üç durumun toplamından 

oluşmaktadır. 

Kültürel istihdamı değerlendirmede, kültürel faaliyetlerdeki toplam istihdam ve 

asıl faaliyeti kültürel olmayan şirketlerde yer alan bütün kültürel meslekler dikkate 

alınmaktadır. Söz konusu değerlendirme, verilerin kesişmesini ve böylece kültürel 

istihdamın oranını tahmin etmeyi mümkün kılan Avrupa Topluluklarında Ekonomik 

Faaliyetlerin Genel Sınıflandırması (NACE-Nomenclature générale des Activités 

économiques dans les Communautés Européennes) ve Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflaması (ISCO-International Standard Classification of Occupations) kullanılarak 

yapılmaktadır (ESSnet-Culture, 2012: 139). 
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NACE bütünüyle kültürel ekonomik aktiviteleri içeren sektörlerin 

sınıflandırmasını göstermektedir. NACE sınıflandırmasının toplulaştırılmış haline 

aşağıda yer verilmektedir.  

Tablo 4: NACE Sınıflandırmasına Göre Kültürel Sektörler 

Kitle iletişim araçlarının basımı ve yeniden üretimi 

Müzikal enstrümanların üretimi 

Kitap, dergi ve periyodik yayıncılık 

Sinema filmi, video ve televizyon program yapımcılığı, ses kayıt ve müzik yayın 

faaliyetleri 

Programlama ve yayın faaliyetleri 

Özel tasarım faaliyetleri 

Fotoğrafçılık 

Çeviri ve yorumlama faaliyetleri 

Yaratıcılık, sanat ve eğlence faaliyetleri 

Kütüphanecilik, arşiv, müzecilik ve diğer kültürel faaliyetler 

Kaynak: EUROSTAT, 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-. 

NACE ağırlıklı olarak kültürel olan ve kültürel grupların yer aldığı 29 sektörü 

göstermektedir. Buna göre yalnızca 22 sektör kültürel faaliyetlerden, 7 sektör ise hem 

kültürel hem de kültürel olmayan faaliyetlerden oluşmaktadır.  

Bir diğer sınıflandırma sistemi olan ISCO-08 bütünüyle kültürel mesleklerini 

sınıflandırmaktadır. ISCO-08’de 32 profesyonel grup yalnızca kültürel mesleklerden 

oluşurken, 14 temel grup kısmen kültürel mesleklerden (kültürel ve kültürel olmayan 

meslekleri karıştıran gruplar) meydana gelmektedir (ESSnet-Culture, 2012: 140-145). 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
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Tablo 5: ISCO Sınıflandırmasına Göre Kültürel Meslekler 

Mimarlar, planlamacılar, anketçiler ve tasarımcılar 

Diğer yabancı dil öğretmenleri 

Diğer müzik öğretmenleri 

Diğer sanat öğretmenleri 

Kütüphaneciler, arşivciler ve küratörler 

Yazarlar, gazeteciler ve dilbilimciler 

Yaratıcı ve performans sanatçıları 

Fotoğrafçılar 

İç mimarlar ve tasarımcılar 

Galeri, müze ve kütüphane teknisyenleri 

Diğer sanatsal ve kültürel meslek profesyonelleri 

Yayın ve görsel-işitsel teknisyenler 

Kütüphane memuru 

Müzik aleti yapımcıları ve akortçular 

Mücevherat ve kıymetli metal işçileri 

Çömlekçiler ve ilgili işçiler 

Cam yapıcılar, kesiciler, öğütücüler ve sonlandırıcılar 

İşaret yazarları, dekoratif ressamlar, gravürcüler ve oymacılar 

Ahşap, sepetçilik ve ilgili malzemelerdeki el sanatları çalışanları 

Tekstil, deri ve ilgili malzemelerdeki el sanatları çalışanları 

Başka yerde sınıflandırılmayan el işçileri 

Kaynak: EUROSTAT, 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-. 

Bu sınıflandırmaların birinci ana problemi belirlenen kültür alanına tam olarak 

karşılık gelen istatistiki verilerin elde edilememesidir. Sınıflandırma kültürel ekonomik 

faaliyetler, kültürel meslekler veya kültürel ürün ve hizmetler olarak kabul edilen bütün 

alanları kapsamamaktadır. Örneğin; NACE Rev.2 el sanatları faaliyetlerini 

içermemektedir. Ayrıca sınıflamaların bazı tanımlamaları kültürel kısmı ayırt etmek için 

çok geniş belirlenmiştir. Örneğin; sınıflandırmada üniversite ve yükseköğretim 

öğretmenleri kodlanmış, ancak bunun içinde hangi verilerin sanat profesörleri bölümüne 

ait olduğu kolay bir şekilde tespit edilememiştir. İkinci ana problem ise verilere 

ulaşmakla ilgilidir. Mevcut çok az sayıda uyumlu veri kaynağı bulunmaktadır ve 

uyumlaştırılmış değişkenlerin sayısı sınırlıdır. Mevcut veri tabanlarındaki veriler 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
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çoğunlukla, kültürel konularda tam olarak veri toplanmasına izin vermeyen daha düşük 

bir sınıflandırma seviyesinde takip edilmektedir (ESSnet-Culture, 2012: 147). 

2017 yılında İş Gücü Anketi’ne göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde toplam 

çalışan nüfusun %3,9’u kültürel sektörde istihdam edilmektedir. İzlanda %5,8 kültürel 

istihdam oranıyla birinci sırada yer almakta, onu %5,5 oranıyla Estonya takip 

etmektedir. Türkiye (%2,3) ve Romanya (%1,8) ise son sıralarda yer alan ülkeler 

arasında yer almaktadır (EUROSTAT, 2019). 

Tablo 6: AB-28 Ülkelerinin Kültürel ve Toplam İstihdam Verileri (NACE.2 

Sınıflandırmasına Göre) 

İstihdam 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kültürel İstihdam (bin kişi) 7.852 8.113 8.096 8.164 8.256 8.404 8.657

Toplam İstihdam (bin kişi) 211.935 211.348 211.532 214.532 217.252 220.033 223.051

Toplam İstihdam İçindeki Pay (%) 3,7% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,9%

Kültürel İstihdam Değişimi (%) 3,3% -0,2% 0,8% 1,1% 1,8% 3,0%

Toplam İstihdam Değişimi (%) -0,3% 0,1% 1,4% 1,3% 1,3% 1,4%

 

Kaynak: EUROSTAT, 2019, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/.  

AB-28 ülkelerinde NACE.2 sınıflandırmasına göre kültürel alanda istihdam 

edilen kişi sayısı 2011-2017 yılları arasında %10,2 oranında artış gösterirken toplam 

istihdamda %5,2 oranında artış gerçekleştirmiştir.  

Bu sınıflandırmaya göre 2011 yılında AB-28 ülkelerinde kültürel istihdam 

verileri en yüksek olan birinci ülke 1 milyon 573 bin kişi ile Almanya, ikinci ülke 1 

milyon 261 bin kişi ile Birleşik Krallıktır. 2017 yılında ülke sıralaması değişmemiş ve 

söz konusu ülkelerde kültürel sektörde istihdam edilen kişi sayısı sırasıyla 1 milyon 663 

bin kişi ve 1 milyon 491 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Her iki yılda da kültürel 

istihdamın en düşük gerçekleştiği ülke Malta olmuştur. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
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Türkiye’de kültürel istihdama ilişkin veriler TÜİK tarafından 2014 yılından 

itibaren yayınlanmaya başlanmıştır. NACE.2 sınıflandırmasına göre 2014 yılı öncesi 

kültürel istihdam verileri EUROSTAT verilerinden temin edilmiş olup TÜİK’in 2014 

yılı ve sonrası verileri ile arasında bazı rakamsal farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle 

ülkemiz için 2011 yılından itibaren kültürel istihdam verilerinin temin edildiği 

EUROSTAT verileri dikkate alınarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Tablo 7: Ülkemizin Kültürel ve Toplam İstihdam Verileri (NACE.2 

Sınıflandırmasına Göre) 

İstihdam 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kültürel İstihdam (bin kişi) 522 517 566 591 592 607 645

Toplam İstihdam (bin kişi) 23.630 24.638 24.784 25.170 25.943 26.330 27.728

Toplam İstihdam İçindeki Pay (%) 2,2% 2,1% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3%

Kültürel İstihdam Değişimi (%) -1,0% 9,5% 4,4% 0,2% 2,5% 6,3%

Toplam İstihdam Değişimi (%) 4,3% 0,6% 1,6% 3,1% 1,5% 5,3%

 

Kaynak: EUROSTAT, 2019, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu . 

 

NACE.2 sınıflandırmasına göre ülkemizde 2011 yılında 522 bin kişi, 2017 

yılında ise 645 bin kişi kültürel sektörde istihdam edilmiştir. Ülkemizde kültürel 

istihdam 2011-2017 yılları arasında %23,5 oranında artış gösterirken toplam istihdamda 

%17,3 oranında artış görülmüştür. Kültür sektörü ülkemizde istihdam olanağı hızla 

büyüyen bir sektör olarak dikkat çekmektedir.  

2017 yılında AB ülkelerinde kadınların genel istihdam ve kültürel sektördeki 

istihdam verileri incelendiğinde kadınların kültürel ve toplam istihdama katılma 

oranının birbirine eşit olduğu görülmektedir. Söz konusu ülkelerin çoğunda kültür 

sektörünün yarısından fazlasında kadın çalışan istihdam edilmektedir. Kadın çalışanın 

en az olduğu ülke ise Türkiye’dir.  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=cult_emp_n2&lang=en
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Tablo 8: AB ve Türkiye’nin 2017 Yılında Toplam İstihdam ve Kültürel 

İstihdamdaki Kadının Payı (%)  

Ülke Kültür Toplam Ülke Kültür Toplam 

EU-28 46 46 Fransa 46 48 

Letonya 64 51 Belçika 45 46 

Estonya 63 49 Hırvatistan 45 46 

Litvanya 62 51 Hollanda 45 46 

Bulgaristan 55 47 Avusturya 45 47 

Lüksemburg 53 46 Portekiz 44 49 

Polonya 53 45 İtalya 44 42 

Romanya 52 44 Yunanistan 44 42 

Finlandiya 51 48 Birleşik Krallık 43 47 

İsveç 51 48 İspanya 42 45 

Macaristan 51 45 Malta 38 40 

Danimarka 50 47 İzlanda 50 46 

Çekya 49 44 Norveç 49 47 

Slovakya 49 45 İsviçre 49 46 

Slovenya 49 46 Karadağ 52 44 

Kuzey Kıbrıs 48 48 
Makedonya 

Cumhuriyeti 
50 39 

Almanya 47 47 
Türkiye 47 31 

İrlanda 46 46 

Kaynak: EUROSTAT, 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained. 

AB’ne üye ülkeler arasında kültürel istihdama kadınların katılımının en yüksek 

olduğu ülkeler Baltık ülkeleridir. Bunlar sırasıyla Letonya %64, Estonya %63, Litvanya 

%62 oranında kültürel sektörde kadın istihdam etmektedirler. 

Tablo 9: Ülkemizde Kültürel İstihdamın Cinsiyete Göre Dağılımı (Bin) 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın

2014 18.244 7.689 25.933 29,6 298 260     558 2,15 53,4 46,6

2015 18.562 8.058 26.620 30,3 300 275     575 2,16 52,2 47,8

2016 18.893 8.312 27.205 30,6 309 279     588 2,16 52,6 47,4

2017 19.460 8.729 28.189 31,0 316 299     615 2,18 51,4 48,6

Yıl
Toplam İstihdam

Toplam 

İstihdam 

İçinde 

Kadının 

Payı

Kültürel  İstihdam

Kültürel 

İstihdamı

n Toplam 

İstihdam 

İçindeki 

Payı

Kültürel İstihdamın 

Dağılımı 

Kaynak: TÜİK, 2017, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21870 . 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21870


52 

 

TÜİK verilerine göre Türkiye’de kültür sektöründe çalışanların %48,6’sı kadın, 

%51,4’ü erkeklerden oluşmaktadır. Türkiye’de kadınların toplam istihdam içindeki payı 

2017 yılında %31 ile AB ortalamasının (%46) çok altındadır ancak kültür sektörü içinde 

kadının payı %49 düzeyi ile AB ortalamasının (%46) üzerinde yer almaktadır. 

Tablo 10: AB ve Türkiye’nin 2017 Yılında Toplam İstihdam ve Kültürel 

İstihdamdaki 15-29 Yaş Arasındaki Gençlerin Payı (%)  

Ülke Kültür Toplam Ülke Kültür Toplam 

EU-28 18 19 Fransa 19 19 

Letonya 25 19 Belçika 18 18 

Estonya 21 20 Hırvatistan 18 18 

Litvanya 16 18 Hollanda 25 26 

Bulgaristan 13 15 Avusturya 22 23 

Lüksemburg 13 19 Portekiz 18 15 

Polonya 20 19 İtalya 12 12 

Romanya 18 17 Yunanistan 13 13 

Finlandiya 18 21 Birleşik Krallık 23 24 

İsveç 19 22 İspanya 15 14 

Macaristan 17 17 Malta 22 27 

Danimarka 23 24 İzlanda 18 26 

Çekya 16 16 Norveç 20 23 

Slovakya 16 18 İsviçre 19 23 

Slovenya 14 17 Karadağ 27 21 

Kuzey Kıbrıs 23 21 
Makedonya 

Cumhuriyeti 
18 17 

Almanya 17 19 
Türkiye 28 27 

İrlanda 16 21 

Kaynak: EUROSTAT, 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained. 

Kültürel istihdamda gençlerin payının en yüksek olduğu ülke %28 oranı ile 

Türkiye’dir. Türkiye’de 15-29 yaş arasındaki genç nüfusun %28’i kültürel sektörde 

istihdam edilirken %27’si toplam istihdam içinde yer almaktadır. Türkiye’de toplam 

nüfusun %16,1’ini gençler oluşturduğundan bu oran AB ortalamasının çok üzerinde 

gerçekleşmiştir.
6
 

                                                 
6
Türkiye genç nüfus verileri “TÜİK 2017 yılı İstatistiklerle Gençlik Haber Bülteni”nden temin edilmiştir. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained


53 

 

AB ülkelerinde kültür sektöründe istihdam edilen kişilerin eğitim düzeyi genel 

olarak yükseköğretim ağırlıklıdır. AB-28 ülkesinin eğitim ortalamasında 

yükseköğretimden mezun olan kültür çalışanlarının oranı %59, lise ve dengi okullardan 

mezun olanların oranı %33, ilköğretim ve orta öğretim mezunu olanların oranı ise 

%8’dir. Malta, İtalya ve Çekya dışında diğer tüm ülkelerde kültür sektöründe 

yükseköğretimden mezun olmuş çalışan kişilerin payı %50’nin üzerinde yer almaktadır. 

Tablo 11: AB ve Türkiye’nin 2017 Yılında Kültürel İstihdamdaki Eğitim Düzeyi 

Oranı (%)  

Ülke
Yüksek

öğretim

Lise ve dengi 

mesleki teknik 

okullar

İlk ve 

Ortaöğretim
Ülke

Yüksek

öğretim

Lise ve dengi 

mesleki teknik 

okullar

İlk ve 

Ortaöğretim

EU-28 59 33 8 Fransa 63 29 8

Letonya 59 38 : Belçika 70 24 7

Estonya 66 31 : Hırvatistan 50 48 :

Litvanya 65 33 : Hollanda 59 33 8

Bulgaristan 62 36 : Avusturya 56 37 6

Lüksemburg : : : Portekiz 52 28 21

Polonya 62 36 2 İtalya 44 40 16

Romanya 50 46 5 Yunanistan 55 38 7

Finlandiya 58 34 7 Birleşik Krallık 66 25 9

İsveç 57 36 7 İspanya 71 17 12

Macaristan 54 43 3 Malta 41 35 24

Danimarka 56 31 13 İzlanda 55 27 17

Çekya 49 48 3 Norveç 57 32 11

Slovakya 53 46 : İsviçre 57 36 7

Slovenya 57 41 2 Karadağ 67 32 :

Kuzey Kıbrıs 67 28 4
Makedonya 

Cumhuriyeti
59 37 3

Almanya 53 40 7

İrlanda 69 25 6
Türkiye 36 20 45

Kaynak: EUROSTAT, 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained. 

 

Türkiye’de ise AB ortalamasının tam tersi bir durum mevcuttur. Kültür 

sektöründe istihdam edilen kişilerin %45’i ilköğretim veya ortaöğretimden mezun 

olmuş kişilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla en yüksek pay lise altı öğrenim gören 

kişilere aittir. Bu sektörde yer alanların %36’sı yükseköğretim, %20’si ise lise ve dengi 

okullardan mezun olmuşlardır. Her ne kadar Malta, İtalya ve Çekya’da 

yükseköğretimden mezun olan kişilerin kültürel istihdam içindeki payı %50’nin altında 

olsa da lise ve altı okullardan mezun olanların sektör içindeki payı ortalama %14 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained
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düzeyindedir. Türkiye ise bu ortalamanın 31 puan üzerinde bir oran ile (%45) tüm 

ülkeler arasında eğitim düzeyi en düşük olan ülke olmuştur.  
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2.BÖLÜM: KÜLTÜRE İLİŞKİN KAMU HARCAMALARI 

 

Bu bölümde ülkemizde anayasa, kanunlar ve kalkınma planları doğrultusunda 

yürütülen veya yürütülmesi planlanan kültür politikaları ile devlet kurumsal yapısı 

altında Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesel durumu ve Bakanlığın destek sağladığı 

kültürel alanlar ele alınacaktır. Ayrıca, devletin kültür sektörüne sağlamış olduğu vergi 

harcamalarının kanuni boyutu ile tanınan muafiyet ve istisnalara değinilecektir.  

 

2.1. TÜRKİYE’DE ANAYASA, YASA VE KALKINMA PLANLARI 

ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN KÜLTÜR POLİTİKALARI 

Toplumda bireylerin yaratıcılığını oluşturabilmesi ve geliştirmesi için alınan 

tedbirler, kurulan örgütler, temin edilen ekonomik ve sosyal imkânlara kültür politikası 

denmektedir. Kültür politikası terimi ilk defa 1960’lı yıllarda UNESCO toplantılarında 

ifade edilmiştir. Bu tanım 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Bildirgesinin 27 nci 

maddesindeki kültür hakkı kavramına dayandırılmaktadır. Bu maddenin ilk bölümünde; 

toplumdaki herkesin, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları 

tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkına sahip 

olduğu ifade edilmiştir. Kültür hakkı kavramının vücut bulması ve somut bir çerçeveye 

bürünmesi ancak uygulanan kültür politikalarıyla mümkün olmaktadır. Kültürel hayata 

erişim ve katılım sağlama bütün toplumlarda bireylerin temel haklarından birisi 

olduğundan, devletler bu hakkın tam olarak kullanılabilmesi için gerekli çevreyi 

oluşturmakla yükümlü kılınmıştır ki bu da politikanın konusudur (Topuz, 1998: 8, 75). 

1968 yılında UNESCO çalışma programına alınan kültür politikası kavramı, 1970 

yılında Venedik Konferansı’nda ilk defa devletlerarası yapılan konferansın konusu 

olmuştur. Konferansta eğitim, sağlık ve ulaşımda nasıl devletin kamusal hizmet verme 
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yükümlülüğü varsa kültürel mal ve hizmetleri sunmak ve tedarikini sağlamak açısından 

da benzer görev ve yükümlülüğü olduğu ifade edilmiştir (Çelik, 2012:102-103). 

Kültür politikalarının oluşturulması devletin tüm kurumlarının, bakanlıkların, 

yerel yönetimlerin, vakıf ve derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve 

dolayısıyla toplumun tamamının içinde yer aldığı bir süreçtir. Ancak burada politika 

oluşturmada devlet kurumunun rolü ele alınacaktır. 

 

2.1.1. Anayasal Çerçeve 

Bir devlet veya siyasal iktidar varlık sebebini anayasa ile oluşturmak, 

toplumdaki tüm kanuni düzenlemeler, kanunlar ve kurallar genel itibarıyla anayasadan 

doğmak zorundadır. Ülke içindeki bütün kanun ve kanuni düzenlemelere kaynaklık 

eden anayasalar sadece yönetenler açısından değil, aynı zamanda yönetilenler için de 

oluşturulmuş temel belgelerdir ve toplumsal uzlaşmanın içeriği açısından herkesin hak 

ve özgürlüklerini garanti altına almakta, ülke yönetimini belirli bir düzene getirmektedir 

(Çeçen, 1984:34-39). Günümüzde sosyal devlet anlayışının güçlenmesi, anayasanın 

fonksiyonunda artışa sebep olmuş (Methibay, 2014: 80), vatandaşa sağlanan hak ve 

özgürlükler devletle vatandaş arasında akdedilmiş toplumsal bir sözleşmede, yani 

anayasalarca tanınmıştır (Türk, 2010:1). Anayasada sosyal haklarda yer verilen hakların 

çoğunluğunda devlete olumlu müdahalede bulunma sorumluluğu getirilerek sosyal bir 

varlık olan insanın somut haklarına yer verilmiştir (Yüzbaşıoğlu, 2012:36-39). 

İnsanlar sahip oldukları kültürel seviyeye göre kültür ve sanat alanlarındaki 

ihtiyaçlarının temin edilmesini tıpkı diğer haklarda olduğu gibi devletten isteme hakkına 

sahiptir. Toplumdaki herkesin kültür aracılığıyla gelişmesine katkıda bulunmak 

günümüz dünyasında anayasal bir görev haline gelmiştir. Bu görev bilinci ile anayasada 
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kültür ve sanatın devlet tarafından korunacağının ifade edilmesi ve bu konuda güvence 

verilmesi toplum için önemlidir (Çeçen, 1984:60-61). 

Söz konusu güvenceyi sağlamak, devletin yerine getireceği görevleri ve gücünü 

nasıl kullanacağı, gücün sınırları ve bunlarla ilgili tüm diğer konuları kurallara bağlama 

görevi (Zabunoğlu, 1973: 36) doğrultusunda 1982 Anayasasında temel hak ve 

özgürlükler ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.  

Anayasanın 27 nci maddesinin birinci fıkrasında bireylerin sanatla ilgili sahip 

olduğu haklar düzenlenmiş, 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında devlet, kişilerin 

kültürel haklarını koruma görevi üstlenirken aynı zamanda somut ve somut olmayan 

tarihi, kültürel, tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak ve bunu gerçekleştirmek için 

destekleyici ve teşvik edici tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. Bu tür haklar bireye, 

devletten eylemde bulunmasını talep etme yetkisi vererek devlete de bu eylemi yerine 

getirme sorumluğunu yüklemektedir (Yüzbaşıoğlu, 2012:36). 

Devlet bir yandan bireylerin sanata erişebilmesi için uygun ortamı sağlamakla 

yükümlü kılınmış bir yandan da sanat üreticisi olan bireylerin korunması için gerekli 

tedbirleri almakla görevlendirilmiştir. Bu kapsamda Anayasanın 64 üncü maddesinde 

devletin, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı koruyacağı, sanat eserlerinin ve sanatçının 

korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken 

tedbirleri alacağı belirtilmiştir. Devletin bu görevleri kamuda harcama alanlarını 

oluşturmaktadır. Harcamaya ilişkin düzenlemelerin anayasada yer alması kamu 

hizmetlerini yerine getiren kamu idarelerinin keyfi uygulamalarını önlemeye, 

harcamayla ilgili sistemin düzenli bir şekilde yürütülmesine, yönetilenlerin haklarının 

korunmasına, harcamayla ilgili belirlenen kuralların çok sık bir şekilde değiştirilmesinin 

engellenmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle harcamaya ilişkin düzenlemelerin 

anayasada yer alması önem arz etmektedir (Methibay, 2014:81). 
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Anayasada kültürle ilgili sağlanan güvenceleri hayata dönüştürmek, uygulama 

alanlarını belirlemek, kurumlar özelinde görev dağılımını yapmak amacıyla yasal 

düzenlenmeler getirilmiştir. Söz konusu düzenlemelerde kültür politikasını uygulamakla 

yükümlü kılınan kamu kurumlarının görev, yetki ve sorumluluklarına yer verilmiştir. 

 

2.1.2. Yasal Çerçeve 

Toplumdaki bütün kanuni düzenlemeler ve kurallar genel anlamda anayasadan 

kaynaklanmak zorundadır. Özünü anayasadaki hükümlerden alan kanunlar politika 

üreticilerinin esas aldığı birincil temel düzenlemelerdir. 

Karma ekonomik modele sahip ülkemizde kültürel ve sanatsal etkinlikler, 

enflasyonist ve kaynak yetersizliğinin olduğu dönemlerde devlet desteğine ihtiyaç 

duymuştur (Kongar, 1992: 63). Devlet desteğini sağlamak ise anayasada sayılan 

görevler doğrultusunda oluşturulan politikalar ile yürürlük kazanmıştır. 1982 

Anayasasının 166 ncı maddesinde kültürel kalkınmayı sağlamak amacıyla gerekli 

teşkilatlanmayı kurmak devletin görevleri arasında sayılmış ve bu doğrultuda eğitimin 

bir alt dalı olarak görülen kültüre ilişkin görev ve yetkiler uzun yıllar Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından yürütülmüştür. Bu kapsamda devlet düzeyinde kültür 

politikalarının belirleyicisi, uygulayıcısı ve gerekli tedbirlerin alıcısı 1971 yılına kadar 

Millî Eğitim Bakanlığı, bu tarihten sonra ise Kültür ve Turizm Bakanlığı olmuştur. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı anayasada kültür ve turizm alanında devlete yüklenen 

görevlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulmuş olup görev, yetki ve sorumlulukları 

4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 

düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun, 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum 

Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
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Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesiyle mülga olmuş, 

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın görev ve yetkileri yeniden 

düzenlenmiştir. Kararnamede Bakanlıkla ilgili belirlenen her bir görev kültür 

politikasının parçalarını oluşturmaktadır. 

a. İlgili Mevzuat 

Kültür politikalarının yerine getirilmesi için devletin kültürel ihtiyaçları 

karşılayacak mal ve hizmetin temini, kanunlarla tanınan yetki, usul ve esaslar 

çerçevesinde harcama yapma yetkisine sahip olanlar tarafından yapılmaktadır. 5018 

sayılı Kanun söz konusu mal ve hizmet temininde ortaya çıkan kamu harcamalarının 

hukuki temelini oluşturmaktadır. 

b. İlkeler 

5018 sayılı Kanunda harcamalar, kamu maliyesinin bir alt bölümü olarak ifade 

edilmiş ve kamu maliyesi ilkeleri harcamaları da kapsayacak şekilde belirlenmiştir 

(Methibay, 2014:101-102).  

Bu doğrultuda 5018 sayılı Kanunda kamu maliyesine esas teşkil eden temel 

ilkelere yer verilmiştir.
7
 Bu ilkelerde öncelikle maliye politikasının belirlenen ekonomik 

ve sosyal hedefler ile kamu mali unsurlarla uyumlu olması, kamu mali yönetiminin 

meclisin bütçe hakkına uygun, mali disiplini sağlayarak kamu tercihlerinin oluşması 

için gerekli ortamı yaratacak şekilde yürütülmesi gerektiği ifade edilmiştir. Daha sonra 

kamu mali yönetimini yürütmekle sorumlu olan kamu görevlilerinin, bu görevlerini 

hesap verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulamaları gerektiği belirtilmiştir. Son 

olarak ise kamu görevini yerine getiren kamu idarelerinin toplumdaki gereksinimlerin 

tedarik edilmesinde belirli ilkelerle uyumlu olacak şekilde analizler yapması gerektiği 

ilke olarak belirlenmiştir.  

                                                 
7
 5018 sayılı Kanunun 5 inci maddesi. 
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c. Denetim 

5018 sayılı Kanunda denetim yapısı çok geniş bir şekilde oluşturulmuştur. 

Kanunda kamu harcamalarının denetiminde idarelere de sorumluluk getirilmiştir. İç 

kontrol, ön mali kontrol, iç denetim bu kapsamda getirilen denetim yollarıdır. Bunun 

dışında dış denetim ve Kesin Hesap Kanunu aracılığıyla Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin denetimi de bulunmaktadır. 

 

2.1.3. Kalkınma Planı Çerçevesi 

Kalkınma Planları ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer hizmet 

sektörlerinin ele alındığı, mevcut durum analizlerinin ve daha önceki planların 

sonuçlarının değerlendirmesinin yapıldığı yol haritası niteliği taşıyan beş yıllık 

belgelerdir. 1961 Anayasası ile devlet, ekonomik ve sosyal hayatı tanzim etmek üzere 

sosyal devlet anlayışıyla uyumlu bir şekilde kalkınma planları hazırlamaya başlamıştır 

(Serter, 1994:136).  

Kalkınma Planlarında -her bir sektöre ilişkin oluşturulan politikalarda olduğu 

gibi- kültür politikalarına ilişkin mevcut durum analizleri yapılmakta ve daha önceki 

planlarda izlenen politika ve hedeflerin sonuçları incelenmektedir. Ayrıca, izleyen beş 

yıllık dönemin yeni politikaları veya var olan politikaların revize halleri planlarda yer 

almaktadır. Kalkınma Planlarının amacı sosyal ilişkilerle belirli bir iyileşmeyi 

gerçekleştirmekle beraber toplumun tamamını içerisine alabilen dengeli gelişmeyi 

sağlamaktır (DPT, 1982: 6).  

Kalkınma Planları aracılığıyla sosyal devlet, bu anlayışın gerekli kıldığı amaçlar 

yönünde ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel politikasını düzenleyici, yol gösterici, 
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kamu kurumları ile belirlenen politikaların uygulayıcısı olarak ekonomik ve sosyal 

hayata müdahalede bulunmuştur (Serter, 1994:137). 

Bu doğrultuda milli tasarrufu artırmak, yatırımları toplumun faydası için belirli 

önceliklere yöneltmek ve iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak amacıyla ilk 

olarak Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) yürürlüğe konmuştur. Ancak 

planda kültür politikasına yer verilmemiş, o dönemde yalnızca eğitim bölümünde kültür 

alanındaki bazı sorunlara değinilmiş, plastik ve ses bilimi sanatlarında insan 

yetiştirilmesi için güzel sanatlara değer verilmesi gerektiği bunu da teşvik etmek için 

ödüller konulacağı belirtilmiştir (Soy vd., 1976: 1, DPT, 1963: 461). Planda daha çok 

ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına ilişkin göstergeler ile uygulama politikalarına yer 

verilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1968-1972) kültür faaliyetlerinin durumu 

ile kültüre yönelik uygulanacak politikalar ele alınmıştır. Planda kütüphane 

hizmetlerinden çocuk yayınlarına, Türk kültürünün yurtdışına tanıtımını sağlamaktan 

devlet tiyatrolarının devlet opera, bale ve orkestraların daha fazla kişiye ulaşmasını 

sağlamaya, halk müziğinin muhafazasından tarihi eser kaçakçılığını engelleyici ve 

koruyucu tedbirler almaya kadar pek çok alanda hedeflere yer verilmiştir (DPT, 1967: 

189-191). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında geniş bir perspektifle bütünü görmeyi 

hedefleyen, devlet politikasının belirlendiği net bir yaklaşım tespit edilememiştir (Soy 

vd., 1976: 1). 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)
 
diğer iki kalkınma planından 

farklı bir şekilde daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Planda, ilk iki planın kısa bir 

değerlendirmesi yapılmış ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı için toplumun sosyal ve 

ekonomik yapısı dikkate alınmadan bazı hedeflerin gerçekleştirilemeyeceği eleştirisi 

getirilmiştir. Diğer taraftan bazı hedeflerin ise kültür araçlarının ilerlemesine ve 
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genişlemesine katkı sağladığı belirtilmiştir. Ayrıca diğer iki kalkınma planından farklı 

olarak planda çeşitli kültürel araçların yıllar itibarıyla gelişimine yer verilmiştir. Bu 

dönemdeki plan, diğer planlarda yer alan hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini 

sayısal verilerle incelemiş ve hangi alanlarda eksik kalındığını ya da gelişmeler 

yaşandığını açık ve net bir dille ifade etmiştir. Planın özellikle kitle iletişim araçlarına 

büyük önem verdiği anlaşılmaktadır (DPT, 1972: 781-788). Bunda kitle iletişim 

araçlarının yıldan yıla etkisinin artmasının da büyük bir payı bulunmaktadır.  

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1979-1983) amaç ve hedeflere yer 

verilmemiş olup bir önceki planda politika olarak belirtilen hedef ve amaçların 

gerçekleşip gerçekleşmediği incelenmiş ve bazı eleştiriler dile getirilmiştir. Planda 

özetle; kültürel hizmetlere erişimin kolaylıkla sağlanmasına çalışılacağı, toplumun en 

geniş ölçüde katılımının sağlanabileceği ucuz, etkin, yaygın ve işlevsel etkinliklerin 

yapılması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Ayrıca, kültürel ve sanatsal yapıların 

basımından dağıtımına kadar özendirici tedbirlerin alınacağı belirtilmiş, ulusal kültür 

arşivinin önemine vurgu yapılmıştır. İlk defa sanatta üstün yeteneği olan bireylerin 

eğitimlerinin devlet tarafından karşılanabileceğinden bahsedilmiştir (DPT, 1979: 150-

154). 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1985-1989)
 
daha önceki planlarla ilgili 

olarak herhangi bir değerlendirmede bulunulmamıştır. Ancak bu dönemdeki plan, sanat 

ve kültür talebini güçlendirici eğitim odaklı projeler içermesi bakımından diğer 

planlardan daha zengindir. Planda özetle; tarihi ve kültürel varlıklarla ilgili mesai 

harcanacağına, ilk defa yurt dışında yerleşik olan Türk kökenli vatandaşlara 

ulaşabilecek bir yayıncılık fikrinin kabul edileceğine vurgu yapılmıştır. İlk kez 

tükenmek üzere olan el sanatlarının güçlendirmesi gündeme gelmiş ve bir amaç olarak 

belirlenmiştir (DPT, 1984: 147-148). 
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Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında (1990-1994)
 

milli kültür vurgusu 

yinelenmiştir. İlk kez yeni eserlerin meydana getirilmesinin teşvik edilmesi gerektiği 

belirtilmiş, yine ilk defa çizgi film ve romanların ortaya çıkarılmasına yardım 

edileceğinden bahsedilmiştir (DPT, 1989: 322-324). 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000) milli kültürün muhafazası ve 

yaygın duruma getirilmesi temel prensip olarak benimsenmiş, tarihi ve kültürel 

varlıkların korunmasına ehemmiyet verileceği ifade edilmiştir. Planda ülke dışında 

yaşayan vatandaşlara, kültür varlıklarına ve yurtdışı tanıtma işine ayrıca değinilmiştir 

(DPT, 1995: 30-31). 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (2001-2005) önceki planlardan farklı 

olarak ülke genelinde yapılacak yenileme çalışmaları ve araştırma faaliyetlerinin yanı 

sıra ülkeler arası Osmanlı Devleti’nden kalan kültür varlıklarının tespit edilmesi önem 

kazanmıştır. Türkçe’nin ülke genelindeki kullanımının yanı sıra uluslararası alanda da 

kullanılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiği ilk kez belirtilmiştir. Planda 

Türkçe’nin yaygınlaştırılması amacıyla beş amaç, ilke ve politika belirlenmiştir. Bu ise 

diğer planlara göre farklılık arz eden bir durumdur. Ayrıca ilk defa kültürel varlıkların 

yanı sıra doğada bulunan varlıklarında yeknesak bir şekilde muhafazası ve 

devamlılığının sağlanması için elde edilen verilerin korunması ve kullanıcılara temin 

edilmesi amaçlanmıştır (DPT, 2000: 97-99). 

Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013) daha önceki planlarda yer alan 

politika önceliklerinden farklı olarak, daha çok aile içi iletişime, sık yaşanan göç ve 

bozuk şehirleşmenin meydana getirdiği intibak problemlerine, kültür politikalarından 

çok ülkenin sosyal yapısını ilgilendiren faktörlere yer verilmiştir. Ayrıca sosyal, 

ekonomik ve kültürel öncelikler arasındaki dengeyi sağlama gerekliliğine vurgu 

yapılmıştır (DPT, 2006:45). 
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Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018)
 

kültürel ve sanatsal faaliyetlere 

iştirakin günlük hayatın içerisinde daha fazla yer almasının sağlanması, kültürün 

ekonomiye ve ülke tanıtımına katkısının yükseltilmesi, geleneksel sanatın teşvik 

edilmesi, yerel yönetimlerin etkisinin artırılması, film sektöründe kültürel 

değerlerimizin bahsedilmesine katkı sağlanması gibi politikalara yer verilmiştir. İlk kez 

kültür endüstrisinden bahsedilerek, kültürün ülke ekonomisine sağlayacağı ekonomik 

değerin artırılmasıyla ilgili hedef ve amaçların olması gerektiği belirtilmiştir (Kalkınma 

Bakanlığı, 2013: 45). 

Dönemler itibarıyla hangi kültürel alanlara daha çok önem verildiği aşağıdaki 

tabloda kısaca özetlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 12: Kalkınma Planlarında Yer Alan Öncelikli Kültür Politikaları 

Plan Öncelikli Kültür Politikası 

1.Plan Plastik ve Fonetik Sanatlar, Güzel Sanatlar 

2.Plan 
Kütüphaneler, Edebiyat, Sahne Sanatları, Görsel Sanatlar, Müzik, 

Kültürel Miras ve Müzeler, Radyo ve TV Yayınları 

3.Plan 

Arşiv, Eğitim, Sahne Sanatları, Görsel Sanatlar, Kütüphaneler, 

Yayıncılık, Müzik, Kültürel Miras ve Müzeler, Radyo ve TV 

Yayınları 

4.Plan Sahne Sanatının Desteklenmesi 

5.Plan 

Mimari, El Sanatları, Sahne Sanatları, Görsel Sanatlar, 

Kütüphaneler, Yayıncılık, Müzik, Kültürel Miras ve Müzeler, 

Edebiyat, Radyo ve TV Yayınları 

6.Plan 

Plastik Sanatlar, Eğitim, Yayıncılık, Kütüphaneler, Kültürel 

Miras, Sahne Sanatları, Görsel Sanatlar, Müzik, Arşiv, TV 

Yayınları, Mimari 

7.Plan Kültür Varlıklarının ve Milli Kültürün Korunması  

8.Plan 
Arşiv, Eğitim, Görsel Sanatlar, Türk Dili, Kültürel ve Doğal 

Varlıkların Korunması 

9.Plan Kültür Varlıkları 

10.Plan 

Geleneksel Sanatın Yaşatılması, Görsel, İşitsel ve Sahne 

Sanatları, Mimari, Kültürel Mirasın Korunması, Kültür ve Sanat 

Eğitimi 

Kaynak: DPT, 1963/1967/1972/1979/1984/1989/1995/2000/2006, 

http://ekutup.dpt.gov.tr, Kalkınma Bakanlığı, 2013, http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-

planlari/.  

http://ekutup.dpt.gov.tr/
http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
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Genel olarak planlarda ortak kültür politikaları yer almakla birlikte, planların 

ayrıldıkları bazı alanlar söz konusudur. Örneğin; üçüncü dönemde yer alan planda ilk 

defa arşivlemeye değinilmiş, beşinci dönemdeki planda ise mimarinin milli 

kültürümüze uygun bir biçimde yapılmasının teşvik edileceğine yer verilmiştir. Aynı 

planda ilk kez el sanatlarına da ihracata katkı ve istihdam yaratma potansiyeli göz 

önünde bulundurularak gereken önemin verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Altıncı 

dönemdeki planda ilk kez plastik sanatla ilgilenen sanatkârların destekleneceği vurgusu 

yapılmıştır. Sekizinci dönemdeki planda ise ilk kez kültürel varlıkların yanı sıra doğada 

yer alan varlıkların muhafazası ve sürdürülebilirliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan 

önlemlerin alınması gerektiği belirtilmiştir. Onuncu dönemdeki planda geleneksel 

sanatın yaşatılması vurgusu diğer planlardan farklı olan alanlar olarak tespit edilmiştir. 

Genel olarak planlarda gösteri sanatları için belirlenen kültür politikalarını ise iki madde 

ile özetlemek mümkündür. Birincisi, bütçe istikrarını mümkün kılacak ancak sanata 

olan talebi olumsuz bir şekilde etkilemeyecek bir fiyat tespit etmeye dönük politikalar 

oluşturmak ve ikincisi sanat tüketimini ülkenin bütün bölümlerine genişletmek 

gayesiyle sanata olan iştiraki artırmaya dönük politikalar üretmektir (Büyükyazıcı, 

2016:76). 

Son dönemlerdeki kalkınma tecrübeleri ele alındığında refah seviyesinden 

bağımsız olarak kültürel gereksinimlerin karşılanmasının zaruri bir görev olduğu 

görülmekte (DPT, 1982: 16), devletin bu hususu göz önünde bulundurarak politika 

önceliklerini belirlemesinin toplum yararı için elzem olduğu değerlendirilmektedir. 

Pek çok ülkede kültür politikalarının amaçları -örneğin sanata ve kültürel mirasa 

ilginin artırılması veya gençler ile dezavantajlı kişilerin kültürel deneyimlere 

katılmalarının sağlanması-genel kapsamda belirlenmiştir. Böyle bir politika hedefi 

kültür ekonomistlerinin uygulanan politikanın başarısını değerlendirmede zorluk 
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oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, kültür ekonomistleri devletleri politika yaparken daha 

açık ve belirgin olmaları konusunda teşvik etmektedirler (Towse, 2010:32). 

Ülkemizde belirlenen kültür politikalarının başarılı olup olmadığının tespiti 

politikalarda gösterge olarak kullanıldığı düşünülen belirli veriler ele alınarak 

değerlendirilecektir. 

Kültürel mirasın korunması, gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması 

politikası kapsamında ülkemizde 2001-2017 yıllarında müze sayısı, müzedeki eser 

sayısı ve buraları ziyaret edenlerin sayısını ele almak faydalı olacaktır. Aşağıdaki 

tabloda görüleceği üzere 2001 yılında 171 olan müze sayısı 2017 yılında 2,5 kat artışla 

438’e çıkmış, müzedeki eser sayısı ise 2,7 milyon adetten 3,7 milyon adede 

yükselmiştir. Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve yaygınlaştırılmasının bir 

göstergesi olarak müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısı 2001 yılında 17,9 

milyonken 2017 yılında 30,6 milyon kişi olmuştur. 2001 yılında toplam nüfusun %27’si 

müze ve ören yerlerini ziyaret ederken 2017 yılında bu oran %11’lik artışla toplam 

nüfusun %38’ine ulaşmıştır. 

Tablo 13: Müze ve Nüfusla İlgili Veriler 

Sayı
Değişim 

Oranı
Sayı

Değişim 

Oranı
Sayı

Değişim 

Oranı
Sayı

Değişim 

Oranı

2001 171 2.733.657 17.971.247 65.603.000 27%

2017 438 3.692.915 30.661.676 80.810.525 38%

Yıl

Nüfus

23%

Ziyaretçi 

Sayısının Nüfusa 

Oranı

Müze Müzedeki Eser
Müze ve Ören Yeri 

Ziyaretçi

156% 35% 71%

Kaynak: TÜİK, 2019a, http://tuik.gov.tr/. 

http://tuik.gov.tr/
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Bu rakamlarda gösteriyor ki kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere 

aktarılması politikası artan oranlı bir şekilde aşama kaydetmiştir. 

Ülkemizde kültürel etkinliklere olan iştirakin tespitinde bu etkinliklere erişimde 

bulunan seyirci sayısı ile toplam nüfus verileri dikkate alınacaktır. 2000-2001 ila 2016-

2017 sezonu arasında opera ve bale salon sayısında %83 oranında artış meydana gelmiş 

ve salon sayısı 11’ e çıkmıştır. Milli ve kültürel değerlerin korunması politikası 

kapsamında oynanan yerli eser sayısı 2000-2001 sezonunda 23 iken bu sayı 2016-2017 

sezonunda yaklaşık 5,5 kat artarak 125 yerli esere çıkarken, yabancı eser sayısında 

yalnızca bir adet eser artışı gerçekleşmiştir. Seyirci sayısı ise bahse konu sezonlar 

arasında %36 oranında artışla 281 bin kişi olurken bu rakam toplam nüfusun yalnızca 

%0,35’ine tekabül etmektedir. 

Tablo 14: Opera ve Nüfusla İlgili Veriler 

Sayı
Değişim 

Oranı
Sayı

Değişim 

Oranı
Sayı

Değişim 

Oranı

2000-2001   6   95   23   72 207.360 47.839 159.521 65.603.000 0,32%

2016-2017 11   198   125   73 281.069 115.469 165.600 80.810.525 0,35%

108%83%

Toplam

36%

Yerli 

Esere 

Giden 

Seyirci 

Sayısı

Oynanan Eser Seyirci

Opera ve Bale Salonu

Sezon Yılı Toplam

Yerli Eser 

Sayısı

Seyirci 

Sayısının 

Nüfusa 

Oranı

NüfusYabancı 

Esere 

Giden 

Seyirci 

Sayısı

Yabancı 

Eser Sayısı

Kaynak: TÜİK, 2019b, http://tuik.gov.tr/. 

Burada akıllara şu soru gelmektedir. Toplumun çok az bir kısmının katılım 

sağladığı opera ve bale sanatının toplumun genelinden elde edilen vergiler ile 

karşılanması adil midir? Bu sorunun cevabı kültürel mal ve hizmetlerin erdemli mal 

özelliği göstermesinde yatmaktadır. Kültüre devlet müdahalesinin en önemli gerekçesi 

bu tür mal ve hizmetlerin tüketiminin pozitif dışsallık oluşturmasıdır. Bu pozitif dışsal 

faydalar, kültürel mirasın gelecek nesillere geçişine yardımcı olmakta, kültürel sermaye 

http://tuik.gov.tr/
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birikiminin çoğalmasını sağlamakta ve yaratıcı fikirlerin yayılmasına katkıda 

bulunmaktadır (Büyükyazıcı, 2016: 79-81). 

Kalkınma planlarında özellikle tiyatro oyunlarında yerli eserlere ağırlık 

verilmesi ve yerleşik tiyatro sayısının artırılarak daha çok seyirciye ulaşılması 

amaçlanmıştır. Belirlenen bu politika amacının tiyatro sayısında meydana gelen artışla 

tamamen, ulaşılan seyirci sayısıyla ise kısmen gerçekleşmiş olduğu aşağıdaki tabloda 

görülmektedir. 

Tablo 15: Tiyatro ve Nüfusla İlgili Veriler 

Sayı
Değişim 

Oranı
Sayı

Değişim 

Oranı
Sayı

Değişim 

Oranı

2000-2001 99 848 607 241 2.419.262 1.701.291 717.971 65.603.000 3,69%

2016-2017 783 8.948 7.638 1.310 7.006.410 5.470.095 1.536.315 80.810.525 8,67%

691% 955% 190%

Sezon Yılı

Tiyatro

Oynanan Eser Seyirci

Nüfus

Seyirci 

Sayısının 

Nüfusa 

Oranı

Toplam

Yerli Eser 

Sayısı

Yabancı 

Eser Sayısı

Toplam Yerli 

Esere 

Giden 

Seyirci 

Sayısı

Yabancı 

Esere 

Giden 

Seyirci 

Sayısı

Kaynak: TÜİK, 2019c, http://tuik.gov.tr/. 

2000-2001 ila 2016-2017 sezonunu arasında tiyatro salonu sayısında %691 artış 

oranı ile rekor bir artış meydana gelmiş ve salon sayısı 783’ e çıkmıştır. Yerli eser sayısı 

2000-2001 sezonunda 848 iken bu sayı 2016-2017 sezonunda yaklaşık 10,5 kat artarak 

8.948 esere çıkmış, yabancı eser sayısı yaklaşık 5,5 kat artışla 1.310 adet olmuştur. 

Seyirci sayısı ise bahse konu sezonlar arasında yaklaşık 3 kat artışla 7 milyon kişi 

olurken bu rakam toplam nüfusun yalnızca %8,67’sine tekabül etmektedir. 

Tiyatroya olan talebin tespitine yönelik çalışmalar ülkenin tiyatro politikasının 

etkinliği ve başarısının değerlendirilmesi için zorunluluk arz etmekle birlikte geleceğe 

http://tuik.gov.tr/
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dönük politika seçimlerinde de gösterge olması nedeniyle gereklidir (Büyükyazıcı, 

2016: 76). 

Bilet fiyatlarının tiyatroya olan talep üzerindeki etkisini anlamak üzere devletin 

talep esnekliklerine göre bir çalışma yapması önem arz etmektedir. Talep esnekliği 

talebin bağımsız göstergelere olan hassasiyeti, talebin fiyat esnekliği ise fiyatlarda 

meydana gelen değişimlerin talep miktarı üzerinde yaratmış olduğu değişimi 

göstermektedir. Akdede (2011) yerleşik tiyatrosu bulunan gelişmiş şehirler (İstanbul, 

İzmir, Burs, Antalya ve Adana) ile gelişmemiş şehirlerde (Erzurum, Konya, Sivas, 

Diyarbakır, Van ve Trabzon) talep fiyat esnekliği çalışması yapmıştır. Buna göre 

gelişmiş şehirlerde talebin fiyat esnekliği -0,35 iken gelişmemiş şehirlerde -3,19 olarak 

bulunmuştur. Gelişmiş şehirlerdeki talebin fiyat esnekliği bilet fiyatlarında bir artış 

olması durumunda seyircinin tiyatroya olan talebinin düşmeyeceğini, gişe gelirlerinde 

artış meydana geleceğini göstermektedir. Ancak gelişmemiş şehirlerde durum tam 

tersidir. Bu şehirlerde talebin fiyat esnekliği yüksek olduğundan fiyatta meydana 

gelebilecek en ufak bir artış tiyatro oyununu izleme talebinde düşüşe neden olacaktır 

(Akdede, 2011: 60-73). Bu durum ise tiyatroya erişim sağlayacak seyirci sayısının 

artırılması politikası ile çelişmektedir. Dolayısıyla devlet tiyatroya olan talebi olumsuz 

olarak etkilemeyecek bir fiyat belirleyerek tiyatroyu toplumun tamamına ulaştırmak 

gayesiyle sanat ürünlerine iştiraki artırmaya dönük politikalar belirlemelidir.  

Kütüphanecilik hizmetlerine her plan döneminde önem verilmiş ve okuma 

kültürünün yaygınlaştırılması, kültüre ve bilgiye erişim imkânlarının artırılarak 

kolaylaştırılması temel politika öncelikleri arasında yer almıştır. Bu kapsamda Milli 

Kütüphane, halk kütüphaneleri ve üniversite kütüphanelerinin 2001 ve 2017 yılları 

arasındaki değişimi ve kütüphane hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı ile kütüphanede 

yer alan materyallerin sayısını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 16: Kütüphane ve Nüfusla İlgili Veriler 

Sayı
Değişim 

Oranı
Sayı

Değişim 

Oranı
Sayı

Değişim 

Oranı
Sayı

Değişim 

Oranı

2001 1.351 13.697.002 21.195.429 508.133 65.603.000 32,31% 0,77%

2017 1.711 39.526.595 25.721.137 6.042.017 80.810.525 31,83% 7,48%

1089%27% 189% 21%

Kitap ve Kitap Dışı 

Materyal

Kütüphane 

Hizmetlerinden 

Yararlanan Kişi 
Üye 

Sayısının 

Nüfusa 

Oranı

Yıl

Kütüphane

Nüfus

Yararlanan 

Sayısının 

Nüfusa 

Oranı

Kütüphaneye Kayıtlı 

Üye 

Kaynak: TÜİK, 2019d, http://tuik.gov.tr/. 

Buna göre 2001 yılında toplam kütüphane sayısı 1.351 iken bu sayı 2017 yılında 

%27 oranında artışla 1.711’ e çıkmıştır. Kütüphanede yer alan materyallerin sayısı 13,7 

milyon adetten yaklaşık 3 kat artışla 39,5 milyon adede yükselmiştir. Kütüphane 

hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı 2001 yılında 21,1 milyon kişi iken bu sayı %21 

artışla 25,7 milyon kişiye ulaşmıştır. Üniversite kütüphanelerinde kütüphane 

hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı verisi yerine kütüphaneye kayıtlı üye sayısı verileri 

tutulmakta bu ise yararlanan kişi sayısını etkilemektedir. Yararlanan sayısının toplam 

nüfusa oranı 2001 yılında %32,3 iken bu oran 2017 yılında %31,8’e düşmüştür. 

Kütüphaneye üye olan kişi sayısının nüfusa oranı ise ilgili yıllarda sırasıyla %0,77 ile 

%7,48 olmuştur. Sonuç olarak kütüphane hizmetlerine erişim sağlanması politikasının 

kütüphane hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı verileri temelinde ele alındığında çok 

da başarılı olmadığı görülmektedir. Ancak sadece bu veriler ışığında devletin 

“kütüphanecilik politikası başarısızdır” demek doğru olmayacaktır. 

Onuncu Kalkınma Planında yer verilen durum analizinde sinema sektörüne 

devlet tarafından verilen destekler ile yerli film ve seyirci sayılarında bir yükseliş 

olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu tespitin doğru olup olmadığı aşağıda yer alan 

tablodaki veriler ışığında değerlendirilecektir.  

http://tuik.gov.tr/
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Tablo 17: Sinema ve Nüfusla İlgili Veriler 

Sayı
Değişim 

Oranı
Sayı

Değişim 

Oranı
Sayı

Değişim 

Oranı

2001 580 25.608 5.042 20.566 16.905.737 3.289.438 13.616.299 65.603.000 25,77%

2017 2.692 58.214 25.275 32.939 68.482.526 37.904.091 30.578.435 80.810.525 84,74%

Nüfus

Seyirci 

Sayısının 

Nüfusa 

Oranı

Toplam

Yerli Film 

Sayısı

Yabancı 

Film 

Sayısı

Toplam
Yerli Film 

Seyirci 

Sayısı

Yabancı 

Film Seyirci 

Sayısı

364% 127% 305%

Yıl

Sinema Salonu

Gösterilen Film Seyirci

Kaynak: TÜİK, 2019e, http://tuik.gov.tr/. 

Tabloya göre 2001 yılında 5.042 olan yerli film sayısı 5 kat artarak 25.275 

olmuş ve toplam gösterilen film sayısı içindeki payı %43 oranında gerçekleşmiştir. 

Yerli film seyirci sayısı ise 2001 yılında 3,2 milyon kişi iken bu sayı 2017 yılında 11,5 

kat gibi rekor bir artışla 37,9 milyon kişiye ulaşmıştır. 2001 yılında toplam nüfusun 

%25,7’si sinemaya giderken bu rakam 2017 yılında %84,7’ye yükselmiştir. Opera ve 

bale ile tiyatro gibi görsel sanatların aksine toplumun sinema sanatına olan katılımı daha 

yüksek bir düzeyde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla planda yapılan durum analizinin doğru 

olduğu görülmektedir. 

Kalkınma planlarında yer alan kültürel ve sanatsal faaliyetlere iştirakin günlük 

hayatın içerisinde daha fazla yer almasının sağlanması politikasının amacına ulaşılıp 

ulaşılmadığının tespiti noktasında ev dışı faaliyetlere katılım oranına bakılacaktır. 

Yalnızca 2006 yılında 15 yaş üstü gençlerin katılımıyla yapılmış olan ev dışı kültürel 

faaliyetlere katılım ortalaması aşağıda yer alan tabloda da görüleceği üzere %3,2 

düzeyinde kalmıştır. Bu da demek oluyor ki ortalama olarak 2006 yılında 15 yaş üstü 

nüfusun %96,8’i kültürel faaliyete katılım sağlamamıştır. Söz konusu veriler ışığında 

kalkınma planlarında öngörülen politika amacının gerçekleştirilemediği görülmektedir. 

 

http://tuik.gov.tr/
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Tablo 18: 2006 Yılında Ev Dışı Kültürel Faaliyetlere Katılım Oranı (%) 

Faaliyet Türü Toplam 
Faaliyete 

Katılan 

Faaliyete 

Katılmayan 

Sinemaya Gitmek 100 7,8 92,2 

Kütüphaneye Gitmek 100 2,7 97,3 

Konsere Gitmek 100 2,7 97,3 

Tiyatro, Bale, Opera vb. Gitmek 100 1,5 98,5 

Resim Sergisi, Müze vb. Gitmek 100 1,3 98,7 

Kaynak: TÜİK, 2019f, http://tuik.gov.tr/. 

TÜİK tarafından 2014-2015 yılları arasındaki zaman kullanım araştırmasında 

sinemaya giden kişilerin toplam nüfusa oranı %9,8, kütüphaneye gidenlerin oranı %3,1, 

konsere gidenlerin oranı %2,2, tiyatroya gidenlerin oranı %1,7, resim sergisi ve müzeye 

gidenlerin oranı ise %1,4 olmuştur. Görüleceği üzere yıl bazında katılım sağlanan 

kültürel faaliyet sıralaması çok fazla değişiklik göstermemiştir (TÜİK, 2017). 

Devletin kültürel ve sanatsal ürün ve hizmetlere arka çıkmasının teorik nedeni 

salt görece azınlıkta yer alan kesimin tüketicilerine kolaylık tanımak değil, kültür ve 

sanat ürününü tüketemeyen, edinemeyen kesim üzerinde ortaya çıkan dışsal faydanın 

varlığıdır. Bu ürün ve hizmetler devlet desteğini almadıklarında piyasada optimum 

miktarda sunulamayacağı için toplam sosyal yararın azalmasına neden olacaktır 

(Büyükyazıcı, 2016: 82). Dolayısıyla her ne kadar devlet kültürel ve sanatsal 

faaliyetlere katılımı artırmada başarısız olsa da söz konusu faaliyetleri desteklemeye 

toplumsal faydayı sağlamak adına devam etmelidir. Devlet kültürel ve sanatsal 

faaliyetlere katılımı artırmak için, katılım oranının düşük olmasına neden olabilecek 

örneğin, okuma yazma oranı, gelir seviyesi gibi verileri göz önünde bulundurarak 

çalışmalar yapmalı, demografik profil araştırmaları gerçekleştirmeli ve bu oranı 

artırmayı amaçlamalıdır. 

http://tuik.gov.tr/
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Kalkınma planları üzerinde genel bir değerlendirmede bulunmak gerekirse, 

ülkemizdeki kültür politikalarının geniş bir bakış açısıyla belirlendiği, gerçekleştirilmesi 

amaçlanan politika önceliklerinin bir önceki dönem planlar ile karşılaştırmasının, 

değerlendirilmesinin yapılmadan soyut kavramlar temelinde oluşturulduğu 

görülmektedir. Böyle bir yaklaşımın ise; belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumunu 

tespit etmeyi zorlaştırdığı, zayıf ve güçlü yanları ortaya çıkarmaya engel olduğu 

görülmektedir. Yalnızca Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında rakamsal veri ve 

değerlendirmelerin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı görülmüş olup diğer planların kültür 

politikalarıyla ilgili olarak daha yüzeysel bir yaklaşım benimsediği tespit edilmiştir. 

Hâlbuki üst politika belgesi olarak kalkınma planları devletin uygulama ayağına dönük 

harcamaları için öncü bir belge niteliğinde olmalıdır.  

 

2.2. TÜRKİYE’DE KÜLTÜRE DEVLET TARAFINDAN SAĞLANAN 

DESTEKLER 

 

2.2.1. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçe Ödenekleri 

Kültür politikasının ekonomik olarak incelenmesi bir harcamanın fırsat veya 

alternatif maliyet yaratması açısından önemlidir. Kaynakların etkin alanlarda 

kullanılmasını sağlayarak harcamaya dönüştürülmesine imkân sağlayan fırsat veya 

alternatif maliyet kişileri veya kurumları etkin olmaya itmektedir (Akdede, 2011:10). 

Kültür politikalarını yürütmek amacıyla etkin harcamayı gerçekleştirecek kamu 

kurumlarına ihtiyaç bulunmaktadır.  

Kültür politikalarının kamu sektörü içerisindeki en büyük uygulayıcısı şüphesiz 

Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. Bakanlık 28 Aralık 1935’ten 21 Eylül 1941 Kültür 
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Bakanlığı görevini yürütmüştür. Bakanlık görevleri 1965 yılında Millî Eğitim Bakanlığı 

bünyesinde Kültür Müsteşarlığı kurulunca üç müsteşar tarafından yönetilmeye 

başlanmıştır. Kültür işleri 1971 yılının mart ayına kadar Bakanlıkta genel müdürlük 

şeklinde örgütlenmiş, Başbakanlığın 13 Temmuz 1971 tarihli onayı ile Kültür Bakanlığı 

olarak teşkilatlanmıştır. 7 Haziran 1972 tarihinde Kültür Bakanlığı lağvedilerek Kültür 

Müsteşarlığı şeklinde Başbakanlığa bağlanmış ve aynı yıl Kültür Bakanlığı yeniden 

kurulmuştur. 26 Haziran 1977 tarihinde Kültür Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı ile 

birleştirilerek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak yeniden teşkilatlanmıştır 

(Kantarcıoğlu, 1990: 15-22). 1982 yılından itibaren ise Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile 

turizm ve kültür sektörleri birleştirilerek 1989 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı 

olarak faaliyette bulunmuştur. 2003 yılında ise Bakanlık bugünkü yapısına kavuşmuştur 

(akt. Çelik, 2012:127-128). 

Görüleceği üzere ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığının teşkilat yapısı 

sürekli olarak değişiklik göstermiş görev alanları ve sorumluluklarında yıllar itibarıyla 

ilaveler ve çıkarmalar yapılmıştır.  

Bakanlığın 2015-2019 yılları arasında kültür politikalarını uygulamak amacıyla 

kullandığı genel bütçe ödenekleri ve genel bütçe toplamı içindeki payını gösterir tablo 

aşağıda yer almaktadır.  
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Tablo 19: Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Bütçe Ödenekleri ve Payı (TL, %) 

YIL ÖDENEK 
GENEL BÜTÇE TOPLAMI 

İÇİNDEKİ PAYI (%) 

2015 1.843.091.000 0,44 

2016 2.241.621.000 0,45 

2017 2.917.253.000 0,52 

2018 3.436.479.000 0,51 

2019 4.168.578.000 0,47 

TOPLAM 14.607.022.000 0,48 

Kaynak: Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları, Mülga Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü web sayfasından derlenmiştir.  

Buna göre 2015 yılında Bakanlık bütçesi 1,8 milyar TL iken genel bütçe içindeki 

payı %0,44’tür. 2016 yılında bir önceki yıla göre %21 oranında artış gerçekleşerek 2,2 

milyar TL kaynak ayrılmıştır. Söz konusu artışta en büyük pay %41 oranı ile sermaye 

giderleri için ayrılan kaynakta gerçekleşmiştir. 2016 yılında Bakanlık ödeneklerinin 

genel bütçe payı ise %0,45 oranında gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bir önceki yıla 

göre %30 oranında artış gerçekleşerek 2,9 milyar TL kaynak ayrılmıştır. Bu artışın en 

önemli nedeni cari transferler tertibinde bir önceki yıla göre %66,5 oranında meydana 

gelen artıştır. Turizm sektörünü canlandırmak amacıyla ülkemize turist getiren (A) 

grubu seyahat acentalarına uçuş başına 6.000 Dolar yakıt desteği vermek üzere ilk kez 

2017 yılı bütçesinde 450 milyon TL kaynak ayrılmıştır. Ayrılan bu payla Bakanlığın 

genel bütçe toplamı içindeki payı %0,52 oranına yükselmiştir. 2018 yılında ise bir 

önceki yıla göre %17,7 oranında artış gerçekleşerek 3,4 milyar TL kaynak tahsis edilmiş 

ve genel bütçe içindeki payı %0,51 oranına gerilemiştir. 2018 yılında uygulanan tasarruf 

tedbirleri nedeniyle mal ve hizmet alımlarında bir önceki yıla göre %11 oranında kesinti 

yapılmış ve bu kesinti genel bütçe toplamı içindeki payın azalmasına neden olmuştur. 

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 
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Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığının bağlı kuruluşu olmuş ve cari-sermaye hazine 

yardımları Bakanlık bütçesine geçmiştir. Aynı Resmî Gazetede yayımlanan 

Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/1 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlılığı kurulmuştur.  

Yapılan düzenlemeler neticesinde Bakanlığın hazine yardımları dahil ödeneği 

bir önceki yıl ödeneğine göre %41,7 oranında artış göstererek 5,6 milyar TL olarak 

gerçekleşmiş ve genel bütçe içindeki payı ise %0,59’a yükselmiştir. Söz konusu 

rakamsal verilerden de görüleceği üzere Bakanlığın genel bütçe içerisindeki payı 

oldukça düşük düzeyde seyretmektedir.  

2019 yılına kadar Bakanlığın bağlı kuruluşları yalnızca Devlet Tiyatroları Genel 

Müdürlüğü (DTGM), Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOBGM) ile Türkiye 

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı idi. Aşağıda yer alan tabloda Bakanlığa bağlı bu üç 

kurumun 2015-2019 yılları arasındaki ödenek durumları ile Bakanlık bütçesine oranı ele 

alınmaktadır. Buna göre 2015-2019 yılları arasında Bakanlık bütçesine oranı en yüksek 

olan kurum ortalama %10,5 ile DOBGM, ikincisi ortalama %9 oranı ile DTGM ve 

üçüncüsü %1 oranı ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına aittir. Sahne 

sanatlarını icra eden DOBGM ve DTGM bütçelerinin oldukça düşük olduğu 

görülmektedir.  

 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180715-16.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180715-16.pdf
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Tablo 20: Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kurumların Ödenek Durumları ile 

Bakanlık Bütçesine Oranı (%) 

2015

Bakanlık 

Bütçesi 

İçindeki 

Payı %

2016

Bakanlık 

Bütçesi 

İçindeki 

Payı %

2017

Bakanlık 

Bütçesi 

İçindeki 

Payı %

2018

Bakanlık 

Bütçesi 

İçindeki 

Payı %

2019

Bakanlık 

Bütçesi 

İçindeki 

Payı %

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 199.583.000 10,83% 224.822.000 10,03% 237.292.000 8,13% 243.626.000 7,09% 301.240.000 7,23%

Devlet Opera ve Balesi Genel 

Müdürlüğü
240.355.000 13,04% 269.562.000 12,03% 286.890.000 9,83% 300.291.000 8,74% 371.007.000 8,90%

Türkiye Yazma Eserler Kurumu 

Başkanlığı
27.236.000 1,48% 30.208.000 1,35% 33.074.000 1,13% 24.525.000 0,71% 45.277.000 1,09%

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1.843.091.000 25% 2.241.621.000 23% 2.917.253.000 19% 3.436.479.000 17% 4.168.578.000 17%

ÖDENEK

BAKANLIĞA BAĞLI KURUM 

BÜTÇESİ

Kaynak: Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları, Mülga Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü web sayfasından derlenmiştir.  

Diğer altı kurumun da 2019 yılında Bakanlığa bağlanması ile bütçe içerisindeki 

en büyük pay %12,1 ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olmuştur. Vakıfları %11,1 ile 

Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı takip etmektedir. 

Bakanlık ve bağlı kurumlarının ödenekleri dışında dinlenme, kültür ve din 

hizmetleri fonksiyonunda gerçekleşen harcama verilerini de ele almakta fayda 

bulunmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılında devletin dinlenme, kültür ve din hizmetleri 

fonksiyonunun Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)’ya oranı %0,5, toplam harcamalar 

içindeki payı %2 ve harcama tutarı 11,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı yılda 

sadece kültür hizmetlerinin GSMH’ye oranı %0,1, toplam harcamalar içindeki payı 

%0,48 ve harcama tutarı 2,8 milyar TL olmuştur (BÜMKO, 2019). Yalnızca kültür 

hizmetlerinin toplam harcamalar arasındaki payı çok düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 

Bakanlığın bütçesel durumu ve bağlı kuruluşlarının bu bütçedeki payı kültüre 

sağlanan kaynakları göstermekle birlikte hangi kültürel alanlara ne kadar kaynak 

sağlandığını tespit etmekte önem arz etmektedir. Aşağıda yer alan tabloda 2015-2019 

yılları itibarıyla kültürel alanlara sağlanan ödenek dağılımı gösterilmektedir. Buna göre 
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Bakanlık bütçesinin en büyük payı, tarihi ve kültürel varlıkların korunması faaliyetine 

aittir. Bu faaliyeti opera, tiyatro ve kütüphanecilik, yayım ve edebiyat, resim, heykel 

galerileri, dans gösterisi ve korolar takip etmektedir. En düşük pay, ortalama %3 

oranıyla sinemaya ayrılmıştır.  
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Tablo 21: Kültür ve Turizm Bakanlığı İçerisindeki Kültürel Alanların Payları (%) 

Yıllar 

Resim ve 

Heykel 

Galerileri, 

Dans 

Gösterileri 

ve Korolar 

Tarihi ve 

Kültür 

Varlıkların 

Korunması 

Kütüphanecilik, 

Yayım ve 

Edebiyat 

Tiyatro Opera Sinema 

2015 9% 22% 11% 11% 13% 3% 

2016 8% 23% 11% 10% 12% 3% 

2017 7% 22% 10% 8% 10% 2% 

2018 6% 23% 9% 7% 9% 2% 

2019 6% 19% 9% 7% 9% 2% 

Kaynak: Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları, Mülga Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü web sayfasından derlenmiştir.  

Ayrılan kaynaklardan da görüleceği üzere her geçen yıl kültür alanlarına ayrılan 

paylarda bir azalma meydana gelmiştir. Bu azalma özelde tek bir alanla sınırlı kalmamış 

tüm kültürel alanlara sirayet etmiştir. Kalkınma planlarında vaat edilen amaçları 

gerçekleştirebilmek amacıyla Bakanlık bütçesindeki kültürel alanlara daha fazla kaynak 

sağlanarak, etkin bir faaliyet yürütülmelidir. Bu noktada Bakanlık tarafından oluşturulan 

destek mekanizmalarını incelemekte fayda bulunmaktadır. Bakanlık bütçesinde kültür 

sektörüne sağlanan çok çeşitli destekler yer almaktadır. Bunlardan bazıları; özel 

tiyatrolara, sinema sektörüne, taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla 

sağlanan destekler ile Türkçenin dışa açılması için verilen teşvikler olarak sayılabilir. 

 

2.2.1.1. Özel Tiyatrolara Sağlanan Destekler 

Bakanlık özel tiyatroların projelerine maddi katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda 

Bakanlık bünyesinde yer alan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl 

değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda destek sağlanması uygun bulunan 
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profesyonel çocuk oyunu, profesyonel, amatör ve geleneksel tiyatrolara belirli tutarlar 

dâhilinde yardım yapılmaktadır.  

Söz konusu yardıma ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 22: Bakanlık Tarafından Özel Tiyatrolara Sağlanan Destekler 

SANAT SEZONU TİYATRO SAYISI 
DESTEK MİKTARI 

(TL) 

2010-2011 138 3.500.000 

2011-2012 162 3.500.000 

2012-2013 178 4.000.000 

2013-2014 221 4.312.000 

2014-2015 227 4.265.000 

2015-2016 235 4.590.000 

2016-2017 216 5.000.000 

2017-2018 229 5.234.000 

2018-2019 261 5.246.000 

TOPLAM 1.867 39.647.000 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019. Kültür ve Turizm Bakanlığı İdare Faaliyet 

Raporlarından derlenmiştir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel 

Müdürlüğü verisidir. http://www.guzelsanatlar.gov.tr/TR-221034/ozel-tiyatrolar-2018-

2019-sanat-sezonu-yardimlari.html. 

Bu kapsamda 2010-2011 sanat sezonunda 138 adet tiyatroya toplam 3,5 milyon 

TL kaynak sağlanırken 2018-2019 sanat sezonunda yardım alan tiyatro sayısı %89 

oranında artışla 261’e çıkmış ve destek miktarı %49 artışla 5,2 milyon TL olmuştur. Bu 

tiyatrolardan 41’i amatör, 54’ü geleneksel, 48’i profesyonel çocuk oyunu tiyatroları ve 

118’i profesyonel tiyatrolardır. 

 

http://www.guzelsanatlar.gov.tr/TR-221034/ozel-tiyatrolar-2018-2019-sanat-sezonu-yardimlari.html
http://www.guzelsanatlar.gov.tr/TR-221034/ozel-tiyatrolar-2018-2019-sanat-sezonu-yardimlari.html
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2.2.1.2. Sinema Sektörüne Sağlanan Destekler 

Bakanlık tarafından sinema sektörüne üç şekilde yardım yapılmaktadır. 

Bunlardan birincisi araştırma, geliştirme, senaryo yazım süreçlerini kapsayan proje 

geliştirme desteğidir. İkincisi, sinema filminin hazırlık aşamasından gösterime gelene 

kadarki aşamaları içeren yapım desteğidir. Üçüncü destek türü ise sinema filminin 

izleyiciye ulaşmasını sağlamak üzere yapılan yapım sonrası destektir. Ayrıca Bakanlık, 

filmlere yönelik tanıtıcı faaliyetleri desteklemektedir. Bununla birlikte Bakanlık 

yardıma muhtaç sinema sektörü çalışanlarına da destek sağlamaktadır.
8
 

Bakanlığın sağlamış olduğu proje geliştirme desteği ile senaryo geliştirme, kısa 

film, animasyon, belgesel film yapımları desteklenmektedir. Bu kapsamda aşağıda yer 

alan grafikte söz konusu alanlara sağlanan destek tutarları gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 18/01/2019 tarihli ve 7163 sayılı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile 

Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile sinema filmlerine proje 

geliştirme, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, belgesel 

film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım, dizi film ile yabancı film yapım destek türleri 

düzenlenmiştir. Ancak 2019 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi hazırlanırken söz konusu mevzuat 

yürürlüğe girmediğinden ödenek ile destek türlerine ilişkin açıklamalar değişiklik öncesi mevzuat göz 

önünde bulundurularak yapılmıştır. 
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Grafik 1: 2010-2017 Yılları Arasında Bakanlıkça Sağlanan Proje Geliştirme 

Destekleri (Milyon TL) 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Sektörüne Destekler, 

http://sinema.kulturturizm.gov.tr/TR-144743/sinema-sektorune-destekler.html. 

2010 yılında proje geliştirme desteği kapsamında toplam 222 projeye 5,6 milyon 

TL destek sağlanırken 2017 yılında 166 projeye 6,5 milyon TL destek verilmiştir. Yıllar 

itibarıyla destek verilen proje sayısının düşmesindeki en temel neden bütçe imkânları 

doğrultusunda proje başına verilen destek tutarlarının artırılarak daha az ve nitelikli 

projeye destek sağlamaktır. 2015 yılında bütçeden proje geliştirme desteğine 9 milyon 

TL ödenek ayrılmışken bu rakam 2018 yılında %16 artışla 10,5 milyon TL olmuştur. 

Ancak harcamalarda meydana gelen düşüş ve tanıtıcı faaliyet desteğinin artan ödenek 

ihtiyacı nedeniyle proje geliştirme desteği ödenek tutarı 2019 yılında bir önceki yıla 

göre %28 oranında azaltılarak 7,5 milyon TL’ye düşürülmüştür.  

Uzun metrajlı filmlere sağlanan yapım ve yapım sonrası desteğe ise 2015 yılında 

24,6 milyon TL ödenek sağlanmışken bu rakam 2018 yılında %31 artışla 32,4 milyon 

TL’ye çıkarılmıştır.  
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http://sinema.kulturturizm.gov.tr/TR-144743/sinema-sektorune-destekler.html
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Bakanlığın sağlamış olduğu yapım ve yapım sonrası destek türlerinden birisi 

uzun metrajlı filmlere sağlanmaktadır. Bu kapsamda aşağıda yer alan grafikte söz 

konusu filmlere yıllar itibarıyla sağlanan destek tutarları gösterilmektedir. 

Grafik 2: 2010-2017 Yılları Arasında Bakanlıkça Sağlanan Uzun Metrajlı Film 

Yapım Destekleri (Milyon TL) 

 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Sektörüne Destekler, 

http://sinema.kulturturizm.gov.tr/TR-144743/sinema-sektorune-destekler.html. 

Bakanlık tanıtıcı faaliyet kapsamında ulusal ve uluslararası festivaller, film 

haftalarının düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda söz konusu destek 

türü için 2015 yılında 14,9 milyon TL ödenek öngörülmüşken 2018 yılında destek 

ödeneği %34 oranında artışla 20,1 milyon TL’ye çıkarılmıştır. 2019 yılında ise 26,3 

milyon TL kaynak sağlanmıştır. Aşağıda yer alan grafikte söz konusu etkinliklere yıllar 

itibarıyla sağlanan destek tutarları gösterilmektedir. 
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Grafik 3: 2010-2017 Yılları Arasında Bakanlıkça Sağlanan Kültürel ve Sanatsal 

Etkinlik Destekleri (Milyon TL) 

 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Sektörüne Destekler, 

http://sinema.kulturturizm.gov.tr/TR-144743/sinema-sektorune-destekler.html. 

Yukarıda yer alan grafik ve daha önce verilen ödenek bilgileri doğrultusunda 

tanıtıcı faaliyet desteğinin sağlanan ödenek tutarının üzerinde gerçekleştiği 

anlaşılmaktadır. Söz konusu ihtiyaca binaen 2019 yılında harcama tutarı düşük 

gerçekleşen proje geliştirme desteğinden tanıtıcı faaliyet desteğine ödenek kaydırması 

yapılmıştır.  

Son olarak Bakanlık tarafından muhtaç sanatçılara yardım kapsamında 2019 

yılında 200 bin TL kaynak ayrılmıştır. 

 

2.2.1.3. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Destekler 

Bakanlık tarafından tescilli taşınmaz kültür varlıkları için yardım yapılmaktadır. 

Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyonla yardım talepleri UNESCO Dünya Mirası 
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Listelerindeki alanlarda yer alan, sokak veya doku bütünlüğü oluşturan, onarımı ivedilik 

arz eden, mimari ve kültürel açıdan değer taşıyan ve proje ve uygulamaları yılı içinde 

tamamlanacak taşınmazlar şeklinde belirli kıstaslar belirlenerek incelenmektedir.
9
  

Aşağıda yer alan grafikte 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından taşınmaz 

kültür varlıklarına sağlanan proje ve uygulama yardımları yer almaktadır. 

Grafik 4: 2010-2018 Yılları Arasında Bakanlıkça Sağlanan Taşınmaz Kültür 

Varlıkları Yardımları (Milyon TL) 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019. Kültür ve Turizm Bakanlığı İdare Faaliyet 

Raporlarından ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü web sayfasından 

derlenmiştir.  

Buna göre 2018 yılında bir önceki yıla göre proje yardımında %37 oranında, 

uygulama yardımında ise %32,6 oranında artış yapılmıştır. 2017 yılında 154 adet 

taşınmaza 9,8 milyon TL uygulama yardımı sağlanırken bu rakam 2018 yılında %35 

oranında artışla 204 adet taşınmaza 13 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla 

                                                 
9
 27/5/2015 tarih ve 29368 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım 

Sağlanmasına Dair Yönetmelikte yardıma ilişkin detaylar düzenlenmiştir. 
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birlikte 2017 yılında 187 adet taşınmaza 3,5 milyon TL tutarında proje yardımı 

sağlanırken 2018 yılında %37 oranında artışla 207 adet taşınmaza 4,8 milyon TL 

yardım verilmiştir. 2010-2018 yıllarında toplam 1840 adet taşınmaza 75,7 milyon TL 

uygulama yardımı, 2292 taşınmaza 28,5 milyon TL proje yardımı sağlanmıştır.  

 

2.2.1.4. Türk Dilinin ve Edebiyatının Dışa Açılmasını Sağlamaya Yönelik 

Destekler (TEDA) 

TEDA, Türkçe’nin ve Türk Edebiyatı’nın birikimini dünya ülkelerine tanıtmak, 

Türkçe eserlerin yayımlanmasını, çevrilmesini ve tanıtılmasını temin etmek için; yurt 

içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, şirket, vakıf, derneklere ve tüzel 

kişilere proje kapsamında çeviri, baskı ve tanıtım amacıyla şarta bağlı maddî destekte 

bulunan bir çeviri ve yayım destek programıdır.  

Grafik 5: 2010-2018 Yılları Arasında Bakanlıkça Sağlanan TEDA Destekleri (TL) 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019. Kültür ve Turizm Bakanlığı İdare Faaliyet 

Raporlarından derlenmiştir. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü verisidir. 
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Proje kapsamında, 2010 yılında 179 esere 938 bin TL, 2011 yılında 180 esere 

1,2 milyon TL, 2012 yılında 339 esere 1,9 milyon TL, 2013 yılında 229 esere 1,7 

milyon TL, 2014 yılında 211 esere 2,1 milyon TL, 2015 yılında 246 esere 2,4 milyon 

TL, 2016 yılında 311 esere 3,4 milyon TL, 2017 yılında 193 esere 2,6 milyon TL 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019) son olarak 2018 yılında 191 esere 4,3 milyon TL 

destek verilmiştir.  

 

2.2.1.5. Bazı Kanuni Düzenlemeler Neticesinde Sağlanan Teşvikler 

14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanunu 

ile kültür yatırımı ve girişimlerinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda kültür 

merkezleri, kütüphane, arşiv, müze, sanat galerisi gibi kültürel ve sanatsal üretimin 

gerçekleştiği mekânlar devletin sağlamış olduğu teşvik ve indirim unsurlarından 

yararlanabilmektedir.  

Grafik 6: 2010-2018 Yılları Arasında Enerji Desteği Sağlanan Müze, Kültür Evi, 

Sinema, Enstitü, Gösteri Merkezi Sayısı 

 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019. Kültür ve Turizm Bakanlığı İdare Faaliyet 

Raporlarından derlenmiştir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü verisidir. 
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Bakanlık tarafından 5225 sayılı Kanun kapsamında enerji desteği sağlanan 

müze, kültür evi, gösteri merkezi ve sinema ve enstitü sayısı 2018 yılında 2010 yılına 

göre 2,5 kat artış göstererek 492’ye ulaşmıştır.  

 

2.2.2. Kültüre Yönelik Vergi Harcamaları 

Devlet, bir yandan vatandaşlara sosyal haklar sunarak sosyal hizmetler üretmeyi, 

öte yandan da adaleti temin etmek amacıyla vergi yükü dağılımında ödeme gücüne göre 

vergi koyarak vergileri bir vasıta olarak kullanmayı istemektedir (Yılmaz, 2006:1). 

Devletler tarafından vergi, yalnızca ekonomik olarak tarafsız bir mali araç gibi 

değerlendirilmemekte aksine sosyal dengeyi sağlamak ve sosyal sınıflar arasındaki 

gerginlikleri düşürmek amacıyla da kullanılmaktadır (Öncel vd., 2016: 55). 

Kamu harcamalarının maliyetlerini toplumdan temin etmek amacıyla kullanılan 

en temel mali araçlardan biri olarak vergi sistemi, finansman ve müdahale fonksiyonları 

ile farklı bir kamu politikası pratiğidir. 19 uncu yüzyıla kadar vergi, devletlerin 

harcamalarını karşılamak ve savaşı finanse etmek için kullanılmış, klasik iktisat 

döneminde vergiler düşük düzeylerde tutulmuştur. Artan oranlı vergi uygulamasına 

ancak 19 uncu yüzyılda başlanmış, Adam Smith’in ileri sürdüğü vergi adaleti ve 

herkesin gelirine göre vergilendirilmesi prensibi uzun süre uygulanamamıştır. 

Keynesyen dönemde vergi, hükümetlerin kamu harcamalarında denge sağlayıcı bir role 

sahip olmuş, vergilendirmenin çeşitli iktisadi, sosyal amaçların gerçekleştirilmesi için 

kullanılabileceği anlaşılmıştır (Serter, 1994: 75, Göker, 2011:30). Dolayısıyla vergi, 

devletler tarafından farklı dönemlerde farklı politika saikiyle uygulanan önemli bir 

kamu maliyesi aracı olarak görülmüştür. Vergilerin mali kaynağın temininde kullanılan 
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bir araç olmasının yanı sıra iktisadi, sosyal ve kültürel hayatı yönlendirici etkileri de 

bulunduğu anlaşılmıştır (Göker, 2011: v). 

Ülkemizde vergi ödevine ilişkin hükümler 1876, 1924, 1961 ve 1982 

Anayasalarında düzenlenmiştir. Bütün Anayasalarda ortak olan nokta, vergi gelirlerinin 

kamu giderlerinin finansmanını sağlaması, mali yükümlülüklerin kanunlarla 

düzenlenmesi ve mali güce göre vergileme ilkelerinin belirlenmiş olmasıdır (Karakoç, 

2012: 84-86). Bununla birlikte vergilendirme; mali güce göre alınan mali amaçlı 

vergiler ve mali amaç dışı vergiler olarak sınıflandırılabilmektedir. Mali amaçlı 

vergilendirme kamu giderlerinin karşılanması iken, mali amaç dışı vergilendirme elde 

edilecek gelirin yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda belirli sonuçların elde 

edilmesi olarak ifade edilmektedir (Göker, 2011: 1-11). Bu çeşit vergiler yönlendirici 

vergiler olarak da tanımlanmaktadır (Öncel vd., 2016:46). 

Finansmanı vergiler olan kamu harcamaları da doğrudan ve dolaylı harcamalar 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan harcamalarda devletin yürüttüğü işler 

karşılığı yaptığı harcamalar ile personel istihdamı ve onun gerektirdiği harcamalar 

bulunmaktadır. Dolaylı transfer harcamaları ise geniş anlamda kamu harcamasının 

içerisinde yer almakta, bütçe yerine vergi ile ekonomik hayata kanalize edilmektedir. 

Bu harcamalardan biri olan vergi harcamaları mükellefler üzerindeki ödeme 

yükümlülüğünü hafifleterek bütçe sistemi içerisinde gözükmemektedir (Ferhatoğlu, 

2005:78).  

Vergi harcamaları maliyetli olmasına rağmen dünya çapındaki hükümetler 

tarafından kamu politikası aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Amerika 

Birleşik Devletleri’nde federal hükümetin yalnızca 2016 yılı için 1,4 milyar Dolardan 

fazla (doğrudan devlet harcamalarının %36’sı ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH)’nın %7,5’na tekabül eden oranda) vergi gelirinden vazgeçtiği hesaplanmıştır. 
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İngiltere’de ise 117 milyon Sterlin tutarındaki (merkezi devlet harcamasının %20’si ve 

GSYİH’nin %5,7’sine tekabül eden oranda) gelirden vazgeçtiği tespit edilmiştir 

(Neubig, 2018: 1). Türkiye’de 2017 yılında 126,6 milyar TL (merkezi devlet 

harcamasının %19,6’sı ve GSYİH’nin %4,1’ine tekabül eden oranda) tutarında vergi 

harcaması gerçekleşmiştir (Vergi Harcamaları Raporu, 2018: 2-3). Söz konusu ülkelerle 

karşılaştırıldığında ülkemizdeki vergi harcama tutarının oldukça düşük düzeyde kaldığı 

görülmektedir. 

 

2.2.2.1. Vergi Harcamasının Tanımı 

Vergi kanunu, anayasalar ve kanunlarda yer alan ilkeler doğrultusunda bir 

bütündür ve vergi kanununda yer alan düzenlemeler anayasada yer alan belirli ilkelere 

dayanmaktadır. Vergide adalet ilkesi çerçevesinde temel olarak göz önünde 

bulundurulması gereken nokta mali gücün Anayasada ifade edildiği gibi kişilerin 

“ekonomik ve kişisel” durumlarını dikkate alması gerektiğidir (Küçük, 2018a: 223-

229). Bu kapsamda devlet topluma çeşitli imtiyazlar tanıyabilmektedir. Devletin belirli 

sektör, meslek veya mükellef gruplarına ya da faaliyetlere belirli amaçlara yönelik 

olarak sağladığı vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri, düşük vergi oranı 

uygulamaları, verginin mahsubu veya ertelenmesi gibi düzenlemeler nedeniyle 

vazgeçtiği vergi gelirlerine vergi harcaması denilmektedir (Vergi Harcamaları Raporu, 

2018: 1). Bu tür düzenlemeler bireylerin kararlarında yönlendirici bir etkiye neden 

olması bakımından önem taşımaktadır (Göker, 2011:106). 

Vergilendirmede devletin bireyin davranışını yönlendirmek için caydırma ve 

özendirme yöntemleri bulunmaktadır. Caydırma, vergi ile bireylerin birtakım 

eylemlerinin engellenmesi iken; özendirme getirilen muafiyet, istisna, vergi iadeleri, 
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sübvansiyonlar ile bireylerin belirli bir alana yönlendirilmesidir. Özendirme 

yönteminden ekonominin kayıt altına alınması, toplumun kültürel gelişmişliğinin 

sağlanması, kültürel ürün ve hizmetlerin tüketiminin artırılması, çevrenin korunması 

gibi birçok konuda fayda sağlanabilmektedir (Göker, 2011: 35-46). 

Verginin yönlendirici özelliği tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, kültürel 

alan, çevre koruma alanı, nüfus planlaması, bağımlılık yaratan maddelerin kullanımının 

önlenmesi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Kültürel alanda mali amaç dışı vergilendirme 

kuralları uygulanarak sanat eserlerinin gelecek nesillere aktarılması, sanatın 

geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, korunması amaçlanmakta, sanatçıya ve sanatsal 

organizasyonlara bağışta bulunanlar ve hayırseverler motive edilmektedir. Bu 

bağışçılara ödül olarak vergiler üzerinden kesinti veya iade yapılmaktadır. Böylelikle 

devlet kamu sektörü bütçesinin gelir tarafından feragat etmektedir (Throsby, 2010:47, 

Göker, 2016: 59-63). 

Türk Vergi Sisteminde kültüre ilişkin yer alan muafiyet ve istisnalar Gelir 

Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Damga Vergisi ve Harçlar Vergisi’nde 

düzenlenmiştir. Kültürel ürün ve hizmetlerin tüketiminin teşvik edilmesi, 

yaygınlaştırılması, sanatın ve sanatçının korunmasını somutlaştıran düzenlemelere 

aşağıda yer verilmektedir. 

 

2.2.2.2. Gelir Vergisi 

Gelir Vergisi Kanunu’nda eser sahiplerine telif kazançları istisnası, ücretlere 

ilişkin istisna, sergi ve panayır istisnası, esnaf muaflığı gibi önemli istisna ve 

muafiyetler tanınmıştır. 



92 

 

Telif kazançları istisnası eserlere ilişkin istisna olarak da ifade edilmektedir. 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunun 18 inci maddesiyle eser sahiplerinin eserlerini yayınlamak 

veya satmak, esere ilişkin haklarını devretmek, kiralamak gelir vergisinden istisna 

tutulmuştur.  

Bir diğer istisna ise ücretlere ilişkindir. 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin 

(7) numaralı bendinde, sanat okulları ile buna benzer enstitülerde, çalışan öğrencilere 

verilen ücretler gelir vergisinden istisna tutulmuştur.  

193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (8) numaralı bendinde geleneksel, 

kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette 

bulunanlar gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Söz konusu esnaf muafiyeti ile ilgili 

olarak vergi harcaması oluşmamıştır. 

2017 yılında 49,3 milyar TL tutarında gelir vergisinde vergi harcaması 

gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilen bu harcamanın kültür sektörünü ilgilendiren kısmında 

8,1 milyon TL vergi harcaması yapılmış, 2018 yılında ise 9,7 milyon TL vergi 

harcaması olacağı tahmin edilmiştir (Vergi Harcamaları Raporu, 2018: 3-368). 

Sektörel vergi harcamaları oranları incelendiğinde kültür, sanat, eğlence, 

dinlence ve spor sektöründe 2017 yılındaki vergi harcaması tutarı 115,4 milyon TL ve 

toplam sektörler içindeki payı %0,47 düzeyindedir (Vergi Harcamaları Raporu, 2018: 

375-376). 

 

2.2.2.3. Katma Değer Vergisi 

Dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde sanat ve sanatçılar devletin sağlamış 

olduğu katkılar ile uluslararası tanınırlığa erişmektedir. Gelişmiş ülkelerde devletler 
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tarafından sanata tanınan vergi muafiyet ve istisnaları sanatın gelişerek ülke 

ekonomisine katkı sağlamasına yardımcı olmaktadır (Şura Kitabı, 2017:81).  

Ülkemizde 3065 sayılı KDV Kanununda kültür alanı teşvik etmek için sağlanan 

çeşitli istisnai düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kapsamda kültürel varlıkların korunması 

kapsamında yapılan teslimler KDV’nden istisna edilmiştir. Ayrıca, 2863 sayılı Kanun 

kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının belirli işlerine özgü olmak üzere, 

belirli hizmetler ile teslimler KDV’den istisna tutulmuştur. Söz konusu istisna 

kapsamında 2017 yılında 1,2 milyon TL vergi harcaması gerçekleşmiştir (Vergi 

Harcamaları Raporu, 2018: 329). Vergilerin yönlendirici özelliğinin kültürel alandaki 

görünümü olarak belirtilecek bu düzenlemeler ile kültürel varlıkların korunması 

amacıyla vergi yükünün azaltılması sağlanmaktadır (Göker, 2016:64). 

Kültürel varlıkların korunması dışında yönlendirici vergilendirmenin 

uygulandığı bir diğer kültürel alan, kültürel ürün ve hizmetlerin yaygınlaştırılmasını 

kapsamaktadır. Bu doğrultuda, kitap ve benzeri yayınlar, sinema, tiyatro, opera, operet, 

bale, müze giriş ücretleri üzerinden alınan KDV oranları %18 yerine %8 olarak 

belirlenerek kültür sektörüne destek sağlamak amaçlanmıştır (Gelir İdaresi Başkanlığı, 

2019). Uygulanan söz konusu vergi indirimiyle 2017 yılında 34,8 milyar TL tutarında 

vergi harcaması gerçekleşmiştir. Sektörel vergi harcamaları oranları incelendiğinde 

kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektöründe 2017 yılındaki KDV vergi harcaması 

tutarı 912 milyon TL ve toplam sektörler içindeki payı ise %0,01 düzeyinde olmuştur 

(Vergi Harcamaları Raporu, 2018: 3, 381-382). 

Kültür sektörüne halihazırda uygulanan vergisel teşvikler bulunmakla birlikte 

tüm sektörler içinde kültür sektörünün payı incelendiğinde sağlanan teşviklerin yetersiz 

olduğu görülmektedir. Bu kapsamda kültür sektörüne ilişkin uygulanan %18 KDV 
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oranının sıfırlanması veya %1 oranına düşürülmesinin kültür ekonomisine katkı 

sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

 

2.2.2.4. Damga Vergisi ve Harçlar 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 9 uncu maddesi gereğince sosyal ve kültürel 

açıdan ülkemizi tanıtacak kişilere yapılacak işlemler damga vergisinden istisna 

tutulmuştur. 

Ayrıca, 492 sayılı Harçlar Kanunu ile harçtan istisna tutulan düzenlemelere de 

yer verilmiştir. Buna göre Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde 

arkeolojik araştırmalar için yapılan edinimler ile ilgili tescil, şerh ve terkinler ile (m) 

bendinde yer alan 2863 sayılı Kanun sınırları içindeki tescilli taşınmaz kültür 

varlıklarının devir ve kazanımıyla ilgili muameleler harçlardan istisna tutulmuştur. Aynı 

zamanda Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ziyareti Türkiye 

için kültürel, ticari veya sosyal bir fayda oluşturacak olanlara temin edilecek pasaportlar 

harçlardan istisna tutulmuştur. Ayrıca, Kanunun 87 nci maddesinde kültürel, sanatsal 

organizasyonlara katılan kişilere harçsız vize verilmesine imkan getirilmiştir.  

Vergi Harcama Raporunda damga vergisi ile uygulanan vergisel teşviklere 

karşılık gelen harcama tutarlarına yer verilmemiştir.  
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2.2.2.5. Belediye Gelirleri Kanunu Doğrultusunda Eğlence Vergisi 

İstisnaları 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda sinema ve tiyatroların gösterim 

günleri ile ilgili gösterimin gerçekleştiği yerin içinde ve dışında verilen ilan ve 

reklamlar belediye gelirlerinden istisna tutulan düzenlemeler içinde bulunmaktadır.  

Aynı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise, kamu kurumları ile 

yerel yönetimler tarafından organize edilen etkinlikler ile düzenlenen eğlenceler ve 

konserlerden vergi alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca Kanunun 21 inci maddesinde yerli film gösterimlerinden %20 olan vergi 

nispeti ile yabancı film gösterimlerinden %50 olan vergi nispeti %10’a, sahne 

sanatlarında %5 olan vergi nispeti %0’a düşürülmüştür. 

Söz konusu uygulamalar ile belediye sınırları ile mücavir alanları içinde 

düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri desteklenmekte, film sektörüne katkı sağlamak 

amaçlanmaktadır. 

 

2.2.2.6. Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisna ve Muafiyetler 

Kültür ve Turizm Bakanlığının bağlı kuruluşlarından DOBGM ile DTGM’nin 

sırasıyla 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Kanunun 23 üncü maddesi ve 

5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanunun 14 üncü maddesiyle Genel 

Müdürlüklerin elde ettiği gelirler her türlü vergi, harç ve resimlerden muaf tutulmuştur. 

Bakanlığın bağlı kuruluşu olan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının 

6093 sayılı Teşkilat Kanununun 13 üncü maddesiyle Başkanlığa çeşitli imtiyazlar 
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tanınmış, Başkanlık belli hususlarda yargı harçlarından ve teminat yatırma 

yükümlülüklerinden muaf kılınmıştır. 

5225 sayılı Kanun gereğince; belgeli tesislerin çalıştıracakları işçilerin 

ücretlerinden alınacak gelir vergisinin, yatırım aşamasında üç yılı geçmemek üzere 

%50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı geçmemek üzere %25’i vergiden silinmektedir. 

Bu kapsamda 2017 yılında 1,2 milyon TL vergi harcaması gerçekleşmiştir (Vergi 

Harcamaları Raporu, 2018: 310). 

Bakanlıktan kaynak temin eden Yunus Emre Vakfı; Türk dilini, kültürünü ve 

sanatını tanıtmak amacıyla yurtdışında Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri, ülkemizde 

ise Yunus Emre Enstitüsü kurmakla görevlidir. Vakfın merkez ve enstitülerle ilgili 

gerçekleştirmiş olduğu iş ve işlemler vergi ve diğer yükümlülüklerden muaf 

tutulmuştur. Ayrıca, vakfa ve enstitüye sağlanacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar 

vergisi matrahından indirilebilmektedir. 

Sonuç olarak 2017 yılı itibarıyla Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor 

sektörüne sağlanan vergi harcaması 158,8 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir. Söz 

konusu tutar tüm sektörler için yapılan vergi harcamasının yalnızca %0,12’sine denk 

gelmektedir. Spor sektörünün hesaplamadan çıkarılması durumunda oran daha da 

düşmektedir. 
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3.BÖLÜM: AVRUPA ÜLKELERİNİN KÜLTÜR 

VERİLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Bu bölümde Avrupa ülkelerinin tarihsel olarak kültürle ilgili devlet içerisindeki 

yapılanmaları, kültürden sorumlu kamu yönetiminin organizasyonu, gerçekleştirilen 

kültür harcamaları, yaratıcı endüstrilerin ticaret performansları ile kültürel istihdamda 

gerçekleşen istihdam verilerine yer verilecektir. 

 

3.1.AVRUPA ÜLKELERİNİN KÜLTÜR POLİTİKALARI İLE KÜLTÜR 

HARCAMALARI  

Her ülkenin kültür politikaları, o ülkenin ekonomik, politik ve siyasi tercihleri ile 

toplumsal özelliklerine göre belirlenmektedir (Uymaz, 2013: 55). 

Avrupa ülkelerinin kültür politikaları genel olarak, kültür alanında faaliyet 

gösteren sanatçıların dolaşım özgürlüğünü ve finansman ihtiyacını karşılamayı 

amaçlamaktadır. Bu kapsamda kültürel farklılıkların desteklenmesi, kültüre erişimin 

sağlanması, kültürel mirasın muhafazası, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin teşvik 

edilmesi Avrupa ülkelerinin politika öncelikleri arasında yer almaktadır (İktisadi 

Kalkınma Vakfı, 2019).  

 

 

 



98 

 

Tablo 23: Avrupa Ülkelerinde Önceliği Olan Kültür Politikaları  

Önceliği Olan Kültür 

Politikaları 
Ülkeler 

Kültürel Miras ve Müzeler 

Yunanistan, İtalya, Malta, Kıbrıs, Almanya, 

Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Hollanda, 

Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık 

Gösteri Sanatları 

Avusturya, Almanya, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, 

Danimarka, Macaristan, Malta, Hollanda, Polonya, 

İsveç 

Kütüphaneler Finlandiya, Danimarka ve Litvanya 

Edebiyat Estonya, Portekiz ve Almanya 

Radyo ve TV Yayınları Fransa, Almanya, Bulgaristan, Estonya ve Hollanda 

Sanat Eğitimi 
Avusturya, Belçika (Fransa Kantonu), Danimarka, 

İsveç ve Estonya 

Kaynak: Klamer, A., Petrova, L., Mignosa, A., (2006). Financing The Arts and Culture 

in The European Union, http://www.europarl.europa.eu. 

Avrupa ülkelerinin 14’ünde kültürel miras ve müzeler, 11’inde gösteri sanatları, 

3’ünde kütüphaneler ve edebiyat, 5’inde radyo ve TV yayınları ile sanat eğitimi 

öncelikli kültür politikaları alanlarını oluşturmuştur. 

2016 yılında AB’nin 28 ülkesinde yeniden yaratım, kültür ve din fonksiyonunda 

hükümet harcaması, GSMH’nin yalnızca %1’ine denk gelmekte, buna rağmen bu 

ülkelerdeki kültür sektöründen elde edilen gelirler azımsanmayacak kadar önemli 

düzeyde gerçekleşmektedir (EUROSTAT, 2016). 

 

3.1.1. Almanya 

Pek çok Avrupa ülkesinin tersine Almanya birçok bağımsız federal devletten ve 

her biri kendi kültürel politikasını oluşturan ve bir dizi kültürel kuruma sahip şehir 

devletlerinden oluşmaktadır. Almanya’da federal devlet yabancı kültürel politikalardan 

sorumlu iken, şehir devletleri kendi kültürel politikalarının sorumluluğunu 

http://www.europarl.europa.eu/
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üstlenmişlerdir. 1919-1933 yıllarında Weimar Cumhuriyetinin altındaki yeni 

yapılanmada, kamusal sorumluluk ile sanat ve kültürün desteklenmesi imparatorluk 

(Reich hükümeti), federal devletlerin hükümetleri (Lander), şehir ve belediye meclisleri 

arasında paylaşılmıştır. Son yıllarda ise Almanya’nın birleşmesi ile yeni doğu federal 

devletler eski federal cumhuriyetin yönetim yapısına uyum sağlamış ve bu da kültürel 

politika yaklaşımında yeniden yapılanmayı ve kültürel alanda radikal değişiklikleri 

teşvik etmiştir. Kültür kurumlarının finansmanı ile ilgili yapısal problemler; devlet, 

piyasa ve toplum arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesini gerekli kılmış ve kamu 

özel iş ortaklığı modelleri ile sivil taahhütler gibi diğer modellere ihtiyaçlar ortaya 

çıkmıştır (Compendium, 2016a:4-6). Eyalet düzeyinde kültür ve sanatın desteklenmesi 

merkezi bir yapılanma olan Bakanlığın ancak 1998 yılında kurulmasına neden olmuştur. 

Bununla birlikte her eyalette eğitim, kültür ve spor birimleri bulunmaktadır (Erten, 

2001:1). Kültürle ilgili politikaların yerinden yönetim esasına göre yürütüldüğü 

Almanya’da kültür politikasının esas amacı öncelikle kamusal toplulukları 

yetkilendirmek ve kültürden faydalanmak isteyenlerin sayısını artırmaktır. Bu kapsamda 

sanatçıların sosyal hakları, medyayla ilişkisi ve telif hakları gibi konularla ilgilenen, 

kültür ve sanatta yetkili örgüt temsilcilerinin oluşturduğu Kültür Konseyi kurulmuştur. 

Ayrıca her eyaletin kendine ait kültür kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlar tarihsel 

anıtların, kültürel eserlerin ve sinemanın korunması ile ilgilenmektedirler. Söz konusu 

işlerin yürütülebilmesi için her eyalet kendi bölgesinde yasal düzenlemeler yapmaktadır 

(Topuz, 1998: 43-44). 
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Tablo 24: Almanya’da Kültürden Sorumlu Kamu Yönetiminin Organizasyonu 

Merkezi/Yerinden 

Yönetim 

Kültür 

Alanında 

Yetkili 

Merkezi 

Bakanlık 

Hükümetin 

Yerel 

Birimi 

Diğer 

Bakanlıklar 

Ulusal Kültürel 

Fon/Vakıflar 

Hükümetin Farklı 

Düzeylerde 

Temsili 

Federal sistem 

Kültür ve 

Medyadan 

Sorumlu Devlet 

Bakanı 

Eyalet 

Almanya 

Federal Dış 

İlişkiler 

Bakanlığı  

Prusya Kültür Mirası 

Vakfı 

Millî Eğitim 

Bakanlığı ve 

Almanya Federal 

Cumhuriyeti Eyalet 

Kültür İşleri  

Kaynak: Klamer, A., Petrova, L., Mignosa, A., (2006). Financing The Arts and Culture 

in The European Union, http://www.europarl.europa.eu. 

Almanya dünyada kültüre yaptığı harcamayla en ön sıralarda yer almaktadır. 

Almanya’da 2015 yılında belediyeler 4,7 milyar Avro, eyaletler 4,2 milyar Avro, 

federasyon 1,5 milyar Avro olmak üzere toplam 10,4 milyar Avro harcama yaparak 

sırasıyla toplam harcamanın %45,1, %40,4 ve %14,5’ini oluşturmuşlardır. 2005-2015 

yılları arasında kültür harcamalarında en yüksek pay belediyelere aittir. Eyaletler 

belediyelere yakın bir harcama gerçekleştirmekle birlikte federasyon devletinin 

harcaması en düşük seviyede kalmıştır.  

Grafik 7: Almanya’da Kamunun 2015 Yılı Kültür Harcamaları (Milyon Avro) 

 

Kaynak: Kulturfinanzbericht Gemeinschaftsveröffentlichung, 2018, https://www.destatis.de. 

http://www.europarl.europa.eu/
file:///I:/TEZ/TEZ%20VERSİYONLARI/ŞUBAT/Kulturfinanzbericht%20Gemeinschaftsveröffentlichung,%202018
https://www.destatis.de/
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Almanya’da 2016 yılında yeniden yaratma, kültür ve din hizmetleri 

fonksiyonunun GSMH’ye oranı %1 iken, toplam harcamalar içindeki payı %2,3 olmuş 

ve 31,7 milyar Avro harcama yapılmıştır. Aynı yılda kültür hizmetlerinin GSMH’ye 

oranı %0,4 iken, toplam harcamalar içindeki payı %0,8 olmuş ve 11,7 milyar Avro 

harcama yapılmıştır (EUROSTAT, 2018). 

Almanya 2015 yılında 23 milyar Dolar yaratıcı mallar ihracat hacmi ile dünya 

çapındaki ilk on ülke arasında beşinci sırada yer almıştır (UNCTAD, 2018: 23). 

Tablo 25: Almanya’nın 2005-2014 Yıllarındaki Yaratıcı Endüstriler Ticaret 

Performansı  

Almanya 
2005 (Milyon $) 2014 (Milyon $) 

İhracat İthalat Denge İhracat İthalat Denge 

Yaratıcı Endüstriler 21.699 20.168 1.530 29.158 28.997 160 

Kaynak: UNCTAD, 2018: 202.  

Yukarıda yer alan tabloda görüleceği üzere Almanya 2005 yılında 21,7 milyar 

Dolar olan yaratıcı endüstri ihracatını 2014 yılında 29,1 milyar Dolara yükseltmiş ve her 

iki yılda da yaratıcı endüstri sektöründe dış ticaret fazlası vermiştir. 

Almanya’da 2005 yılında yaratıcı malların en çok ihracatının ve ithalatının 

gerçekleştiği bölge sırasıyla %87 ve %84 ile Avrupa olmuştur. Almanya’nın 2005 

yılında yaratıcı mallarını en çok ihraç ettiği ülke 2,7 milyar Dolar ile Avusturya iken, 

yaratıcı endüstri ithalatının en çok yapıldığı ülke 1,5 milyar Dolar ile Hollanda 

olmuştur. 2014 yılında yaratıcı endüstri ihracatının en çok gerçekleştiği ülke 3,6 milyar 

Dolar ile Fransa, en çok ithalatın yapıldığı ülke ise 2,2 milyar Dolar ile Polonya 

olmuştur (UNCTAD, 2018: 203). 
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2011 yılında Almanya’da kültür sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 1 milyon 

244 bin kişi iken bu sayının toplam nüfus içindeki payı %3,2’dir. Bu rakam 2014 

yılında 1 milyon 183 bin kişiye gerilemiş ve toplam istihdam içindeki payı %3’e 

düşmüştür (EUROSTAT, 2016: 59). Almanya’da 2017 yılı itibarıyla kültür sektöründe 

istihdam edilen kişi sayısı 1 milyon 664 bin kişi olmuştur (Compendium, 2019). 

 

3.1.2. Avusturya 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Avusturya’nın federal kültür politikası tiyatro ve 

festivallerin desteklenmesi ve modern edebiyat, tiyatro, görsel sanatlar ile müziği göz 

ardı etmek üzerine kurulmuştur. Daha sonra bu yaklaşım genel Avrupa siyaseti ile 

değişiklik göstermiş, kültürel politika sosyal politikanın çeşitliliği olarak kabul 

edilmiştir. 1975’te Federal Eğitim ve Sanat Bakanlığı’nın kültürel politika önlemleri 

paketi kabul edilmiştir. Bu paketin başlıca hedefleri, halkın kültürel alışkanlıklarını ve 

eğitim seviyelerini iyileştirmek ve şehirli ve kırsal nüfus arasındaki eğitim farkını 

azaltmak olarak belirlenmiştir. 1980’lerde Avusturya’da geniş çapta etkinlikler, sayısız 

festivaller ve büyük sergilerin desteklenmesi ile kültürel harcamalar, son 25 yılın 7 katı 

kadar artış göstermiştir. 1980’lerin sonlarında kültür sponsorları ve özelleştirmeler 

gündeme gelmiş, 1988’de sanata kamuoyu desteği federal bir yasada güvence altına 

alınmıştır. 1998-2006 yılları arasında tüm kültürel politika gündemleri, Federal 

Şansölye ofisinin bir parçası olan Devlet Sanat ve Kültür Sekreterinin eline geçmiştir. 

2002 yılında kamu kültür kurumlarının dışardan fonlanmasına ve kültür bütçesinin 

azaltılmasına odaklanılmıştır. 2007 yılından itibaren kültürle ilgili olan her şey tek çatı 

altında Federal Eğitim Bakanlığında toplanmıştır. 2014’ten bu yana sanat ve kültür ile 

ilgili tüm konular Federal Avusturya Başbakanlığına bağlı Federal Sanat ve Kültür, 

Anayasa ve Medya Bakanı’nın gündemine alınmıştır. Federal seviyede kültür 
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politikaları ve kültürün temini, uluslararasılaşma ve genç sanatçıların teşvik edilmesine 

odaklanmakta iken, ulusal kültür politikası federal kültür kurumlarından, anıtların 

korunmasından, kültürel varlık ve miraslara erişimden ve bunun yanı sıra uluslararası 

değişim ve iş birliğinden sorumlu kılınmıştır (Compendium, 2019). 

Tablo 26: Avusturya’da Kültürden Sorumlu Kamu Yönetiminin Organizasyonu 

Merkezi/Yerinden 

Yönetim 

Kültür 

Alanında 

Yetkili 

Merkezi 

Bakanlık 

Hükümetin 

Yerel Birimi 

Diğer 

Bakanlıklar 

Ulusal 

Kültürel 

Fon/Vakıflar 

Hükümetin Farklı Düzeylerde 

Temsili 

Federal sistem 

(yerinden yönetim 

yapısı) 

Devlet 

Sanat ve 

Kültür 

Bakanı 

Federal 

Devletler 

(Bundesländer) 

*Dış İşleri 

Bakanlığı  

*İç İşleri 

Bakanlığı 

*Ekonomik 

İşler ve 

İşgücü 

Fonların 

dağıtımından 

sorumlu 

danışma 

organları 

Landeskulturreferentenkonferansı: 

Federal Devletler ve federal 

devletin temsilciler toplantısı 

Kaynak: Klamer, A., Petrova, L., Mignosa, A., (2006). Financing The Arts and Culture 

in The European Union, http://www.europarl.europa.eu. 

Avusturya’da kültürel organizasyon federal devlet, bölge ve yerel yönetim 

olmak üzere üç ayrı düzeyde yürütülmektedir. Federal düzeyde kültürle ilgili işler, 

Sanat ve Kültür Bakanlığının yanı sıra Avrupa, Entegrasyon ve Dış İlişkiler Bakanlığı, 

İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı tarafından da 

yürütülmektedir. Bölge düzeyinde ise illerdeki yönetimin kültürel birimleri, yerel 

düzeyde ise yerel yönetim ofisleri ile belediye idareleri tarafından yerine getirilmektedir 

(Compendium, 2016b: 43).  

2001 ve 2016 yıllarında devlet, bölge ve belediye otoritelerinin kültür bütçesi 

arasında en fazla artış %93 oranı ile belediyelerde gerçekleşmiştir. Önceki yıllarla 

kıyaslandığında devlet ve bölge yönetimlerinin kamusal kültür harcaması 2013 yılında 

düşüş yaşarken tam tersine belediyelerin harcaması artış göstermiştir (Compendium, 

2016b: 43). 2015 yılında ise tüm kamu harcamalarında bir düşüş meydana gelmiştir. 

2016 yılında kültür harcamaları yaklaşık 2,7 milyar Avro gerçekleşerek GSMH’nin 

http://www.europarl.europa.eu/
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%0,73’üne tekabül etmiştir. Devletin 2016 yılı kültür harcaması 899 milyon Avro 

(toplam harcamanın %33’ü), bölgelerin 1 milyar Avro (toplam harcamanın %37’si) ve 

belediyelerin ise 827 milyon Avro (toplam harcamanın %30’u) olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 27: Avusturya’da Kamunun Kültür Harcamaları (Milyon Avro, %) 

Yönetim Düzeyi 

Federal Devlet (Bund) 700 %38.17 782 %34.03 805 %33.38 801 %32.8 838 32% 824 33% 899 33%

Bölge (Lander) 705 %38.45 866 %37.66 914 %37.93 911 %37.4 993 38% 908 37% 1.012 37%

Belediyeler

(Gemeinden)
429 %23.38 650 %28.29 691 %28.69 727 %29.8 794 30% 748 30% 827 30%

TOPLAM 1.833 100% 2.298 100% 2.410 100% 2.439 100% 2.625 100% 2.480 100% 2.738 100%

201620152001 2011 2012 2013 2014

Kaynak: Compendium, 2016b: 43, https://www.culturalpolicies.net/down/austria_012016.pdf; 

Kulturstatistik, 2014:27, http://www.statistik.at/web_en/publications_services; Kulturstatistik, 

2015/2016:27-175. 

Federal devlet tarafından en yüksek kaynak sahne sanatları (%19,9), müzeler, 

arşivler ve bilim için (%16,7) ayrılmıştır. Belediyeler ise en fazla kaynağı kültür 

merkezleri (%19,4) ve kültürel miras (%11,3) için kullanmaktadır (Kulturstatistics, 

2015/2016: 27-175). 

Yaratıcı endüstri sektörü Avusturya’da dinamik bir sektördür. Avusturya’da 

tasarım büyüyen bir kültürel alan olmuştur. Tasarım; iç tasarım, mücevher, moda, cam 

eşyayı kapsamaktadır. Ayrıca görsel-işitsel sanatlar, yayıncılık ve yeni medya öncü 

sektörler arasında yer almaktadır. Avusturya; Almanya, İsviçre ve İsveç ile önde gelen 

kitap ülkeleri arasındadır (UNCTAD, 2010: 4). 

 

 

https://www.culturalpolicies.net/down/austria_012016.pdf
http://www.statistik.at/web_en/publications_services
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Tablo 28: Avusturya’nın 2005-2014 Yıllarındaki Yaratıcı Endüstriler Ticaret 

Performansı  

Avusturya 
2005 (Milyon $) 2014 (Milyon $) 

İhracat İthalat Denge İhracat İthalat Denge 

Yaratıcı Endüstriler 4.591 4.805 -263 5.346 7.014 -1.667 

Kaynak: UNCTAD, 2018: 60. 

2014 yılında yaratıcı endüstri ihracatı 5,3 milyar Dolar, ithalatı ise 7 milyar 

Dolar olarak gerçekleşerek dış ticaret açığı 1,6 milyar Dolar olmuştur. Avusturya’da 

2005 yılında yaratıcı malların en çok ihraç edildiği bölge %90 ile 2012 yılında ise %86 

ile Avrupa olmuştur. 2005 yılında yaratıcı malların en çok ihraç edildiği ülke 1,3 milyar 

Dolar ile Almanya iken ithalat 3,2 milyar Dolar ile en çok Almanya’dan yapılmıştır. 

2014 yılında da durum değişmemiş Almanya en çok ihracatın (2,5 milyar Dolar) ve 

ithalatın (3,2 milyar Dolar) gerçekleştiği ülke olmuştur (UNCTAD, 2018: 61). 

Avusturya’da 2016 yılında yeniden yaratma, kültür ve din hizmetleri 

fonksiyonunun GSMH’ye oranı %1,2 iken, toplam harcamalar içindeki payı %2,4 

olmuş ve 4,3 milyar Avro harcama gerçekleşmiştir. Aynı yılda kültür hizmetlerinin 

GSMH’ye oranı %0,5 iken, toplam harcamalar içindeki payı %1 olmuş ve 1,8 milyar 

Avro harcama yapılmıştır (EUROSTAT, 2018).  

2011 yılında Avusturya’da kültür sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 124 bin 

kişi iken bu sayının toplam nüfus içindeki payı %3,1’dir. Bu rakam 2014 yılında 127 

bin kişiye yükselmiş ve toplam istihdam içindeki payı değişmemiştir (EUROSTAT, 

2016:59). Avusturya’da 2017 yılı itibarıyla kültür sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 

175 bin kişi olmuştur (Compendium, 2019). 
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3.1.3. Birleşik Krallık 

Birleşik Krallık; her biri kendi farklı kültür ve tarihe sahip olan İngiltere, Galler, 

İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşmakta ve İngiltere, Galler ve İskoçya Büyük Britanya 

olarak adlandırılmaktadır (Compendium, 2019). Birleşik Krallıkta devlete ait orkestralar 

ya da devletin düzenlediği sanat organizasyonları bulunmamakta, devlet yalnızca söz 

konusu organizasyonlara mali yardım sağlamaktadır. 2006 yılında tiyatrodan elde edilen 

toplam gelirlerin %44’ü, opera ve baleden elde edilen toplam gelirin %28’i, senfoni 

orkestralarından elde edilen gelirin %17’si Sanat Konseyleri-Kamu Fonundan 

sağlanmıştır. Bu oranlar Türkiye’de aynı alanlara sağlanan desteklerin yarısından da 

azdır. Birleşik Krallıkta tiyatro, opera ve bale, senfoni orkestraları özel hukuk 

hükümlerine tabi olarak faaliyet göstermekte, ana sözleşme niteliğinde olan belge ile 

devletten bağımsız olarak kurulmaktadır (İmrak, 2009:1-16).  

Birleşik Krallıktaki kültürün tarihsel geçmişine bakıldığında 1940 yılında sanatı 

destekleyen ilk ulusal kurum olan Müzik ve Sanat Teşvik Konseyi (CEMA)’nin 

kurulduğu görülmektedir. Söz konusu Konsey hem bağışları hem de kamu fonlarını 

sanatsal faaliyetlere harcamıştır. Daha sonra ismi Büyük Britanya Sanat Konseyi olan 

Konseyin dünyada sanata yönelik kamu kaynaklarını dağıtan ilk birim olduğu 

düşünülmektedir. 1960’lı yıllarda hükümet Büyük Britanya Sanat Konseyini, ulusal 

müzeler ve galerileri teşvik etmek ve desteklemekten sorumlu tutmuştur. 1970’lerde 

yerel yönetimler desteklerini kendi bölgesel tiyatrolarını, müze ve galerini yeniden 

kurmak veya inşa etmek için artırmışlardır. 1980’lerde sanat ve kültür 

organizasyonlarının ilave gelir kaynağı olarak görülmesi gerektiği görüşü hâkim olmuş 

ve bu politika değişiminin kanıtı olarak 1984’te devlet garantili özel sektör fonlarının 

uyumlaştırıldığı İş Sponsorluğu Teşvik Programı oluşturulmuştur. 1994 yılından 

itibaren Ulusal Piyango 20 milyar Sterlin destek tutarı ile sanat, kültürel miras, spor gibi 
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alanları desteklemiştir. Daha sonraki yıllarda ise kültürel ajansların sayısı azaltılarak, 

bürokrasi ve yönetim harcamaları minimize edilmeye çalışılmıştır. Son yıllarda ise en 

azından İngiltere’deki merkezi hükümet politikası, önceliklerinin yerel ve bölgesel 

düzeyde izlenmesi amacıyla daha bütünleşik bir sistem öngörmüştür. Bu kapsamda 

Sanat Konseyi ve Bölgesel Sanat Kurulları tek çatı altında birleştirilerek bu alandaki tek 

söz sahibi kurum İngiliz Sanat Konseyi (Arts Council England-ACE) oluşturulmuştur 

(Compendium, 2019).  

Krallıkta devletin sanat konseyleri ile olan ilişkisi parasal alanla sınırlı 

tutulmuştur. Sanat konseyleri devletin sağlamış olduğu ödeneği kâr amacı gütmeyen 

kuruluşların sanatsal çalışmalarına kaynak sağlamak amacıyla kullanmaktadır (İmrak, 

2009:15). Milli Piyango gelirlerinin bir kısmı da yine kültür ve sanat işlerini 

desteklemek için verilmektedir. 

Tablo 29:Birleşik Krallığın Kültürden Sorumlu Kamu Yönetimi Organizasyonu 

Merkezi/Yerinden 

Yönetim 

Kültür Alanında Yetkili 

Merkezi Bakanlık 

Hükümetin 

Yerel 

Birimi 

Diğer 

Bakanlıklar 

Ulusal Kültürel 

Fon/Vakıflar 

Hükümetin 

Farklı 

Düzeylerde 

Temsili 

Merkezi ancak 

bölgesel yerinden 

yönetim eğilimi ve 

yerel devletin 

önemli rolü 

*Kültür, Medya ve Spor 

Birimi (İngiltere) 

*İskoç Turizm, Kültür ve 

Spor Bakanlığı 

*İskoç Yönetici Eğitimi 

Birimi 

*Galler Ulusal Meclisi 

*Kuzey İrlanda Kültür, 

Sanat ve Boş Zaman 

Birimi 

Güçlü yerel 

yönetimler 

Dış İşleri 

Bakanlığı  

*Sanat Konseyleri 

(Art Councils) 

*İngiliz Mirası 

*Tarihi İskoçya 

*Sivil Toplum 

Organları 

  

Kaynak: Klamer, A., Petrova, L., Mignosa, A., (2006). Financing The Arts and Culture 

in The European Union, http://www.europarl.europa.eu. 

Yukarıda Birleşik Krallığın kamu yönetimindeki kültür organizasyonunun özet 

bir tablosu yer almaktadır. Birleşik Krallıkta kültür, merkezi devlet tarafından da 

yürütülmekte ancak kültür faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde bölgesel yerinden 

http://www.europarl.europa.eu/
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yönetim ve yerel devletin hayati önemi bulunmaktadır. Kültür alanında yetkili organlar 

bölgelerde farklı birimlerde toplanmışlardır.  

Birleşik Krallık ’ta 2016 yılında yeniden yaratma, kültür ve din hizmetleri 

fonksiyonunun GSMH’ye oranı %0,6 iken, toplam harcamalar içindeki payı %1,5 

olmuş ve 12,6 milyar Sterlin harcama gerçekleşmiştir. Aynı yılda kültür hizmetlerinin 

GSMH’ye oranı %0,3 iken, toplam harcamalar içindeki payı %0,6 olmuş ve 5,2 milyar 

Sterlin harcama yapılmıştır (EUROSTAT, 2018). 

Grafik 8: Birleşik Krallığın 2013-2017 Yılları Arasında Kültür Harcamaları 

(Milyon Sterlin) 

 

Kaynak: Statista, 2019, https://www.statista.com/statistics/298899/united-kingdom-uk-

public-sector-expenditure-cultural-services/. 

Birleşik Krallığın 2013’ten 2017 yılına kadar kültür harcamaları yalnızca %4 

düzeyinde artarak 4,1 milyar Sterlin tutarında gerçekleşmiştir. Bu yıllarda merkezi 

devlet harcamaları ile yerel devlet harcamaları yarı yarıya gerçekleşmiştir. 2013 yılında 

merkezi devletin kültür harcamaları içindeki payı %50 iken yerel devletin payı %52’dir. 

2017 yılında da söz konusu oranlar merkezi devlet için %57, yerel devlet için ise %46 

oranında gerçekleşmiştir (EUROSTAT, 2019). 
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Birleşik Krallık 2014 yılında 24,2 milyar Dolar yaratıcı endüstri ihracat hacmi 

ile gelişmiş ülkeler arasında üçüncü sırada yer almış ve pazar payı %4,9 olarak 

gerçekleşmiştir. (UNCTAD, 2018: 424).  

Tablo 30: Birleşik Krallığın 2005-2014 Yıllarındaki Yaratıcı Endüstriler Ticaret 

Performansı  

İngiltere 
2005 (Milyon $) 2014 (Milyon $) 

İhracat İthalat Denge İhracat İthalat Denge 

Yaratıcı Endüstriler 17.912 26.405 -8.493 24.187 32.407 -8.219 

Kaynak: UNCTAD, 2018: 424. 

Birleşik Krallıkta 2005 yılında yaratıcı endüstri ihracat ve ithalatının en çok 

gerçekleştiği bölge sırasıyla %50 ve %48 ile Avrupa olmuştur. 2005 ve 2014 yıllarında 

yaratıcı endüstri ticaretinin en çok yapıldığı ülke ise Amerika Birleşik Devletleri’dir 

(UNCTAD, 2018: 425). 

Birleşik Krallıkta 2011 yılında kültür sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 924 

bin kişi iken bu sayının toplam nüfus içindeki payı %3,2 olmuştur. Bu rakam 2014 

yılında 1 milyon 62 bin kişiye yükselmiş ve toplam istihdam içindeki payı %3,5 olarak 

gerçekleşmiştir (EUROSTAT, 2016: 59). 2017 yılı itibarıyla kültür sektöründe istihdam 

edilen kişi sayısı 1 milyon 492 bin kişi olmuştur (Compendium, 2019). 

 

3.1.4. Fransa 

Fransa’nın kültürel politikalar tarihindeki devletin merkezi rolü dikkat 

çekmektedir. Cumhuriyetin kurulmasından uzun zaman önce, 1530’da College de 

France, 1634’te Academie Française kurulmuş, 1680’de Comedie Française açılmıştır. 

1793’te Louvre Sarayı müzeye dönüştürülmüş, sanatçılara yardım edilerek, sanatçıların 
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komisyon oluşturmaları sağlanmıştır. 19 uncu yüzyılda Güzel Sanatlar Sekretaryası, 

1959 yılında ise kültürel ilişkilere karar vermek üzere Kültür ve İletişim Bakanlığı 

kurulmuştur (Compendium, 2019). 

Tablo 31: Fransa’da Kültürden Sorumlu Kamu Yönetiminin Organizasyonu 

Merkezi/Yerinden 

Yönetim 

Kültür 

Alanında 

Yetkili 

Merkezi 

Bakanlık 

Hükümetin 

Yerel 

Birimi 

Diğer 

Bakanlıklar 

Ulusal Kültürel 

Fon/Vakıflar 

Hükümetin 

Farklı 

Düzeylerde 

Temsili 

Bölgesel 

eğilimlerle birlikte 

merkezi yapılanma 

ve büyüyen yerel 

devletin rolü  

Kültür ve 

İletişim 

Bakanlığı 

*Birimler 

*Belediyeler 

*Bölgeler 

*Gençlik, 

Eğitim ve 

Araştırma 

Bakanlığı 

*Dış İlişkiler 

Bakanlığı  

* Bölgesel Müzeler Edinme 

Fonları (FRAM) 

* Bölgesel Kütüphane Edinme 

Fonları (FRAB) 

* Çağdaş Sanatın Bölgesel 

Fonları (FRAC) 

Belediyeler 

arası iş 

birliği 

Kaynak: Klamer, A., Petrova, L., Mignosa, A., (2006). Financing The Arts and Culture 

in The European Union, http://www.europarl.europa.eu. 

Yukarıda yer alan tabloda görüleceği üzere Fransa’da kültür alanında merkezi ve 

yerel yönetimler birlikte hareket etmektedir. Kültür ve İletişim Bakanlığı kültürel 

faaliyetlerin yürütülmesinde yerelde bölgeler ve belediyeler, merkezde ise Gençlik, 

Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ve yurt dışı faaliyetlerde ise Dış İşleri Bakanlığı ile 

koordinasyon halindedir. Fransa’da FRAM, FRAB ve FRAC gibi ulusal kültürel fonlar 

bulunmaktadır. 

Fransa’da milli kütüphane, güzel sanatlar fakülteleri, kamu müzeleri, doğa tarihi 

müzeleri, konservatuarlar birer kamusal mal olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, tiyatrolar 

ve fikri mülkiyet hakları kanunlarla garanti altına alınmıştır (Gulmann, 2012: 9). 

1977’den bu yana, Kültür ve İletişim Bakanlığı, Bölgesel Kültür İşleri 

Müdürlükleri (DRAC) sayesinde her bölgede bulunmaktadır. DRAC Kültür ve İletişim 

Bakanlığı tarafından tanımlanan kültüre erişimi kolaylaştırmak, kültürel mirası 

korumak, yaratıcılığı teşvik etmek gibi işlerden sorumludur. DRAC devletin mali 

desteklerinin bölge idaresine tahsis edilmesi önerisinde bulunmaktadır. Bakanlığın özel 

http://www.europarl.europa.eu/
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sektörle ilgisi bulunan kamu arkeolojisi, müze, arşiv, kitap ve okuma, canlı performans, 

görsel sanatlar, sinema ve görsel-işitsel medya, mimarlık, kültürel eylem ve bölgelere 

ilişkin görevleri bulunmaktadır (Ministry of Culture in France, 2019).  

2016 yılında Fransa’da kültürün doğrudan ekonomik ağırlığı -bütün kültür 

branşları da değerlendirildiğinde- 44,5 milyar Avro ’dur. Kültürün toplam ekonomideki 

payı %2,2 oranında kalmıştır.  

Tablo 32: Fransa’da Kültürün Ekonomiye Etkisi 

Yıl 
Kültürün Ekonomideki Doğrudan 

Ağırlığı (Milyar Avro)  

Tüm Ekonomideki Payı 

(%) 

2013 44 2,3 

2014 44 2,3 

2015 43 2,2 

2016 44,5 2,2 

Toplam 175,5 2,3 

Kaynak: Ministry of Culture in France, 2019, Culture Statistics Collection, 

http://traduction.culture.gouv.fr/. 

Bu azalıştaki en önemli neden basım ve kitap branşlarını etkileyen yapısal 

krizdir. (2003’te basım ve kitap gelirleri GSMH’nin %0,6’sını oluştururken 2016’da 

%0,4 seviyelerine gerilemiştir) (Ministry of Culture in France, 2019).  

2018 yılında Fransa Kültür ve İletişim Bakanlığının bütçesi bir önceki yıla göre 

%0,7 oranında artış göstererek 3,6 milyar Avro olmuş ve genel bütçe içindeki payı %1,1 

oranına yükselmiştir. Bütçe içinde en fazla pay 2,9 milyar Avro ile kültür misyonunun 

altında yer alan programlara ayrılmıştır. Burada kültürel mirasa 897 milyon Avro, 

yaratıcılık programına 779 milyon Avro, bilgi aktarımı ve kültürün demokratikleşmesi 

programına 555 milyon Avro, personel masraflarına 711 milyon Avro kaynak tahsis 

edilmiştir. Kültürel araştırmaya 112 milyon Avro, medya, kitap ve kültür endüstrisine 

http://traduction.culture.gouv.fr/
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ise 555 milyon Avro kaynak ayrılmıştır. Kültür için yapılan vergi harcamaları ise bir 

önceki yıla göre %2,3 oranında artış göstererek 1,6 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir 

(Les chiffres cles 1, 2018:4). 

Fransa’da 2016 yılında; yeniden yaratma, kültür ve din hizmetleri 

fonksiyonunun GSMH’ye oranı %1,2 iken, toplam harcamalar içindeki payı %2,2 

olmuş ve 27,7 milyar Avro harcama yapılmıştır. Aynı yılda kültür hizmetlerinin 

GSMH’ye oranı %0,7 iken, toplam harcamalar içindeki payı %1,2 olmuş ve 15,2 milyar 

Avro harcama gerçekleşmiştir (EUROSTAT, 2018). 

Grafik 9: Fransa’da Kamunun 2016 Yılı Kültür Harcamaları (Milyon Avro) 

 

Kaynak: Compendium, 2016c: 82-84. 

https://www.culturalpolicies.net/down/france_112016.pdf. 

2016 yılında kültüre yapılan toplam devlet harcaması tutarı 13 milyar Avro’dur. 

(Kültür ve İletişim Bakanlığı, 3,4 milyar Avro; diğer bakanlıklar 3,7 milyar Avro; fonlar 

ve vergisel teşvikler 5,9 milyar Avro). Yerel yönetim harcamaları 7,6 milyar Avro, özel 

sektör harcamaları ise 30,3 milyar Avro’dur. Sonuç olarak 2016 yılında devlet, yerel 

yönetim ve özel sektörün toplam kültür harcamaları tutarı 51 milyar Avro olmuştur. 

Kültür ve İletişim Bakanlığının yapmış olduğu 3,4 milyar Avro’nun 2,8 milyar Euro’su 
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kültür ve kültür araştırmalarına, 561 milyon Avro’su ise medya, kitap ve kültür 

endüstrilerine aittir (Compendium, 2016c: 82-84).  

Tablo 33: Fransa’nın 2005-2014 Yıllarındaki Yaratıcı Endüstriler Ticaret 

Performansı  

Fransa 
2005 (Milyon $) 2014 (Milyon $) 

İhracat İthalat Denge İhracat İthalat Denge 

Yaratıcı Endüstriler 14.279 15.557 -3.278 21.439 25.052 -3.613 

Kaynak: UNCTAD, 2018:190. 

Fransa 2015 yılında 34,4 milyar Dolar yaratıcı mal ihracat hacmi ile gelişmiş 

ülkeler arasında üçüncü sırada yer almıştır. Yukarıda yer alan tabloda görüleceği üzere 

Fransa 2005 yılında 14,2 milyar Dolar olan yaratıcı endüstri ihracatını 2014 yılında 21,4 

milyar Dolara çıkarmıştır. Ancak yaratıcı endüstri ithalatının yüksek gerçekleşmesinden 

kaynaklı olarak Fransa her iki yılda da yaratıcı endüstri sektöründe dış ticaret açığı 

vermiştir (UNCTAD, 2018: 21, 190-191).  

Fransa’da 2005 yılında yaratıcı malların en çok ihracat ve ithalatının 

gerçekleştiği bölge sırasıyla %62 ve %60 ile Avrupa olmuştur. 2005 yılında yaratıcı 

malların en çok ihraç edildiği ülke 1,4 milyar Dolar ile Amerika iken, yaratıcı endüstri 

ithalatının en çok yapıldığı ülke 2,2 milyar Dolar ile İtalya olmuştur. 2014 yılında en 

çok ihracatın gerçekleştiği ülke 3,6 milyar Dolar ile İsviçre, en çok ithalatın yapıldığı 

ülke ise 3,3 milyar Dolar ile yine İtalya olmuştur.  

2013 yılında Fransızlar 37 milyon kişi ile Avrupa’nın en sık sinemaya giden 

vatandaşı olmuştur. Ayrıca, Fransa’da 2005 ve 2014 yıllarında tasarım en çok ticareti 

yapılan sektördür. İkinci en büyük alt sektör ise 2 milyar dolarlık ihracata sahip 

yayıncılık sektörüdür (UNCTAD, 2018: 190).  
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2011 yılında Fransa’da kültür sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 733 bin kişi 

iken toplam nüfus içindeki payı %2,8’dir. Bu rakam 2014 yılında 714 bin kişiye 

gerilemiş ve toplam istihdam içindeki payı değişmemiştir (EUROSTAT, 2016:59). 2015 

yılında toplam işgücünün %2,4’ünü oluşturan kültür sektöründe istihdam edilenlerin 

sayısı bir önceki yıla göre %13 oranında azalarak 620 bin kişi olmuştur. Bu kişilerin 

%18’i kitap ve yayın, %16’sı görsel sanatlar, %15’i görsel-işitsel kitle iletişim araçları 

sektöründe istihdam edilmiştir. 2017 yılı itibarıyla kültür sektöründe istihdam edilen 

kişi sayısı 939 bin kişi olmuştur (Compendium, 2019). 

 

3.1.5. İtalya 

İtalya’da kültürel konularla ilgili ilk yasa Parlamentoda 1902 ve 1909 yıllarında 

kabul edilmiş ve yasada sadece kültürel mirasın korunmasına odaklanılmıştır. İtalya 

kültürel sektörle ilgili ilk bakanlığın kurulduğu ülkelerden birisi olmuştur. İtalya’da 

kurulan Popüler Kültür Bakanlığı zamanla önemini yitirmiş ve savaştan sonraki 

dönemde de kaldırılmıştır. Diğer taraftan sonraki yıllarda İtalyan kültür yasası telif 

hakkına ilişkin konuları da düzenlemiş ve yasanın kapsamı genişletilmiştir. Kültürel 

miras, sanatsal ifade ve düşünce özgürlüğü, kültürel gelişimin artırılması 1947 yasasının 

kültürel amaçlarının anahtarı olarak ifade edilmiş ve bu alanlar devamlı surette takip 

edilmiştir.  

1970’lerde önemli kurumsal reformlar yapılmaya başlanmış ve aktif kültür 

politikaları bazı bölgeler (Lombardy, Toscana, Emilia Romagna) tarafından 

üstlenilmiştir. Belediyeler bu süreci takip etmiş ve 1970’lerin ortalarında bölgeler ve 

belediyelerin pek çok yerel yönetiminde geçici kültür departmanları oluşturulmuştur. 

Kültürel alanda daha fazla yerinden yönetim sürecinin yürütülmesi isteği olmasına 



115 

 

rağmen, bölgelere ve yerel otoritelere devlete ait bulunan kültürel miras ve sahne 

sanatları yetkilerinin dağıtımına izin verilmemiştir. 1975 yılında Kültürel Miras 

Bakanlığına, müzeler ve anıtlar, kütüphaneler, Eğitim Bakanlığından kültürel kurumlar, 

İçişleri Bakanlığından arşivler ve Başbakanlıktan kitap yayıncılığı alanlarına ilişkin 

sorumluluklar verilmiştir. 1998’de merkez-sol hükümeti, daha önce Turizm Bakanlığına 

emanet edilmiş olan sahne sanatları ve sinemanın sorumluluğunu üstlenmek üzere 

Kültürel Miras Bakanlığının kapsamını genişletmiştir. Sonraki yıllarda Bakanlık, 

Kültürel Miras ve Kültürel Faaliyetler Bakanlığı olarak teşkilatlanmış ve çoğu Avrupa 

ülkesininkiyle karşılaştırılabilir bir Kültür Bakanlığı statüsüne tam olarak eriştiğinde, 

2000 yılında, telif hakkıyla ilgili diğer sorumlulukları da üstlenmiştir. Böylelikle diğer 

ülkelerin tersine sadece televizyon, radyo, basın ve sanat eğitiminin desteklenmesi ve 

düzenlemesi, Bakanlığın erişemediği alanlar olarak kalmıştır. Son olarak 2013 yılından 

itibaren turizmin İtalyan ekonomisine olan katkısının anlaşılması üzerine, Kültürel 

Miras ve Kültürel Faaliyetler Bakanlığı turizm konusundaki sorumluluklarıyla daha da 

güçlenerek Kültürel Miras, Kültürel Faaliyetler ve Turizm Bakanlığı olarak yeniden 

teşkilatlandırılmıştır (Compendium, 2019).  

Tablo 34: İtalya’da Kültürden Sorumlu Kamu Yönetiminin Organizasyonu 

Merkezi/Yerinden 

Yönetim 

Kültür 

Alanında 

Yetkili 

Merkezi 

Bakanlık 

Hükümetin 

Yerel 

Birimi 

Diğer 

Bakanlıklar 

Ulusal Kültürel 

Fon/Vakıflar 

Hükümetin Farklı 

Düzeylerde 

Temsili 

Gelişen federal 

yaklaşım 

Kültürel Miras, 

Kültürel 

Faaliyetler ve 

Turizm 

Bakanlığı  

*Bölgeler 

*İller 

*Belediyeler 

*Dış İşleri 

Bakanlığı  

*İç İşleri 

Bakanlığı 

*Venedik Bienali 

*Fondo Unico per lo 

Spettacolo 

*Bakanlıklar arası 

Ekonomik 

Planlama Komitesi 

*Devlet-Bölgeler 

Konferansı 

Kaynak: Klamer, A., Petrova, L., Mignosa, A., (2006). Financing The Arts and Culture 

in The European Union, http://www.europarl.europa.eu. 

İtalya’da hükümetin dört düzeyde kültürel yönetim organizasyonu 

bulunmaktadır. Bunlar, devlet düzeyinde Kültürel Miras, Kültürel Faaliyetler ve Turizm 

http://www.europarl.europa.eu/
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Bakanlığı, Başbakanlık Ofisi ve üç ayrı bakanlık ile bölge, taşra ve belediyelerdeki 

kültürel birimlerdir.  

Şekil 3: İtalya’nın Dört Seviyede Kültürel Yönetiminin Kurumsal Yapısı 

 

 

 

Kaynak: Compendium, 2016d:7, https://www.culturalpolicies.net/down/italy_052016.pdf. 

Devlet 

Kültürel Miras, Kültürel 
Faaliyetler ve Turizm 

Bakanlığı 

Başbakanlık Ofisi 

Ekonomik Kalkınma 
Bakanlığı 

Uluslararası İşbirliği ve 
Dışilişkiler Bakanlığı 

Eğitim, Üniversite ve 
Araştırma Bakanlığı 

Bölgeler 
(20) 

Kültüre Yönelik Bölgesel 
Birimler  

Taşra (107) Kültüre Yönelik Taşradaki 
Birimler  

Belediyeler 
(8101) Kültüre Yönelik Belediyedeki 

Birimler  

https://www.culturalpolicies.net/down/italy_052016.pdf
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Merkezde Bakanlıklar ve Başbakanlık Ofisi ile taşra birimlerinin kültüre yönelik 

kamu harcamalarını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Buna göre 2001 yılında 

devletin yani merkezde yer alan birimlerin kültür harcamaları 2,5 milyar Avro iken bu 

rakam 2017 yılında %10 oranında azalışla 2,2 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. 

Merkezde meydana gelen düşüşün başlıca sebebi Kültürel Miras, Kültürel Faaliyetler ve 

Turizm Bakanlığının kültürel hizmetlerinde, Başbakanlık Ofisi ile Ekonomik Kalkınma 

Bakanlığında ise görsel-işitsel ve yayıncılık hizmetlerine sağlanan basın 

sübvansiyonlarında ortaya çıkan azalıştan kaynaklanmaktadır. Yerel yönetimlerin 2001 

yılındaki kültür harcamaları ise 3,6 milyar Avro iken 2017 yılında çok küçük bir 

değişiklik göstermiştir. İtalya’da kültür harcamalarının yarıdan fazlası bölgeler ve 

belediyelerin oluşturduğu yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 35: İtalya’da Kültüre Yönelik Kamu Harcamaları  

Milyon Avro % Milyon Avro % Milyon Avro % Milyon Avro % Milyon Avro %

Merkezi Devlet 2.476 41 1.903 35 2.733 42 1.785 32 2.221 38

Yerel Devlet 3.623 59 3.561 65 3.766 58 3.743 68 3.629 62

Toplam 6.099 100 5.464 100 6.499 100 5.528 100 5.850 100

2017
Hükümet Düzeyi

2001 2014 2015 2016

 

Kaynak: Compendium, 2016d: 69, https://www.culturalpolicies.net/down/italy_052016.pdf. 

Bakanlık belli sanat kuruluşlarına bazı ölçütler neticesinde fon sağlamaktadır. 

Birleşik Sahne Sanatları Fonu Bakanlık tarafından idare edilmekte ve her yılın sonunda 

Parlamentonun denetimine tabi olmaktadır. 1990’lı yılların ortalarından itibaren Ulusal 

Piyango gelirlerinin bir kısmı Fon’a aktarılarak pek çok sanat dalı desteklenmiştir 

(Çelik, 2012:155-156). 

2018 yılında İtalya’da Kültürel Miras, Kültürel Faaliyetler ve Turizm 

Bakanlığının bütçesi bir önceki yıla göre %15,2 oranında artış göstererek 2,4 milyar 

https://www.culturalpolicies.net/down/italy_052016.pdf
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Avro olmuş (Statista, 2019) ve Bakanlığın genel bütçe içindeki payı %0,7 olarak 

gerçekleşmiştir. Bütçe içinde en fazla pay 381 milyon Avro ile gösteri sanatlarına, 339 

milyon Avro ile müzelere, 251 milyon Avro ile sinemalara, 209 milyon Avro ile 

kültürel mirasın korunmasına, 144 milyon Avro ile kütüphaneler ve kültür 

endüstrilerine ayrılmıştır (Ministero Per I Beni E Le Attivita Culturali, 2018). 

İtalya’da 2016 yılında yeniden yaratma, kültür ve din hizmetleri fonksiyonunun 

GSMH’ye oranı %0,8 iken, toplam harcamalar içindeki payı %1,7 olmuş ve 14,3 milyar 

Avro harcama gerçekleşmiştir. Aynı yıl kültür hizmetlerinin GSMH’ye oranı %0,3 iken, 

toplam harcamalar içindeki payı %0,6 olmuş ve 5,2 milyar Avro harcama yapılmıştır 

(EUROSTAT, 2018).  

Tablo 36: İtalya’nın 2005-2014 Yıllarındaki Yaratıcı Endüstriler Ticaret 

Performansı  

İngiltere 
2005 (Milyon $) 2014 (Milyon $) 

İhracat İthalat Denge İhracat İthalat Denge 

Yaratıcı Endüstriler 20.239 9.146 11.093 30.512 12.201 18.311 

Kaynak: UNCTAD, 2018: 249. 

İtalya’da 2005 yılında yaratıcı endüstri ihracat ve ithalatının en çok gerçekleştiği 

bölge sırasıyla %61 ve %55 ile Avrupa olmuştur. 2005 yılında yaratıcı endüstri 

ihracatının en çok yapıldığı ülke 2,9 milyar Dolarlık ihracat hacmi ile Amerika’dır. 

İthalat ise 959 milyon Dolar ile Almanya ile yapılmıştır. 2014 yılında yaratıcı endüstri 

ihracatının en çok yapıldığı ülke 3,8 milyar Dolar ile İsviçre olmuş, ithalat ise 1,5 

milyar Dolar ile Fransa ile gerçekleştirilmiştir (UNCTAD, 2018: 425). 

İtalya’da kültür sektöründeki istihdamı inceleyecek olursak, 2011 yılında kültür 

sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 592 bin kişi iken bu sayının toplam nüfus içindeki 

payı %2,6 olmuştur. Bu rakam 2014 yılında 602 bin kişiye yükselmiş ve toplam 
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istihdam içindeki payı %2,7 olarak gerçekleşmiştir (EUROSTAT, 2016:59). 2017 yılı 

itibarıyla kültür sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 825 bin kişi olmuştur 

(Compendium, 2019). 

Değerlendirme 

İncelenen ülkelerin kültür politikaları üç farklı sistemle açıklanabilmektedir. 

Bunlardan ilki, yukarıdan aşağıya ve devlet odaklı olan sistem, ikincisi İngiliz sistemi 

ve üçüncüsü sanat konseyi sistemidir.  

Yukarıdan aşağıya ve devlet odaklı olan sistem Fransa gibi ülkelerde 

uygulanmaktadır. Bu sistemde bürokratlar ve politikacılar kamu fonlarının nasıl 

dağıtılacağına karar vermektedir.  

İngiliz sisteminde devlet, çeşitli projeler ve başvuru sahipleri arasında 

dağıtılmak üzere bakanlık dışı kamu kurumlarına fon tahsis etmektedir. Bakanlık dışı 

kamu organları, siyasi kontrolden bağımsız, devlet aygıtının parçası olmayan özerk 

kuruluşlardır. Kaynakların kullanımına karar verme özgürlüğüne sahip olmalarına 

rağmen, devlete karşı sorumludurlar. Sistemde kişilerin bireysel çıkarlarını düşünme 

ilkesi benimsenmiştir. Bu ilkenin amacı kültür politikalarını uygulamaya karar vermede 

devlet müdahalesini engellemektir. Devlet, kültürü ve kültürel mirası finanse etmekte 

ancak bunu devlet müdahalesini filtrelemek için hareket eden farklı kurum ve kuruluşlar 

aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Böyle bir sistem daha az lobicilik ve devlet 

müdahalesi tehlikesinin oluşmaması açısından avantaja sahip olmakla birlikte devletin 

kültürel politikaların yönünü belirleyememesi açısından dezavantajlıdır. 

Üçüncü sistemde ise, sanatsal kalite ve fonların nasıl dağıtılması gerektiği 

hakkında devlete tavsiyede bulunan bağımsız bir sanat konseyi bulunmaktadır. Bu 
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konseyin devlete danışma görevi bulunmakta, devlet ise nihai kararı vererek kamu 

kaynaklarını tahsis etmektedir (Klamer vd., 2016: 14). 

Ülkelerin kültür harcamalarının ağırlıklı olarak merkezde bakanlıklar ve ilgili 

kamu kurumları bünyesinde mi yoksa yerelde belediyeler veya bölgeler düzeyinde mi 

gerçekleştiği ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. İtalya’da yerel devlet 

(belediyeler) çok güçlü olup 
10

 toplam kültür harcamaları içerisinde yerel devletin payı 

%65 iken merkezi devletin payı yalnızca %35’tir. Almanya’da ise federasyonun kültür 

harcaması %14 gibi bir oranda kalırken belediyelerin %45, eyaletlerin ise %41 

düzeyindedir. Almanya’da kültür harcamalarında yerel yönetimin payı ağırlıktadır. 

Avusturya’da ise federasyon (%32), bölgeler (%38) ve belediyelerin (%30) kültür 

harcama oranları birbirine çok yakındır. Türkiye’de ise durum bahsedilen tüm 

ülkelerden farklılık arz etmektedir. Kültür harcamalarında merkezi yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin payı %73 gibi rekor düzeyde iken yerel yönetimler 

yalnızca %23 gibi harcama oranına sahiptir.  

Ülkeler itibarıyla kültür hizmetlerinin toplam harcamalar içindeki yeri 

karşılaştırıldığında kültüre en az harcama yapan ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir. 

2016 yılında Türkiye’de kültüre yapılan harcama tutarı toplam harcamanın yalnızca 

%0,48’lik (2,8 milyar TL) kısmını oluşturmaktadır. Bu oran Fransa’da %1,2 (15,2 

milyar Avro), Almanya’da %0,8 (11,7 milyar Avro), İngiltere’de (5,2 milyar Sterlin), 

İtalya’da %0,6 (5,2 milyar Avro) ve Avusturya’da %1’lik (1,8 milyar Avro) paya 

sahiptir.  

Kültüre yapılan harcamalar ve kültüre yönelik devlet organizasyonunda 

farklılıklar bulunmasına rağmen ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde uygulanan kültür 

politikalarının belirli politikalar temelinde buluştukları görülmektedir. Kültürel miras ve 

                                                 
10

 Söz konusu karşılaştırma 2014 yılı verileri dikkate alınarak yapılmıştır. 
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müzeler, gösteri sanatları, kütüphane, edebiyat, radyo ve TV yayınları ve sanat eğitimi 

ülkelerde öncelikli uygulanan politika alanları olarak belirlenmiştir. Ülkemizde ise bu 

ülkelerden farklı olarak el sanatları ve geleneksel sanatların yaşatılması için gerekli 

desteğin verilmesi politika hedefi olarak tespit edilmiştir. Aslında bu alanlar aynı 

zamanda yurtdışına ihracı en çok yapılan iki önemli alan olarak yerini korumaktadır.  
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SONUÇ 

Kültür kavramı farklı disiplinler içinde ele alınmış ve kültürün pek çok tanımı 

yapılmıştır. Yapılan tanımlamalarda kültür; medeniyet, gelenek, alışkanlık, zanaat ve 

sanatla ilişkilendirilmekte aynı zamanda sosyal bir hak olarak görülmektedir. Ayrıca kültür 

kuşaktan kuşağa miras, ilkeler, yaşam biçimi, düşünceler ve değerler olarak 

açıklanmaktadır.  

Kültürün disiplinler arası bir kavram olmasıyla birlikte kamu malları teorisi ışığında 

ele alınması ne tür bir mal olduğunun tespiti açısından önem arz etmektedir. Söz konusu 

teori ışığında kültürel mal ve hizmetlerin bazılarının tam kamusal mal ve hizmet, ancak 

çoğunun erdemli mal ve hizmet özelliği taşıdığı görülmektedir. Kültürel ve sanatsal 

faaliyetler toplumda yaratıcı düşünme gelişimine, eleştirel değerlendirme kapasitesinin 

ilerlemesine ve estetik standartların oluşmasına önemli bir katkı sağlayarak bireyleri pozitif 

yönde etkilemekte, ulusal kimlik duygusunun korunmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda 

kültürün, gelecek nesillere bırakılması amacıyla muhafazası önem teşkil etmektedir.  

Kültürel hayata erişim ve katılım sağlama bütün toplumlarda bireylerin temel 

ihtiyaçlarından birisi olarak görülmüş ve devletler bu hakkın bireyler tarafından tam olarak 

kullanılabilmesi için gerekli çevreyi oluşturmakla yükümlü kılınmıştır. Bununla birlikte 

devletler farklı dönemlerde farklı devlet yönetimi anlayışına sahip olmuşlardır.  

18 inci yüzyılın sonları ile 1929 yılı arasında hâkim olan liberal devlet modeli 

anlayışında birinci kuşak insan hakları olarak bilinen yaşama, özgürlük, mülkiyet hakları 

gibi bireysel hak ve özgürlükleri koruma, devletin varlık nedeni olarak görülmüştür. Bu 

anlayışa göre devlet ancak bireylerin kültürel haklara erişimini sağlamak ve korumak 
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amacıyla gerekli ortamı oluşturmalıdır. Bu anlayışta, devletin kültürel mal ve hizmetlerin 

üretilmesine yönelik bir eylemde bulunmaması ve bu görevi piyasa mekanizmasına 

bırakması gerektiği savunulmuştur. Kültürel ürünlerin metaya dönüştürülerek piyasada 

ticaretinin yapılması liberal devlet anlayışının hâkim olduğu bu dönemde başlamıştır.  

1929 bunalımı ve savaş sonrası yaşanan ekonomik durgunluk, devletin ekonomiye 

daha çok müdahale etmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde liberal devlet 

anlayışından müdahaleci devlet anlayışına geçilmiştir. Devletlerin halkın refahını artırmada 

önemli bir rolü olduğunu savunan sosyal devlet anlayışında kültürel ürün ve hizmetlerin 

sunumu kamusal mal kapsamında değerlendirilmekte ve finansmanının kamu kaynaklarıyla 

sağlanması gerektiği ileri sürülmektedir. Sosyal devlet savunucuları, kültürel ürün ve 

hizmetlerin finansmanının tamamen kamu kaynaklarıyla olmasa da yoğunlukla devlet 

tarafından karşılanması gerektiğini, kültürel ürün ve hizmetlerin tüketilmesi sonucu ortaya 

çıkan pozitif dışsallıkların kültürün kamu finansmanı için güçlü bir gerekçe teşkil ettiğini 

belirtmektedirler.  

1970’li yıllara kadar devletin toplumsal ve ekonomik hayata müdahalede bulunması 

kamu harcamalarının sürekli olarak artmasına, gelirlerin ise uygulanan sosyal politikalar 

neticesinde harcamaları karşılamamasına neden olmuştur. Ortaya çıkan bu durum devletin 

üstlendiği fonksiyonları yerine getirememesine yol açmıştır. Neoliberal devlet anlayışında 

özel mülkiyet hakları, serbest piyasalar ve ticaret ön planda tutulmakta ve devletin 

görevinin bu pratiklere uygun kurumsal çerçeveyi oluşturmak olduğu ileri sürülmektedir. 

Neoliberalizm özünde tüm varlıkların piyasalaşmasını savunurken aslında her şeyin meta 

olduğunu ve metalaştığını savunmaktadır. Neoliberal devlet anlayışına göre devletin 

sunduğu eğitim, sağlık, kültür gibi alanların piyasaya açılması gerekmektedir. Bu 
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yaklaşımda hâkim görüş, devletin üretimde bulunduğu veya katkı sağladığı kültürel ürün ve 

hizmet sunumunun devletin yerine getirmesi gereken görev kapsamından çıkarılarak bir 

meta olarak piyasa sistemine bırakılması ve devlet üzerinde oluşan mali yükün 

azaltılmasının sağlanmasıdır.  

Kapitalizmin özellikle son evresinde kültür ile ekonominin birbirinden bir farkı 

kalmamıştır. Bu dönemde kültür meta haline gelirken, ekonomi de simgesel yatırım süreci 

halini almıştır. Kentleşme, refah seviyesinin yükselmesi, okuryazarlığın artması gibi 

toplumsal ilişkilerde yaşanan değişim, kültürel ihtiyaçlar gibi yeni türden ihtiyaçların 

ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bunun bir sonucu olarak, kültürel ürünler piyasada 

satılması için üretilmeye ve kültürel ürünler alınıp satılan bir meta haline gelmeye 

başlamıştır. Bu doğrultuda kültür ekonomisi kavramı ortaya çıkmış ve bu kavram çok 

sayıda ülkede kültür politikasının oluşumunda giderek önemli ve dikkat çekici bir unsur 

olmuştur. Kültürel sektörün ekonomik tarafını şekillendirmede belirlenen kültür politikaları 

temel rol oynamış, söz konusu politikaların devlet yapısı altında uygulanması yasal 

düzenlemeler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’de devlet yapısı altında kültür politikasının esas uygulayıcısı Kültür ve 

Turizm Bakanlığıdır. Bakanlık yıllar itibarıyla teşkilat yapısında sürekli olarak değişiklikler 

yaşamış kısa dönemler içerisinde kapatılmış, tekrar açılmış veya başka bakanlıklarla 

birleştirilmiştir. Bu durum ise politikaların izlenme ve uygulanma aşamalarına yansımıştır. 

Hali hazırda bakanlık son altı yılda altı bakan değişikliği yaşamış ve her bir bakanın 

politika önceliği bir öncekine göre farklılık arz etmiştir. Beş yıllık dönemler itibarıyla 

hazırlanan kalkınma planlarında yer alan politikalarda değişiklik olmamakla birlikte 

politikanın uygulama aşamasında harcama alanları sürekli olarak farklılık göstermiştir.  
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Çalışmada belirlenen kültür politikalarının başarılı olup olmadığının tespiti 

politikalarda bulunan belirli veriler ele alınarak incelenmiştir. Sanatın ülke geneline 

yaygınlaştırılması politikası kapsamında incelenen veriler doğrultusunda 2017 yılında 81 

milyon olan nüfusun yalnızca 7 milyonunun tiyatroya ve 281 bininin opera-baleye gittiği 

tespit edilmiştir. Bu durum ülkemizde sahne sanatları için politika hedefi olarak belirlenen 

hedefin yeteri kadar amacına ulaşmadığını göstermektedir. Sahne sanatlarında öngörülen 

hedefe ulaşılamamış olmasına rağmen kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere 

aktarılması politikası artan oranlı bir şekilde aşama kaydetmiş, okuma kültürünün 

yaygınlaştırılması amacı ise olumlu gelişme göstermiştir. Diğer taraftan kalkınma 

planlarında yer alan kültürel ve sanatsal faaliyetlere iştirakin günlük hayatın içerisinde daha 

fazla yer almasının sağlanması politikasının gerçekleşme durumu toplam nüfusun ortalama 

%3,2’si gibi çok düşük bir düzeyde kalmıştır. 

Birçok ülkede kültür politikasının amaçlarının örneğin sanat ve mirasa ilgiyi teşvik 

etmek veya gençlerin ve dezavantajlı kişilerin kültürel deneyimlere katılmalarını sağlamak 

gibi oldukça geniş bir perspektif çerçevesinde belirlendiği görülmüştür. Kültür 

ekonomistleri devletleri, politika yapımlarında daha açık olmaları konusunda teşvik etmeye 

çalışmış, özellikle devletlerin kültür politikalarını değerlendirmek için kullanılabilecek 

istatistiklerin üretilmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması konusunda 

önerilerde bulunmuştur.  

Devletler kültür politikalarını uygulamak için kamu gelirleri ile kamu giderleri 

olmak üzere iki önemli kamu maliyesi aracına ihtiyaç duymaktadır. Kamu gelirleri 

kısmında devlet; gelirler, mal ve hizmetler, mülkiyet ve karlar üzerindeki vergileri 

kaldırabilmekte, belirli durumlar için daha düşük veya sıfır vergi oranları uygulayarak 
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sektöre ayrıcalık tanıyabilmekte veya kültürle ilgili olarak sponsorlara vergi kolaylığı 

sağlayabilmektedir. Bu doğrultuda vergiler, kamu giderlerinin karşılanabilmesi için gerekli 

mali kaynağın temin edilmesinde kullanılan bir araç olmasının yanı sıra mali amaç dışı 

olarak belirlenen kültürel amaçları gerçekleştirmek için de kullanılabilmektedir. Kamu 

gideri kısmında ise özel sektöre ait kültürel organizasyonlara doğrudan kaynak transferi 

yaparak sektörü destekleyebilmekte veya doğrudan sanatsal ve kültürel miras 

organizasyonlarını kamu eliyle yerine getirebilmektedir. Bunların tümü, bazıları yalnızca 

merkezi devletler tarafından, bazıları ise bölgesel ya da yerel yönetimler tarafından 

uygulanabilen ekonomik önlemlerdir. 

Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin hâkim olduğu devletlerde kültüre yönelik 

yetki, görev ve sorumluluklar bakanlıklara ait iken, federal devlet yapısının hâkim olduğu 

ülkelerde daha çok yerel yönetimlerdedir. Almanya ve İtalya’da kültüre yönelik faaliyetler 

yerel yönetimler tarafından ağırlıklı olarak gerçekleştirilmektedir. Avusturya’da kültürel 

faaliyetler merkezi ve yerel yönetimde eşit bir dağılımda yürütülmektedir. Birleşik 

Krallıkta ise devlet sanat konseylerine yardım etmekte ve merkezi devlet harcamaları yerel 

yönetimlere göre biraz daha yüksek gerçekleşmektedir. Türkiye’de bahsi geçen hiçbir 

ülkeye benzemeyen bir durum söz konusudur. Kültüre yönelik faaliyetlerde sorumluluk 

%73 oranında merkezi yönetimde iken %27 oranında yerel yönetimlere aittir. Türkiye’de 

yerel yönetimlerin kültür harcamalarının diğer ülkelerin yerel yönetimlerinde gerçekleşen 

harcamalara göre düşük bir seviyede kaldığı görülmektedir. Bu kapsamda kültürün 

yerelleşmesi teşvik edilerek ülke geneline yaygınlaştırılması sağlanmalı, yerel yönetimlere 

kültür alanında daha geniş sorumluluklar verilmelidir. Devletin kültür politikalarını 

belirleyici, yönlendirici rolünün devam etmesi gerektiği ancak uygulayıcı rolünün yerel 

yönetimlerle paylaşılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.  



127 

 

Kültürel faaliyetlerin yürütülmesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin ağırlığı fazla olmakla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi 

incelendiğinde devletin kültüre gelişmiş ülkelerdeki kadar kaynak ayırmadığı 

görülmektedir. Bakanlık bütçesindeki ödenekler dikkate alındığında bu durum teyit 

edilmektedir. 2018 yılında Bakanlığa genel bütçenin ancak %0.52’si oranında kaynak 

ayrıldığı, Avrupa ülkelerinde ise aynı yılda bu oranın Fransa’da %1,1, İtalya’da %0,7 

düzeyinde olduğu görülmektedir. Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse ülkemizde 2018 

yılında Bakanlığa 3,9 milyar TL kaynak tahsis edilirken bu rakam Fransa’da 3,6 milyar 

Avro (yaklaşık 21,6 milyar TL
11

- ülkemizde ayrılan kaynaktan 5,5 kat fazla), İtalya’da 2,4 

milyar Avro (yaklaşık 14,4 milyar TL- ülkemizde ayrılan kaynaktan 3,7 kat fazla) olarak 

gerçekleşmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesinin Anayasa, kanunlar ve kalkınma 

planlarında belirlenen görev, sorumluluk, politika ve hedefleri yerine getirmede yetersiz 

olduğu görülmektedir.  

Bakanlığın görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi için ayrılan kamu kaynağının 

yetersizliğine rağmen eldeki kaynaklarla kültüre yönelik etkin destek mekanizmaları 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda kültür ekonomisinin meydana getirdiği pozitif 

dışsallık göz önünde bulundurulduğunda yayım ve film yapımcılığı milli kültür 

sermayesinin ortaya çıkmasının önemli etkenleri arasında yer almakta ve bundan dolayı da 

Bakanlık tarafından destek sağlanmaktadır. Bu doğrultuda sinema filmleri ve sinema 

sektörüne, sinema alanındaki etkinliklere ayrılan kaynaklar yıllar itibarıyla artış 

göstermiştir. En son yapılan mevzuat değişikliği ile verilen desteklerin tamamı karşılıksız 

hale çevrilmiş dizi filmlerin de kapsama alınmasıyla destek sağlanacak alan genişlemiştir.  

                                                 
11

  Merkez Bankasının 27.2.2019 tarihli döviz kuru 1€= 6,0141 TL, https://www.tcmb.gov.tr/ 

https://www.tcmb.gov.tr/
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Devletin kamu gideri tarafında kültüre yönelik sağladığı teşviklerin yanı sıra 

vazgeçtiği vergi gelirleri ile de oluşturduğu destek mekanizmaları bulunmaktadır. 

Bireylerin ve toplum eylemlerinin vergi yükünün azaltılması ile devlet; ekonomik, sosyal 

ve kültürel alanlarda çeşitli sonuçlar elde etmeyi istemektedir. Devlet, mali amaç dışı 

vergilendirme normlarını kullanarak sanat eserlerinin gelecek nesillere aktarılmasını, 

kültürel ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve korunmasını 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda devlet, söz konusu amaçları gerçekleştirmeyi somutlaştıran 

vergi harcamalarına ilişkin özendirici düzenlemelere vergi kanunlarında yer vermiştir. Bu 

kapsamda 2017 yılı itibarıyla Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor sektörüne sağlanan 

vergi harcaması 158,8 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir. Ancak, söz konusu tutar tüm 

sektörler için yapılan vergi harcamasının yalnızca %0,12’sine denk gelmektedir. Ayrıca, 

spor sektörünün hesaplamadan çıkarılması durumunda oran daha da düşmektedir. Bu 

bağlamda, kültür politikası olarak belirlenen hedef ve önceliklerin gerçekleştirilmesi için 

kültür sektörüne sağlanan vergi muafiyet ve istisnalarının kapsamının genişletilerek 

kültürel ürünler üzerinden alınan vergi oranlarının düşürülmesi veya kaldırılması 

sağlanmalıdır. Diğer taraftan, kültüre ilişkin vergi muafiyet ve istisnaları, sponsorluk 

harcamaları ile bağış ve yardımlar için vergi teşvikleri sağlanmakla birlikte vergi 

harcamalarının gerçekleşme rakamlarına ulaşılmakta güçlük bulunmaktadır. Raporlarda 

vergi harcama rakamları genel olarak tek yıl gerçekleşme diğer yıllar tahmin şeklinde 

verilmiştir. Dolayısıyla kamu maliyesinin iki önemli aracı olan kamu gideri ve kamu 

gelirinin kültür politikalarının yürütülebilmesi amacıyla daha etkin bir şekilde kullanılması 

gerektiği değerlendirilmektedir. 

Kültürel ürün ve hizmetlerin ticaretinin yapılması sonucunda ihracatı artırması, 

istihdam yaratması, ekonomiye gelir kazandırması ülke genelinde kazanımlara yol açarak 
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kültürün ekonomik boyutunu oluşturmaktadır. Türkiye’de kültürün ekonomik yönü ile 

değerlendirilmesi özellikle son yıllarda önem kazanmış ve konuyla ilgili olarak istatistiki 

veriler yayınlanmaya başlamıştır. TÜİK tarafından 2014 yılından itibaren kültüre yönelik 

merkez ve yerel devlet toplamından oluşan genel devlet harcamaları ile hane halkı, dernek 

ve vakıfların harcamalarından oluşan özel harcamalar yayınlanmaktadır. Genel devlet 

kültür harcamalarında en yüksek pay mimarlık alanında, hane halkının en yüksek kültür 

harcaması ise televizyon ve TV yayın masraflarında gerçekleşmiştir.  

Ülke içinde gerçekleştirilen kültür harcamalarının oluşturduğu ekonomik kazanım 

dışında, kültürel ürün ve hizmetlerin dünya ticareti yapılarak ülkeye döviz 

kazandırılmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında kültürel mal ihracatı 2014 yılına göre %51 

oranında artarak 24,6 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve bu tutarın gerçekleşmesinde en 

büyük pay el sanatlarına ait olmuştur. 2017 yılında kültürel mal ithalatı ise 2014 yılına göre 

%37 oranında artarak 18,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

Kültür sektörünün oluşturduğu bir diğer katkı istihdam üzerinde gerçekleşmektedir. 

Kültürel ürün ve hizmetlerin üretim sürecine dahil edilmesi istihdam olanakları oluşturarak 

ülke ekonomisine pozitif katkıda bulunmaktadır. 2017 yılında AB’nde yer alan 28 ülkenin 

nüfusunun %3,9’u yani 8,6 milyonu kültür sektöründe istihdam edilmiştir. Türkiye’de bu 

rakam toplam nüfusun %2,3’üne tekabül ederek 645 bin kişi olmuştur. 2014 yılı verileri 

incelendiğinde Fransa’da toplam nüfusun %2,8’i, Almanya’da %3,2’si, Birleşik Krallıkta 

%3,5’i, İtalya’da %2,7’si, Avusturya’da %3,1’i kültür sektöründe istihdam edilmiştir. 

Ülkemizde diğer ülkelerle kıyaslandığında toplam nüfus içerisinde yer alan genç nüfus 

daha yüksek olmasına rağmen kültürel istihdamdaki gençlerin sayısı daha düşük bir 
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seviyede gerçekleşmiştir. Bu kapsamda kültür sektöründe gençler için istihdam olanakları 

artırılarak, gerekli teşvik politikaları oluşturulmalıdır. 

Kültür ekonomisi son yıllarda dönüşerek 12 endüstriden oluşan yaratıcı endüstri 

sektörünü meydana getirmiştir. Yaratıcı endüstriler 1990’ların başlarında ülkelerin kültür 

politikalarında yerini almış ve 2000 yılında da tüm dünyada eş anlı olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Kültür ekonomisini farklı bir zemine taşıyan yaratıcı endüstri ticareti ile 

ülkeler ekonomilerine ciddi miktarda gelir yaratmaya başlamışlardır. 2002 yılında yaratıcı 

endüstri mallarının dünya çapındaki ihracat rakamı 208 milyar Dolar iken 12 yıllık 

periyotta yaklaşık 2,5 kat artış göstererek 2014 yılında 580 milyar Doları bulmuştur. 

Fransa’nın bu ticaretteki payı %3,7, Almanya’nın %1,5, Birleşik Krallığın %4,1, İtalya’nın 

%5,2, Avusturya’nın %0,9, Türkiye’nin ise %1,7 olmuştur. Diğer ülkelerle kıyaslandığında 

Türkiye Avusturya hariç diğer ülkelerin gerisinde kalmıştır. Bununla birlikte, aynı yıl 

Türkiye yaratıcı ürün ticareti kapsamında 5,6 milyar Dolar ticaret fazlası vermiş ve öncü 

sektör el sanatı ürünleri olmuştur. Ayrıca, Türkiye Dünya çapındaki gelişmekte olan ülke 

sıralamasında ihracatçı 10 ülke arasında 6 ncı sırada yer almıştır. Dolayısıyla, yaratıcı 

ticaretin ülke ekonomisine sağlamış olduğu katkı göz ardı edilmemeli ve devlet tarafından 

yaratıcı ticaret performansını artırmaya yönelik teşvik edici istihdam ve vergi uygulamaları 

hayata geçirilmelidir. 

Sonuç olarak, kültürel alanların ülke ekonomisine katkısının oluşturulmasında 

devletin önemli bir rolü olduğu görülmektedir. Kültürün ülke geneline yaygınlaştırılmasını 

sağlayacak politikaların uygulama ayağının sağlamlaştırılması, yerel yönetimlerin kültüre 

yönelik faaliyetlerin yürütülmesinde daha etkin kılınması, devletin yönlendirici 

vergilendirme yöntemi ile bireylerin ve topluluk eylemlerinin kültürel ürün ve hizmetlerin 
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tüketimini daha fazla özendirmesi, yaygınlaştırması, geliştirmesi, koruması ve teşvik etmesi 

gerektiği değerlendirilmektedir. Kültürel ürün ve hizmetlerin erdemli mal ve hizmet 

özelliğine sahip olması ve ülkenin beşerî sermayesine sağlamış olduğu faydalar dolayısıyla 

kültüre ilişkin faaliyetlerin eğitim sistemine derç edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu 

kapsamda devlet; kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması, yaratıcı fikirlerin 

yayılması, kültürel sermaye birikiminin çoğalması ve kültürel zevklerin geliştirilmesi için 

kültürel eğitimi teşvik etmeli ve çocuklar için kültür yatırımı yapmalıdır. Bu bağlamda 

eğitim sisteminde kültür bilincinin oluşturulmasına yönelik dersler konulmalı ve 

öğrencilerin yılda belirli aralıklarla müzeye, tiyatro oyununa, konsere veya operaya gitmesi 

için gerekli destek mekanizmaları oluşturulmalıdır. 
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ÖZET 

 

Kamu maliyesinin öncelikli konusu kamu harcamalarının yani toplumsal 

ihtiyaçların karşılanmasıdır. Toplumsal ihtiyaçların giderilmesi amacıyla devletin 

görevlerinin neler olduğu çeşitli dönemlerde ele alınmış ve devletin fonksiyonları dönemin 

ekonomik ve sosyal koşullarına göre değişiklik arz etmiştir. Kültüre yönelik farklı devlet 

yaklaşımları dikkate alındığında; liberal ve neoliberal devlet anlayışında devletin bireylerin 

kültürel haklara erişimini sağlamak ve kültürel hakları korumak amacıyla gerekli ortamı 

oluşturma görevi olduğu savunulmaktadır. Bu anlayış, kültürel mal ve hizmetlerin 

üretiminin piyasa mekanizmasına bırakılması gerektiğini ileri sürmektedir. Sosyal devlet 

anlayışı ise, kültürün sunumunu kamusal mal kapsamında değerlendirmektedir. Bu anlayışa 

göre, kültürel ürün ve hizmetlerin finansmanı kamu kaynaklarıyla sağlanmalı ve üretiminde 

devlet müdahalesi bulunmalıdır.  

Kültüre devlet müdahalesinin en önemli gerekçesi bu tür mal ve hizmetlerin 

tüketiminin pozitif dışsallık oluşturmasıdır. Bu pozitif dışsal faydalar, kültürel mirasın 

gelecek nesillere geçişine yardımcı olmakta, kültürel sermaye birikiminin çoğalmasını 

sağlamakta ve yaratıcı fikirlerin yayılmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, bu ürün ve 

hizmetler devlet desteğini almadıklarında piyasada optimum miktarda sunulamayacağı için 

toplam sosyal yararın azalmasına neden olacaktır. 

Kültüre ilişkin kamu harcamaları kurumsal devlet yapısı altında Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ile bağlı kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak çalışmada 

Bakanlığın genel bütçe içindeki payının anayasa, kanunlar ve kalkınma planlarında 

belirlenen kültür politikalarını gerçekleştirmede yetersiz kaldığı görülmektedir. Ayrıca, 
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kültüre yapılan harcamalar ve kültüre yönelik devlet organizasyonunda farklılıklar 

bulunmasına rağmen Türkiye ve Avrupa ülkelerinde uygulanan kültür politikalarının belirli 

özellikler temelinde ortak noktada buluştukları gözlemlenmektedir. 

Çalışmada kültürün ekonomik alanda ülkelere getiri sağladığı, istihdam yarattığı 

tespit edilmektedir. Bunun bir sonucu olarak ülkelerin kültür ekonomilerine artan bir 

şekilde önem verdiği ve kültür ekonomilerinin yaratıcı endüstrilere doğru evrildiği 

anlatılmaktadır. Bununla birlikte çalışmada incelenen ülkelerde yönetim biçimi ne olursa 

olsun devletin kültür alanını desteklemeye devam ettiği görülmektedir. 
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ABSTRACT 

 

The priority issue of public finance is the satisfaction of public expenditures and so 

social needs. In order to meet the social needs, the functions of the state have been 

discussed in different periods of time and they have changed according to the economic and 

social conditions of the related period. Considering the different state approaches towards 

culture; in the liberal and neoliberal state, it is argued that the state has a duty to create the 

necessary environment for the purpose of ensuring the access to and protecting the cultural 

rights of individuals. This understanding suggests that the production of cultural goods and 

services should be left to the market mechanism. The concept of social state evaluates the 

presentation of culture within the scope of public goods. According to this understanding, 

the financing of cultural products and services should be provided by public resources and 

there should be state intervention in their production. 

The most important reason for the state intervention in culture is that the 

consumption of such goods and services creates a positive externality. These positive 

external benefits help to the transition of cultural heritage to future generations, provide to 

increase the accumulation of cultural capital and to contribute to the dissemination of 

creative ideas. In addition, these products and services will cause a reduction in total social 

benefit as they will not be submitted in the market optimally when they do not receive 

government support. 

The public expenditures related to culture are carried out by the Ministry of Culture 

and Tourism and its affiliates under the institutional state structure. However, in the study it 

is seen that the share of the Ministry budget within the general budget is not sufficient to 

realize the cultural policies which are determined in the constitution, related laws and 
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development plans. Although there are differences in the spending and government 

organization on culture, it is observed that cultural policies which are implemented by 

Turkey and the European countries have common features in spesific respects. 

In this study it is identified that culture provides economic returns to the countries 

and creates jobs. As a result it’s explanied that the countries give increasing importance to 

the cultural economies and they evolve towards creative industries. Also in the study, it is 

seen that the state continues to support the cultural area regardless of the form of 

government in the countries. 
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