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UHPAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
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Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak
kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik
kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir
kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve
üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu
peşinen kabul etmiştir.

2

Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar)
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin
web sayfasında www. uhpadergisi.com adresinden edinilebilir.

3

Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.

4

Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite
belgeleriyle ve (2015/04298 / 2015-GE-18945) Marka patent ile güvence altına alınmıştır.
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır.

5

Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-4764/ Online: 2148-5666
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir.

6

Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Sağlık Pazarlaması ve Uygulamaları, UHPAD
“Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi”, Sayı: 5, Cilt: 3, ss.1-2
şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet
IV

kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta
kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur.
7

Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

8

Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır.

9

Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde yayınlara yer verilmektedir.

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir.
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar.
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder.
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SEKTÖR YAŞAM EĞRİSİ BAĞLAMINDA RADYO MECRASININ
EKONOMİK GELİŞİMİ (1)
THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF RADIO INDUSTRY IN THE
CONTEXS OF INDUSTRY LIFE CYCLE
Mihalis KUYUCU
İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye
ORCID ID: 0000-0002-1931-6844

Öz:2017 yılında doksanıncı yaşını kutlayan radyo mecrası
özellikle yeni iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerden
dolayı ekonomik anlamda bir küçülme yaşamıştır. Doksanlı
yıllarda özel sermayeli radyo kanallarının faaliyete geçmesiyle reklam pastasından aldığı payda ciddi bir artış yaşayan mecra bu payını iki binli yıllardan sonra kaybetmeye başlamıştır.
2017 yılına geldiğimizde radyo mecrasının reklam harcamalarından aldığı pay yüzde iki seviyelerine kadar gerilemiş ve
mecra doksanlı yıllara göre yüzde yüzlük bir küçülme yaşamıştır. Bu çalışma Türkiye’de radyo mecrasının ekonomik
yapısının yaşadığı değişim, sektör yaşam eğrisi modeline göre
analiz etmeyi amaçlamıştır. Bu araştırma Türkiye’nin radyo
reklam harcamaları ile elde edilen ikincil verilerin derlenmesi,
incelenmesi ve analiz edilmesi temelinde gerçekleştirilmiştir.
İkincil veriler sektörle ilgilenen resmi ve özel kuruluşların hazırladığı rapor – analiz ve araştırmalardan derlenmiştir. Radyo
mecrasının reklam harcamalarından aldığı payın düşmesi ve
mecranın diğer mecralara göre küçülmesi çalışmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Araştırmada yanıtı aranan soru: ‘Radyo
mecrasının sektörel büyüme oranındaki değişim zamana göre
nasıl bir seyir izlemiştir?” Bu kapsamda çalışmanın birinci
bölümünde Türkiye’de radyo yayıncılığının tarihi ile ilgili
araştırma yapılmış, ikinci bölümde ise işletmecilikte sektör
yaşam eğrisi ile ilgili kavramsal bir inceleme yapılarak sektör
yaşam eğri modelleri ile ilgili literatür araştırması yapılmıştır.
Çalışmanın uygulama bölümünde ise radyo mecrasının 1980
yılından 2017 yılına kadar reklam harcamalarından aldığı pay
araştırılmış ve bunun ışığında radyo mecrasının sektör yaşam
eğrisi modeline göre geçirdiği evreler ve günümüzdeki durumu incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda radyo mecrasının
sektör yaşam eğrisi modeline göre özellikle 90larda bir büyüme ve olgunluk döneminde olduğu iki binli yıllarda düşüşe
geçtiği ve bu düşüşün iki bin onlu yıllarda stabil bir biçimde
kaldığı ortaya çıkmıştır.

Abstract: Radio medium celebrating its 90. Anniversary in
2017 experienced an economic shrinkage especially because
of developments happened in new communication technologies. The medium which had a serious increase in its share of
advertisement cake by means of operations of private-capital
radio channels in 90’s, started to lose that share as of beginning
of new millennia. When it comes to 2017, share of radio medium from advertisement expenditures decreased to %2 and
it experienced a shrinkage by %100 in comparison with 90’s.
This study aims to analyze change of economic structure of radio medium in Turkey according to sectoral life curve model.
This study is conducted on a basis of compiling, reviewing
and analyzing secondary data obtained by radio advertisement
expenditures of Turkey. Secondary data has been compiled
with reports prepared by private and public enterprises having interest in sector – analyze and researches. Decrease in
share of radio medium from advertisement expenditures and
shrinkage of medium in comparison with other mediums constitute the research question of this study. Question of which
answer is sought in study: “How was the course of change in
sectoral growth ratio of radio medium in time?” Within this
scope, research about history of radio broadcasting in Turkey
has been made in first section and a literature research about
sectoral life curve models by making a conceptual review regarding sectoral life curve in business has been conducted as
for second section. In application section of study, share of advertisement expenditures of radio medium from 1980 till 2017
has been investigated and in the light of these, present day
condition and experienced stages have been studied according
to sectoral life curve model of radio medium. As a result of
study, it has been revealed that radio medium was in a growth
and maturity era especially in 90’s, gone into a decline as of
2000’s and that decline remained stable in 2010’s.
Key Words: Radio, Radio Broadcasting, Life Cycle, Ad Expendatures

Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılığı, Sektör Yaşam
Eğrisi, Reklam Harcamaları

Doi: 10.17369/UHPAD.2017.2.1
(1) Sorumlu Yazar: Mihalis KUYUCU, İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye michael@

michaelshow.net Geliş Tarihi / Received: 11.02.2017 Kabul Tarihi/ Accepted: 03.08.2017 Makalenin Türü: Type of
article (Araştırma – Uygulama / Research and Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None“Etik
Kurul Raporu Yok – None of Ethics Committee” (Araştırmada Kurum İzni Var / Yok) “YOK” “The Research
Council Permit Yes / No” “NO”

20

UHPAD
www.uhpadergisi.com
Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Dönemi Sayı: 11 Yıl:2017
International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches
May / June / July / August - Summer Issue Issue: 11 Year: 2017
JEL CODE: L08-L82 ID:92 K:05
ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04298- 2015-GE-18945)

GİRİŞ

1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi
ile yayınlar CHP (muhalefet) karşıtı bir nite-

Türkiye’de ilk radyo yayınları 1927 yılında
İstanbul ve Ankara’da başlamıştır. Yayın yapma yetkisi 10 yıl süre ile Türk Telsiz Telefon
Anonim Şirketi (TTTAŞ) adlı şirkete verilmiştir. Şirketin yaptığı yayınlarda ağırlıklı
olarak haber, söz ve batı müziği programlarına yer verilmiştir. Haberler ise hâkim ortak
Anadolu Ajansı’ndan sağlandığından, halk
arasında radyo haberlerine “Ajans Haberleri” denilmiştir. Şirket, 10 yıl boyunca radyo
yayınlarını yapmış, ancak yeterli gelişme
gösterilemediğinden 1933 yılında yayınların
PTT’ye geçirilmesine karar verilmiş ve 1936
yılında şirketin 10 yıllık sözleşmesi sona erince yayın hakkı PTT’ye devredilmiştir. Ancak
devir işlemleri 2 yıldan uzun sürmüş ve resmen 1938 yılında PTT yayınları devralabilmiştir (Çakır, 2010: 6).

liğe bürünmüş ve radyo mecrasında ilk kez
tarafsızlık tartışmaları başlanmıştır. 1960 yılındaki askeri darbenin gerekçeleri arasında
radyoların yayınlarının siyasal iktidar tarafından keyfi olarak ve salt propaganda aracı olarak kullanılması da gösterilmiştir. Askeri darbenin ardından hazırlanan yeni Anayasa’nın
121. Maddesinde radyo ve televizyon yayınlarının özerk ve tarafsız bir yayın kuruluşu
halinde düzenleneceğine yer verilmiştir. 359
Sayılı TRT Kanunu ile TRT adlı bir kurumun
kurularak radyo ve televizyon yayın tekelinin
bu kuruma verilmesi öngörülmüştür (Aziz,
2012, 240)
Yasanın 1964 yılında yürürlüğe girmesi ile
TRT, radyo ve televizyon konusunda özerk
bir yapı ile yayın hayatına başlamıştır. Yasa

Radyo yayınlarının PTT’ye devredilmesi ile
“hükümet yayıncılığı” başlamıştır. Bu dönem
1964 yılına kadar sürmüştür. Yayınlar 1940
yılında PTT’den alınarak Matbuat Umum
Müdürlüğü bünyesinde yapılmıştır. 1943 yılında Matbuat Umum Müdürlüğü’nün “Basın
ve Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü” olarak
yeniden örgütlenmesinin ardından Müdürlük
bünyesinde Radyolar Dairesi ve Radyo Fen
Heyeti adlı iki daire kurulmuştur. 1964 yılında TRT’nin kurulmasına kadar geçen süreçte
bu iki daire tarafından yayınlar yürütülmüştür
(Bay, 2007: 63).

çerçevesinde TRT’nin genel müdürlük olarak
örgütlenmesi ile televizyon yayınları da henüz
başlamadığından tüm yatırımlar radyoculuk
için yapılmış ve tesis ve vericilerin yanı sıra
programcı ve spiker kadrolarının güçlendirilmesi işine hız verilmiş ve yayın formatları yenilenmiştir. Ancak bu özerk yapı, Mart 1971
yılındaki askeri müdahale ile değiştirilmiş ve
Anayasa’daki özerk ibaresi yerine tarafsız
ibaresi getirilerek siyasal iktidarın yayınlara
müdahale edebilmesine olanak sağlanmıştır
(Bay, 2007:64).
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1980 askeri müdahalesinin ardından 1982
Anayasası’nın yürürlüğe girmesi ile 1961
Anayasası’nda radyo ve TV yayınlarını düzenleyen 121. Madde, 133. Madde olarak
yeniden düzenlenmiştir. 11 Kasım 1983 Tarih
ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon
Kanunu ile önceki yasalar kaldırılmıştır. Bu
Kanun ile TRT Yasası yerine Türkiye’deki
tüm radyo ve televizyon yayınlarını kapsayan
geniş kapsamlı bir yasa düzenlenmiştir. Tüm
radyo ve televizyon yayınlarının ise RTYK
(Radyo Televizyon Yüksek Kurulu - Sonraki dönemde RTÜK) adında bir üst kurul yolu
ile denetlenmesi öngörülmüştür (Aziz, 2012:
242).

rı yurtiçinden karasal vericilerden yayına
başlamıştır. Bu dönemde İstanbul’da yayın
yapan Kent Fm ilk kurulan özel sermayeli
radyo olarak faaliyetlerine başlamıştır. Bu
radyo kanalının ardından Uzan Medya Grubuna bağlı olan Süper Fm ve hemen ardından Metro Fm yayınlarına başlamıştır. Bu
radyo kanallarının ardından Metropol Fm,
Radyo Tek, Number One Fm, Show Radyo
gibi radyo kanalları yayınlara başlamış ve
Türkiye’de özel radyo yayıncılığı dönemine
hızlı bir geçiş sağlanmıştır. Türkiye’de yayın
yapan ilk özel radyo kanallarının en önemli
özelliği kanun boşluklarından faydalanarak
yurt dışından yayın yapması olmuştur. Show
Radyo Fransa’dan, Radyo Tek – Süper Fm
ve Metro Fm Almanya’dan, Number One Fm
ise İngiltere’den yayın yapmıştır. 1990 yılından başlayan bu süreç çok kısa sürede Türkiye genelinde yüzlerce radyo kanalının yayın
yapmaya başlaması ile devam etmiştir.

TRT’nin yayınlarını tekel olduğu bu dönem,
1990 yılında yasal olarak olmasa da fiilen
son bulmuştur. İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelere karşılık Türkiye’de yapılması gereken yasal düzenlemeler geciktiğinden,
ilk özel radyo ve televizyon yayını fiili olarak
Anayasa ihlali ile gerçekleşmiştir. Bu dönemde Star 1 – Magic Box, 1990 yılında Almanya üzerinden uydu yayıncılığı ile ülkemizde
yayın hayatına başlamıştır. Bu durum fiili
olarak TRT’nin tekeline son vermiştir (Bay,
2007: 65).

Özel radyo ve televizyonların bu durumu 1993
yılının Temmuz ayında Anayasanın yayınlar
ile ilgili 133. Maddesinde yapılan değişikliğe
kadar sürmüştür. 133. Maddede yapılan değişiklik ile radyo ve televizyon yayınlarının
devlet tekelinde yapılması ilkesi kaldırılmıştır. Böylece özel radyo ve televizyonlar yasal
statüye kavuşmuştur. Anayasa değişikliğinin
ardından 20 Nisan 1994 Tarih ve 3984 Sayılı
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun yürürlüğe girmiştir.
Böylece özel radyo ve televizyonların yapı-

İlk televizyon yayınlarının yurtdışından yapılmasına ve dönemin siyasal iktidarının
bu konuya sıcak bakması ve Anayasa’nın
ihlal edilmesine göz yummasından cesaret
alınarak 1991 yılında özel radyo kanalla22
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sı ve yayınların içeriği düzenlenmiştir. Buna
göre özel radyo ve televizyon kanalları şirket
yapısı ile kurulacak ve reklam gelirlerinden
RTÜK’e pay verecektir. İlgili yasa 2011 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 2011 yılında
ise 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,
Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde
çıkarılmıştır (RTÜK, 2014: 11).

Yerel Yayınlar: Bu kategoride TRT’nin
radyo yayınları yerel düzeyde Hatay İl
Radyosu ile Turizm Radyosu, TRT Kent
Radyo İstanbul, TRT Kent Radyo Ankara, TRT Kent Radyo İzmir radyoları yayın yapmaktadır.
Özel Radyolar
1991 yılında yasal statüsü olmadan fiili olarak yayınlara başlayan özel radyolar, 1993 yılına kadar yayınlarını yapmış, ancak 15 Mart
1993’te Ulaştırma Bakanlığı Telsiz Genel
Müdürlüğü tarafından özel yayınların hava
ve deniz trafiğini olumsuz etkilediği gerekçesi ile yayınları yasaklanmıştır. Yaklaşık 3
ay boyunca yayınların yapılamadığı bu dönem sonrasında yayınlar, 7 Temmuz 1993’te
Anayasa değişikliği ile tekrar başlamıştır. 3
ay boyunca yayınların yapılamadığı bu dönemde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde
“Radyomu geri istiyorum” adlı altında çok
büyük bir kampanya başlatılmıştır. Tüm taksi ve özel araçların antenlerine siyah kurdele
bağlandığı bu dönemde başta TBMM Başkanı olmak üzere muhalefetteki parti liderlerinin de desteği ile büyük bir kamuoyu baskısı
yaratılmış ve radyo yayınlarının tekeli 1993
yılında değişen Anayasa ile kaldırılmıştır.
(Çakır, 2010: 7). Son çıkan yasadan sonra
Türkiye’de 38 ulusal, 99 bölgesel ve 922
yerel olmak üzere toplam 1059 radyo kanalı
yayın yapmaktadır. (RTÜK, 2014: 11)

Günümüz radyo pazarında radyo mecrası
TRT Radyo yayınları ve Özel Radyo yayınları olmak üzere iki farklı kategoride yayın
yapılmaktadır.
TRT Yayınları
Bir devlet kurumu olan TRT’nin örgütsel yapısı merkez teşkilatı, ulusal, bölgesel ve yerel olmak üzere oldukça geniştir (Aziz 2012:
247-258).
Ulusal Radyo Yayınları: TRT’nin radyo
yayınları ulusal düzeyde Radyo 1 (Türkiye Radyoları Birinci Programı), TRT
FM (Türkiye Radyoları İkinci Programı), Radyo 3 (Türkiye Radyoları Üçüncü
Programı) ve Radyo 4 (Türkiye Radyoları Dördüncü Programı olmak üzere 4 ayrı
kanal üzerinden yapılmaktadır.
Bölgesel Yayınlar: TRT’nin radyo yayınları bölgesel düzeyde Antalya, Çukurova,
Erzurum, GAP, Diyarbakır ve Trabzon
olmak üzere 6 ayrı kanal üzerinden yapılmaktadır.
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Özel radyo kuruluşları, ölçeğinden bağımsız
olarak söz ve müzik ağırlıklı olmak üzere iki
ayrı formatta yayın yapmaktadır. Müzik ve eğlence türü yayın yapan radyo kanalları büyük
çoğunluğa sahiptir. NTV Radyo, CNN Türk
Radyo, Açık Radyo ve Haber Türk Radyo gibi
ulusal nitelikteki kanallar ise sözel ağırlıklı
yayın yapan kanallara örnek olarak verilebilir.
Söz ağırlıklı radyo kanalları, haber temasının
dışında dini kanal olarak da yayınlarını sürdürmektedir. Bu tür kanallarda Kuran ayetleri
okunmakta ve İslami sohbetler yer almakta,
müzik yayınları ise tasavvuf müziği olarak yapılmaktadır. Ancak yayın formatı ne olursa olsun, tüm özel radyo kanallarının haber bülteni
yayınlaması zorunludur. Özel radyo kanallarını şu şekilde sınıflandırmak mümkündür (Aziz
2012: 258-262).
Müzik ağırlıklı radyolar: Müzik ağırlıklı
radyolar, çoğunlukla DJ’li yayın yapmaktadır. Türkçe pop, yabancı pop, arabeskfantezi, Türk sanat müziği, Türk halk
müziği, caz müzik, yabancı hit müzik,
tasavvuf müziği ve yerli-yabancı karışık
müzik yayını yapan radyolar olmak üzere
sınıflandırılabilir.
Söz ağırlıklı radyolar: Haber yayını yapanlar ile dini yayın yapan radyolar olmak üzere sınıflandırılabilir. Müzik yayını
yapan radyolar kadar fazla sayıda olmamasının sebebi, sözel ağırlıklı radyoların
kuruluşlarına ilişkin yasal kısıtlamalardır.

Tematik Radyolar: Ülkemizde 2002 yılında yayın hayatına başlayan tematik radyolara kadın sorunlarına yönelik yayın yapan ama daha sonra kapanan Radyo Pink,
yalnızca spor yayını yapan Radyo Spor
, trafik bilgisi veren Radyo Trafik, “iyi
müzik iyi haber” sloganıyla özel haber
ve müzik programlarına yer veren CRI
TÜRK Fm örnek gösterilebilir.
Etnik Radyolar: Farklı etnik grupların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde kendi dillerinde yayın yapmaktadır.
Karma Yayın Yapan Radyolar: Söz ve
müzik yayını yapan kuruluşlardır. Bu
kanallarda telefon bağlantısı ve faks mesajlarının okunması da dâhil olmak üzere
dinleyicinin hoşça vakit geçirmesi amaçlanmaktadır. Best Fm, Alem Fm gibi radyolar bu kategoriye örnek olarak gösterilebilir.
İŞLETMELERDE SEKTÖR
EĞRİSİ KAVRAMI

YAŞAM

Sektör yaşam eğrisi, sektörlerin nasıl geliştiğini açıklayan teorilerden birisidir. Ürün yaşam
eğrisi teorisine benzer özellikler gösterse de,
sektör yaşam eğrisi daha farklı özellikler de
gösteren bir kavram niteliğindedir.
Model ile ilgili literatür incelendiğinde sektörel evrimin başlangıcında iki temel disiplinden
ortaya çıktığı görülmüştür. Bu disiplinlerden
ilki Porter, Suarez , utterback ve Abernathy
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gibi araştırmacıların ilgilendikleri evrimsel
ekonomilerdir (Zengin ve Geçti, 2008:106).
Sektör yaşam eğrisi, endüstri yaşam eğrisi
veya pazar yaşam eğrisi isimleri ile de anılmaktadır. Yenilikçilik, fiyata olan duyarlılık,
ürün farklılığı kararları sektörel yaşam eğrisinden etkilenmektedir. Bu açıdan yaşam eğrisinin bilinmesi pazara yönelik stratejik karar
alınması için önemlidir. Sektör yaşam eğrisi
modeli, dinamik sektör çevresinden hareketle
benimsenip uygulanan bir kavramdır. Sektör
yaşam eğrisi modelleri aynı zamanda örgütsel
teknolojilere ilişkin stratejiler için önemli çıkarım veya sonuçlara da sahiptir (Rice ve Galvin, 2006:384).

sallaştırmak için kullanılmıştır. Bu kavram
daha sonra, tüm sektörün satış dinamiklerini
içerecek şekilde genişletilmiştir. Modele aynı
zamanda firmalara yönelik dinamik analizler
yapabilmek için de başvurulmuştur. Genel
olarak, yaşam eğrisi modeli, analizin nesnesinin (ürün, firma veya sektör) zaman boyunca
farklı gelişim aşamalarından geçerek, farklı
sonuçları ve pazar performanslarını başararak
evrim geçireceğini ortaya koymaktadır.

Sektör yaşam eğrisinde ortaya çıkan eğrilerin
yaşam dönemlerinin, sektörlere göre farklılık
taşıdığı kabul edilmektedir. Örneğin bazı sektörlerde düşüş aşamasında olan bazı ürünlerin
yeni kullanım alanları ortaya çıkabilmekte ve
Ekonomi literatüründe yaşam eğrileri endüst- yaşam alanı genişleyebilmektedir. Dolayısıyriler arasında farklılıklar göstermekle birlikte la belirli sektörlerde yaşam eğrisi hızlı seyregelişim aşamalarının birbirinden farklı olduğu derken bazılarında daha kısa olabilmektedir
üzerinde durmaktadır ve aşamaların bazı ya- (Zengin ve Geçti, 2008: 106).
pısal özellikler göstereceği beklenir. Sektör
Sektör analizinde; sektördeki rekabet düzeyaşam eğrisi, farklı niteliklere sahip olmakla
yi, sektörün toplam satışları, sektörün büyüberaber ürün yaşam eğrisi teorisine benzer nime hızı, hükümetin sektöre ilişkin yatırım
telikler gösteren bir yaklaşımdır. Temel manve teşvik politikaları gibi faktörler incelentık ‘eğer ürünlerin birer yaşam eğrisi varsa
melidir. Sektörün performansını etkileyen ve
bu ürünlerin üretildiği sektörlerin de yaşam
göz önünde bulundurulması gereken diğer bir
eğrilerinin olduğudur. Yaşam eğrisi modeli,
önemli faktör de, sektörün yaşam eğrisinin
başlangıçta belirli ürün ailelerinin veya ürünhangi dönemde bulunduğudur (Başar, 2013:
lerin satışlarının dinamik analizlerini kavram154).
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Tablo 1. Sektör Yaşam Eğrisi Genel Özellikleri (Dess ve Miller, 2006: 168)
ÖZELLİK

HAYAT EĞRİSİ AŞAMALARI
GİRİŞ

BÜYÜME

OLGUNLUK

DÜŞÜŞ

Ürün Teknolojisi

Esas ürün inovasyonu
yüksek düzeyde,
baskın tasarım henüz
kurulmamış

Baskın tasarım ortaya
çıkar, önem ürün
çeşitliliği üzerinedir

Küçük marjinal
inovasyonlar, çoğu maliyet
tasarrufu ve performans
iyileştirmeye dayanır.

Üründe çok az değişim
vardır veya hiç değişiklik
yoktur.

Üretim
Teknolojisi

Önem esneklik
üzerinedir. Baskın
tasarım ortaya çıkana
kadar süreç sabit değildir.

Baskın tasarım ortaya
çıktığı için üretim süreci
daha uzmanlaşmış hale
gelir

Önem etkinlik üzerinedir.

Süreçte çok az değişim
vardır veya hiç değişiklik
yoktur.

Fiyatlama Modeli

Fiyatlar yüksek fakat kısa
sürelidir.

Maliyetler düştüğü
ve rekabet arttığı için
fiyatlar düşer

Verimlilik maliyetlerin
düşmesine imkân verdiği
için fiyat yavaşça azalır

Fiyatlar dengeli

Tutundurma
Çabaları

Yenilikçileri hedefler
ve ürün farkındalığı
yaratmaya çabalar

Marka farkındalığı
yaratma

Tutundurmayı çeşitli Pazar
segmentlerine göre uyarlama

Sınırlı Pazar, tutundurma
çabaları hayatta kalmak
için yeterli satış hacminin
devamına yönelik

Giriş ve Çıkış

Birkaç öncü firma pazarı
keşfetmeye başlar

Gelişme gösteren pazara
girmek için çoğu firma
çaba sarf eder

Pazar doyduğu için büyüme
azalır silkinme başlar

Pazarda hizmet edecek
birkaç firma kalır

Rekabetin Doğası

Sınırlı, odak noktası
rakiplerden ziyade
ürünler üzerinedir.

Büyüme rakiplerin
başarısını gizleyebilir

Rekabetin şiddeti,
rekabetçiler silkelenmede
hayatta kalmaya çalıştıkları
için zirve yapar

Silkinme tamamlandığı için
hayatta kalanlar rekabetin
şiddetini azaltmaya çabalar

Sermaye Yatırımı
Gereksinimleri

Önemli sermaye
yatırımı ilk iş veya ürün
kreasyonunu desteklemek
için gerekli

Zirve dönemi,
büyümenin sağlanması
için gerekli

Kapasitenin korunması için
yeniden yatırım.

Minimal, sermaye yatırımı
varlıkların tasfiyesi ile
yatırım stoklarını eritebilir.

Karlılık ve Nakit
Akışı

Karsız, önemli ölçüde
negatif nakit akışı

Karlı, fakat nakit akışı
hala negatif olabilir.

Karlar azalır ama daha
büyük yatırım düzeyi nakit
akışının güçlü olduğu
anlamına gelebilir.

Karlar düşük, nakit akışı az
(ya negatif ya da pozitif).

mallar, günümüzdeki hâkimiyetini devam et-

Sektör hayat eğrisine iki durumun göz önünde bulunması gerekir. İlk olarak sektör yaşam
eğrisi, kısa dönemli planlara çok uygun bir
yaklaşım değildir. Çünkü zamanla sektördeki değişikliklerin ne zaman ortaya çıkacağından daha çok bu değişikliklerin neler
olacağının anlaşılması önem kazanmaktadır.
İkinci olarak sektör yaşam eğrileri tekrarlanabilir ve dönüşebilir niteliktedir. Örneğin
çok uzun zaman önce piyasaya sürülen bazı

tirmektedir. Bu süreçte mal ve marka önemli
yenilikler gerçekleştirmektedir. Bu da talebin
aşırı düşmesini önlemektedir (Dess ve Miller,
1996:169).
Sektör analizinde endüstrinin hangi aşamada olduğu ve satışlardaki büyümesinin nasıl
olacağı tespit edildikten sonra, endüstriler
arasında tercih yapılmalıdır. Yatırımlarda
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önemli unsurlardan birisi de gelişen sektörle- olarak endüstrinin 3 aşaması olarak tanımlari saptamaktır. Bu analizi yaparken, aşağıdaki mıştır.
ölçütlerin kullanılması gerekir (Başar, 2013:
İlk aşamada yeni ürünün ilk dizaynı, olgunlaş155-156):
mamış hali ve inceleyici teknikler söz konusu• Karlılık oranları,
dur. Hacim genel olarak düşüktür. Yüksek bir
belirsizlik söz konusudur. İkinci aşama orta
• Kar dağıtım oranları,
gelişim aşamasıdır. Üretim teknikleri daha ra• Üretim ve satış oranları,
fine hale gelmiştir. Yüksek fakat belirsizliğin
daha az olduğu bir talep söz konusudur. Üçün• Büyüme oranları,
cü aşama olgun piyasa aşamasıdır ve yönetim,
• Ekonomik dalgalanmalardan etkilenme üretim ve pazarlama teknikleri daha gelişmişoranları,
tir (Audretsch ve Feldman, 1996: 253).
Sektör ile sendika ilişkileri,

Büyüyen endüstrilerde firmalar arası rekabet,
endüstriyel organizasyonda önemli konularSektör yaşam eğrisi teorik anlamda bir geneldan biridir. Gilbert ve Harris ve Mills (1988),
lemedir ve uygulamada aşamalı bir şekilde dübüyüyen endüstrilerde piyasayı etkisizleştirzenli olarak izlenebilmektedir. Bazı örneklermek için teşvik edici olmasından dolayı her
de büyüme hızlı bir şekilde olabilirken sektör
ek yatırımdan toplam karın sıfıra eşit olması
giriş aşamasına girmeksizin büyüme aşamagerektiğini açıklamıştır. Bu sonuçlar şüpheli
sına girebilmektedir. Bu duruma en iyi örnek
piyasa teorisine benzerdir (Yoo, 2000: 1).
bilgisayar sektörüdür. Aşamaların süreleri de
sektörden sektöre değişebilmektedir. Otomo- • Sektörler arası rekabetin boyutu,
bil örneğinde olduğu gibi bazı sektörlerde ise
• Sektördeki teknolojik gelişme,
ürünler temel ihtiyaçları karşılamaları halinde
olgunluk aşaması belirsiz süreli olabilir. Bazı • Sektördeki kapasite kullanım oranı,
durumlarda ise sektörler olgunluk aşamasını
• Dışa bağımlılık derecesi,
atlayarak doğrudan düşüşe geçebilir.
• Sektörün çevre sorunlarıyla ilgisi.
Steven Klepper’ın vurguladığı gibi sektör
yaşam eğrisini neyin oluşturduğu konusunda • Sektörün hükümetlerin ekonomik plan ve
çeşitli yorumlar vardır. Örneğin Oliver Williprogramlarına uyumu
amson sektör yaşam eğrisini erken araştırma
Yaşam eğrisi aşamaları üzerine çalışan araşeğrisi, orta gelişim aşaması ve olgun aşama
tırmacılar, evrimin aşamalarını belirleme
•
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amacıyla farklı parametreler kullanmışlardır.
Yaşam eğrisi yaklaşımı, sektörler, firmalar ve
ürünler için genel özeliklerin ve sonuçların
elde edilmesi ve yaşam eğrisinin arkasındaki
evrimsel süreçlerin anlaşılabilmesi noktasında
yararlı bir yaklaşımdır. Yaşam eğrisi yaklaşımı
aynı zamanda değişim baskısını anlamayı geliştiren bir modeldir.
Tüm sektör yaşam eğrisi modellerinin ortak
noktası, her bir aşamayı tanımlamak ve açıklamak için ortaya konan yapısal parametre ve
gösterge setlerinin az veya çok tutarlı olmasıdır. Sektör yaşam eğrisinde bu göstergelerden
bazıları şunlardır (Stephan ve Reina, 2006:3):
Pazarın/Talebin Büyüklüğü: Pazarın toplam hacmi
Üretim Hacmi: Birim bazında üretilen
toplam ürün
Büyüme Oranları: Pazarın büyüklüğünde
ve zaman boyunca üretilen birim sayılarında değişim

Rakiplerin Sayıları: Sektörde üretim yapan (bulunan) firmaların sayısı
Pazar Giriş Oranı: Pazara giren firmalar
ile pazardan çıkma firmaların sayısı
Hayatta Kalış Oranı: Belirli bir dönemde
firmalar için sektörde kalma olasılığı
Yoğunlaşma Oranı: En büyük firmaların
varlıkları, kârları ve satışları bakımından
sahip oldukları yüzdesel kontrol
İnovasyon Derecesi ve Türü: Ürüne karşı
süreç inovasyonu
Baskın Tasarım (Dominant Design): Rekabet eden ürün ve süreç tasarım konseptlerinin sayısı
Sektör yaşam eğrisi kavramı bazı durumlarda
belirli özelliklere de sahiptir. Kavramın temel
özelliklerini gösteren tablo aşağıdaki şekilde
gösterilebilecektir.
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Tablo 2. Sektör Yaşam Eğrisi Kavramının Özellikleri1
Giriş

Büyüme

Olgunluk

Düşüş

Pazarlama

Yüksek reklam gideri

Yüksek reklam

Piyasa segmenti
hizmetleri

Düşük reklam

Üretim

Kapasite altında
yüksek üretim
maliyeti

Kapasite altında
yüksek üretime doğru
değişim

Optimum kapasite

Kapasite üstü,
kitle üretimi

Rekabet

Düşük

Birçok rakip

Fiyat rekabeti

Çıkış

Risk

Yüksek

Büyüme ve risk

Düşük

Çok yüksek risk

Marj

Düşük kar

Yüksek kar

Fiyat savaşlarına
bağlı düşük kar

Düşük kar

Strateji

Piyasa payını arttırma

Kalite ve fiyat imajını
arttırma

Pazarlama verimliliği

Maliyet kontrolü

Sektör yaşam eğrisi teorisinde itici güç oluşturacak bazı özel durumlar bulunmaktadır.
Burada iki faktör çok önemlidir. Bu faktörler
talep artısı ile bilginin üretilmesi ve yayılmasıdır. Bu iki önemli faktör şöyle açıklanabilir
(Grant, 2005:301-302):1
Talep Artışı: Hayat eğrisi ve aşamaları temelde sektördeki talep artısının zaman boyunca
ne gibi değişiklik gösterdiğini açıklamaktadır.
Bu evrim S seklinde bir eğri ile açıklanmaktadır.
Bilginin Üretilmesi ve Yayılması: Sektör
yaşam eğrisinin ikinci itici gücü ise bilgidir.
Ürün inovasyonu seklindeki yeni bilgi, sektörün doğumundan sorumludur. Bilgi üretimi

ve bilginin yayılması gibi iki süreç sektörün
evrimi üzerinde büyük etkiler gösterir. Giriş
aşamasında ürün teknolojisinin ilerleme hızı
yüksektir. Baskın ürün teknolojisi ve rekabet
edecek rakip teknolojiler söz konusu değildir. Rekabet temelde alternatif teknolojiler
ve tasarım konfigürasyonu üzerine dayalıdır.
Örneğin otomobil sektörünün ilk yıllarındaki
rekabet, farklı güç kaynakları, aktarma sistemleri, klima sistemleri, farklı direksiyon ve fren
sistemleri arasında olmuştur. Kişisel bilgisayar sektörünün başlangıç yıllarında ise farklı
veri saklama sistemleri, görsel araçlar, işletim
sistemi ve mikroişlemciler arasında rekabet
gözlemlenmiştir.

1 http://www.slideshare.net/narenderbansal1986/industry-analysis-2381150
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Şekil 1. Sektör Yaşam Eğrisi İtici Güçleri Grant (2005:117)
Sektör Yaşam Eğrisi Aşamaları

•

Sektör yaşam eğrisi, aynı ürün yaşam eğrisinde olduğu gibi belirli aşamalara sahiptir. •
Sektör yaşam eğrisinin aşamalarının neler olduğuna ilişkin literatürde kaynak incelemesi
•
yapıldığında farklı yazarlar tarafından farklı
görüşlerin ortaya koyulduğu görülmektedir.
Bu görüşler şu şekildedir;
•
•

Miller ve Dess (1996): Giriş, büyüme, olgunluk, düşüş
•

30

Kotler (2003): Fregmentasyon, silkinme,
olgunluk, düşüş
Cassia ve arkadaşları (2006): Giriş, büyüme, olgunluk, düşüş
Porter (2000): Giriş, büyüme, olgunluk,
düşüş
Hill ve Jones (1989): Embriyonik, büyüme, silkinme, olgunluk, düşüş
Byars (1987): Embriyonik, büyüme, olgunluk, düşüş

UHPAD
www.uhpadergisi.com
Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Dönemi Sayı: 11 Yıl:2017
International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches
May / June / July / August - Summer Issue Issue: 11 Year: 2017
JEL CODE: L08-L82 ID:92 K:05
ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04298- 2015-GE-18945)

•

Soloner ve arkadaşları (2001): Giriş, büyüme, olgunluk, düşüş

•

Eren (2004): Başlangıç, büyüme, silkinme, olgunluk, gerileme

•

kaynaklarda yer alırken bazılarında yer almamaktadır. Aşamalar şu şekilde sınıflandırılmaktadır:
Başlangıç,

Grant (2005):Giriş, büyüme, olgunluk,
düşüş

Büyüme,
Kendine gelme (silkinme),

Literatürde ki araştırmalara göre toplam beş
evrenin olduğu kabul edilmektedir. Bunlardan silkinme (kendine gelme) aşaması bazı

Olgunluk
Düşüş.

Şekil 2. Sektör Yaşam Eğrisi Aşamaları
Sektör yaşam eğrisinin ilk aşaması giriş aşamasıdır. Bazı yazarlar tarafından embriyonik
aşama veya fregmentasyon aşaması olarak da
adlandırılan giriş aşaması ürünün ticarileştirilmesi ile başlar. Sektör bu aşamada, düşük
pazar hacmi ve yüksek belirsizliktedir. Sektördeki ürün tasarımı daha ilkeldir. Şimdiye

kadar sektörün ana ürünü hakkında hiçbir baskın tasarım geliştirilmemiştir. Fregmentasyon
sırasında firma yaygın bir şekilde farklı ürün
teknolojilerini dener ve uzmanlaşmamış teçhizat kullanır. Pazar yüksek bir giriş oranı ile
yüz yüze kalır ve rekabet ürün inovasyonu
temeline dayanır (Stephan ve König, 2006:4).
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Bu aşama, hızlı büyüme, teknolojide hızlı
değişimler, yeni müşterilerin takibi ve değişen pazar payları ile açıklanır. İlk aşama olan
embriyonik aşamada sektör yeni gelişmeye
başlamaktadır. Bu aşamada sektörlerde büyüme yavaştır. Zira ölçek ekonomilerinden yararlanma ve dağıtım kanallarının az gelişmiş
olması nedeniyle fiyatlar yüksektir (Hill ve
Jones, 1989: 75–76).
Sektör yaşam eğrisinin ilk aşaması olan giriş
aşaması, neyin izleneceğine (hangi stratejilerin takip edileceği) ilişkin atmosferin tesis
edildiği bir aşamadır. Araştırmalar, pazara ilk
giren firmaların (öncü firmalar) önemli avantajlar elde ettiğini ortaya koymaktadır. Lider,
pazara ilk giren firmalardan birisi olduğu için
elde etmiş olduğu rekabet avantajı ilk giren
avantajı olarak adlandırılmaktadır. İlk giren
firmalar, rekabet avantajını ve sektör olgunluğa eristiğinde kazandıkları pazar paylarını
sürdürme noktasında kararlı davranırlar (Dess
ve Miller, 1996:169).
Bazı yazarlara göre sektörün giriş aşaması
veya başlangıç aşaması, çeşitli teknolojik alternatifler ve daha fazla ürün inovasyonlarının
olduğu akışkan aşama olarak nitelendirilmektedir. Burada baskın tasarım (dominant design) kavramı devreye girer. Baskın tasarım,
sektörü ürün inovasyonundan süreç inovasyonuna kaydırır ve firma sayısında azalmalara
yol açar.

Lider firmanın çoğu kez pazar payını korumasının nedenlerinden biri, yeni bir pazara ilk girip rekabet avantajı elde etmesidir. Pazar sektörün giriş aşamasında genelde önemli rekabet
avantajları olarak adlandırılan, oyunun kurallarını‟ koymaya başlar. Örneğin MS-DOS,
sektörde bir standart haline geldiği için kişisel
bilgisayar sektörüne daha sonra giren firmalar
disk operatör sisteminde veya alternatif bir sistem geliştirmeye zorlanmışlardır.
Sektör yaşam eğrisinin ikinci aşaması olan
büyüme aşamasında hızlı büyüme söz konusudur. Eğrinin bu aşamasında müşteriler, pazar
payları ve teknoloji, ilk aşama olan giriş aşamasına göre daha iyi bilinmektedir. Sektöre
giriş daha zordur (Byars,1987:104). Sektördeki ürünlere yönelik talep artmaya başlayınca
sektör, büyüyen bir sektörün özelliklerini göstermeye ve geliştirmeye başlar. Büyüyen sektör, mümkün olduğunca çok müşterinin pazara
girdiği ve bu nedenle talebin hızlı bir şekilde
arttığı sektördür. Özellikle, müşteriler ürüne
alıştığı ve tecrübe ile birlikte ölçek ekonomilerinin temin edilmesinden dolayı fiyatlar
düştüğü zaman sektörde büyüme gerçekleşir
(Hill ve Jones, 1989: 76). Büyüme aşamasında firmalar, kapasite ve dağıtım kaynakları
için rekabet ederler. Baskın tasarımın ortaya
çıkışının ikinci aşamanın yani büyüme aşamasının başlangıcına işaret ettiği ve piyasadan
çekilmenin önemli bir ön koşulunu sağladığı
anlaşılmaktadır. Ürün sınıfın da egemen bir
tasarım, pazaryerinin sadakatini kazanan, re-
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kabetçi ve yenilikçilerin anlamlı bir pazar iz- maksızın satışların artısına imkân verir (Sololeyicisine hükmetmeyi umarlarsa bağlanmak ner vd. , 2001:283).
zorunda oldukları modeldir.
Genel olarak büyüme aşamasında, başlangıçBüyüme aşamasında rekabetin temeli, vizyon taki kadar olmasa da talep hızlı biçimde büve kaynakların elde edilmesinden üretim ve yümektedir. Buna göre pazarda rakipler kardağıtım sürecine kayar. Yenilik önemini korur, şısında güçlü firmaların sektör ile büyümesi
ancak Ar&Ge odağı ürün inovasyonundan sü- devam etmektedir. Rekabet açısından güçlü
reç inovasyonuna geçer. Büyüme aşamasında olanlar bu dönemde düşük maliyet stratejisi
kazançlı olarak nitelendirilebilecek firmalar, de izleyerek, bazıları da ar-ge çalışmaları ile
giriş aşaması boyunca başarıya ulaşmış ürün farklılaşma stratejilerine yönlenmektedir.
sınıfı içerisindeki en çekici ürünleri üreten
Bu aşamada baskın tasarım ortaya çıkar. Basfirmalardır. Bu aşamada maliyetler ve fiyatlar
kın bir model sektördeki bir firmanın iş etdüşer. Daha düşük fiyatlar ve ürün yenilemekinliğini yürütme yolunu tanımladığında ve
leri pazarı genişletir, ölçek ekonomileri ve öğmüşteriler ile tedarikçiler arasında değerini
renme eğrileri ortaya çıkar.
arttırdığında ortaya çıkar. Baskın tasarım orGiriş aşamasında zarar eden firmaların silkin- taya çıktığı için belirsizlik ortadan kalkar.
meleriyle başlayan konsolidasyon büyüme Baskın bir tasarım, ölçek ve kapsam ekonomiaşamasında da devam eder. En etkin strateji leri ürettiği için sektörel evrim açısından son
ve uygulamalara sahip olan firmalar, etkinliği derece önemlidir. Satış hacmi 23 artar. Ürün
daha az olan firmaları pazardan silerler ve öl- inovasyonu oranı, üretim süreleri daha rafine
çek ekonomilerinden firma düzeyinde yarar- hale geldiği ve uzmanlaşmış teçhizat kullalanırlar. Başarılı firmaların büyüme oranları nıldığı için düşer. Satışlardaki artış, firmaları
artar. Başarılı firmalar arasındaki rekabetin sektöre girme konusunda teşvik eder. Büyüşiddeti talep yoluyla azaltılır. Pazar hızlı bir me aşaması, rekabetçi sayılarındaki keskin ve
şekilde büyüdüğü için büyüme aşamasında- hızlı bir artışla nitelendirilir. Bu nedenle, aynı
ki firmanın büyüme amacıyla rakiplerinden zamanda çoğu firma baskın modele ayak uymüşteri çalmasına gerek yoktur. Firma, pazar- duramazlarsa veya müşteri ve tedarikçilerin
daki pozisyonunu güçlendirerek daha yüksek gelişen ağlarına erişemezlerse sektörden çıkar
performans sağlayabilir. Sektördeki yerleşik (Stephan ve König, 2006:4).
firmalar talep artışından yararlanırlar. Zira bu,
Giriş aşamasında olduğu gibi büyüme aşaması
yoğun rekabet nedeniyle azalan kâr payları olda firma için önemli miktarda bir sermayeyi
gerekli kılar. Bu aşamadaki pazarlama çaba33
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larının amacı firmanın teklifini sektör içindeki
diğer rekabetçilerden farklılaştırmaktır. Sektör
bu aşamada, ölçek ekonomilerini teşvik eden
ve üretim etkinliği için bir hat akış düzeninin
gelişimini kolaylaştıran daha fazla ürün standardizasyonu geçirmekte ve yaşamaktadır.
Sektör yaşam eğrisinin üçüncü aşaması olgunluk aşamasıdır. Bazı yazarlar sektör yaşam eğrisinde büyüme aşaması ile olgunluk
aşaması arasına silkinme adını verdikleri bir
geçiş aşaması eklemektedirler. Sektör yasam
eğrinin olgunluk aşamasına geçilmeden evvel
silkinme diye tabir edilen geçiş aşamasından
da bahsedilmesi gerekmektedir.
Çoğu işletme sektör yaşam eğrisinin olgunluk
aşamasında evrimin diğer aşamalarına oranla
daha fazla rekabet eder. Sektör yaşam eğrisinin olgunluk aşamasında pazarların dört genel
özelliği vardır. İlk olarak, büyüme aşamasında
sektöre giren firmaların olgunluk aşamasında
destekleneceği anlamına gelen sürekli büyüme eksikliği söz konusudur. İkincisi, önemli
teknolojinin çok azı halen patent korumasından sağlanmaktadır. Üçüncüsü, kümülatif
tecrübe, artık herhangi bir rakibe önemli bir
avantaj sağlamayabilir. Çünkü tecrübe, ek indirimlerin zor olduğu yerlerdeki maliyetleri
azaltır. Sonuncusu ise, şu anda izlenmeyen
birkaç belirli farklılaşma şekli söz konusudur
ve fiyat temeline göre rekabet etmek için yükselen bir trend söz konusudur (Dess ve Miller,
1996:172).

Hill ve Jones (1989:76) silkinme aşamasının,
yaşam eğrisinin üçüncü aşaması olduğunu ve
talebin bu aşamada doygunluk düzeyine ulaştığını belirtmektedir. Doygun bir pazar, ilk
defa alıcı olacak potansiyel tüketicilerin ayrıldığı bir pazardır. Talebin çoğu yenilenme talebine sınırlanmıştır.
Eren (2004:187) ise sektör yaşam eğrisinin
kendine gelme ve silkinme döneminde talebin
gittikçe azalan bir seyir izleyerek artışını sürdürdüğünü ifade etmiştir. Bu aşamada rakipler
arasında fiyat ve ürünler açısından rekabet yoğunlaşır ve güçlü rekabet durumuna sahip olan
işletmeler piyasada talep artışının azalması
nedeniyle alıştıkları hızlı büyüme temposunu
zayıf rakiplerinin müşterilerini kendilerine çekerek onların pazar paylarını almaya çalışırlar.
Bu nedenle rekabet giriş ve büyüme aşamalarına göre şiddetlenir. Bu durumda zayıf durumda olan firmalar ellerinde bulundurdukları
pazar paylarını kaptırmama savaşı verecekler,
müşterilerine iyice odaklaşacaklardır.
Olgunluk aşamasında fiyat savaşları yaşanabilmektedir. Fiyat savaşlarının çeşitli olumsuz
etkileri vardır. Bu olumsuz etkilerin nedenleri şöyle sıralanabilir (Dess ve Miller, 1996:
172–175):
•

Kârlar fiyata karşı çok hassastırlar.

•

Fiyat indirimlerinin avantajları çoğu kez
kısa sürelidir.
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•

Müşteriler düşük fiyatları hatırlar ve gelecekte de bu fiyatları beklerler

•

Fiyat savaşlarından kaçınmak için çoğu firma
çeşitli uygulamalara başvurmaktadır. Bu uygulamalar (Dess ve Miller, 1996:175–176):

Ürünü emtiadan farklılaşmış bir konuma
doğru tekrar konumlandırma; bu seçenek
sektördeki her firma için geçerli olmayıp
daha çok farklılaşmış nişler oluşturan ve
hâsılatları etkileyici nitelikte olan firmaların uyguladığı bir yöntemdir.

•

Rakipleri daha düşük fiyat vermeye zorlayacak stratejilerden kaçınma; örneğin
fiyata vurgu yapmaktan ziyade ürünün
faydalarına yönelik reklâmlar yapmak, rakiplerin pazar paylarını çalma çabalarını
yavaşça sürdürmek.

•

Pazardaki rekabetin yanlış yorumlanmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınma;
örneğin sektördeki bir dergi, sektörün satışlarını yıllık itibariyle yanlışlıkla yüzde
15 arttırsa, sektördeki lider firmalar pazar
paylarında hızlı bir düşüşün gerçekleştiğine inanırlar. Sonuç olarak bu firmalar
kaybettiklerini düşündükleri pazar paylaBu aşamada büyüme birkaç sebepten dolarını tekrar kazanmak için fiyatlarını düşüyı negatiftir. Bu sebepler; teknolojik durum
rebilirler.
(örneğin demiryolu seyahati için hava yolu
Rakiplerin fiyat indirimlerine aşırı tepki seyahati), sosyal değişiklikler (örneğin tükevermekten kaçınma; aşırı tepki vermek fi- ticilerin sağlık konusunda daha bilinçli hale
yat savaşını daha da arttırır.
gelmeleri tütün satışlarını sekteye uğratmaktadır), demografik faktörler (örneğin doğum
Pazardaki sükûneti bozmamak için çeşitoranının azalması bebek ve çocuk yiyecekleri
li pazar sinyalleri kullanma; örneğin fiyat
sektörünü tehdit eder) ve uluslararası rekabetsavaşının tehlikelerini gerek yazılı gerektir (örneğin düşük maliyetli yabancı şirketler
se sözlü olarak açıkça deklare etme, fiyatABD çelik sektörünü gerileme aşamasına itların sabit tutulması ve bunun kamuoyuymektedir) (Hill ve Jones, 1989:76).
la paylaşılması vb.

•

•

Sektör yaşam eğrisinin son aşaması düşüş aşamasıdır. Bazı yazarlar bu aşamaya gerileme,
çöküş veya yaşlılık aşaması da demektedirler.
Bu aşama, talebin düşüşü ve rakip sayısının
azalması ile açıklanır. Bu aşamada ürün hatları daraltılır (Byars, 1987:104). Düşüş aşaması,
ürün farklılaşmasının azaldığı, müşterilerin
daha bilinçli hale geldiği ve müşterilerin pazarlık gücünün gittikçe arttığı bir aşama olarak karakterize edilir. Bu aşamada, inovasyon
çok az yoğunluktadır ve yoğun reklam kampanyası için çok az bir süre ve yer (boşluk)
bulunmaktadır (Cassia vd., 2006:25).
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Endüstrilerin hayat seyirleri bilindiği takdirde o endüstride faaliyet gösteren firmaların
satışları ve karlılıkları tahmin edilebilecektir.
Endüstrideki kazançların ekonomik dalgalanmalara karşı duyarlılığını etkileyen faktörler
ise; bir firmanın ürün satışlarının ekonomik
dalgalanmalara karşı duyarlılığı, faaliyet kaldıracı ve finansal kaldıraç olarak sayılabilir.
Bu açıdan bakıldığında, giriş aşamasındaki
bir endüstride faaliyet gösteren bir işletme
çok riskli olacaktır. Ancak şirket faaliyetlerinde başarılı olunduğu takdirde yatırımcılarına sağlayacağı getiri de o derece yüksek
olacaktır. Büyüme ve gelişme aşamasındaki
sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde ise,
risk göreceli olarak daha düşük olmasına karşın getiri hala yüksektir. Olgunluk döneminde
bulunan bir sektördeki şirkete yatırım yapılması halinde, şirketin satışlarının azalmaya
başladığı bir döneme rastlayacağı için, şirketin karlılığında ve dolayısıyla hisse senetleri fiyatlarında düşüşe neden olabilecektir.
Gerileme aşamasına gelmiş işletmelerde ise
pazar paylarında ve satışlarında gerileme ve
karlılıklarında ciddi düşüşler söz konusudur.
Dolayısıyla, bu tip işletmelere yatırım yapmaktan kaçınmak gerekir (Başar, 2013: 155).

sı bitiyor mu” sorusuna yanıt arayan medya
profesyonellerine rehber olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de radyo
mecrasının ekonomik ölçeğini oluşturan reklam harcamalarından aldığı pay referans alınarak mecranın medya endüstrisinde ki yeri
betimlenmiştir. Araştırma da 1980 yılından
2016 yılına kadar radyo mecrasının reklam
harcamalarından aldığı paylar araştırılmış
ve mecranın sektör yaşam eğrisi çizilmiştir.
Araştırmada kullanılan veriler ikincil ve sektörel veriler olup reklamcılar derneği ve medya endüstrisinde 1980 yılından sonra faaliyet
gösteren reklam ajanslarının sağladığı verilerle kısıtlıdır. Betimsel bir çalışma olan bu
araştırma radyo mecrasının sektörel boyutta
incelenerek mecranın geleceği hakkında öngörülerde bulunarak mecranın diğer mecralarla olan ekonomik rekabette başarılı olması
açısından önem taşımaktadır.
TÜRKİYE’DE RADYO MECRASININ
SEKTÖR YAŞAM EĞRİSİ
Radyo mecrasının en önemli gelir kalemi
reklamdır. Özel sermayeli radyo kanallarının
tek gelir kaynağı reklam iken kamu yayıncısı TRT gelirini devlet bütçesinden, elektrik faturaları ve teknolojik cihazlarda yer
alan bandrol ücretlerinden elde etmektedir.
TRT’nin elde ettiği kamu gelirleri bir kenara
bırakılırsa radyo işletmelerinin tek gelirleri
reklamdır. Reklamlarla işletmelerini ayakta
tutmaya çalışan radyo kanalları sıkı bir reka-

ARAŞATIRMANIN AMACI ÖNEMİ ve
KISITLARI
Araştırma özellikle iki binli yıllarda radyo
mecrasının ekonomik anlamda yaşadığı küçülme sorunsalından hareketle “radyo mecra36
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bet içinde birbirleriyle reyting ve dolayısıyla
reklam savaşına girmektedirler.

Türkiye’de radyo reklamcılığının başlangıcı
henüz fiilen bir kanunla düzenlenmemiş olmasına rağmen 1950lerin başlarında başlamıştır.
O dönem radyoya reklam verenler noterlikçe
düzenlenmiş bir taahhütname ile ilerde tespit
edilecek tarifeye göre ödeme yapmayı kabul
etmişler, ilan ve reklam tarifesi yayınlanmadan bir yıl önce radyo reklamları başlamıştır
(Gönüllü, 60).

Türkiye’de radyo işletmeciliği TTTAŞ (Telsiz
– Telefon Türk Anonim Şirketi) ile başlamıştır.
Bu şirket Türkiye’deki ilk radyo yayınların idaresini üstlenmiştir. 150 bin Liralık bir sermaye
ile kurulan TTTAŞ dönemi Türk radyo ekonomi tarihinde şirket dönemi olarak anılmaktadır
Bu dönemde radyo kanallarının gelirleri radyo
alıcısı kullananların şirketten ruhsatname alarak yılda ödeyecekleri 10 Lira, resmi kurumlar ve hayır müesseselerinden yılda alınacak 5
Lira ve Türkiye’de ithal edilen radyo alıcılarının fatura bedelinden tahsil edilecek yüzde
25’lik oran olmuştur (Özdoğan,2005:36-37).
O dönem radyo kanallarında geniş bir reklam
yayını olmadığından işletme gelirlerini bu tür
yöntemlerle sağlamaya çalışmıştır. Şirketin
ilan ve reklam gelirleri 1930-1931 yıllarında
toplam gelirin sadece yüzde 1-2 dolayında
kalmıştır (Kocabaşoğlu,1980:42). Bu durum
şirketin gelir yönünden tümüyle alıcılara bağımlı kalması sonucunu doğurmuştur. Bu başarısızı ticari faaliyet nedeniyle Türkiye’de
radyo yayıncılığı devlet bütçesine bağımlı olması sonucunu doğurmuş ve radyo hep devletten gelen bütçelerle faaliyet etmiştir. Bunun
en büyük nedeni Türkiye’de radyo reklamcılığının Amerika’daki kadar yoğun ve hızlı
gelişmemesidir. ABD’de özel sektörün elinde
olan radyo yayıncılığı sayesinde 1922’li yıllarda radyo reklamları, Türkiye’de ancak 29
yıl sonra başlayabilmiştir (Kuyucu,2012:213).

Radyo reklamcılığının resmi başlama yılı
1951 ‘den itibaren radyoların, yayın kuşaklarının arasına reklam yayını yapmaya başlamalarından itibaren resmi, yarı resmi kuruluşlar
ve büyük işletmeler radyo reklam pastasının
ilk tohumlarını atmaya başlamışlardır. 1956
yılında Amerika ‘da eğitim gören Faruk Deniz, 5.000 Lira sermaye ile kurduğu “Televizyon Reklam” ve Türkan Sedefoğlu’nun
kurduğu “Sedef Reklam” kurulan ilk radyo
reklam ajansları olmuştur (Barokas,1994:11).
TRT ‘nin radyo sayısını arttırması, FM bandında stereo yayınların başlaması gibi teknolojik gelişmelere 1980 yılından sonra dünyada yaşanan neo-liberal ekonomik rüzgârın
eklenmesi ile reklamcılık piyasasında da hareketlenme olmuştur.
1980 yılında radyo mecrasının reklam harcamalarından aldığı pay yüzde 5,32 iken
bu oran her sene farklı bir dalgalanma yaşamıştır. 1981 yılında yüzde 2,17 olan reklam payı, 1983 yılında yüzde 7.30’a kadar
yükselmiştir. TRT radyoları 1980li yıllar
37
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boyunca radyo mecrası adına reklam harcamalarındaki payı tek başına almıştır. Bu dönem kamunun elinde olan radyo mecrasının
reklam harcamalarından aldığı pay dengesiz
bir dağılım göstermiş ve pay bir artmış bir
azalmıştır (Kuyucu,2012:228). 1989 yılına
geldiğimizde radyo mecrasının reklam harcamalarından aldığı pay yüzde 0,80’e kadar
gerilemiştir (Medya Market,1990:16). 1990
yılında ise radyo mecrasının reklam harcamalarından aldığı pay yüzde 0,70’e düşmüştür (Yavuz,2006:172) Özellikle seksenlerin
ikinci yarısında radyonun reklam harcamala-

rından aldığı payda yaşanan dramatik düşüşün nedenlerinden biri de TRT ‘nin o dönem
televizyon mecrasına daha fazla yatırım yapması ve televizyon mecrasının Türkiye’de ki
popülerliğinin artması olmuştur. Siyah beyaz
yayınlardan renkli yayınlara geçişin olması,
ikinci ve üçüncü kanalım açılması, TRT GAP
TV kanalının yayına başlaması gibi olaylar
televizyon mecrasının popülerliğini arttırmaya başlamıştır. Radyo mecrasının 1980-1989
yılları arasında reklam harcamalarından aldığı pay tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3. Radyo Mecrasının Reklam Harcamalarından Aldığı Pay (1980-1989)
(Kuyucu,2012:228)
Yıl

Pay (%)

1980

5,32

1981

2,70

1982

3,40

1983

7,30

1984

3,20

1985

4,70

1986

3,00

1987

2,30

1988

1,35

1989

0,80

38

UHPAD
www.uhpadergisi.com
Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Dönemi Sayı: 11 Yıl:2017
International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches
May / June / July / August - Summer Issue Issue: 11 Year: 2017
JEL CODE: L08-L82 ID:92 K:05
ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04298- 2015-GE-18945)

Şekil 3. Radyo Mecrasının 1980-1989 Yılları Arasında Reklam Harcamalarından Aldığı
Payın Eğilim Grafiği
1990 lı yıllar radyo mecrası için önemli bir
dönemin başlamasına öncülük etmiştir. 1990
yılından sonra yayın hayatına başlayan özel
sermayeli radyo kanallarının birbiriyle rekabete girmesi ve reklam harcamalarından daha
fazla pay alması reklam pastasının da büyümesine katkıda bulunmuştur. Özel radyoların yayın hayatına başlaması ile toplumun
radyoya olan ilgisi artış göstermiş buda reklam harcamalarına yansımıştır. Artan ilginin
sonucunda reklam ajanslarını reklam harca-

malarında radyoyu daha yoğun kullanmaya
başlamıştır.
Radyoların reklam harcamalarından aldığı
paydaki artış özellikle 1994 yılında kendisini
iyice hissettirmiştir. Radyo mecrası 1994 yılında reklam harcamalarından yüzde 5,82’lik
bir pay almıştır. Bu oran 1995 yılında da yenilenmiştir. 1996 yılında radyonun reklam
harcamalarından aldığı pay yüzde 3’e gerilese de 1999 yılında bu oran yine yüzde 5 seviyelerine çıkmayı başarmıştır.
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Tablo 4. Radyo Mecrasının Reklam Harcamalarından Aldığı Pay (1990-1999)
(Reklamcılar Derneği)
Yıl

Pay (%)

1990

0,7

1994

5,82

1996

3,0

1999

5,1

Tablo 5. Radyo Mecrasının Reklam Harcamalarından Aldığı Pay (2000-2009)
(Reklamcılar Derneği)
Yıl

Pay
(%)

2000

5,3

2001

5,1

2002

5,03

2003

4,55

2004

4,08

2005

4,56

2006

3,66

2007

3,36

2008

3,44

2009

3,18
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Şekil 4. Radyo Mecrasının 1990-1999 Yılları Arasında Reklam Harcamalarından Aldığı
Payın Eğilim Grafiği
Radyo mecrasının reklam harcamalarından
aldığı pay 2000li yıllarında başında da yüzde
5 seviyesinde kalmıştır. Ancak 2005 yılından
itibaren radyo mecrasının reklam harcamala-

rından aldığı payda dramatik bir düşüş yaşanmaya başlanmıştır. 2005 yılından 2010 yılına
kadar ki dönemde pay yüzde 3 bandında kalmıştır.

Şekil 5. Radyo Mecrasının 2000-2009 Yılları Arasında Reklam Harcamalarından Aldığı
Payın Eğilim Grafiği
41
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Radyo mecrasının reklam harcamalarından
aldığı pay 2010lu yıllarda düşüş yaşamaya
devam etmiştir. 2009 yılında yüzde 3,18 olan
pay 2010 yılında yüzde 2,87 ‘ye düşmüş ve
2010lu yıllar boyunca bu yüzde 2 bandında
seyretmiştir. Radyo mecrasının yaşadığı bu
dramatik ekonomik küçülmede şüphesiz yeni
medyanın da rolü büyük olmuştur. Yeni medya reklam harcamalarından aldığı payı iki
binli yıllar boyunca devam ettirmiştir. 2009
yılında ise internet mecrasının reklam harca-

maları ilk kez radyo mecrasının üstüne çıkmıştır. O yıl radyo mecrası reklam harcamalarından yüzde 3,18 pay alırken internet mecrası yüzde 5,50 pay alarak radyonun önüne
geçmiştir. Mecranın reklam harcamalarından
aldığı pay 2010lı yıllarda düşüşüne devam
etmiştir. Reklamcılar derneği verilerine göre
2011 yılında yüzde 2,8 olan pay, 2012 yılında yüzde 2,78’e, 2013 yılında yüzde 2,61’e,
2014 yılında ise yüzde 2,3’e düşmüştür.

Tablo 6. Radyo Mecrasının Reklam Harcamalarından Aldığı Pay (2010-2015)
(Reklamcılar Derneği)
Yıl

Pay
(%)

2010

2,87

2011

2,8

2012

2,78

2013

2,61

2014

2,3

2015

2,15

Şekil 6. Radyo Mecrasının 2010-2015 Yılları Arasında Reklam Harcamalarından Aldığı
Payın Eğilim Grafiği
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Radyo mecrasının reklam harcamalarından
aldığı payın 35 yıllık (1980-2015) gelişimi
incelendiğinde mecranın özellikle 1990lı

yıllarda bir büyüme gösterdiğini ancak daha
sonra bir düşüş içine girdiği görülmektedir.

Tablo 7. Radyo Mecrasının Reklam Harcamalarından Aldığı Pay (1980-2015)
(Reklamcılar Derneği)
Yıl

Pay
(%)

1980

5,32

1985

4,7

1990

0,8

1995

3

2000

5,3

2005

4,56

2010

2,87

2015

2,15

Şekil 7. Radyo Mecrasının 1980-2015 Yılları Arasında Reklam Harcamalarından Aldığı
Payın Eğilim Grafiği
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Radyo mecrasının reklam harcamalarından
aldığı payların 35 yıllık değişimine bakıldığında ve sektörün reklam verenden aldığı
talebin sektör yaşam eğrisi modeline göre
yorumlandığında radyo mecrasının 1980 yılına kadar büyüme trendi içinde olduğu sonrasında ise ciddi bir düşüş eğilimi göstererek
ölüm aşamasına doğru gittiği görülmektedir.
1990lı yıllarda başlayan özel radyo kanallarının da etkisi ile mecranın sektör yaşam eğrisinde yine bir büyüme yaşadığı görülmektedir. 2000 yılına kadar süren bu büyüme 2000
yılında durmuş ve sektör yaşam eğrisi düşüş
aşamasına girmiştir. Radyo mecrasının yaşam
eğrisi incelendiğinde 2005 yılından sonra ki
düşüşte bir hızlanma olmuştur. Mecra 2010
yılından sonra düşüş hızını arttırmıştır.

farklı değişimler geçirdiği ama özellikle 2010
yılından sonra ciddi bir düşüş trendine girdiği
görülmüştür. Sektör, 1980li yıllarda bir düşüş
trendi göstermiştir, 1990lı yıllarda faaliyete
geçen özel radyo işletmeleri sektörde ciddi
bir hareketlilik yaratmış ve radyo mecrasının
doksanlı yıllar boyunca ekonomik anlamda
büyüme trendine girmesine neden olmuştur.
Doksanlı yıllardaki bu büyüme mecranın
reklam harcamalarından bugüne kadar ki en
büyük pay olan yüzde 5 ‘lik paya ulaşması
ile sonuçlanmıştır. Bu dönem sektör beş katlık bir büyüme göstermiştir. İki binli yıllarla
beraber tekrar düşüşe geçen radyo sektörü
özellikle 2010lu yıllardan sonra dramatik bir
küçülme yaşamıştır. 2000 yılında yüzde 5.83
olan radyo mecrasının reklam harcamalarından aldığı pay 2010 yılında yüzde 2,87’ye gerilemiş ve sektör yüzde 50.77 lik bir küçülme
yaşamıştır. Radyo mecrası 2010lu yıllarda
küçülmeye devam etmiştir. 2015 yılına gelindiğinde mecranın reklam harcamalarından
aldığı pay yüzde 2,15 olmuştur. Bu düşüş son
beş yılda sektörde yüzde 25.08’lik bir küçülmeye denk gelmektedir.

SONUÇ
Türkiye’de özellikle iki binli yıllardan itibaren radyo mecrasının reklam harcamalarından
aldığı payda ciddi bir düşüş olmuştur. Bu doğal olarak mecranın ekonomik olarak küçülmesine neden olmuştur. Sektör çalışanları bu
küçülmeye paralel olarak “radyo mecrası bitiyor mu?” sorusunu tartışmaya başlamışlardır. Bu çalışmada bu sorunsal hareketle radyo
sektörünün sektör yaşam eğrisi incelenmiş ve
radyo mecrasının 1980 yılından 2016 yılına
kadar ki sektör yaşam eğrileri onar yıllık periyotlarla analiz edilmiştir.

Radyo mecrasının sektörel gelişiminin 35
yıllık değişimi incelendiğinde ise 1980 yılında yüzde 5,32 olan mecranın reklam harcamalarından aldığı payın 2015 yılında yüzde
2,15’e gerilediği görülmektedir. Bu otuz beş
yılda mecranın sektörel anlamda yüzde 59,58
oranında küçüldüğü anlamına gelmektedir.
Mecra Türkiye’de artan reklam harcamaları-

Yapılan analiz sonucunda radyo mecrasının
ekonomik anlamda onar yıllık periyotlarda
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EXTENDED ABSTRACT
Celebrating its 90th anniversary in 2017, radio medium has been going through a recession due
to the developments in the new communication technologies. Increasing its share significantly
in the advertisement expenditures with the emergence of private equity companies in the 90’s,
radio began to lose its share after 2000s. In 2017 the share of radio from advertisement expenditures has decreased to 2% and the medium had a hundred percent recession compared to 90’s.
This study aims to analyze the change in the economic structure of the radio medium in Turkey
according to the sector life cycle model. This study was implemented based upon compiling,
reviewing and analyzing secondary data obtained with radio advertisement expenditures in Turkey. Secondary data are compiled from reports, analysis and studies of public and private companies engaged in the sector. The diminishing share of radio from advertisement expenditures
and recession of the radio medium compared to other mediums establish the research question.
The question which we tried to seek an answer to is: “What is the course of change in the rate
of growth of radio according to time?” Within this scope, we carried out a research regarding
the history of radio broadcasting in Turkey in the first section of the study and conducted a literature research regarding sector life cycle models by carrying out conceptual review related to
sector life cycle in the industry in the second section. The shares of radio in the advertisement
expenditures from 1980 to 2017 was reviewed in the implementation section of the study and
radio medium’s status in our day and the phases it had gone through according to sector life
cycle model was reviewed in the light of these. It was observed that radio medium went through
various economic changes in ten-year periods, but declined significantly after 2010 in particular, as a result of the analysis conducted. The sector had a decline in the 1980’s, the private
radio stations emerging in the 90’s brought significant activity to the sector and caused economic growth of the radio medium through the 90’s. This growth in the 90’s resulted in 5% share
in the advertisement expenditures, which is the biggest share until today. The sector showed a
five-fold growth in this period. Radio sector declined again with the start of 2000s and reached
a dramatic shrinkage after 2010s in particular. Radio medium had a share of 5.83% from advertisement expenses in 2000 which recessed to 2.87% in 2010, showing a recession of 50.77%.
Radio medium continued to shrink in 2010s. The medium had a share of 2.15% from advertisement expenditures in 2015. This decline corresponds to a recession of 25.08% in the sector in
the last five years. It is observed that the share of the radio medium from advertisement expen47
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ses was 5.32% in 1980 and recessed to 2.15% in 2015 when 35 years of change in the sectoral
development of radio medium was reviewed. This means the medium recessed at the rate of
59.58% in thirty-five years. Despite the increase in the advertisement expenditures in Turkey,
radio medium had a significant decline in percentages in the share it has from these advertisement expenditures. It is observed that radio medium is on the decline when sector is reviewed
according to life cycle model. The shrinkage of the share of over thousand radio companies
from the advertisement expenditures in 2017 caused economic recession of the sector. It is a
cause for concern for the future of the radio that radio medium could not increase its share from
advertisement expenses against the increasing technological investment and personnel costs.
Academicians and politicians and sector employees in particular should collaborate to find a
solution to stop this decline in the sector life cycle. Work has to be put in to search for methods
for the sectoral growth of the medium, increase synergy with other mediums, requestion its use
and efficiency as an advertisement medium and most importantly, regain its popularity.
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