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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Küreselleşme çağında kitle iletişim araçları çok önemli görev ve işlevler
üstlenmektedir. Kitlelerin kanaatlerini etkileyen, onları yönlendiren iletişim araçları,
görevlerini yaparken hek hukuk kurallarına hem de etik ilkelere uymakla yükümlüdür.
Çünkü onların bu iki temel konuda yapacakları yanlış ve hataların faturası çok ağır
olabilmektedir.
Medya etiği kitabı, kitle iletişim araçlarını çok boyutlu olarak ele almakta, neden
etik ilkelere uymakla yükümlü olduklarını detaylı şekilde anlatmaktadır.
Medya etiği kitabı aynı zamanda öğrencilere medya sisteminin nasıl çalıştığı,
üstlendiği fonksiyonların neler olduğu konusunda da bilgiler sunmaktadır.
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YAZAR NOTU
Medya Etiği ders kitabı öğrencilerimize öncelikle medya sisteminin nasıl çalıştığını
göstermeyi amaçlamakta, bu büyük ssitemin toplumları nasıl etkilediğinin anlaşılmasını
hedeflemektedir.
Etik kavramının medya için neden önemli olduğu anlatılmakta, etik dışı
davranışların hangi sonuçlara yol açacağı da detaylı şekilde ifade edilmektedir.
Öğrencilerin bu ders kitabını okuduktan sonra medyanın etik anlayışına daha farklı
yaklaşacağı, etik konusunda farkındalık oluşması beklenmektedir.
Ayrıca öğrencilerden medyanın etik dışı tutumlarına karşı daha duyarlı olması, tepki
göstermesi, etik davranmayan medya kuruluşlarına karşı okuyucu/izleyici olarak kamuoyu
güçlerini kullanmaları beklenmektedir.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Küreselleşme kavramı

1.2.

Küreselleşme süreci

1.3.

Küreselleşmenin iletişime yansımaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Küreselleşme kavramı nasıl tanımlanabilir?

2.

Bilgi neden küresel süreçte çok önemlidir?

3.

Küreselleşmenin iletişime yansımaları nelerdir?
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katılım ile
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Anahtar Kavramlar
Küreselleşme
Küreselleşme ve medya
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Giriş
Küreselleşmenin günümüzdeki en belirgin özelliği çok boyutlu bir hale gelmesidir.
Hem ekonomik sınırlar hem de ekonomi dışındaki sınırlar artık ortadan kalkmaktadır.
Küreselleşmeyle birlikte, ticaret sadece birkaç ülke arasında yapılan bir işlem olmaktan
çıkmış, coğrafi bakımdan çok farklı bölgelerde bulunan birçok ülke arasında yapılır hale
gelmiştir. Sadece mal ve hizmet ticareti değil, aynı zamanda üretim faktörlerinin tümü, yani
sermaye, teknoloji ve işgücü de küreselleşmektedir.
Küreselleşmeyle birlikte bilginin önemi artmış, bilgi teknolojilerinde meydana gelen
hızlı gelişmeler toplumu da, ekonomiyi de değiştirmeye başlamıştır.
Drucker’in
“enformasyon kapitalizmi” diye tanımladığı bu süreçte piyasa ekonomisi, bilgi ekonomisine
dönüşmektedir. Artık işletmeler, mal ve hizmet üretimiyle değil, bilgi ve enformasyon üretimi
ve dağıtımıyla ilgilenmektedirler.
Küreselleşme sürecinden en hızlı etkilenen kitle iletişim araçları olmuş; sınırların
kalkması, iletişim politikalarının da küreselleşmesine yol açmıştır.
İletişimin küreselleşmesi, kitle iletişim araçlarının toplumsal hayatımız başta olmak
üzere, ekonomik ve siyasal alanlardaki etkinliğinin artmasına da önemli katkılarda
bulunmuştur.
Küreselleşme süreciyle birlikte bilgi ve görüntü mekanları yeniden yapılanmakta, yeni
bir “iletişim coğrafyası” ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte küresel ağlar ve uluslararası bilgi
akışı modeli oluşmakta, sahip olduğumuz mekan ve zaman duygularımız yeniden
şekillenmektedir. Teknolojik gelişmeler yeni küresel medya sanayini doğurmuş, görsel/işitsel
üretim belirli bir mekana hapsolmaktan çıkmış, adeta yurtsuzlaşmıştır. Yeni küresel medya
araçlarının pazar alanı artık bütün dünyadır.
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1.KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA DÜNYA NASIL DÜNÜŞÜYOR, MEDYAYA
NASIL YANSIYOR?
21. yüzyıl; sınırların kalktığı, bilginin, enformasyonun hızla aktığı, teknolojik
gelişmelerin sınır tanımadığı ve kitle iletişim araçlarının hızla yaygınlaşıp toplumları derinden
etkilediği bir çağ…
Küreselleşme süreci ekonomiden siyasete, kültürden gündelik hayata kadar pek çok
değişim ve dönüşüme neden olmuş, bu değişimlerin toplumsal yansımaları farklı olmuştur.
Kuşkusuz bu değişim ve dönüşümlerden kitle iletişim araçları da, genel adıyla medya, payını
almıştır.
1.1 Küreselleşme Kavramı
Küreselleşme; ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda bazı ortak değerlerin
yerel ve ulusal sınırları aşarak dünya çapında yayılması olarak tanımlanmaktadır.
Bu genel tanıma rağmen, küreselleşmenin tanımı üzerinde tam bir ittifak sözkonusu
değildir. Küreselleşmeyi ele alan pekçok çalışma, küreselleşme kavramına farklı açılardan
yaklaşmakta, kendilerince önemli buldukları unsurları ön plana çıkartmaktadırlar.
Küreselleşme olgusunu değişik boyutlarıyla kavrayabilmek için bu tanımların bilinmesi
faydalı olacaktır.
Roland Robertson, küreselleşmeyi “hem dünyanın küçülmesini simgeleyen, hem de
bir bütün olarak dünyanın bilincinin güçlenmesini gönderme yapan bir kavram” olarak
tanımlamaktadır. Robertson, küreselleşmenin modernliğin doğrudan bir sonucu olarak
görüleyemeyeceğine dikkat çekerek, “küreselleşme ile modernleşmeyi bir tutmak da yanlış
olacaktır” demektedir.
Küreselleşmeyi, “çağdaş emperyalizmin 1980’lerden itibaren yaygınlaşan ve Sovyet
sisteminin çöküşünden sonra tek ve kaçınılmaz bir olgu olarak dünyaya sunulan yeni adı ”
olarak tanımlayan Taner Timur, küreselleşmeyi kapitalist sermaye birikiminin yeni bir
aşaması olarak ifade etmektedir.
Modern dönemdeki zaman/mekan uzaklaşması düzeyinin önceki bütün dönemlerden
çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Antony Giddens, küreselleşmeyi şöyle
tanımlamaktadır: “Yerel ve uzak toplumsal biçim ve olaylar arasındaki ilişkiler de buna
uygun olarak ‘esnerler’... Küreselleşme asıl olarak bu esneme sürecine işaret eder; farklı
toplumsal bağlamlar ya da bölgeler arasındaki bağlantı biçimleri bir bütün olarak yerküre
yüzeyinde şebekeleşir. Böylece küreselleşme, uzak yerleşimleri birbirlerine, yerel oluşumların
kilometrelerce uzaktaki olaylarla biçimlendirildiği, ya da bunun tam tersinin sözkonusu
olduğu yollarla bağlayan, dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşmasıdır...” Bu süreci
“diyalektik bir süreç” olarak tanımlayan Giddens, “yerel oluşumlar, onları biçimlendiren çok
uzak ilişkilerin tam tersi doğrultuya da yönelebilirler. Yerel dönüşüm, toplumsal bağlantıların
zaman ve mekan üzerinde yanlamasına genişlemelerinin bir parçası olduğu için,
Küreselleşmenin de parçasıdır” yorumunu yapmaktadır.
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Küreselleşmenin günümüzdeki en belirgin özelliği çok boyutlu bir hale gelmesidir.
Hem ekonomik sınırlar hem de ekonomi dışındaki sınırlar artık ortadan kalkmaktadır.
Küreselleşmeyle birlikte, ticaret sadece birkaç ülke arasında yapılan bir işlem olmaktan
çıkmış, coğrafi bakımdan çok farklı bölgelerde bulunan birçok ülke arasında yapılır hale
gelmiştir. Sadece mal ve hizmet ticareti değil, aynı zamanda üretim faktörlerinin tümü, yani
sermaye, teknoloji ve işgücü de küreselleşmektedir. Şirketlerin ve istihdam piyasalarının
sınırlarının kalkmasıyla birlikte zaman ve mekan boyutunu aşan yeni ağlar ortaya
çıkmaktadır. İnternet ve sanal şirketler, bu yeni ağlara verilebilecek en güzel örneklerdir.
Küreselleşmenin herşeyden önce bir “ideoloji” olduğunu vurgulayan yaklaşımlar da
mevcuttur. İdeolojinin, kendi gerçeğini hızla yayarak, gerçeğin iletebildiği bilgiyi sildiği ve
yerine de ‘globalci gerçeği’ koyduğu belirtilmektedir. Küreselleşme ideolojisinin “özel olanın
etkinliği yargısını, kamusal olanın etkinsizliği yargısıyla yerleştirdiği” vurgulanarak, “özel
olan tanımlanmaktansa, kamusal olan “öteki”leştirilmiştir” yorumu yapılmaktadır.
Küreselleşmenin, kültürel homojenlikle, kültürel heterojenlik arasındaki çarpışmayı
simgelediği, daha doğrusu bu çarpışmanın aldığı biçimi tanımladığı belirtilmektedir.
Küreselleşme, “kimliğin ya da topluluğun tanımlayıcı ögesi olmak için aynılık ile farklılığın
verdiği mücadeleyi niteleyen bir nosyon” olarak da ifade edilmektedir.
Küreselleşmeyle birlikte sorunların da “global bir nitelik” kazandığı belirtilerek,
nükleer kazalar, asit yağmurları, çevre kirliliği gibi global felaketlerin modern toplumu bir
“risk toplumuna” dönüştürdüğü ifade edilmektedir. Risk toplumunda, sorunlar ve ilişkiler
ulusal sınırları aşmakta, global nitelikteki sorunlara global çözümlerin bulunması
gerekmektedir. Sanayi toplumunda teknolojik gelişme neticesinde geleceğe duyulan bir güven
mevcut idi, oysa risk toplumunda belirsizlik ve güvensizlik ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle
risk toplumu, bu belirsizliğe karşı “global güven birliğine” ihtiyaç duymaktadır. Son
zamanlarda gündeme gelmeye başlayan çevre örgütleri gibi yeni toplumsal hareketler, bu
global güven birliğinin sağlanmasında önemli katkılarda bulunmaktadır.
Antony Giddens ise, riski, modern toplumun küreselleşme sürecinden kaynaklanan
yapısal bir özelliği olarak görmektedir. Giddens’a göre, modern toplum güven ile riski birlikte
içeren bir toplumdur ve Küreselleşme, “risklerin giderek artmasıyla gündeme gelen bir
belirsizlik durumunu” temsil etmektedir.
Küreselleşmeyi, “uluslararası ekonominin seyri içinde kapitalizmin kendi dinamiğiyle
vardığı bir aşama” olarak tanımlayan yaklaşımlar da mevcuttur. Bu yaklaşıma göre,
küreselleşme henüz belli bir sona ulaşmadığı veya hız kesmediği için gözle görülür bir olgu
olduğu kadar, halen canlılığını koruyan bir dinamik olarak da nitelenmektedir.
Küreselleşme; toplumdan global topluma, uluslararası ilişkilerden global ilişkilere ve
dünya sisteminden global sisteme geçişi niteleyen bir süreç olarak nitelendirilmekte, global
toplum nosyonunun bir çözümleme birimi olarak tanımlanmaktadır.
Küreselleşmeyle ilgili üç boyutlu bir yaklaşımdan sözedilmektedir:
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a.Epistemolojik olarak; global toplum nosyonunun ekonomik ve
indirgemeciliğe düşmeden, toplumsal değişimi açıklama potansiyeline sahip olması,

siyasal

b.Ontolojik olarak; ulusal toplumlardan bağımsız bir hareket tarzı ve kendine özgü bir
mantığı olan ama aynı zamanda ulusal ve yerel ilişkiler üzerinde ciddi etkileri olan bir global
toplumun oluşmakta olduğunun tanınması,
c.Yöntemsel olarak; artık ulusal ve yerel ilişiklerin global dinamiklere gönderimde
bulunmadan açıklanamayacağının öne sürülmesi ve böylece global toplumun bir çözümleme
birimi olarak ele alınması.
Küreselleşmeyi kapitalizmin gelişmesinde bir aşama olarak görenlere göre; “pazarın
dünya ölçeğinde büyümesi, ulusal sınırlar dışına çıkması ve dünyanın tek bir pazar haline
gelmesi” küreselleşmeyi tarif etmektedir.
Uluslararası Para Fonu (IMF) da “teknolojinin hızlı gelişmesi ve geniş bir alana
yayılmasıyla; uluslararası sermaye, mal ve hizmet akışının dünya çapında ülkeleri birbirine
bağımlı hale getirmesini” küreselleşme olarak tanımlamaktadır.
Dünyanın 1800’lerin ortalarından 1920’lerin sonlarına kadar günümüzdekine benzer
bir küreselleşme çağı yaşadığına dikkat çeken Thomas Frıedman’a göre, şu anda içinde
bulunduğumuz duruma ‘küreselleşmenin ikinci raundu’ diyebiliriz. Frıedman, iki
küreselleşme çağı arasındaki farklılığı şöyle dile getiriyor: “Önceki küreselleşme çağıyla
şimdiki arasında pekçok benzerlik bulunsa da bugün yeni olan şey, dünyanın tek ve
globalleşmiş bir pazar halinde birbirine kenetlenmiş olmasının derecesi ve yoğunluğudur.
Yeni olan bir başka şey de, bu sürece katılan ve ondan etkilenen insan ve ülkelerin sayısıdır.
1914 öncesindeki küreselleşme çağı belki yoğundu ama pekçok ülkeyi dışarıda bırakıyordu.
Ogünün koşullarına göre belki büyük ölçekliydi, ama mutlak olarak bakıldığında bugüne
kıyasla çok küçüktü. Mahiyet açısından bakıldığında; önceki küreselleşme çağı ulaşım
maliyetlerindeki düşüşe dayanıyordu. Bugünün küreselleşme çağı ise telekomünikasyon
maliyetlerindeki düşüşe dayanıyor. Bu yeni teknolojiler dünyayı daha da sıkı biçimde
birbirine kenetliyor.”
Fridman, içinde bulunduğumuz küreselleşme çağını benzersiz kılan şeyin, “geleneksel
ulus devletlerin ve şirketlerin yanısıra bireylerin de bu teknolojiler yardımıyla daha uzağa,
daha hızlı, daha ucuza ve daha derinden ulaşabilmesi” olduğunu söylerken küreselleşme
sürecinin kendine özgü özelliklerine dikkat çekmektedir. Friedman, “ilk küreselleşme çağı
dünyayı “büyük” boydan, “orta” boya indirdiyse, şimdiki küreselleşme çağı onu “orta”
boydan “küçük” boya indiriyor” yorumu ile de küreselleşme sürecinin derin etkilerine vurgu
yapmaktadır.
Küreselleşme kavramına hangi bakışaçısıyla yaklaşılırsa yaklaşılsın küreselleşme
gerçeği; ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda pekçok değişime neden olmakta,
ortak değerlerin dünya çapında yaygınlaşmasına yol açmaktadır.
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1.2 Küreselleşme Süreci
Dünyamız son yıllarda ciddi değişim ve dönüşümlere sahne olmaktadır. Uluslararası
ilişkilerde, ulusal ilişkilerde, toplumlararası ilişkilerde, hatta günlük yaşam alanlarımızda, bu
değişim ve dönüşümlerin ciddi sonuçları doğmakta, yeni oluşumları ortaya çıkarmakta ve
bizleri bir zihniyet değişikliğine zorlamaktadır. Hem ekonomik hem de siyasal ve kültürel
alanlarda yaşadığımız, karşı karşıya kaldığımız ve bizi belli bir oranda “zihin karışıklığı”
içinde bırakan bu değişim ve dönüşümler, en genel anlamları ve nitelikleri içinde,
“küreselleşme süreçleri” olarak tanımlanmaktadır.
Küreselleşme Sürecinde Zaman/Mekan Sıkışması
Küreselleşme sürecinin en temel niteliği, zeman/mekan ilişkisinde gündeme gelen
radikal dönüşümler olarak belirtilmektedir. Küreselleşme bu anlamda toplumsal ilişkilerin
dünya düzeyinde ‘yoğunlaşmasıyla’ ortaya çıkan bir zaman/mekan sıkışmasını nitelemektedir.
Global/Yerel diyalektiği diye adlandırılabilecek bu zaman/mekan sıkışması, hem zamanın
hem de mekanın yeniden tanımlanmasını gerekli kılmaktadır. Küreselleşme sürecinin sadece
büyük ölçekli sistemlerle değil, aynı zamanda toplumsal deneyim ve pratiklerdeki dönüşüm
ve değişimlerle de bağlantılı olduğu ifade edilmektedir. Küreselleşme sürecinin, günlük
yaşam deneyim ve pratiklerinin kurucu ögelerinden biri olarak da ele alınması gerektiği
belirtilmektedir.
Küreselleşme sürecinin günlük yaşamı dönüştürücü etkisine işaret eden Beck, bu
sürecin çoğu zaman çelişkiler içerdiğini, çatışma, kopuş, tezatlık ya da ayrıştırma
mekanizmaları oluşturduğunu belirtmektedir. Küreselleşme, “çelişkilerle çevrelenmiş” ama
aynı zamanda “dönüştürücü etkisi olan” bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Küreselleşmenin
yerel, ulusal ve global ilişkiler ağı içinde gündeme gelen bir “belirsizlik durumunu”
tanımladığı belirtilmektedir. Küreselleşme, toplumsal ilişkilerin “dokunmuş bir belirsizlik”,
bireylerin ve kollektif kimliklerin “ontolojik bir güvensizlik” içinde yaşadığı ve kendisinin de
bir “risk toplumuna” dönüştüğü bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Küreselleşme sürecinin eşitsizlik, işsizlik, ümitsizlik ve dışlanma gibi sosyal
sorunların artmasına neden olduğu ve bu konuda kaygıların giderek arttığı da belirtilmektedir.
Küreselleşme sürecinin “ulusların sosyal bütünlüğünü devam ettirme güçlerini” zayıflattığı
ifade edilmektedir.
Küreselleşme sürecinde kazanan bireyler, toplumlar ve uluslar yanında kaybedenlerin
de olduğu unutulmamalıdır. Belirli işgücü gruplarında ve coğrafi bölgelerde kayıplar
yoğunlaşırken, küreselleşmenin üstlenilmesi gereken maliyetleri her geçen gün artmaktadır.
Bu nedenle küreselleşme süreci uluslararası toplumun korkuları arasında her geçen gün daha
ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde hızla yaygınlaşan eşitsizlik, adaletsizlik ve
ümitsizlik gelecekte ciddi boyutlarda yaşanacak bir belirsizliğin ve karmaşanın önemli
işaretleri olarak algılanmaya başlanmıştır.
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Küreselleşme sürecinde kazanımların, maliyetlerden daha fazla olacağını belirten
görüşler de mevcuttur. Küreselleşme sürecinde kazananların daha ağır basacağını savunanlar,
“öncelikle dönüşüm maliyetli olacak, ancak kaybedenlerin kayıpları zaman içinde kazananlar
tarafından karşılanacak ve sonuçta global toplum bütünüyle bir gelişme gösterecektir”
demektedirler.
Bu iyiniyetli yaklaşım, küreselleşme sürecinde yaşanan dengesizlikler, eşitsiz gelir
dağılımı ve zengin ülke/fakir ülke arasındaki uçurum dikkate alındığında pek tutarlı
gözükmemektedir. Küreselleşme süreci ne yazık ki, zengini daha zengin yaparken, fakiri de
adeta açlığa mahkum etmektedir.
Küreselleşme Sürecinde Boşluk Ve Çelişkiler
Küreselleşme süreci; devlet egemenliği söylemini sorunsallaştıran hem ulusal topluluk
nosyonunu, hem de ulus devlet arasında varsayılan birliği çözen ve böylece veri olarak alınan
egemenlik kuramıyla bugünün ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamı arasında ciddi boşluklar
ve çelişkiler oluşturan bir süreç olarak da nitelendirilmektedir.
Fuat Keyman, küreselleşmenin bu tanımının iki noktaya işaret ettiğinin altını
çizmektedir: Birincisi, küreselleşme, egemen demokratik modern devlet kuramının varsaydığı
“ulusal topluluk” nosyonunu yıkmakta ve sonuçta devlet ile toplum arasındaki temsiliyet
bağını kopartarak bir ayrışmaya yol açmaktadır. Bugün ulusal toplumlar, hükümetlerinin
kararlarını, politikalarını ve eylemlerini artık hiçbir şekilde proğramlayamamakta, hükümetler
de vatandaşları için neyin doğru ya da uygun olacağını belirleyememektedir. Ulusal kimliğin
parçalanması ve farklı kimlik politikalarının ortaya çıkması da küreselleşme sürecinde
devletin toplumsal taleplere uygun politikalar üretme yeteneğini yitirmesine yol açmaktadır.
İkincisi, küreselleşme süreci, modern eğemen devlet kuramıyla 21. yüzyıla girmekte
olan dünya arasında açıkca gözlemlenebilecek temel boşlukları ve çelişkileri yansıtmaktadır.
Fuat Keyman, Held’in bu boşluk ve çelişkileri 5 temel başlıkta topladığını
belirtmektedir:
a.Dünya Ekonomisi: Siyasal otoritenin formal alanıyla ekonomik üretim, değişim ve
dağıtım sistemleri arasında giderek artan boşluk, ulus devletin gerçek gücünü ve etkinlik
alanını sınırlayıcı ve küçültücü bir yapıya sahiptir. Örneğin, sermayenin küreselleşmesinin
ciddi bir biçimde devletin ulusal ekonomik proğramlar üzerindeki denetimini azaltması ve
ulusal kalkınma söylemlerinin iflasına yol açması, devlet eğemenliği söyleminin artık bir
“veri” olarak alınamayacağının kanıtlarıdır.
b.Hegemonik Güçler Ve İktidar Blokları: Bağımsız ve egemen devlet düşüncesi ile
hegemonik güçler ve iktidar blokları tarafından geliştirilen global sistem arasında, eğemen
devlet söylemini sınırlayan ve giderek artan bir boşluk olduğunu söyleyebiliriz. 1945-1989
soğuk savaş dönemi içinde global politikanın, ABD ve Sovyetler Birliği hegemonyasına
endekslenmesi ve 1989 sonrası dönemde ise gelişmeye başlayan bölgesel iktidar blokları
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(Avrupa Topluluğu ve NAFTA gibi), devletin bağımsız bir aktör olarak düşünülmesine temel
hazırlayan egemenlik nosyonu üzerinde olumsuz etki yapan olgular olmuşlardır.
c. Uluslararası Örgütler: 1945 yılından itibaren sayıları ve etkinlikleri artan
uluslararası örgütler, bir taraftan global bağların yoğunlaşmasına neden olurken diğer taraftan
da ulus devletlerin karar alma süreçlerini belirleyen ya da sınırlayan bir işleve sahip
olmuşlardır. IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Topluluğu gibi evrensel ve bölgesel örgütler ve
bu örgütlerin ulusal ekonomilere ve politikalara müdahale gücü, eğemenliğin sadece devlete
ait olmadığının ve daha önemli olarak da, eğemenliğin yer aldığı siyasal mekanın giderek
çoğullaştığının göstergesi olarak kabul edilmektedir.
d. Uluslararası Hukuk: Bireylerin “hak ve özgürlüklerini” arama alanlarından birinin
de uluslararası hukuk olmasıyla birlikte, vatandaşlık kategorisi Küreselleşmekte ve
uluslararası hukukun bireyleri, devletleri ve sivil toplum örgütlerini muhatap olarak kabul
etmesiyle birlikte devlet eğemenliğini sınırlayan bir oluşum meydana gelmektedir. Örneğin,
uluslararası hukuk ile devlet egemenliği arasındaki gerilime en iyi örnek olarak bireylerin
insan hakları ihlallerine karşı devletleri aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava
açabilmeleri gösterilebilir. Bu örnek aynı zamanda bireysel hak nosyonunun ulusal sınırları
açtığının da bir göstergesidir.
e. İç Politikanın Bitimi: Küreselleşen dünyada ulusal güvenlik, ulusal çıkar ve
vatandaşlık gibi kavramların anlam değiştirmesi, devletin karar alma gücünün sınırlanması ve
ekonomiksiyasal alanlarda devletin etkinliğinin azalması, iç politikanın bitimi olarak
değerlendirilmektedir. İç politika belirleyici olmaktan çıkmakta, global dinamikler ön plana
geçmektedir.
Küreselleşme Sürecine Üç Farklı Yaklaşım
Küreselleşme sürecini değerlendiren yazarlar, birbirinden farklı görüşler ileri
sürmektedirler. Küreselleşmenin siyasal, kültürel ve ekonomik sonuçları yaygınlık kazandıkça
küreselleşmeyi savunanlar olduğu gibi karşı çıkanların sayısı da artmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında küreselleşme yaklaşımlarını, “Aşırı Küreselleşmeciler”, “Küreselleşme
Karşıtları” ve “Dönüşümcüler” olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür.
Radikallar diye anılan aşırı küreselleşmeciler, endüstri uygarlığının bir ürünü olan ulus
devletin artık önemini kaybettiğini savunuyorlar. Global piyasanın politikanın yerini aldığını
belirten aşırı küreselleşmecilere göre, piyasa mekanizması hükümetlerden daha etkin
çalışmaktadır. Piyasalar artık devletlerden bile daha güçlü duruma gelmektedir. Devletlerin
otoritesi zayıflarken, yerel/bölgesel kurumların otoritesi artmaktadır. Aşırı küreselleşmeciler,
global ekonominin yükselişini radikal yeni dünya düzeninin bir delili olarak
yorumlamaktadırlar. Küreselleşme sayesinde ülkeler arasında uluslararası işbirliğinin
kolaylaştığına dikkat çeken aşırı küreselleşmeciler, artan global iletişim altyapısı sayesinde
değişik ülkelerin halklarının, ortak çıkarlarının daha çok farkına vardığını belirtmekte ve
global bir uygarlığın doğuşu için ortak bir zemin oluştuğunu ifade etmektedirler.
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Küreselleşme karşıtları, aşırı küreselleşmecilerin tam karşısında yer almakta ve
“kuşkucular” olarak da anılmaktadırlar. Yaşadığımız dünyada hiçbirşeyin yeni olmadığını
belirten küreselleşme karşıtları, bugün sınırların artık kalkıyor olmasının yeni hiçbir yanının
bulunmadığını, 100 yıl öncesine dönüşten başka bir anlam ifade etmediğini belirtiyorlar.
Herkesin küreselleşmeden söz etmesini “zamanın ideolojisi” olmasına bağlayan
Küreselleşme karşıtları, küreselleşmeyi, “refah devletini yok edecek, minimal devlet ve
hükümeti amaçlayan bir süreç” olarak tanımlıyorlar. Küreselleşme karşıtları, bu süreci
“kapitalizmin savaşcı olmayan yeni işleyiş mantığı” ve “jeo ekonomik emperyalizm” olarak
adlandırıyorlar. Bölgeselleşmeyi küreselleşmenin bir alternatif olarak savunan küreselleşme
karşıtları, küreselleşmenin bütünleşmeyi değil, farklı kültürler, uygarlıklar ve bölgeler
arasında yeni çatışmaları beraberinde getireceğini belirtiyorlar. Küreselleşme sürecinin neden
olduğu adaletsiz gelir dağılımına da dikkat çeken küreselleşme karşıtları, yoksulluğun
yaygınlaştığına ve zengin ile fakir arasındaki uçurumun giderek arttığını vurguluyorlar.
Dönüşümcüler ise, küreselleşmeyi “modern toplumları ve dünya düzenini yeniden
şekillendiren hızlı sosyal, siyasal ve ekonomik değişmelerin arkasındaki ana siyasal güç”
olarak görüyorlar. Önceki pazarlardan çok daha bütünleşmiş yeni bir global pazarın oluştuğu
fikrini paylaşan dönüşümcüler, ekonominin hizmet sektörüne bağlı hale geldiğini ifade
ederek; bilgi, eğlence, iletişim, elektronik ve finans içeren hizmetlerin ekonomide çok önemli
bir sektör haline geldiğine dikkat çekiyorlar. İletişim devriminin eski yapıları yıktığını
belirten dönüşümcüler, eski alışkanlıkların unutulduğunu, kültürler arası etkileşimlerin de
yaygınlaştığını vurguluyorlar.
Ulus devlet konusunda dönüşümcüler, ne aşırı Küreselleşmeciler gibi “ulus devletin
sonu geldi” fikrini paylaşıyorlar, ne de Küreselleşme karşıtları gibi “değişen hiçbirşey yok”
diyorlar. Onlar küreselleşme süreciyle “ulusal hükümetler otoritelerini ve güçlerini yeniden
yapılandırıyorlar” görüşünü savunuyorlar.
Küreselleşme olgusuna getirilen bu üç farklı yaklaşım da gösteriyor ki, küreselleşme
henüz bir süreç ve bu süreç “savunanları”, “karşı çıkanları” ve “kuşkuyla yaklaşanları”
olmasına rağmen hızla akmaya devam ediyor. Küreselleşme sürecinin kazananları olduğu gibi
elbette kaybedenleri de var. Küreselleşme, ne radikal savunucularının ifade ettiği gibi “her
derde deva”, ne de karşıtlarının vurguladığı gibi “her türlü kötülüğün baş sorumlusu”...
Küreselleşme sürecinden rasyonel bir biçimde yararlanmak için; önce bu süreci çok iyi
tahlil etmek, süreci ortaya çıkartan faktörleri tanımak, sürecin akışını sağlayan olguları bilmek
ve tüm bunlara göre pozisyon almak gerekiyor. Küreselleşmenin hem nimetleri var hem de
külfetleri... Nimetlerinden yararlanmak için önce külfetlerinin faturasını ödemek gerekiyor...
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Küreselleşme Olgusunun Beraberinde Getirdikleri
Üretim Tarzının Değişmesi
Küreselleşme süreci dünyada mal ve hizmetlerin “üretim tarzlarını” da değiştirmiştir.
Yeni global üretim tarzı, teknolojik gelişmenin enformasyonel tarzına dayanmaktadır. Bu tarz
tüm teknolojik değişiklikleri belirlemektedır. Burada hammedde de, ortaya çıkan ürün de,
enformasyondur. Ortaya çıkan şey, üründen çok yöntemlerdir. Bu enformasyonel tarz, daha
kârlı pazarlar açmak için ekonomik süreçleri hızla uluslararası platforma yayarak kapitalizmin
başarılı bir şekilde işlemesini amaçlamaktadır.
Global üretim tarzının temel dinamiği, bilişim teknolojisindeki gelişmelerdir.
Bilgisayar ve iletişim alanındaki hızlı gelişmeler, bilgi aktarımını kolaylaştırmakta,
mekan/zaman sınırlamasını ortadan kaldırmaktadır. İnternet’in de global üretimde merkezi
bir konumu vardır; anlık bilgi aktarımı ve bu bilgilerle yapılan hızlı ve eksiksiz üretim,
rekabette üstünlük sağlamaktadır.
Üretimde küreselleşme; şirketlerin sınır ötesi sabit sermaye yatırımı, sınır ötesi iştirak,
fason imalat anlaşmaları ve başka yöntemlerle mal ve hizmet üretim faaliyetlerini kendi
ülkeleri dışına yaymalarıdır. 1970’li yıllarda başlayan iktisadi krizle birlikte üretimin
Küreselleşmesi hızlanmıştır.
Üretimde küreselleşmenin, ticaret ve finans politikaları ile de yakından ilişkisi vardır.
Ticaret ve finans piyasalarının serbestleşmesi, üretimde küreselleşmeyi kolaylaştırmaktadır.
Üretimin küreselleşmesi, gelişmiş ülkelerde işsizliğe neden olduğu ölçüde korumacı
eğilimler de kuvvetlenmektedir. Ancak korumacı tedbirler de tedbiri uygulayan ülkelere
doğrudan yabancı yatırımı cezbederek küreselleşmeye hız vermektedir. Verimle ilgili krize ek
olarak üretimde küreselleşmenin ikinci önemli sebebi korumacılıktır.
Üretimde Teknoloji Transferi
Üretimin küreselleşmesini, iktisadi küreselleşmenin bir boyutu olarak değerlendiren
bakış açısına göre üretimin küreselleşmesi; şirketlerin sınır ötesi sabit sermaye yatırımı, sınır
ötesi finansal yatırım ve fason imalat uygulamaları ile üretim faaliyetlerini kendi ülkeleri
dışına yaymalarıdır.
Şirketler kendi ülkelerinde ücret artışları, emeğin verim artışını aştığında, üretimlerini
ücretlerin düşük olduğu ülkelere kaydırmaktadırlar. Şirketler, kendi ülkelerindeki çevre
koruma mevzuatının maliyet artırıcı etkisinden kaçınmak için üretim faaliyetlerini çevre
koruma mevzuatı daha gevşek olan ülkelere taşımaktadırlar. Şirketler, pazarı hedeflenen
ülkelerin himayeci tedbirlerini aşarak pazarlarına nüfuz edebilmek için üretim faaliyetlerini,
pazarı hedeflenen ülkelere ya da üçüncü ülkelere aktarmaktadırlar. Üretimde Küreselleşmenin
gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına, dış ödemelere yaptığı katkı ve teknoloji transferi ile
faydalı olacağı iddia edilmektedir.
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Üretimde küreselleşme, teknoloji transferine de neden olmaktadır. Dünyada yeni bir
uluslararası işbölümü şekillenmektedir. Bu yeni işbölümünde, gelişmiş ülkeler , yeni metalar
ve üretim süreçleri icat edip bunları ihraç ederek önemli bir gelir kaynağı elde ediyorlar. Bu
yenilikleri üreten teknikler eskidikçe, başka ülkelere devredilebilir hale gelmektedir. Diğer
ülkeler ise ithal edilmiş tekniklerle ürettikleri metaları ihraç etmektedirler. Bu tarz bir
işbölümünde dış ticaret hadleri, yeni metalar ve yeni teknolojiler üreten ülkelerin lehinde
gelişmektedir.
Gelişmekte olan ülkeler, eğer global üretim tarzının olumsuzluklarından korunmak ve
teknolojik olarak dışa bağımlı halden kurtulmak istiyorlarsa, mutlaka teknoloji üretir hale
gelmek için çaba harcamalıdırlar. Teknoloji üretemeyen ve küreselleşme sürecinin en önemli
kaynağı olan bilgiyi üretime dönüştüremeyen ülkeler, teknolojik hegemonyadan
kurtulamayacaklardır.
Finans Piyasalarının Küreselleşmesi
Finansal Küreselleşmenin dönüm noktası, 1973’teki Bretton Woods sisteminin
çöküşüdür. Dolar’ın altın bağlantısı kopmuş, ABD hegemonyası yerine AT, Japonya ve ABD
üçlüsünün oluşturduğu yeni bir kutuplaşma ortaya çıkmıştır. Uluslararası finans piyasalarında
görülen bu yeni gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları yürütmelerini zorlaştırmış,
ulusal düzeyde para arzı üzerindeki monopolcü güçlerinin azalmasına neden olmuştur. Bu
dönemde paraların iç ve dış dengelerinin korunması gibi konularda çıkar farklılıkları daha da
belirgin hale gelmiştir.
Dünya para ve sermaye piyasalarında bu rekabet artarak sürmektedir. Belirli bir
bölgede vergiler, kotalar ya da kambiyo ve faiz kontrolleri ile ilgili düzenlemeler kısıtlayıcı
ise, para ve sermaye diğer bir bölgeye kolayca kaymaktadır. Bu nedenle ulusal otoriteler,
uluslararası finansman alanında kendi ülkelerinin payını korumak ve artırmak için sürekli
rekabet halindedir.
Para ya da menkul kıymet şekline dönüşen sermaye, küreselleşme sürecinde giderek
akıcı bir nitelik kazanarak, üretici sermayeye göre ulusal sınırları daha kolay aşar hale
gelmiştir. Gelişen teknoloji ve yeni yatırım araçları sayesinde; dünya piyasalarına hızla girip
çıkabilen, merkez bankalarını güçsüzleştiren, mali krizlere yol açabilen, hükümet
politikalarını etkisiz hale getirebilen, “sıcak para”dan oluşan istikrarsız bir sermaye piyasası
ortaya çıkmıştır.
Finans piyasalarının Küreselleşmesiyle para bulunduğu mekandan bağımsız, serbest
hale gelmiştir. Para, mal ve hizmetler için bir değişim değeri olmanın ötesine geçmiş, bizzat
kendisi piyasalarda alınıp satılan bir meta olmuştur. Banka ve finans kuruluşlarının sayısı
azalırken, kontrol ettikleri para ve kredi miktarları çok artmış, denetimleri de güçleşmiştir.
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Küreselleşmenin En Önemli Üretim Faktörü: Bilgi
Küreselleşmeyle birlikte bilginin önemi artmış, bilgi teknolojilerinde meydana gelen
hızlı gelişmeler toplumu da, ekonomiyi de değiştirmeye başlamıştır.
Drucker’in
“enformasyon kapitalizmi” diye tanımladığı bu süreçte piyasa ekonomisi, bilgi ekonomisine
dönüşmektedir. Artık işletmeler,mal ve hizmet üretimiyle değil, bilgi ve enformasyon üretimi
ve dağıtımıyla ilgilenmektedirler.
Bilgi Ekonomisi
Bilgi ekonomisi “bilginin gücü” üzerine kuruludur. Şirketler bilginin sadece
kullanıcısı değil, aynı zamanda üreticisidir. Bilginin gücüne dayalı bir iç dinamiğe sahip olan
bilgi ekonomisinde bir kurumun ürettiği bilgi, anında diğer kurumların faaliyetlerini de
etkileyebilmektedir.
Bilgi üretimi ile kullanımı arasındaki bağlılık, bilgi ekonomisinin bilgi ağlarından
oluşan eşzamanlı ve çok yönlü karmaşık bir nitelik kazanmasına neden olmuştur. Bilgi
ekonomisinde hertürlü faaliyet, bir bilgi oluşturma ve işleme eylemine dönüşmektedir. Bilgi
ekonomisinin bir ağ sistemi olarak gelişmesinin temel dayanağını, internet, elektronik posta
ve benzeri “bilgi süper otoyolları” oluşturmaktadır. Bilgi ekonomisi, sınırı olmayan, açık uçlu
ve sonsuz seçeneğe sahip bir dinamizm taşımaktadır. Bilgi süper otoyolları geliştikçe, bu
yollarda yer almak isteyenlerin sayısı artmakta, bu sayı arttıkça da bilgi ağları gelişmektedir.
Bu çerçevede internet, zaman ve mekan farkını ortadan kaldırmakta, bireyleri ve kurumları,
gerçek yaşamın önüne geçmeye başlayan sanal bir evrende birbirine yakınlaştırmaktadır.
İnternet, “global kenetlenme” sağlamakta; şimdiye kadar birbiriyle haberleşme zorluğu çeken
hertürlü araştırmageliştirme birimini, birbirini izleyen, paylaşan ve bilgiden bilgi oluşturan bir
global ağ haline getirmektedir.
Bilgi; ürettiğimiz, yaptığımız, sattığımız ve satın aldığımız şeylerin asıl bileşeni haline
gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak, bilgiyi yönetmek, entellektüel sermayeyi bulup
geliştirmek, saklamak, satmak, paylaşmak bireylerin, işletmelerin ve ülkelerin en önemli
ekonomik görevi haline gelmiştir.
Bilgi ekonomisinde başarı, yeni becerilere, yeni türden örgütlenmelere ve yönetime
bağlıdır. Bilgi ekonomisinde para bile maddi olmaktan çıkmış, elektronik bir yapıya
dönüşmüş durumdadır. Para artık bilgisayar hesaplamasının temel bileşenleri olan bir’lerin ve
sıfır’ların bir toplaşmasından başka birşey değildir. Parayı temsil eden şey, kilometrelerce tel
içinden geçirilen, fiber optik yollarda akıtılan, uydulardan öteye fırlatılan ve bir mikrodalga
aktarma istasyonundan öbürüne ışınlanan bu bir’ler ve sıfır’lardır. Bilgi ekonomisinin parasını
görebilir ama ona dokunamazsınız. Para maddi boyutunu kaybetmiş, sadece bir görüntüden
ibaret hale gelmiştir.
Bilgi Teknolojisi
Bilginin etkin kullanımı, bilgi teknolojilerine stratejik bir önem kazandırmaya
başlamıştır. Küreselleşme sürecinde bilgi teknolojileri artık fabrikalardan, demir yollarına,
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borsadan, tarıma kadar her alana ve kuruma girmekte; politikadan savaş yöntemlerine, işlerin
organizasyonlarına kadar herşeyi yapısal olarak değiştirmektedir.
Bilgisaylar, bilgi çağının lokomotifi olmaktadır. Son yıllarda bilgi teknolojilerinde çok
hızlı gelişmeler yaşanmakta, bilgisayarların boyutu küçülmekte, ama bilgi işleme kapasiteleri
artmaktadır.
Bilgi teknolojileri, bilgiye, insanın zekasını tamamlayıcı bir nitelik kazandırmıştır.
Bilgi teknolojileri sayesinde insanlar, karar verme, analiz yapma, tahminde bulunma ve hesap
yapma gibi faaliyetlerinde çok yüksek işlevsellik taşıyan bir teknolojik desteğe sahip
olmuşlardır.
Bilgi teknolojilerinin sağladığı kolaylıklar ve imkanlar şu şekilde sıralanmaktadır:
* Bilgi teknolojileri, hertürlü verinin ve bilginin, üretildiği anda kullanıcısına
elektronik hafıza transferiyle sunulması olanağı vermektedir. Böylece, beşeri herhangi bir
müdahaleye gerek kalmadan, hertürlü faaliyet tamamen elektronik ortamda takip
edilebilmektedir.
* Bilgi teknolojileri sayesinde bilgi işleme hafızaları olağanüstü geniş kapasitelere
ulaşmıştır.
* Bilgi teknolojileri karar verme ve problem çözme konularında, mevcut olabilecek
bütün olasılık ve yöntemleri “ulaşılabilir” hale getirmiştir.
* Hertürlü bilgi, bilgi teknolojileri sayesinde çok düşük maliyetle başka kullanıcıların
hizmetine sunulabilmekte ve elektronik ortamda kopyalanabilmektedir.
Küreselleşme ve teknolojinin sürekli olarak birbirlerini nasıl etkilediklerini anlamak
için, bilişim teknolojisi ve telekomünikasyonun rekabet ortamını nasıl şekillendirdiğine ve
dünya üzerindeki bireyler ve şirketlerin çalışma tarzlarını nasıl kökten değiştirdiğine bakmak
yeterli olacaktır. Modern iletişim, işletmelerin farklı ülkelerde farklı örgütlenme ve kontrol
metodlarıyla işgörmelerini mümkün kılmaktadır. Yine iletişim teknolojisi, örgüt içinde
herkesin ulaşabileceği şekilde sürekli bilgi üretimi sağlamakta ve her bölüm devamlı
diğerinden haberdar olmaktadır. Global işletmeler ayrıca bilgi teknolojileri sayesinde
dünyanın her yerindeki ortakları, satıcıları ve müşterileriyle bağlantı kurabilme imkanına
sahip olabilmektedir.
Bilgi teknolojileri, başka teknolojilerde görülmedik bir biçimde bireyin yaşamını,
dolayısıyla toplumun yapısını bir devrim niteliğinde etkilemeye başlamıştır. Bu nedenle de
bilgi devrimi ve bilgi toplumundan söz edilir olmuştur. Bilgisayar ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmelerin ortaya çıkması, sanayi devrimine göre 45 kat daha hızlı
gelişmekte olan yeni bir devrimin başladığını göstermektedir.
Bu teknolojilerin bir devrim niteliğinde olmasının nedeni, Sanayi Devrimi’nde olduğu
gibi toplumun tüm ilişkilerini ve de ekonomiyi etkileyerek yeni üretim ilişkileri meydana
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getirmesidir. Bilgi teknolojilerinin ortaya çıkışı, üretim ilişkilerinde çok önemli değişiklikler
yapmasının yanısıra, toplum içinde yeni sınıfların doğmasına, bir anlamda ulusal sınırların
ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Sanayi devrimini izleyen gelişmeler giderek bir ivme
kazanmış ve teknolojik birikimi bir patlama noktasına getirerek, bilgi devriminin ve bunun
sonucu bilgi toplumunun doğmasına yol açmıştır.
Bilgi Toplumu
Bilgi teknolojilerine dayalı olarak şekillenmekte olan bilgi toplumunu, sanayi
toplumundan ayıran temel özellik, üretimin “maddi ürünler” değil, “bilgi” olmasıdır. Bilgi
toplumunun sürükleyici gücü, bilgi teknolojilerinin ürünü olan bilgidir. Bilgi toplumunda
bilginin sürekli üretilebilmesi ve artış göstermesi, iletişim ağları içinde taşınabilmesi,
bölünebilir ve paylaşılabilir olması, emek, sermaye ve toprağı ikame edebilmesi gibi
özelliklere sahip olması önemli üstünlükler sağlamaktadır. Kurulan iletişim ağı ile bilgiye
ulaşım, çok hızlanmakta ve kolaylaşmaktadır.
Bilgi toplumunda bilgi ve iletişim teknolojisinin oluşturduğu ortam içinde ekonomik
faaliyetler de küreselleşme eğilimine girmiştir. İletişim sistemlerinin ülke sınırlarını
küçültmesi, bölgesel gruplaşmalara dayalı bütünleşme eğilimlerini beraberinde getirmiştir.
Küreselleşme sürecinde, girdilerin temini ve çıktıların pazarlanması için gündeme gelen
piyasalar artık dünya çapında düşünülmektedir. Sanayi toplumunda fabrika üretimi, öncelikle
ulusal sınırlar içindeki pazarlara yönelik ve onlara hitap ederken, bilgi toplumunda dünya
standartları belirleyici konuma yükselmiştir.
Bilgi toplumunda, maddi mallar yerine, bilgi kullanılarak bilginin üretimi ön plana
çıkmaktadır. Bilgi teknolojilerine dayalı olarak kullanıcının üretebildiği bilgi artmakta ve
bilginin birikimi sağlanmaktadır. Birikmiş bilginin sinerjik etkisi, bilgi üretimi ve bilgiden
yararlanmayı daha da hızlandırmaktadır. Sonuçta ekonomik yapı, sanayi toplumunun
mübadele ekonomisinden, bilgi toplumunun sinerjik ekonomisine dönüşmektedir.
KÜRESELLEŞMENİN SONUÇLARI
Küreselleşmenin Ekonomik Sonuçları
Küreselleşme, ekonomik alanda üretimin tarzını değiştirmiştir. Şirketler sınır ötesi
sabit sermaye yatırımı yaparak, sınır ötesi başka şirketlerle iştiraklar kurarak, fason imalat
anlaşmaları ya da başka yöntemlerle mal ve hizmet üretim faaliyetlerini kendi ülkelerinin
dışına yaymışlardır. 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik kriz sonrası böyle bir yola gidilmesi,
üretimde Küreselleşmeyi de hızlandırmıştır.
Global üretim tarzının amacı; daha kârlı pazarlar açmak için ekonomik süreçleri hızla
uluslararası platforma yaymak ve kapitalizmin başarılı bir şekilde işlemesini sağlamaktır.
Küreselleşmeyle birlikte üretimin örgütlenme tarzı da değişti. Sanayi yeniden
yapılanma yoluna gitti. Bu yeniden yapılanma beraberinde teknolojik gelişmeyi, rekabeti ve
üretimde kaliteyi getirdi. İşletmelerde dikey entegrasyon azaldı, maliyetler düştü, kâr arttı.
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Küreselleşme üretimi “vatansız” hale getirdi. Şirketler, nerede daha ucuz
üretebiliyorlar ve daha fazla kâr elde edebiliyorlarsa, orayı tercih etmeye başladılar.
Şirketlerin başka ülkelerdeki bu üretimleri, o ülkelerin kalkınmasına ve teknoloji transferine
de yardımcı olmaktadır.
Global üretim tarzı, çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisinde söz sahibi olmasına
neden olmuştur. Üretimde yenilik tekelini elinde bulunduran çok uluslu şirketler, çok büyük
esneklikler gösterebilmekte; üretim yerinden, dağıtım ve servis konularına kadar pekçok
konuda rahat ve hızlı hareket edebilmektedirler. Devletler, hantal yapıları ve karar alma
süreçlerinin çok uzun olması nedeniyle çok uluslu şirketlerle rekabet edemez hale
gelmişlerdir. Dünyadaki toplam ticaretin büyük bir bölümünü gerçekleştiren bu şirketler,
teknolojik gelişmeyi de denetledikleri için artık dünyanın hangi yöresinin gelişeceğini ve
hangi yörelerinin yeni teknolojiye sahip olacağını da belirlemeye başlamışlardır.
Çok uluslu şirketlerin tüm dünyada ekonomiyi ele geçirmeye başlamalarıyla birlikte
tekel oluşturdukları da görülmektedir. Teknolojik güç ve üstünlüklerini kullanan çok uluslu
şirketler, ellerindeki teknolojiyi aktarmayarak rekabeti önlüyorlar ve tekel olmanın avantajını
kullanıyorlar. Eğer buna rağmen yine piyasada rekabet oluşursa, bu kez de finansal güçlerini
kullanıp rakip şirketleri ele geçirebiliyorlar. Rakiplerini piyasadan silen çok uluslu şirketler
giderek devasa bir güç halini almaktadır.
Küreselleşmenin Siyasi Sonuçları
Toplumsal ve bireysel olguların ulusal sınırlar dışında diğer toplumlar ve bireyler
üzerinde yankılar bulmasına imkan veren kürselleşme süreci, siyasal alanda pekçok konuyu
ulusal alandan uluslararası alana çekmektedir. İletişim kanallarının artık denetlenemediği
günümüzde, özgürlük ve demokrasi, global kimliğin bir parçası haline gelmektedir.
Küreselleşme sürecinde demokrasi ve insan hakları taleplerinden kaçınmak mümkün
değildir. Bu talepler bir yanda ulusal düzeyde dile getirilirken, diğer yandan da global
dinamikler tarafından da desteklenmektedir. İnsan haklarına saygı, devletlerin eğemenlik
hakkını hem ulusal, hem de uluslararası düzeylerde sınırlayan ahlaki, siyasal ve hukuksal bir
boyut kazanmıştır.
Uluslararası sistem ve dengelerin sınırlayıcı etkilerine rağmen, ulusal rejimin niteliği
ülkenin dış politika davranışlarını da belirli ölçülerde şekillendirmektedir. Kendi halkına karşı
baskıcı ve acımasız olan rejimlerin başka ülkelerin halklarına karşı adil ve barışcıl
davranmaları beklenmemektedir. Dolayısıyla, insan hakları sorununa duyarlılık, sadece moral
ve siyasal bir mesele olarak değil, barış ve güvenlik arayışlarının da bir gereği olarak
algılanmaktadır.
Siyasal küreselleşme; “siyasal mekanın devletler üstü bir tarzda yeniden eklemlenmesi
ve devletlerarası ilişkilerin artık evrensel ya da bölgesel uluslararası örgütlerin çatısı altında
yeniden düzenlenmesi” olarak tanımlanmaktadır.
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Güvenlik, barış ve demokrasi artık devletlerarası ilişkilerle sınırlanmaması gereken ve
global bir yaklaşımı gündeme getiren sorunlar olarak değerlendirilmektedir. Bu sorunların
çözümünde devletlerin eğemenlik pratiğini, ya devletler üstü siyasal birimlerle (Avrupa
Birliği örneğinde olduğu gibi) ya da uluslararası örgütlerle (Birleşmiş Milletler, IMF gibi)
paylaşmasının zorunluluğu vurgulanmaktadır. Devletlerüstü siyasal birimlerden ve
uluslararası örgütlerden insan hakları ve hukuk devleti ilkelerine dayalı, demokrasi anlayışını
evrenselleştirecek kararlar alması ve bunları uygulaması beklenmektedir. Bu bağlamda siyasal
küreselleşme, global toplumun ortaya çıkmasıyla dünyanın küçülmesini tanımlamaktadır.
Ama bugün günümüzde ne yazık ki, devletlerüstü siyasal birimlerden ve uluslararası
örgütlerden beklenen insan haklarına dayalı, demokratik ve adil karar ve uygulamalar pek
görülememektedir.
Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları
Küreselleşme sürecinin kültürel sonuçları incelendiğinde iki ayrı bakışaçısı karşımıza
çıkmaktadır: Bu yaklaşımlardan birincisi, küresel kültürü uluslararası barış ve işbirliğini
destekleyen olumlu bir gelişme olarak görürken, diğeri, küresel kültürü ulusları milli
kimliklerinden kopartacak tehlikeli bir oluşum olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla
kültürel küreselleşmenin olumlu mu, yoksa olumsuz bir gelişme mi olduğu sorusunun cevabı,
bakışaçısına ve söz konusu toplumun dünyadaki konumuna göre değişmektedir.
Küresel ekonomik yapılara ve evrensel değerlere uyum sağlayamayan toplumlar
küreselleşme süreci tarafından kültürel değerlerini kısmen de olsa değiştirmeye
zorlanmaktadır. Oysa, sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyi, eğitim seviyesi, inanç sistemi gibi
faktörlere bağlı olarak bu toplumların bazı kesimleri, dünya ile kültürel bütünleşmenin
gerektirdiği değişimi isteyerek ve kolaylıkla sağlarken, böyle bir değişimi istemeyen kesimler
de mevcuttur. Bu kesimler kültürel kimliklerini koruyabilmek amacıyla, demokrasinin de
sağladığı olanakları kullanarak, kendi aralarında geleneksel kurumlar etrafında örgütlenme
yoluna gitmektedirler. Bu şekilde, kültürel küreselleşme, toplumların Batıcı/Doğucu,
yenilikci/statükocu gibi eksenler üzerinde bölünmesine de zemin hazırlamaktadır. Diğer bir
deyişle küreselleşme, bir yandan yerel kimlikleri yıpratırken, diğer yandan değişime yol
açmaktadır. Bu şartlar altında, değişim talebiyle başa çıkamayan veya değişimi
benimsemeyen toplum kesimleri, çözümü, geleneksel kurumların tanıdık dünyasına dönmekte
arayabilmektedir.
Küresel kültür, kitle iletişim araçları vasıtasıyla dünyamızı “tek bir kültüre” mahkum
etmekle suçlanmaktadır. Bu suçlamayı yapanlar; ingilizcenin giderek dünya iletişim ağının
dili haline gelmesine dikkat çekmekte, İngiliz sömürgeciliği ve Amerikan siyasi ve ekonomik
gücü neticesinde yaygınlaşan ingilizcenin bugün 320 milyon insanın ana dili, 30’dan fazla da
devletin resmi dili olduğunu vurgulamaktadırlar. Bununla beraber, dünyada reklamcılık,
tüketim kalıpları, yayın içerikleri ve bilgi standartlarının giderek birbirine yakınlaştığının altı
çizilmekte; ekonomik, politik ve teknolojik gelişmelerin global kitle iletişimi yoluyla bölgesel
ve yerel kültürleri evrensel “tek bir kültüre” doğru hızla yönlendirdiği belirtilmektedir.
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Küresel kültür, sadece Batı dışındaki toplumlar tarafından değil, bizzat Kıta Avrupası
tarafından da kıyasıya eleştirilmekte, “kültür emperyalizmine” neden olmakla suçlanmaktadır.
Avrupa Topluluğu’nun, Amerikan eğlence endüstrisinin Avrupa’daki etkinliğini azaltma
çabaları da ekonomik değil, kültürel kaygılardan kaynaklanmaktadır.
Kültürel küreselleşme, görüntüler ve semboller aracılığıyla yaşanmaktadır. Bu
doğrultuda yaşadıklarımız algıladıklarımız homojen bir global kültür içinde
gerçekleşmemektedir. Etkili olan kültürel küreselleşmedir; bunun anlamı da farklı kültürlerin
global olarak akmasıdır.
Küreselleşme süreci, eşzamanlı olarak iki kültür görüntüsü sunmaktadır. Bunlardan
ilki, tikel kültürü üst sınırlarına ulaştırmaktadır. Bu üst sınır ise küredir. Tüm heterojen
kültürler dünyayı kaplayan tek hakim kültürün içinde erimektedir. Bu kültür görüntüsü, global
mekanın fethedilmesini içermektedir. Böyle bir çerçevede bakıldığında bu görüntü bir sküler
bütünleşme rüyasıdır. İkinci görüntü ise kültürlerin sıkışması ile ilgilidir. Farklı kültürler,
hiçbir örgütleyici prensip olmaksızın yan yana akmaktadır. Bu görüntülerin netleşmesini
sağlamak için öncelikle yapılması gereken küresel kültürü alan olarak düşünmektir. Gelişmiş
iletişim olanakları kültürlerin karşılaşmasına, yan yana akmasına izin vermektedir. Giderek
artan kültürel hareketlilik ve karmaşa içeren global alan kabulü, eşzamanlı olarak kültürün
küreselleşmesinin ikinci görüntüsünü önermektedir.
Kültürün küreselleşmesinin ivmesini, teknolojik gelişmeler ve ekonomi
oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmeler, geniş kapsamlı zaman/mekan deneyimlerini global
olarak mümkün hale getirmektedir. Ekonomik Küreselleşmeye en iyi örnek ise hazır yiyecek
alanında öne çıkan Mc Donalds işletmesi verilebilir. Mc Donalds hamburgerleri tüm dünyada
sadece fiziksel olarak tüketilmemekte, aynı zamanda kültürel bir görüntü ve günlük hayatın
belli bir biçiminin ikonu olarak da tüketilmektedir. Tamamen Amerikan kökenli olan
hamburger, Amerikan türü yaşantının etkilerini dayatmaktadır. Uzun süre tek merkez olarak
kalan Amerika’nın ürünü olan hamburger, aynı zamanda çevrede yaşayanlara, “merkezde
güçlü olan ile özdeşleşme psikolojisini” de kültürel mesajın içinde taşımaktadır. Sadece
hamburger değil, aynı zamanda coca cola, marlboro, hollywood, susam sokağı vs... de
Amerikan türü yaşamın diğer ikonlarıdır. Bu ikonlarla birlikte gençlik, dirilik, refah,
romantizim ve özgürlük iddiasıyla dolu kavramlar da taşınmaktadır. Merkezden çevreye akan
tek kültür, Amerikan kültürü de değildir. Küreselleşme sürecinde kültürü, heterojen bir süreç
olarak ele alan yaklaşımlarda belirtildiği gibi, Amerika ile yarış halinde farklı merkezlerin
etkileri de gündemdedir. Japonya, Doğu Asya ülkeleri tüketim malları ve finansal dolaşım
alanlarında giderek öne çıkmaktadır. Dolayısıyla dünyanın Amerikanlaştırılmasından söz
edildiği gibi Japonlaştırılmasından da söz edilebilir. Ancak Japon tarzı yayılma, “hayat tarzı
imgesi taşıyarak” değil de, “global tekniklerin yerel pazarlara uyarlanması” şeklinde
gerçekleşmektedir.
Küreselleşme sürecinin kendi içinde iki tür kültür barındırdığı ifade edilmektedir:
Birincisi, belli bir kültür tüm dünya üzerinde yayılmakta ve diğer farklı kültürler bu baskın
kültüre entegre olmaktadırlar. “Küresel kitle kültürü” olarak da adlandırılan bu kültürün en
21

önemli özelliği homojenleştirici olmasıdır. Küresel kitle kültüründe dünya, ortak bir global
kültürün varolduğu tek bir yere dönüşmektedir.
İkinci tür kültür ise, o ana kadar birbirinden ayrı olan kültürlerin, birbiriyle karşılıklı
olarak etkileşime geçmesi ile oluşan kültürdür. Son yıllarda tüm dünyada bir kültürel
entegrasyon yaşanmasına rağmen, çoğulculuk günümüz dünyasının en önemli özelliklerinden
biri haline gelmiştir. Şimdiye kadar seslerini duyuramamış ve temsil edilmemiş olan yeni
özneler, ilk defa seslerini duyurma olanağı bulmaktadırlar.
Böylece farklılığın ve kültürün çok boyutlu yapısı ortaya çıkmaktadır. Küreselleşme
süreci, globallik ile yerellik gibi zıt kutupları bir araya getirmektedir.
1.3 Küreselleşen İletişim Ve Yansımaları
Küreselleşme sürecinden en hızlı etkilenen kitle iletişim araçları olmuş; sınırların
kalkması, iletişim politikalarının da küreselleşmesine yol açmıştır.
İletişimin küreselleşmesi, kitle iletişim araçlarının toplumsal hayatımız başta olmak
üzere, ekonomik ve siyasal alanlardaki etkinliğinin artmasına da önemli katkılarda
bulunmuştur.
Küreselleşmenin iletişim üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde özetleyebiliriz:
-İletişimin dünya ölçeğinde yaygınlaşması, toplumları da birbirine yakınlaştırmış,
kültürel alışverişi hızlandırmış, toplumların birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarının
yolunu açmıştır.
-Kitle iletişim araçlarının sayınının ve çeşitliliğinin artması, bilgi sahibi olmayı
kolaylaştırmış, haberi ve bilgiyi pek çok kaynaktan alabilme imkanını artırmış, bu da
bireylerin kişisel gelişimlerine olumlu katkı yapmış, özgüvenlerinin artmasına imkan
sağlamıştır.
-Kitle iletişim araçlarının küreselleşme süreciyle birlikte teknolojik olarak gelişmesi,
seçme özgürlüğü getirmiştir. Teknolojinin sağladığı imkanlarla kişilerin özel ilgi alanlarına
yönelik yayın yapabilme imkanı ortaya çıkmış, bu da bireylerin kendilerini istedikleri
alanlarda geliştirebilmelerine imkan tanımıştır.
-Teknolojik gelişme bireyleri yayın organları karşısında sadece okuyan ya da izleyen
pasif bir birey olmaktan çıkarmış, kitle iletişim ortamına katılabilme imkanı vermiştir.
Küreselleşme süreci kitle iletişim araçları ile bireyler arasındaki bariyerlerin kaldırılmasında
çok önemli bir işlev görmekte, interaktif bir ortamı özendirmektedir.
-Kitle iletişim araçlarının bireylerin eğitilmesinde kullanılması küresel süreçle birlikte
hız kazanmış, internet üzerinden yükseköğrenim yapılabilmesi, meslek sahibi olunabilmesi
mümkün hale gelmiştir. Toplumsal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi ve kırsal
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kesime yönelik eğitim projelerinde de küresel kitle iletişim araçları vazgeçilmez bir öneme
sahiptir.
-Kitle iletişim araçlarının en önemli toplumsal etkilerinden biri de iş hayatında
gözlenmeye başlamıştır. Gelişen kitle iletişim araçları sayesinde işe gitmeden, evden
çalışabilme imkanı doğmuştur. Bugün özellikle gelişmiş pek çok ülkede bazı sektörlerde
evden çalışma özendirilmektedir. Çünkü teknolojiyi ve kitle iletişim araçlarını kullanarak
evden çalışma, hem işverenler hem de bireyler açısından pek çok kolaylığı da beraberinde
getirmektedir. Ülke ekonomisine de bu yolla önemli katkılarda bulunulmaktadır.
-Kitle iletişim araçları bireylerin alışveriş yapma alışkanlıklarını da değiştirmekte,
internet üzerinden alışveriş yapma, kitle iletişim araçlarının sağladığı imkanları kullanma
alışkanlığı giderek yaygınlaşmaktadır. Kitle iletişim araçları bireylere daha fazla bilgi edinme,
karşılaştırma, fiyat araştırması yapma gibi önemli imkanlar sağlamaktadır.
-Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler aynı zamanda devlet hizmetlerine de
yansımakta, devlet ile birey arasındaki ilişki yavaş yavaş elektronik ortama taşınmaktadır.
Artık pek çok sınav başvurusu, yazışma ya da devlet kurumlarıyla ilişkiler internet ortamında
yapılabilmektedir. Hayata geçirilen e-devlet projesi, sanal ortamın çok daha fazla
kullanılmasına imkan sağlayacaktır.
Küreselleşmenin iletişim üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra kuşkusuz bazı
olumsuz etkileri de söz konusudur. Bunlar da şu şekilde özetlenebilir:
-Küreselleşme sürecinin aktörlerinin teknolojik gelişmeyi ellerinde tutmaları
nedeniyle, kitle iletişim alanında da egemen güç haline gelme tehlikesi mevcuttur. Kitle
iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bu gücün denetimini eline
geçiren ülkelerin toplumsal manipülasyon yapma ihtimalleri de artmaktadır.
-Küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği yeni şartlar, pek çok kitle iletişim
aracının yayınını sürdürebilmesine ekonomik olarak imkan tanımamaktadır. Bu yayın
organları ya kapanmakta, ya birleşme yoluna gidilmekte ya da satılmaktadır. Küresel süreçte
medya kartelleri ve tekelleri oluşması tehlikesi her zaman vardır. Bugün medya dünyasının
belki de en temel sorunlarından biri kartelleşme olgusudur. Medyada kartelleşme özgür
düşünceyi zayıflatan, demokratik ortama zarar veren bir unsurdur.
-Küresel süreç özel yayıncılığı, özel girişimciliği teşvik etmektedir. Bu da kamu
yayıncılığının geri planda kalmasına, hatta kimi ülkelerde iyice zayıflamasına neden
olmaktadır. Özel sektör yayıncılık anlayışı maddi unsuru ön planda tuttuğu için, kâr amacı
güden programlar yapmayı öncelemektedir. Oysa kamu yayıncılığının toplumsal sorumluluk
gereği yapması gereken önemli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerin yapılması sekteye
uğradığı zaman, kitle iletişim araçları vasıtasıyla topluma verilecek mesajların sağlıklı bir
şekilde iletilmesinde sorunlar yaşanmaktadır.
-Küreselleşmenin kitle iletişim araçlarının en ileri teknolojiyi kullanmalarına imkan
sağlaması, aynı zamanda enformasyonun miktarını da artırmaktadır. Birey, küreselleşme
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çağında adeta enformasyon bombardımanına maruz kalmaktadır. Yoğun enformasyon akışı,
bireyin karar vermesini, kanaat oluşturmasını zorlaştırmaktadır. Yoğun enformasyon akışı,
bireyin kapasitesini epeyce zorlamaktadır.
-Kitle iletişim araçlarındaki gelişme, sınırların kalkması, toplumun tüm alanlarında
yaygınlaşması, özel hayatın dokunulmazlığını da tehdit etmeye başlamıştır. Küresel iletişim
aynı zamanda gizli bilgilerin güvenliğini de tehlikeye atmaktadır.
Görüldüğü gibi, küreselleşme sürecinde iletişimin gelişmesi toplumsal, ekonomik ve
siyasal alanlarda önemli değişiklikler ve katkılar yaptığı gibi bazı sakıncalara da yol
açabilmektedir.
Küresel iletişimin sağladığı imkanlardan vazgeçmek elbette mümkün değildir. O
halde, küresel iletişim sisteminin beraberinde getirdiği olumsuzlukları azaltmaya çalışmak
hedeflenmelidir.
KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM; KÜRESEL MEDYA DÜZENİ
Küreselleşme süreciyle birlikte bilgi ve görüntü mekanları yeniden yapılanmakta, yeni
bir “iletişim coğrafyası” ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte küresel ağlar ve uluslararası bilgi
akışı modeli oluşmakta, sahip olduğumuz mekan ve zaman duygularımız yeniden
şekillenmektedir.
Teknolojik gelişmeler yeni küresel medya sanayini doğurmuş, görsel/işitsel üretim
belirli bir mekana hapsolmaktan çıkmış, adeta yurtsuzlaşmıştır. Yeni küresel medya
araçlarının pazar alanı artık bütün dünyadır. Yerel kültürler için üretim yapma devri
kapanmış, New York’tan Kahire’ye, Londra’dan Ankara’ya, Brüksel’den Yeni Delhi’ye kadar
bütün kültürler hedef kitle kapsamına alınmıştır.
Küresel medya düzeninin temelini ticari gelir kaygıları oluşturmakta, küresel yayın
kuruluşları, demokrasi, insan hakları, özgürlükler, kamu yararı ve ulusal kültür gibi toplumsal
hiçbir endişe taşımamaktadır. Küresel medya düzeninde bireyler “tüketici” olarak görülmekte,
tüketicinin seçme talebini artırmak için çaba harcanmaktadır.
David Morley ve Kevin Robins “Kimlik Mekanları” isimli kitaplarında küresel medya
anlayışını şöyle ifade ediyorlar: “Kâr ve rekabet mantığıyla hareket eden yeni medya
şirketlerinin şimdi en önemli amacı, bundan böyle ürünlerini mümkün olan en geniş tüketici
kitlesine ulaştırmaktır. Bu durumda da sürekli bir gelişmeci eğilim vardır ve bu eğilim
durmaksızın genişletilmiş görsel/işitsel mekanlar ve piyasalar inşa edilmesi yönünde
çalışmaktadır. Ulusal toplulukların eski sınırları ve engellerinin yıkılması artık zorunludur ve
bu sınırlar, ticari stratejinin yeniden örgütlenmesinin önündeki keyfi ve irrasyonel engeller
olarak görülmektedir. Görsel/işitsel coğrafyalar böylece ulusal kültürün sembolik
mekanlarından uzaklaşmakta ve uluslararası tüketici kültürün daha evrensel ilkeleri temelinde
yeniden düzenlenmektedir. İthal programların serbest ve engelsiz dolaşımı, yeni medya
düzeninin en büyük idealidir. Bu öyle bir idealdir ki, bunun mantığı nihai olarak küresel
programlar ve küresel piyasalar oluşturulmasına varır. Ve daha şimdiden, bu ideali gerçek
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kılmaya çalışan küresel şirketlerin iktidarını görmekteyiz. Yeni medya düzeni, artık küresel
bir düzen haline gelmeye başladı…”
David Morley ve Kevin Robins’in yıllar önce yaptıkları bu tesbit, bugün fazlasıyla
gerçekleşmiş durumdadır. Bugün dünyada artık küresel medya şirketlerinin iktidarını
görmekteyiz. Dünya hakimiyetini hedefleyen bu küresel medya şirketleri; ya stüdyo kurup
tüm dünyaya yayacakları ürünler üretiyorlar, ya üretilen bu ürünlerin dağıtımını yapıyorlar ya
da donanım sağlayan bir yapı kurarak, üretilen ürünlerin tüm dünyada hızlı bir şekilde
dolaşımına imkan veren altyapıyı kuruyorlar.
Bazı küresel medya şirketleri sahip oldukları gücü yetersiz bularak diğer küresel
şirketlerle birleşme yoluna gitmekte, böylece güçlerine güç katarak pazar paylarını artırmanın
yollarını aramaktadır. Ayrıca eğlence ve bilgi hizmetleri sunan şirketler, güçlerini
telekomünikasyon sanayii ile birleştirdiğinde ortaya “mültimedya” şirketleri çıkmakta, bu
şirketler kablolu televizyon yayını ile birlikte evden alışveriş yapma, bankacılık hizmetleri ve
benzeri pek çok hizmeti de sunabilmektedir.
Küresel şirket birleşmeleriyle birlikte ortaya çıkan mültimedya şirketleri dünyada
“kitlesel medya” döneminden “kişiselleştirilmiş medya” dönemine geçişi de
hızlandırmaktadır. Artık küresel medya şirketleri genel beğeni düzeyine hitap eden ürünlerin
yanı sıra, “kişiye özel” ürünler üretmekte, daha çok seçme imkanı tanıma yoluna gitmektedir.
Küresel medya şirketlerinin ürettiği ürünlerin ortak noktası, özünde “Amerikan
kültürünü” taşıyor olmalarıdır. Dünyanın dört bir yanında izlenen dizilerden, sinema
filmlerine, uluslararası haber kanallarından, internet sitelerine, gazetelere, radyolara kadar
hepsi Amerikan kültürünün izlerini taşımakta, “dünyanın Amerikanlaşmasına” hizmet
etmektedir.
Küresel medya düzeni, dünya üzerinde etkisini ve hegemonyasını artırmaktadır.
Amerika’nın CNN’i, MTV’si, CBS’i ya da Hollywood stüdyoları, ürettikleri Amerikan
kültürü taşıyan ürünlerle Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya kadar tüm kıtaları
kuşatmaktadır.
Küresel medya düzeninin kuşatmasından korunmak için kendi kültürel ve tarihi
değerlerimize sahip çıkmak en etkili yol olarak görünmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşme süreci kaçınılmaz bir süreçtir ve çok boyutlu bir yapısı vardır.
Küreselleşmeyi savunsak da karşı çıksak da anlamaya mecburuz. Küresel işletim sisteminin
kodlarını çözerek bu sürecin beraberinde getirdiği değişim ve dönüşümlerin farkında
olabiliriz.
Kitle iletişim araçları da küresel süreçten büyük oranda etkilenmiş, medyanın
hayatımızdaki yeri daha da büyümüştür. Dolayısıyla medyanın toplumlar üzerindeki etkisi de
artmıştır.
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Bölüm Soruları
1.

Küreselleşme sürecini anlatınız.

2.

Küreselleşmenin kültür üzerindeki etkileri nelerdir?

3.

Küresel sürecin en önemli üretim faktörü neden bilgidir, açıklayınız.

4.

Küresel süreç iletişime nasıl yansımaktadır, anlatınız.

5.

“Küresel medya düzeni” ifadesi ne demektir, açıklayınız.

6.

“Aşırı küreselleşmecilere” verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Radikaller
B. Dönüşümcüler
C. Küreselleşme karşıtları
D. Globalist
E. Küyerel
7.Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin beraberinde getirdiği sorunlardan biri
değildir?
A.Eşitsizlik
B.İşsizlik
C. Ümitsizlik
D.Dışlanma
E. Evrensel Adalet
8. Küresel şirket birleşmeleriyle birlikte ortaya çıkan mültimedya şirketleri dünyada
“kitlesel medya” döneminden .......... dönemine geçişi de hızlandırmaktadır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun ifade ile doldurunuz.
A. Kişiselleştirilmiş medya
B. Evrensel araçlar
C. Çoklu tasarım
D. Yapay zeka
27

E. Estetik

9. “..................” bilginin gücü üzerine kuruludur.
Yukarıdaki boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız.
A.
B.
C.
D.
E.

Şirketler
Bilgi ekonomisi
Sivil toplum kuruluşları
Yabancı sermaye
Yatırım hukuku

10. Çok uluslu şirketler aşağıdaki unsurlardan hangisi ile dünya ekonomisinde söz
sahibi olmuşlardır?
A. Global üretim tarzı
B.Yüksek faiz gelirleri
C.Düşük vergiler
D. Afrika’nın sömürülmesi
E.Düşük ücretler

Cevaplar
6.A

7.E

8.A

9. B

10. A
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2. KİTLE İLETİŞİMİ VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ
ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1 İletişim Kavramı
2.2 İletişimin Unsurları
2.3 Kitle İletişimi
2.4 Kitle İletişim Araçlarının İşlev Ve Fonksiyonları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İletişim nedir?

2.

İletişim sürecinde kaynak neden önemlidir?

3.

Kitle iletişim araçlarının enformasyon fonksiyonu nasıl açıklanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Kitle
iletişim
Kitle
iletişim
Konunun
ayrıntılı
araçlarının özellikleri
araçlarının
işlev
ve olarak okunması ve derse
fonksiyonlarını anlamak
katılım ile
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Anahtar Kavramlar
Kitle iletişim araçları
Kitle iletişim araçları ve gündem
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2.KİTLE İLETİŞİMİ VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ
2.1 İletişim Kavramı
İletişimi; “insanların davranışlarına temel teşkil eden, dünyaya ilişkin imajlarını
oluşturan anlamların meydana getirildiği ve bu imajların semboller yardımıyla değiş tokuş
edildiği sosyal bir eylem süreci” olarak tanımlamak mümkündür. İletişim, herhangi bir
duruma reaksiyon olarak ortaya çıkan ve karşılıklı bir etkileşime dayanan bir süreç olmaktan
ziyade, insanın kendi amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli durumlara ilişkin anlamlar
ürettiği ve kendi bakış açısını yüklediği bir eylem biçimidir.
İnsanlar arasında ileti alışverişiyle ortaklık sağlama amacı güden iletişim, “insanların
sahip oldukları bilgi, düşünce ve tutumlarını, çeşitli yollarla başka kişilere aktararak toplum
içinde benzeşme ve birlik sağlamayı” hedeflemektedir. İletişim, “haberin, bilginin ve kültürün
insan topluluklarına dağıtımı olgusu” olarak da ifade edilmektedir.
İletişim, insanlar ve gruplar arasında meydana gelmekte ve sosyal bir çerçevede
gerçekleşmektedir. İletişimde amaç yalnızca “bilgi vermek” değildir, iletişim aynı zamanda
“yönlendirmeyi, iknayı ve duygulara hitap etmeyi” de içermektedir.
2.2 İletişimin Unsurları
İletişimin gerçekleşebilmesi için şu dört unsurun bir arada bulunması gereklidir:
a.Kaynak
b.Mesaj
c.Kanal
d.Alıcı
İletişim sürecinin başlangıç yeri kaynaktır. Bu bir kişi olabileceği gibi bir kurum ya
da topluluk da olabilir. Bir duyguyu, düşünceyi, fikri ya da bilgiyi kaynak karşısındaki bireye,
kuruma ya da topluluğa aktarır. Bu aktarımı yapan kişi ya da kurum, iletişimin kaynağıdır.
Dersi anlatan öğretmen, açıklama yapan kamu kurumu ya da yerel yönetim, haberi
kamuoyuna duyuran gazete, iletişim sürecinin kaynağı durumundadır. İletişim sürecini
başlatan kaynağın güvenilir olması, sağlıklı bir iletişimin önkoşuludur. İnsanlar kaynağına
inandıkları, güvendikleri haberlere, bilgilere önem vermekte, itibar etmektedir. Kaynakta
yaşanabilecek bir güvensizlik iletişim sürecinin kesintiye uğramasına neden olabilecek,
güvensizliklerin yaşanmasına yol açabilecektir.
İletişim sürecinde kaynağın aktardığı bilginin, haberin, iletinin genel adı mesajdır.
Mesaj aracılığıyla hedef kitle bilgilendirilir. Kaynak, mesajı verirken yazılı veya sesli
kodlama yapabilir, kişiye özel nitelikte aktarımda bulunabilir. Ses tonu, vücut hareketleri bile
mesajın kodlanmasında kullanılabilir.
Kaynağın vereceği mesajı nasıl aktaracağı da önemlidir. Bu aktarımın yapıldığı araçlar
kanalı oluşturur. İletişim kanalı yazılı olabileceği gibi sözlü ya da görsel-işitsel araçlar da
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olabilir. Hangi kanalın daha etkili olduğu, çoğunlukla verilen mesajın niteliği ve hedef
kitlenin özelliği ile doğrudan ilişkilidir. Hedef kitlenin eğitim durumu, yaşı, cinsiyeti gibi
özellikler dikkate alınarak kaynak seçilirse, verilen mesajı daha etkili kılmak mümkündür.
Kaynağın bir kanal aracılığıyla verdiği mesajın hedef kitlesi, alıcıdır. Alıcı tek bir kişi
olabileceği gibi, tıpkı kaynak gibi kurum ya da topluluk da olabilir. Alıcı, kaynağın
gönderdiği mesajı alır ve bu mesajın kodlarını çözmeye çalışır. Yani “ne anlama geldiğini,
kendisine ne verilmek istendiğini, kendisinden ne istendiğini” öğrenmeye çalışır. Alıcı
mesajın kodlarını çözdükten sonra, kendisinden bir geri bildirim beklenir. Geribildirim,
alıcının kaynağa mesajın cevabını vermesidir. Alıcıdan mesajın cevabının kaynağa geri
dönmesiyle birlikte iletişim süreci tamamlanmış olur.
2.3 Kitle İletişimi
Kitle iletişimi, kişiler arasında olmayan ve mesajı veren ile alanın yüz yüze olmadığı
bir ortamda gerçekleşen bir iletişim süreci olarak tanımlanmaktadır. Kitle iletişim sürecinin
temel özelliği, mesaj birden fazla alıcıya yani kalabalık kitlelere iletişim araçlarıyla
ulaştırılırken iletişim sürecinin “tek yönlü” işlemesidir.
Kitle iletişim araştırmacısı Berelson, “kitle iletişim araçları kamusal sorunlar hakkında
halkın dikkatini çekerek ilgi uyanmasına yardımcı olurlar” demektedir. Halkın ilgisinin
uyanması da konuyla yakından ilgilenmesine yol açmakta, konunun ya da sorunun kitlelere
mal olmasına yol açmaktadır.
“İletilerin kamusal, dolaylı, tek yönlü teknik bir araç sayesinde dağınık bir kitleye
iletildiği süreç” olarak ifade edilen kitle iletişim süreci, oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir.
Kitle iletişim sürecinin bu karmaşık yapısını De Fleuer ve Dennis, basit bir anlatımla
şöyle ifade ediyorlar: “Profesyonel iletişimcilerin hazırladıkları değişik içerikli iletiler,
mekanik araçlar aracılığıyla hızlı ve sürekli bir şekilde dağıtılır ya da yayınlanır. Söz konusu
ileti çok sayıda, değişik ve çeşitli izleyici kitleye ulaşır. Kitle içindeki bireyler, iletiyi kendi
deneyimlerindeki anlamlara göre yorumlarlar ve sonuçta da bireyler şu ya da bu biçimde
etkilenirler.”
Kitle iletişiminin temel özellikleri ise ana başlıklar halinde şöyle sıralanabilir:
Amaçlara Yönelik Özellikler: Kitle iletişiminde temel amaç, iletinin uzak
mesafelerdeki geniş kitlelere ulaşmasıdır. Özelde ise duruma yönelik amaçlar, içeriğe yönelik
amacı belirlemektedir. Bu amaçlar “bilginin fikir, kültür ve bilgi formunda üretilmesi ve
dağıtılmasına karışmak, gönderenlerden alıcılara, bir izleyici kitlesinden diğerine, toplumdaki
herkese ve toplumun kurumlarını oluşturan kanaat önderlerine, diğer insanlara nakletmek ve
onları etkilemek için kanallar hazırlamak, hemen hemen yalnızca halk sahasına etki etmeyi
istemek, sosyal yükümlülük ve zorlama olmaksızın kuruluşa dinleyici ya da izleyici olarak
gönüllü katılım sağlamak” şeklinde ifade edilmektedir.
Kaynağa Yönelik Özellikler: Kitle iletişiminde kaynak, genellikle bir kurum, kuruluş
ya da organizasyondur. Buna ‘kurumlaşmış kimlik’ de denilebilir. Bu kimlik; kitle iletişim
aracının muhabirleri, editörleri, sermaye sahipleri ve onların sağladığı toplumun belirli
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kesimleri ile olan bağlar ve yakınlıklar ile kullanılan teknolojinin düzeyi, kurumun kendi
içindeki meslek ahlakının ve ticarileşmesinin derecesi ile ölçülmektedir.
Kitle İletişim Araçlarına Yönelik Özellikler: Kitle iletişim araçları, kaynaktan
uzakta bulunan, birbirlerinden ayrı konumlanmış çok sayıda insanla aynı anda ilişki kurabilen
teknolojik ortamlardır. Türdeş olmayan kitlelere, mekansal bağ olmaksızın seslenebilen kitle
iletişim araçları, istenilen heryerde, aynı zamanda bulunabilme ve olayı anında aktarabilme
özelliğine sahiptir. Halkın çoğu tarafından kolayca elde edilebilirler, ucuz, sürekli ve
düzenlidirler. Öte yandan kurumsal bir kimlik taşıyan bu araçlar, istihdam sağlayan, mal ve
hizmet üreten, ilgili yan endüstrileri besleyen, büyüyen ve değişen bir endüstridirler. Aynı
zamanda kendi içinde de kurumlar barındırırlar ve kurumu topluma ve diğer toplumsal
kurumlara bağlayan kendi kural ve normlarını geliştirirler. Kitle iletişim araçları, sahibinden
ayrı görülmemesi gereken birer güç kaynağıdır.Bu bağlamda da bir kontrol aracı niteliği
taşırlar.
İletiye Yönelik Özellikler: Kitle iletişiminde ileti, gönderen kurumsal kişilik
tarafından belirli amaçlara yönelik biçimde kitlesel olarak, genel ilgi formatında üretilir.
Çoğaltılabilir nitelik taşıyan bu ileti, alıcılar tarafından yeniden üretilerek belirli bir anlama
kavuşturulur.
Alıcılara Yönelik Özellikler: Kitle iletişiminde alıcı, farklı toplumsal kümelerden
gelen, farklı niteliklere sahip insanlardan oluşan, heterojen bir yapı sergileyen, kimliksiz bir
topluluktur. Kaynak ve alıcı kişisel olarak birbirini tanımazlar. Alıcı kitlenin istekleri,
gönderenin hedefini oluşturabildiği gibi, kaynağın amaçları da bu içeriği belirleyebilmektedir.
Öte yandan yerel ve fiziksel olarak birbirinden ayrılmış bulunan alıcı kitlesi, toplu şekilde
hareket etme gücüne sahip değildir. Ancak alıcılar, gelen mesajları seçme özgürlüğüne
sahiptirler. Mesajı görmezden gelebilir ya da ondan sakınabilirler.
Geribildirime Yönelik Özellikler: Bireyler arası iletişim sistemlerine oranla, kitle
iletişim sistemlerinin geribildirim mekanizmaları çok daha zayıftır. Büyük kitlelere iletinin
gönderilmesinden sonra, hemen ya da kısa sürede tepki alınması sözkonusu değildir.
Gecikmeli olarak işleyen bu geribildirim mekanizması sonuçlarının genelleştirilmesi hatalı
olabilmektedir. Bu açıdan kitle iletişimi, çoğunlukla geri dönüşü olmayıp, tek yönlüdür.
Alıcının aynı anda cevap verme imkanı fiilen yoktur. Bu yüzden de iletişim sisteminde
göndericiyle alıcı arasında keskin bir kutuplaşma söz konusudur.
Kitle iletişiminin kamusal bir niteliği vardır. Geniş kitleler ile iletişim kurulması söz
konusudur. Tam da bu noktada geniş kitleler ile kurulacak iletişimde kullanılacak araçlar
gündeme gelmektedir. Bu da elbette ki “kitle iletişim araçları”dır.
2.4 Kitle İletişim Araçlarının Fonksiyonları
Kitle iletişim araçları, toplumda belli fonksiyonlar üstlenmekte ve üstlendiği bu
fonksiyonlar aracılığıyla toplumun şekillenmesinde rol oynamaktadır. Kitle iletişim
araçlarının toplumsal fonksiyonları 5 başlık altında toplanmaktadır:
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a.Enformasyon
b.Korelasyon
c.Devamlılık
d.Eğlence
e.Seferberlik
Kitle iletişim araçlarının enformasyon fonksiyonu, “toplum ve dünyada olan olaylar
hakkında bilgi sağlaması, güç ilişkilerine işaret etmesi, yenilik, uyum ve ilerlemeyi
kolaylaştırması” olarak ifade edilmektedir. Kitle iletişim araçları, olay ve bilgilerin anlamını
açıklayıp yorumlayarak, kurulu otorite ve normlar için destek sağlayarak, sosyalleşmeye
yardımcı olarak ve paylaşmaya katkıda bulunarak korelasyon fonksiyonu’nu yerine
getirmektedir.
Devamlılık fonksiyonu, “hakim kültürün ifade edilmesi, alt kültürlerin ve yeni
kültürel gelişmelerin tanınması ve değerlerin yaygınlaştırılması” olarak ifade edilirken;
eğlence fonksiyonu, “oyalanma, zevk ve rahatlama sağlayarak sosyal tansiyonun
düşürülmesini” amaçlamaktadır. Kitle iletişim araçlarının seferberlik fonksiyonu ise
“toplumsal hedefler için çalışmayı” işaret etmektedir.
Kitle iletişim araçlarının bireyler açısından da çeşitli fonksiyonları vardır. Kitle
iletişim araçları bireyler için enformasyon, kişisel kimlik, entegrasyon, sosyal etkileşim ve
eğlence fonksiyonlarına hizmet etmektedir. Bireyler kitle iletişim araçlarına, dünya hakkında
bilgi edinme, problemlerin çözümünde ve karar aşamasında tavsiye alma, merak ve ilgiyi
tatmin etme, kendini eğitme, davranış modelleri bulma, bireysel değerleri pekiştirme,
başkalarıyla özdeşleşme ve sosyal empati gibi nedenlerle yönelmektedir.
Kitle İletişim Araçlarının İşlevleri
Kitle iletişimini yalnızca haber ve mesaj değişimi olarak değil aynı zamanda düşünce,
olgu ve veri iletim ve değişiminin tamamını içine alan bir unsur olarak değerlendiren
UNESCO, hazırladığı “iletişim ve Toplum” raporunda kitle iletişiminin işlevlerini şöyle
sıralamaktadır:
Haber ve Bilgi Sağlama İşlevi: Kitle iletişim araçları bireysel, toplumsal, ulusal ve
uluslararası konuları akılcı bir biçimde kavramak ve gerekli kararları alabilmek için haber ve
bilgi aktarırlar.
Toplumsallaştırma İşlevi: Kitle iletişim araçları, insanların toplum içinde varlıklarını
sürdürebilmeleri için gerekli olan toplumsallaşmanın sağlanmasına yardımcı olurlar.
Toplumun maddi ve manevi temelleri kitle iletişim araçları vasıtasıyla topluluk üyelerine
aktarılır, onlar tarafından öğrenilmesi sağlanır.
Motivasyon: Kitle iletişim araçları, toplumun amaçlarına ulaşmasında özendirici bir
rol oynarlar. Bireyin toplum yaşamında olduğu gibi, bu amaçların gerçekleşmesine de
katkıda bulunmasını sağlama işlevi görürler.
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Tartışma ve Diyalog İşlevi: Kitle iletişim araçları tartışma ortamı oluşturarak,
kamusal çıkar konusunda var olan sorunların açığa çıkmasına yardımcı oldukları gibi diyalog
yoluyla uzlaşma sağlanmasına da katkıda bulunurlar. Kitle iletişim araçları yoluyla ulusal ve
uluslararası sorunlarda tartışma ortamına toplumun tüm kesimlerinin katılması sağlanarak, en
uygun çözümün bulunması sağlanır.
Eğitim İşlevi: Kitle iletişim araçları haber ve bilgi aktarırken, dolaylı olarak da
toplumun eğitim seviyesinin yükselmesine yardımcı olur. Kitle iletişim araçları ayrıca
bireylerin yetenek ve beceri düzeylerinin gelişmesinde de önemli rol oynar.
Kültürel Gelişme İşlevi: Kitle iletişim araçları sanatsal yapıtları yayarak kültürün
gelişmesine katkıda bulunduğu gibi geçmişin mirasını korumada da önemli bir rol
üstlenmektedir.
Eğlendirme İşlevi: Kitle iletişim araçları bireylere eğitim ve kültürün yanı sıra
eğlence imkanı da sunmaktadır. Bireyler, kitle iletişim araçları vasıtasıyla hoşça vakit
geçirebilmektedirler.
Bütünleştirme İşlevi: Kitle iletişim araçları bir toplumdaki bireylerin birbirlerinin
koşullarını tanımalarına yardımcı olduğu gibi farklı toplumların da birbirlerine
yakınlaşmalarında önemli bir rol üstlenmektedir. Kitle iletişim araçları farklılıklar içinde
birlikte yaşamak ve çoğulculuk ilkesine de katkıda bulunmaktadır.
UNESCO’nun kitle iletişim araçlarının işlevlerine yönelik detaylı sınıflamasının
yanısıra, bir başka yaklaşım ise kitle iletişim araçlarının işlevlerini “toplumsallaştırma işlevi,
siyasal işlev, ekonomik işlev ve enformasyon işlevi” olarak dört temel kategoride
toplamaktadır:
Kitle İletişim Araçlarının Toplumsallaştırma İşlevi: Kitle iletişim araçlarının ana
işlevi toplumsallaştırmadır. Karmaşık bir toplumda insanların bir arada yaşayabilmelerinin
sağlanmasında esas görev kitle iletişim araçlarına düşmektedir. Çünkü toplumsallaşma,
insanın kendine uygun insanca davranışları öğrenmesi süreci, yani kişinin toplum içindeki
yerini alma sürecidir. Kitle iletişim araçları bu süreçte, özellikle düşünceyi yönlendiren norm
ve değer sistemleri ile örnek kimselerin tanıtılmasında, yaşamı kolaylaştıran düşünce ve
davranış şekillerinin aktarılarak sosyal sistemin sürekliliğinin korunmasında önemli roller
oynamaktadır.
Kitle İletişim Araçlarının Siyasal İşlevi: Demokratik bir düzende kitle iletişim
araçlarının en temel işlevi, kamuoyunun oluşturulmasıdır. Kitle iletişim araçları, toplumdaki
mevcut görüş ve fikirleri ayrım yapmaksızın duyurma ve inceleme sorumluluğuyla
kamuoyunu oluştururken, çevreden gelen girdilere cevap vererek siyasi düzenin korunması
yönünde de bir işlev görürler. Siyasi sistemi algılanabilir bir şekle indirgemek ve böylece
siyasi bilinçlenmeyi sağlamakla da yükümlü görülen kitle iletişim araçları, bu arada eleştiri ve
kontrol görevini de üstlenmektedir. Bu da kitle iletişim araçlarına toplumsal dengelerde
yasama, yürütme ve yargı güçlerinden sonra “dördüncü güç” olma imkanını sağlamaktadır.
Kitle İletişim Araçlarının Ekonomik İşlevi: Ekonomik işlevler, doğrudan ya da
dolaylı olarak kâr sağlamaya yönelik işlevlerdir. Bu çerçevede en önemli işlev, ürün/para
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ilişkisinin daha da canlılık kazanmasına yardımcı olmaktır. Bu da çoğunlukla reklam
sayesinde gerçekleşmektedir.
Kitle İletişim Araçlarının Enformasyon İşlevi: Enformasyon, alıcının sübjektif
bilgisini artıran, bilgi eksikliğini gideren bir unsurdur. Bir ifadenin enformasyon olarak
nitelendirilebilmesi için söz konusu kişi ya da kişiler için önceden bilinmeyen bir konunun
aydınlığa kavuşturulması gereklidir. Bu bağlamda kitle iletişim araçları, sosyal, siyasi ve
ekonomik sistemler için enformasyon işlevini yerine getirerek bireylere enformasyon
aktarmaktadır.
Kitle iletişim araçlarının temel özelliklerine ve başlıca işlevlerine bakıldığında; kitle
iletişim araçlarının bireylerin tutum ve davranışlarının şekillenmesinde, verecekleri kararların
oluşmasında önemli roller üstlendikleri görülmektedir. Kitle iletişim sisteminin işleyişinin ve
kitle iletişim araçlarının rollerinin öğrenilmesi, toplumla iletişim kurmak isteyen herkes için
büyük önem taşımaktadır.
Kitle İletişim Araçlarının Gündem Belirleme Özelliği
İnsanlar, dünyada olup bitenleri kitle iletişim araçları vasıtasıyla öğrenmektedirler.
Kitle iletişim araçlarını takip etmeyenler de, medya iletilerine maruz kalanlarla iletişim içine
girmekte ve bir şekilde medya içeriklerinden haberdar olmaktadır. Medya iletilerine açık
kalmakla başlayan medya etkilerinin ilk halkasını “haberdar olma” aşaması oluşturmaktadır.
Ardından farkına varılan konu ya da sorun hakkında daha fazla bilgi edinme ihtiyacı
duyulmakta ve “bilgi” ya da “bilişsel etkiler” aşamasına geçilmektedir. Daha sonra da
edinilen bilgiler ışığında önce “tutum değişikliği”ne gidilmekte, ardından da “davranış
değişikliği” aşamalarına geçilmektedir.
Gündem belirleme yaklaşımının çıkış noktasını, medya etkilerinin ilk basamağı olan
“haberdar etme” aşaması oluşturmaktadır. İnsanlar kitle iletişim araçlarını ya da genel adıyla
medyayı izleyerek “neler olup bittiğini” öğrenmekte; hangi konuların gündemin üst
sıralarında yer aldığını, olayların önem sırasını görebilmektedir.
Gündem belirleme yaklaşımı, “medyanın haberleri sunuş biçimiyle halkın düşündüğü
ve konuştuğu konuları belirlediği” tezini ileri sürmektedir. Kamu gündemini belirleyen
medya, siyasal gündemi de etkilemekte, böylece ortaya zincirleme bir etkileşim çıkmaktadır.
Medyanın insanlara “ne hakkında” düşüneceklerinin yanısıra, “ne düşüneceklerini” de
söylediği ifade edilmektedir. Medya kamunun zihinsel sıralamasına kendi istediği bilgileri
yamamakta ve toplum gündemindeki konuları yine kendi istediği gibi düzenlemektedir.
Medya böylece toplumun “eşikbekçiliği” rolünü üstlenmektedir. Bir mesaj, medyadan
bireysel izleyici ya da dinleyicilere geçerken bu mesaja müdahale edenlere “eşikbekçisi”
denilmektedir. Eşikbekçisinin ana işlevi, bireyin aldığı mesajları süzgeçten geçirmek, belli
mesajların geçmesine izin verirken, diğerlerini engellemektir.
Günlük gazete haberleri izlendiğinde eşikbekçilerinin oynadığı rol daha iyi
anlaşılacaktır. Aynı olay, değişik gazetelerde çoğu zaman farklı biçimlerde yer almaktadır.
Kimi gazeteler, olayı manşetten verirken, kimileri iç sayfalarda küçük bir haber olarak
kullanmakta, hatta bazı gazeteler ise yayın politikaları gereği haberi “görmezden gelmeyi”
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tercih edebilmektedirler. Tabii, bu tür yaklaşımda gazetelerin izledikleri yayın politikaları öne
çıkmaktadır.
“Bir konuyu medyanın gündemine yerleştiren unsurlar nelerdir?” sorusunun değişik
cevapları vardır. Kimilerine göre güçlü sermaye gruplarının medyanın gündemini belirlemede
önemli etkileri vardır, kimilerine göre de gazete sahibi ve yayın politikasından sorumlu yayın
müdürü medyanın gündemini belirlemede en başta gelmektedir. Kuşkusuz sözü edilen
grupların medyanın gündeminin belirlenmesinde etkileri vardır ama gündeme etki eden
unsurlar bunlarla sınırlı değildir. Medya gündemini belirleyen unsurlar şu şekilde
sıralanmaktadır:
Medya Çalışanlarından Kaynaklanan Etkiler: Bireysel etkiler düzeyi de denilen bu
etkiler; medya çalışanlarının kişisel özelliklerini, tutumları, değerleri, inançları, mesleki
birimlerini ve rollerini kapsamaktadır. Olayı ilk elden yeniden kurgulayan ve ürün ya da haber
haline dönüşünceye kadar geçen süre içerisindeki insan unsurundan kaynaklanan etkiler, bu
düzeyde ele alınmaktadır.
Çalışma Düzeninden Kaynaklanan Etkiler: Medya rutinleri düzeyi de denilen bu
düzeyde; yayın periyodu, zaman kısıtlılığı, yer sınırlaması, haber yazım kuralları, haber
değeri, objektiflik ve haber kaynağına bağlılıktan doğan etkiler incelenmektedir.
Kurumsal Amaçlardan Kaynaklanan Etkiler: Kitle iletişim araçlarının sahip
oldukları amaçlara yönelik etkilerdir. Kurumsal ve ekonomi politik yaklaşım olarak iki temel
grupta incelenmektedir. Kurumsal yaklaşım, medya kurumlarını analiz birimi olarak ele alan
çalışmalardan oluşmaktadır.
Örgüt kuramından hareket eden bu çalışmalar, medya
kurumlarının da diğer kurumlar gibi hiyerarşi yapılarının bulunduğunu, kurum içi iş
bölümünün gerçekleştirildiğini, kurumların ekonomik amaçları doğrultusunda faaliyette
bulunduklarını belirtmektedir. Ekonomi politik yaklaşım ise, medya kurumlarının gücü
üzerinde durmaktadır. Buna göre medya içeriğini asıl belirleyen unsur, ekonomik çıkarlar ve
medya kurumlarının mülkiyet yapılarıdır. Bu çalışmalarda da medyadaki yoğunlaşmalar ve
tekelleşme eğilimleri üzerinde durularak, medya sahiplerinin ve medyayı denetleyenlerin
sözcülüğü rolü nedeniyle medyanın güç aracı haline getirildiğine işaret edilmektedir.
Kurum Dışından Gelen Etkiler: Daha çok haber kaynakları anlamında baskı
gruplarının belirli bir içerik için yürüttükleri lobi faaliyetleri ile medyada yer alabilmek için
yaptıkları çalışmalar ve yasal anlamda hükümetin baskılarının doğurduğu etkiler bu grupta
toplanmaktadır. Kurum dışından gelen etkilerin asıl amacı, medyada yer alan haberin
içeriğinin kendi istedikleri yönde şekillenmesi ya da kendileri aleyhine çıkabilecek olumsuz
bir haberin çıkmaması için çaba harcanmasıdır.
İdeolojik Eğilimlerin Etkileri: Kitle iletişim araçlarının bir ideolojiye olan yakınlığı,
medya içeriklerinin belirlenmesinde diğer unsurlardan çok daha önde gelmekte ve asıl
belirleyici olmaktadır. İdeolojik etki, haberlerin üretilmesinden kamuoyu gündeminin
oluşturulmasına kadar çok geniş bir süreçte etkili olmaktadır. Bir ideolojiye yakınlık duyan
kitle iletişim aracında, bu ideolojinin aleyhine herhangi bir yayının yapılması neredeyse
imkansızdır. Kitle iletişim aracının yaptığı yayınların hemen hemen tümü, bu ideolojik
düşünce çerçevesinde gerçekleştirilir.
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Kitle iletişim araçlarının siyasal gündemi belirleme konusunda da önemli etkileri
bulunmaktadır. Medyanın bir konuya gösterdiği ilgi, aynı konunun siyaset gündemine de
taşınmasına neden olmakta, siyaset gündemine giren konular, kamuoyu tarafından da
tartışılmakta, konuşulmaktadır. Burada kitle iletişim araçları belirleyici bir rol oynamaktadır.
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Uygulama Soruları
1. Kitle iletişim araçlarının “eğitim” işlevinin önemini anlatınız.
2. Kitle iletişim araçlarının toplumsallaştırma işlevini açıklayınız.
3. Kitle iletişim araçlarının toplumun eşikbekçiliği rolünü üstlenmesi ne anlama
gelmektedir?
4. Kitle iletişim araçları gündemi nasıl belirlemektedir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Kitle iletişim araçları farklı özellikleri ile ele alınmıştır. Kitle iletişim araçlarının
fonksiyonları ve işlevleri üzerinde durulmuş ayrıca gündem kurma konusuyla bağlantısı
işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

İletişim sürecinde kaynağın aktardığı iletinin genel adı nedir?

A) Haber
B) Ses
C) Mesaj
D) Görüntü
E) Kanal
2.

İletişim sürecinin başlangıç yeri neresidir?

A) Kanal
B) Gazete
C) Mesaj
D) Alıcı
E) Kaynak
3.

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurları arasında yer almaz?

A) Telefon
B) Kaynak
C) Mesaj
D) Kanal
E) Alıcı
4.

Kaynağın bir kanal aracılığıyla verdiği mesajın hedef kitlesi kimdir?

A) Geribildirim
B) Alıcı
C) Kod Çözümü
D) Televizyon
E) Gazete
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5.

Aşağıdakilerden hangi “Kitle İletişimi”nin özelliklerinden biridir?

A) Mesajı veren ile alan yüz yüze değildir
B) İletişim süreci çift yönlüdür
C) Çok büyük bir etkiye sahip değildir
D) Mesaj birden fazla kişiye ulaştırılamaz
E) İletişimin gerçekleşmesi için araca ihtiyaç yoktur

Cevaplar
1.C

2.E

3.A

4. B

5. A

6.Kitle iletişim sürecinin temel özelliklerini anlatınız.
7.Kitle iletişim araçlarının korelasyon fonksiyonunu açıklayınız.
8. Kitle iletişim araçlarının “eğlence” fonksiyonu toplumların meşgul edilmesi,
oyalanması anlamında nasıl bir rol oynamaktadır? Tartışınız.
9.Ktile iletişim araçlarının toplumsallaştırma işlevini açıklayınız.
10. Kitle iletişim araçları gündemi nasıl belirler? Anlatınız.
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3.KİTLE İLETİŞİMİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1 Kitle İletişim Hukukunun Anayasal Temelleri
3.2.Kitle İletişim Hukuku
3.3.Haberleşme Özgürlüğü
3.4.Düşünce Ve Kanaat Özgürlüğü
3.5.Bilim Ve Sanat Hürriyeti
3.6.Basın Özgürlüğü
3.7.Cevap Ve Düzeltme Hakkı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Anayasamızda güvence altına alınan düşünce ve kanaat özgürlüğünü
açıklayınız.
2.Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü niçin önemlidir?
3.Basın özgürlüğü anayasal güvence altına alınarak kitle iletişim araçlarına
nasıl bir koruma getiriliyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kitle
hukuku

iletişim

Kitle
hukukunun
temelleri

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

iletişim
Basın özgürlüğü,
anayasal cevap ve düzeltme hakkı

49

Anahtar Kavramlar
Kitle iletişim hukuku
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3.1 Kitle İletişim Hukukunun Anayasal Temelleri
Kitle iletişim araçları, genel adıyla medya, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket
etmelidir. Bu nedenle mutlaka hukukun çizdiği çerçevede hareket etmeli, sorumluluklarını
yerine getirmede özenli davranmalıdır. Hukuk ile etik ilkeleri birlikte değerlendirmek
gereklidir; Her ikisi birbirini tamamlayan kavramlardır. Hukuka ve etik ilkelere uygun
yayıncılık yapmak, medyanın toplumsal sorumluluğunu yerine getirdiğinin bir göstergesi
olarak kabul edilmektedir.
Bu bölümde kitle iletişim araçlarının hukuksal altyapısını detaylı şekilde ele alacağız.
3.2 Kitle İletişim Hukuku
Kitle İletişim hukuku; kitle iletişim alanında yürütülen faaliyetlerin sınırlarını,
uyulması ve kaçınılması gereken kuralları belirlemektedir. Kitle iletişim faaliyetlerinin temel
hak ve özgürlüklerle olan yakın ilişkisi ve toplumu ilgilendiren yönleri nedeniyle bu
faaliyetlerin özel olarak düzenlenmesi gereği doğmuştur.
Kitle iletişim faaliyetlerinin hukuk sınırları içerisinde gerçekleştirilebilmesi için
öncelikle bu faaliyetlerin sınırlarının belirlenmesi gereklidir. Toplum hayatı açısından
değerlendirildiğinde kitle iletişim araçlarının önemi ve sonuçlarının kamu yararına yönelik
olması nedeniyle birtakım ayrıcalıklara sahip olduğu açıktır.
Ancak kamu yararı gerekçesiyle de temel hak ve özgürlükler ihlal edilemez. Bu
nedenle kitle iletişim faaliyetlerinin kamu yararına yönelik olarak gerçekleştirilmesi sırasında
mutlaka bireysel hak ve özgürlükler korunmalı, zarar görmesi engellenmelidir. Temel hak ve
özgürlüklerle birlikte adaletin sağlanması, kamu düzeninin korunması, ulusal güvenliğin
korunması gibi kamusal yararların zarar görmesinin de önüne geçilmelidir.
Kitle iletişim faaliyetlerinin sınırları belirlenirken hem bireysel hak ve özgürlükler
korunmalı hem de kamusal çıkarların zarar görmesi engellenmelidir. Bu noktada bir denge
oluşturulmalı, hem bireysel özgürlükler hem kamusal çıkarlar birlikte gözetilmelidir.
Kitle iletişim faaliyetleri sırasında uyulması gereken kurallar yasa koyucu tarafından
belirlenirken ayrıca kitle iletişim kuruluşlarının oluşturduğu meslek örgütleri de birtakım ilke
ve kurallar belirlemekte, kabul etmektedir. Bunların tümü de bireyleri ve kuruluşları
bağlamaktadır.
Yasa koyucu kitle iletişim faaliyetlerini farklı başlıklar altında düzenlemiştir. Bir
yandan anayasal boyutta basın ve haberleşme özgürlüğü düzenlenmiş, diğer yanda da bilgi
edinmeyi ve bilgiye ulaşmayı hak olarak kabul eden yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Haberleşme, düşünceyi açıklama ve basın özgürlüğü gibi toplumu yakından
ilgilendiren önemli konuların anayasal güvenceye kavuşturulması ülkemizin
demokratikleşmesi açısından kayda değerdir. Çünkü bu hak ve özgürlükler, demokratik
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toplumun temelini oluşturmaktadır. Bu hakların anayasal güvence altında kullanılması,
özgürlüklerin sigortası niteliğindedir.
3.3 Haberleşme Özgürlüğü
Türkiye’de haberleşme özgürlüğü anayasal güvence altındadır. 1982 anayasasının 22.
maddesi haberleşme özgürlüğü ile ilgili şu hükümler getirilmiştir:
“Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Millî
güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı
olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri
bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı
yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde
açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar. İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve
kuruluşları kanunda belirtilir.”
Anayasamızın hükmüne göre, haberleşme bir haktır ve bu hakkın kullanılmasında
herkes özgürdür. Haberleşmenin gizliliği de anayasal güvence altındadır.
Haberleşme özgürlüğü ancak anayasada belirtilen hallerde ilgili makamlarca
kısıtlanabilir. Topluma ve başka kişilere zarar verme ihtimali ortaya çıktığında haberleşmenin
yetkili makamlarca engellenmesi, hukuka aykırı bir durum teşkil etmemektedir.
3.4 Düşünce Ve Kanaat Özgürlüğü
1982 Anayasasının 25. Maddesi “Düşünce ve Kanaat Hürriyeti” konusunu
düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre; “herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir” ve “her
ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz;
düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.”
Özgür düşüncenin olmadığı yerde elbette demokrasi de barınamaz.
Sadece özgürce düşünmek de yetmez, aynı zamanda düşündüğünüzü korkusuzca
açıklamanız, fikirlerinizi hiçbir baskı ve dayatma altında kalmadan savunmanız da gerekir.
Demokratik toplumun gereği budur.
Anayasamız düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini de 26. maddesinde şu şekilde
güvence altına almıştır:
“Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya
toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi
olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü,
radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine
bağlanmasına engel değildir.
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Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği,
Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün
korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce
belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile
hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin
gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.
Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler,
bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin
sınırlanması sayılmaz.”
Düşünmek, fikir üretmek, fikrini özgürce söylemek, yazmak, yaymak kitle iletişim
araçlarının temel görevleri arasındadır. Kitle iletişim araçları topluma bilgi, haber, yorum
aktarırlar. Bunlar arasında elbette farklı görüşlerin olması, toplumun tümü tarafından kabul
görmeyen değişik yaklaşımların olması doğaldır. Suç teşkil etmediği sürece bunların ifade
edilmesi ve yayılması anayasal güvence altındadır.
Şu da var ki, ilerleme ve gelişme farklı fikirlerin çarpışmasından doğar. Farklılıklardan
korkmamak, tahammüllü olmak, değişik fikirlere açık olmak demokratik toplumun gerekleri
arasındadır. Fikir ve düşüncenin özgürce seslendirilemediği toplumlar çoraklaşır, çölleşir.
Buralarda ne demokrasi fidanı yeşerebilir ne de özgür bireylerden söz edilebilir.
3.5 Bilim Ve Sanat Hürriyeti
Anayasamızın 27. Maddesi bilim ve sanat hürriyetini şöyle düzenlemiştir:
“Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu
alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3
üncü maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. Bu madde
hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine engel
değildir.”
Görüldüğü gibi tıpkı haberleşme ve düşünce özgürlüğünde olduğu gibi bilim ve sanat
özgürlüğü konusunda da anayasal bir güvence mevcuttur.
Bilim ve sanat, toplumların gelişmesindeki temel unsurlardan iki tanesidir. Her iki
alanda gösterilen üstün başarılar, ülkelerin geleceği açısından da önem taşımaktadır.
3.6 Basın Özgürlüğü
Anayasa koyucu, anayasanın 28. Maddesinde basın özgürlüğünü düzenlemiştir. Kitle
iletişim araçları açısından özgürlüklerin anayasal güvence altına alınması çok önemlidir.
Çünkü ancak özgürlük kitle iletişim araçlarının yansız, tarafsız yayın yapabilmelerini
sağlayabilir, birtakım güç odaklarına bağımlı olmalarının önüne geçebilir.
Anayasamızın basın özgürlüğü ile ilgili maddesi şöyledir:
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“Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma
şartına bağlanamaz.
Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.
Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri
uygulanır.
Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden
veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait
gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı
amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu
olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım hâkim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de
kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci, bu
kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir. Yetkili hâkim bu kararı en geç
kırksekiz saat içinde onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır.
Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek
sınırlar içinde, hâkim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım
yasağı konamaz.
Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya
kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hâkim kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın korunması ve
suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça
yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını
en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkime bildirir; hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat
içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.
Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma veya kovuşturması sebebiyle zapt ve
müsaderesinde genel hükümler uygulanır.
Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahlâka aykırı
yayımlardan mahkûm olma halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan
süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla
toplatılır.”
Anayasamız ayrıca basın hürriyetinin yanı sıra süreli ve süresiz yayında bulunmayı da
bir hak olarak düzenlemiştir. Anayasamızın 29. Maddesinde yer alan düzenlemeye göre;
“Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.
Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen
yetkili mercie verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde
yetkili merci, yayının durdurulması için mahkemeye başvurur.
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Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, malî kaynakları ve gazetecilik mesleği ile
ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe
yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, malî ve teknik şartlar
koyamaz.
Süreli yayınlar, Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin veya bunlara bağlı kurumların
araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre yararlanır.”
3.7 Cevap Ve Düzeltme Hakkı
Yasa koyucu kitle iletişim araçlarının hak ve özgürlüklerini düzenlerken aynı zamanda
bu araçlar yoluyla zarar görebilecek kişi ve kurumların haklarına yönelik de düzenlemeler
yapmıştır.
Anayasanın 32. Maddesinde düzeltme ve cevap hakkı şöyle düzenlenmiştir:
“Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya
kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.
Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hâkim
tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar verilir.”
Düzeltme ve cevap hakkı, kişilerin şeref ve haysiyetlerine dokunulması ya da gerçeğe
aykırı bir yayın yapılması halinde kullanılır.
Kitle iletişim araçlarının bu hakka riayet etmeleri, yanlış veya hata yaptıklarında kabul
edip düzeltmeleri; güvenilirlikleri ve itibarları açısından son derece önemlidir. Çünkü kitle
iletişim araçları ile okuyucu/izleyici arasındaki en temel duygu, güven duygusudur. Bu
duygunun asla zedelenmemesi, yara almaması gerekir. Çünkü bir kere bu güven yıkılırsa,
ortadan kalkarsa yeniden inşa etmek çok zor olacaktır.
Güvenilmeyen, itibar edilmeyen, gerçek dışı haber yayınladığına inanılan kitle iletişim
araçlarının etkisi de azalacak, böylece görev ve işlevlerini yerine getiremez duruma
geleceklerdir.
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Uygulamalar
Kitle iletişim hukuku neleri kapsamaktadır?
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Uygulama Soruları
1.Kamusal çıkarlar öne sürülerek bireysel hak ve özgürlükler kısıtlanabilir mi?
2.Haberleşme özgürlüğü anayasamızda nasıl güvence altına alınmıştır?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Cevap ve düzeltme hakkı üzerinde önemle durulmuştur. Basın özgürlüğünün teminatı
olan yasalar incelenmiştir.

58

Bölüm Soruları
1. Kitle iletişim araçları, toplum ve dünyada olan olaylar hakkında bilgi
sağlayarak hangi fonksiyonu yerine getirirler?
A) Korelasyon
B) Seferberlik
C) Devamlılık
D) Eğlence
E) Enformasyon
2. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının işlevlerinden biri değildir?
A) Toplumsallaştırma işlevi
B) Eğitim işlevi
C) Kültürel gelişme işlevi
D) Geleceğe hazırlama işlevi
E) Haber ve Bilgi sağlama işlevi
3. Kitle İletişim alanında yürütülen faaliyetlerin sınırlarını ve uyulması gereken
kuralları belirleyen hukuk alanına ne ad verilir?
A) Ceza Hukuku
B) Medeni Hukuk
C) Borçlar Hukuku
D) Kitle İletişim Hukuku
E) Yargılama Hukuku
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4.1982 Anayasası’nın 22. maddesinde haberleşme özgürlüğü ile ilgili yer alan
hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haberleşme özgürlüğü istenilen her zamanda kısıtlanabilir
B) Haberleşmenin kontrol altında tutulmasına Cumhuriyet Savcıları karar verir
C) Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir ve haberleşmenin gizliliği esastır.
D) Şeffaflık ilkesi gereği haberleşme gizli yapılamaz
E) Haberleşmenin engellenmesine polis karar verebilir
5. Düşünce ve kanaat özgürlüğünü düzenleyen 1982 Anayasası’nın 25. maddesi,
aşağıdaki ifadelerden hangisini içermez?
A) Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir
B) Hiç kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz
C) Hiç kimse düşünceleri nedeniyle kınanamaz
D) Kamu düzeni ve güvenliği kişilerin düşüncelerinden daha önemlidir
E) Hiç kimse sahip olduğu kanaatler sebebiyle suçlanamaz

Cevaplar
1.E 2.D 3. D 4. C 5. D

6.Kamu yararı gerekçesiyle temel hak ve özgürlükler neden ihlal edilemez,
açıklayınız.
7.Haberleşmenin gizliliği ilkesinin anayasa güvencesi altında olmasının anlamı
nedir?
8.”Özgür düşüncenin olmadığı yerde demokrasi de barınamaz” sözünü tartışınız.
9.”Basın hürdür, sansür edilemez” ilkesini, basın özgürlüğü perspektifinden
yorumlayınız.
10. Cevap ve düzeltme hakkı öncelikle hangi hakların ihlali neticesinde
kullanılır?
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4. KİTLE İLETİŞİMİNİN ULUSLARARASI KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.Uluslararası Hukuk
4.2.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
4.3.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Kitle iletişim araçları açısından uluslar arası hukukun önemi nedir?
2.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 19. Maddesinde yer alan düşün ve
anlatım özgürlüğünü anlatınız.
3.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesindeki ifade özgürlüğünün
kapsamını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Uluslararası hukuk

Kazanım

İnsan
sözleşmesi

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
hakları

nasıl
veya

Uluslar
arası
hukuku belirleyen temel
dayanaklar öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
Uluslararası hukuk kaynakları
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4. KİTLE İLETİŞİMİNİN ULUSLAR ARASI KAYNAKLARI
Kitle iletişim araçları sadece yayın yaptıkları ülkelerin hukukları ile sınırlı değildir,
aynı zamanda evrensel değerleri ve uluslar arası hukukun gerekliliklerini de gözetmek
zorundadır. Bu bölümde kitle iletişiminin uluslar arası hukuk kaynaklarına detaylı şekilde
bakacağız.
4.1 Uluslararası Hukuk
Kitle iletişim hukukunun ulusal kaynaklarının yanı sıra ayrıca bir de uluslar arası
kaynakları vardır. Bilgi toplumuna geçilmesi ve küreselleşme süreciyle birlikte toplumlararası
ilişkilerin hızlanması, ortaya çıkan sorunların etki alanını da genişletmiştir. Eskiden sadece bir
ülkeyi, toplumu ya da bölgeyi ilgilendiren sorunlar, iletişim imkanlarının gelişmesi ve
teknolojik ilerleme sayesinde artık pek çok ülkeyi ve toplumu ilgilendirmeye başlamıştır.
Küreselleşme süreciyle birlikte ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel
etkileşim artmış, karşılıklı paylaşımlar çoğalmıştır. Bu durumun olumlu pek çok yanı olduğu
gibi bazı sorunları da ister istemez beraberinde getirmiştir. Mesela sınırların gevşemesiyle
birlikte uluslararası göç hareketleri artmış, suç oranları çoğalmıştır. Küreselleşme sürecinin
olumsuz yanlarından biri adaletsiz gelir dağılımını körüklemesidir. Gelirin dünya genelinde
eşit dağıtılamaması, bazı ülke ve bölgelerde yoksulluk ve sefaleti artırmıştır.
Tüm bu uluslar arası sorunlar, beraberinde yeni uluslar arası düzenin kurulmasını ve
bu düzenin işletilmesini sağlayacak hukukun oluşturulmasını zorunlu kılmıştır.
Uluslar arası düzenin en önemli unsurlarından biri de kitle iletişim araçlarıdır.
Çünkü kitle iletişim araçları toplumları etkilemekte, yönlendirmekte, kanaat
oluşturmaktadır. Böylesine etkili bir gücün hukuksal çerçevede kalması, bu çerçeve içinde
yayın yapması hem bireylerin özgürlüklerinin korunması, hem de ülkelerin çıkarlarının
gözetilmesi açısından önem arz etmektedir.
Bu konu uluslar arası hukukta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ve Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenmiştir.
4.2 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Birleşmiş Milletler Teşkilatı, dünyanın neresinde olursa olsun gerçekleştirilen insan
hakları ihlallerinin dünya kamuoyuna duyurulması konusunda büyük çabalar gösteren kitle
iletişim araçlarının korunmasında duyarlı davranmaktadır.
Kitle iletişim araçlarının
çalışmalarının kolaylaştırılması da BM’nin üye ülkelerden talep ettiği konuların başında
gelmektedir.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, kitle iletişiminin özgürlüğünü, bağımsızlığını
uluslar arası düzeyde dile getiren ve ülkeleri taahhüt altına sokan bir metindir.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tam metni şöyledir:
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Genel Kurul
Toplumun her bir birey ve her bir organının, bu Bildirge'yi her zaman göz önünde
tutarak, söz konusu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmek için eğitim ve öğretim yoluyla ve
gerek üye devletlerin halkları arasında, gerek üye devletlerin yönetimi altındaki bölgelerin
halkları arasında bu hak ve özgürlüklerin evrensel ve etkin biçimde benimsenmesi ve
uygulaması için giderek gelişen ulusal ve uluslararası önlemler aracılığıyla harcayacağı
çabalarda bütün halklar ve devletler için ortak standart olarak işbu Evrensel İnsan Hakları
Bildirgesi'ni ilan eder.
Madde 1: Bütün insanlar özgür; onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. Akıl ve
vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar.
Madde 2: Herkes, ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da her hangi bir başka inanç,
ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılık, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım
gözetilmeksizin bu Bildirge'de açıklanan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden
yararlanabilir. Bundan başka, ister bağımsız ülke uyruğu olsun, isterse bağımlı, özerk
olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke uyruğu olsun, bir kişi hakkında,
uyruğu bulunduğu devlet ya da ülkenin siyasal, adli ya da uluslararası durumu bakımından
hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.
Madde 3: Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.
Madde 4: Hiç kimse köle ya da kul olarak kullanılamaz; kölelik ve köle alım satımı
her türlü biçimiyle yasaktır.
Madde 5: Hiç kimse işkenceye ya da acımasız, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza ya
da muameleye uğratılamaz.
Madde 6: Herkes, nerede olursa olsun, kişiliğinin tanınması hakkına sahiptir.
Madde 7: Yasa önünde herkes eşittir ve herkes ayrım gözetilmeksizin yasanın
koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma hakkını taşır. Herkesin, bu Bildirge'ye aykırı her
türlü ayrıma ve bu tür ayrım gözetici işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit
korunma hakkı vardır.
Madde 8: Her kişinin, kendisine Anayasa ya da yasa ile tanınan temel haklara aykırı
işlemlere karşı ilgili ulusal mahkemelerin etkin koruyucu önlemlerinden yararlanma hakkı
vardır.
Madde 9: Hiç kimse, keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.
Madde 10: Herkes, haklarının ve ödevlerinin ya da kendisine yöneltilen ve ceza
niteliği taşıyan herhangi bir suçlamanın saptanmasında, davanın bağımsız ve tarafsız bir
mahkemece, tam bir eşitlikle, adil ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.
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Madde 11: (1) Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli
bütün güvencenin sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile yasaca suçlu olduğu
saptanmadıkça, suçsuz sayılır. (2) Hiç kimse, gerçekleştiği sırada ulusal ya da uluslararası
hukuka göre suç oluşturmayan eylem ya da ihmalden dolayı mahkum edilemez. Yine hiç
kimseye, suçun işlendiği sırada uygulanan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
Madde 12: Hiç kimse, özel yaşamı, ailesi, konutu ya da yazışması konularında keyfi
müdahaleye, onuruna ve adına karşı saldırıya uğrayamaz. Herkesin, bu müdahale ve
saldırılara karşı yasa ile korunmaya hakkı vardır.
Madde 13: (1) Herkes, herhangi bir devletin sınırları içinde özgürce dolaşma ve
oturma hakkına sahiptir. (2) Herkes, kendi ülkesi dahil herhangi bir ülkeden ayrılma ya da
kendi ülkesine yeniden dönme hakkına sahiptir.
Madde 14: (1) Herkesin, zulüm karşısında, başka ülkelere sığınma hakkı vardır. (2)
Bu hak, adi bir suçla ya da Birleşmiş Milletler ilke ve amaçlarına aykırı eylemlerle ilgili
kovuşturmalar halinde, ileri sürülemez.
Madde 15: (1) Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır. (2) Hiç kimse, yurttaşlığından ya
da yurttaşlığını değiştirme hakkından keyfi bir biçimde yoksun bırakılamaz.
Madde 16: (1) Evlenme çağına gelen her erkek ve kadın, ırk, uyruk ya da din
bakımından hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir. Söz
konusu kişiler, evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit haklara
sahiptirler. (2) Evlenme ancak, evleneceklerin özgür ve tam rızası ile gerçekleştirilebilir. (3)
Aile toplumun doğal ve temel öğesidir ve toplum ve devletçe korunur.
Madde 17: (1) Herkesin, tek başına ya da başkalarıyla birlikte mal ve mülk edinme
hakkı vardır. (2) Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılamaz.
Madde 18: Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak din ya
da inanç değiştirme; dinini ya da inancını tek başına ya da topluca, açık ya da özel olarak
öğretim, uygulama, tapınma ve anma bağlamında açığa vurma özgürlüğünü içerir.
Madde 19: Herkesin düşün ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır; bu özgürlük
düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve
düşünceleri her araçta arama, elde etme ve yayma hakkını içerir.
Madde 20: (1) Herkesin barışcıl biçimde toplanma ve dernek kurma özgürlüğü vardır.
(2) Hiç kimse bir derneğe girmeğe zorlanamaz.
Madde 21: (1) Herkesin, doğrudan ya da özgürce seçilmiş kişiler aracılığıyla
ülkesinin kamu yönetimine katılma hakkı vardır. (2) Herkes ülkesinin kamu hizmetlerinden
eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. (3) Halkın iradesi, hükümet erkinin temelidir; bu
irade, gizli ya da buna denk bir yöntemle yapılacak ve genel ve eşit oy verme yoluyla
gerçekleşecek olan dönemsel ve dürüst seçimle belirir.
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Madde 22: Her kişinin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe; onuru için ve
kişiliğinin özgürce gelişmesi için zorunlu olan ekonomik, toplumsal ve kültürel hakların,
ulusal çaba ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütleriyle ve kaynaklarıyla
orantılı olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.
Madde 23: (1) Herkesin çalışmaya, işini özgürce seçmeye, adil ve elverişli çalışma
koşullarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. (2) Herkesin hiçbir ayrım gözetilmeksizin,
eşit çalışma karşılığı eşit ücrete hakkı vardır. (3) Çalışan herkesin, kendisine ve ailesine
insanlık onuruna uygun bir yasayış sağlayan, gerekirse her türlü sosyal güvenlik araçlarıyla da
desteklenen bir ücrete hakkı vardır. (4) Herkesin, çıkarlarının korunması için başkaları ile
birlikte sendika kurmaya ve kurulu bir sendikaya katılmaya hakkı vardır.
Madde 24: Herkesin, çalışma saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve belirli
aralıklarla ücretli izin dahil olmak üzere, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme hakkı
vardır.
Madde 25: (1) Herkesin gerek kendisi, gerek ailesi için yiyecek, giyecek, konut,
sağlıksal bakım, gerekli toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine
uygun bir yaşam düzeyine; işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılıkta ya da geçim
olanaklarından kendi iradesi dışında yoksul kaldığı başka durumlarda, güvenliğe hakkı vardır.
(2) Analık ve çocukluk özel bakım ve yardım hakkı doğurur. Bütün çocuklar, ister evlilik
içinde, ister evlilik dışında doğsunlar, eşit sosyal güvenlikten yararlanırlar.
Madde 26: (1) Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim hiç olmazsa ilk ve temel eğitim
evrelerinde parasız olmalıdır. İlk eğitim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitimden herkes
yararlanabilmeli ve yüksek öğretim, başarıya göre, herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır. (2)
Eğitim, insan kişiliğinin tam gelişmesini, insan haklarıyla temel özgürlüklere saygının
güçlenmesini amaç olarak almalıdır. Eğitim bütün uluslar, ırklar ve dini topluluklar arasında
anlayış, hoşgörü ve dostluğu güçlendirmeli ve Birleşmiş Milletler'in barışın sürdürülmesi
yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir. (3) Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türü için
öncelikli seçme hakkına sahiptir.
Madde 27: (1) Herkes, toplumun kültürel etkinliklerine özgürce katılma, güzel
sanatları tatma, bilim alanındaki ilerlemelerden ve bunların nimetlerinden yararlanma hakkına
sahiptir. (2) Herkesin, sahibi bulunduğu her türlü bilim, yazın ya da sanat yapıtlarından
kaynaklanan ahlaki ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.
Madde 28: Herkesin, bu Bildirge'de yer alan hak ve özgürlüklerin tam olarak
uygulanmasını sağlayacak bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.
Madde 29: (1) Herkesin, kişiliğinin özgürce ve tam gelişmesine olanak sağlayan
topluluğa karşı ödevleri vardır. (2) Herkes, haklarını kullanmak ya da özgürlüklerinden
yararlanmak konusunda, salt başkalarının hak ve özgürlüklerinin tanınmasını ve bunlara saygı
gösterilmesini sağlamak amacıyla ve demokratik bir toplumda törenin, düzenin ve genel
esenliğin haklı gereklerini karşılamak için yasa ile saptanmış olan sınırlamalara bağlıdır. (3)
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Bu hak ve özgürlükler, hiçbir biçimde, Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine aykırı olarak
kullanılamaz.
Madde 30: Bu Bildirge'nin hiçbir unsuru, içinde açıklanan hak ve özgürlüklerin bir
devlet, topluluk ya da bireyce ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir etkinlik ya da girişime hak
verir biçimde yorumlanamaz.
4.3 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden
sonra Avrupa kıtasında yaşayan halkların haklarını korumak için oluşturulan bir yapılanmanın
kabul ettiği metindir.
Bu sözleşme kapsamında düzenlenen ve uluslar arası korumaya alınan bir kısım haklar
arasında kitle iletişim araçları aracılığıyla kullanılan fikir özgürlüğü de vardır. Özellikle
sözleşmenin 10. maddesinde bu özgürlükler düzenlenmiştir.
Kitle iletişim araçları ve ifade özgürlüğü konularında önemli bir uluslar arası hukuk
metni olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin konumuzu ilgilendiren birinci bölümünün
tam metnini aşağıda sunuyoruz:
İnsan
Hakları
ve
Temel
Özgürlüklerinin
İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

Korunmasına

Aşağıda imzası bulunan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948’de ilan edilen İnsan
Hakları Evrensel Bildirisi’ni,
Bu Bildiri’nin, metninde açıklanan hakların her yerde ve etkin olarak tanınmasını
ve uygulanmasını sağlamayı hedef aldığını,
Avrupa Konseyi’nin amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birlik kurmak
olduğunu ve insan hakları ile temel özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesinin bu
amaca ulaşma yollarından birini oluşturduğunu göz önüne alarak,
Dünyada barış ve adaletin asıl temelini oluşturan ve sağlanıp korunabilmesi, her
şeyden önce, bir yandan da insan hakları konusunda ortak bir anlayış ve ortaklığa saygı
esasına bağlı olan bu temel özgürlüklere derin inançlarını bir daha tekrarlayarak,
Aynı inancı taşıyan ve siyasal gelenekler, idealler, özgürlüklere saygı ve hukukun
üstünlüğü konularında ortak bir mirası paylaşan Avrupa devletlerinin hükümetleri
sıfatıyla, Evrensel Bildiri’de yer alan bazı hakların ortak güvenceye bağlanmasını
sağlama yolunda ilk adımları atmayı kararlaştırarak;
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Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
Madde1 İnsan Haklarına saygı yükümlülüğü
Yüksek Sözleşmeci Taraflar, kendi yetki alanları içinde bulunan herkese bu
Sözleşme’nin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlükleri tanırlar.
BÖLÜM I
Haklar ve Özgürlükler
Madde 2
Yaşama hakkı
1. Herkesin yaşam hakkı yasanın koruması altındadır. Yasanın ölüm cezası ile
cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın yerine
getirilmesi dışında hiç kimse kasten öldürülemez.
2. Öldürme, aşağıdaki durumlardan birinde kuvvete başvurmanın kesin
zorunluluk haline gelmesi sonucunda meydana gelmişse, bu maddenin ihlali suretiyle
yapılmış sayılmaz:
a) Bir kimsenin yasadışı şiddete karşı korunması için;
b) Usulüne uygun olarak yakalamak için veya usulüne uygun olarak tutuklu
bulunan bir kişinin kaçmasını önlemek için;
c) Ayaklanma veya isyanın, yasaya uygun olarak bastırılması için.
Madde 3
İşkence yasağı
Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi
tutulamaz.
Madde 4
Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı
1.Hiç kimse köle ve kul halinde tutulamaz.
2. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz.
3. Aşağıdaki haller bu maddede sözü geçen “zorla çalıştırma veya zorunlu
çalışmadan sayılmazlar:
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a) Bu Sözleşme’nin 5. maddesinde öngörülen koşullar altında tutuklu bulunan
kimseden tutukluluğu veya şartlı salıverilmesi süresince olağan olarak yapılması istenen
çalışma;
b) Askeri nitelikte bir hizmet veya inançları gereğince askerlik görevini
yapmaktan kaçınan kimselerin durumunu meşru sayan ülkelerde bu inanca sahip
kimselere zorunlu askerlik yerine gördürülecek başka bir hizmet;
c) Toplumun hayat veya refahını tehdit eden kriz ve afet hallerinde istenecek her
hizmet;
d) Normal yurttaşlık yükümlülükleri kapsamına giren her türlü çalışma veya
hizmet.
Madde 5
Özgürlük ve güvenlik hakkı
1. Herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine hakkı vardır. Aşağıda belirtilen
haller ve yasada belirlenen yollar dışında hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
a) Kişinin yetkili mahkeme tarafından mahkum edilmesi üzerine usulüne uygun
olarak hapsedilmesi;
b) Bir mahkeme tarafından, yasaya uygun olarak, verilen bir karara riayetsizlikten
dolayı veya yasanın koyduğu bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak için
usulüne uygun olarak yakalanması veya tutulu durumda bulundurulması;
c) Bir suç işlediği hakkında geçerli şüphe bulunan veya suç işlemesine ya da suçu
işledikten sonra kaçmasına engel olmak zorunluluğu inancını doğuran makul nedenlerin
bulunması dolayısıyla, bir kimsenin yetkili merci önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve
tutulu durumda bulundurulması;
d) Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için usulüne uygun olarak verilmiş bir
karar gereği tutulu durumda bulundurulması veya kendisinin yetkili merci önüne
çıkarılması için usulüne uygun olarak tutulu durumda bulundurulması
e) Bulaşıcı hastalık yayabilecek bir kimsenin, bir akıl hastasının, bir alkoliğin,
uyuşturucu madde bağımlısı bir kişinin veya bir serserinin usulüne uygun olarak tutulu
durumda bulundurulması;
f) Bir kişinin usulüne aykırı surette ülkeye girmekten alı konmasını veya kendisi
hakkında sınır dışı etme ya da geriverme işleminin yürütülmekte olması nedeniyle
usulüne uygun olarak yakalanması veya tutulu durumda bulundurulması
2. Yakalanan her kişiye, yakalama nedenleri ve kendisine yöneltilen her türlü
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suçlama en kısa zamanda ve anladığı bir dille bildirilir.
3. Bu maddenin 1.c fıkrasında öngörülen koşullara uyarınca yakalanan veya
tutulu durumda bulunan herkes hemen bir yargıç veya adli görev yapmaya yasayla yetkili
kılınmış diğer bir görevli önüne çıkarılır; kendisinin makul bir süre içinde yargılanmaya
veya adli kovuşturma sırasında serbest bırakılmaya hakkı vardır. Salıverilme, ilgilinin
duruşmada hazır bulunmasını sağlayacak bir teminata bağlanabilir.
4. Yakalama veya tutuklu durumda bulunma nedeniyle özgürlüğünden yoksun
kılınan herkes, özgürlük kısıtlamasının yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde
karar vermesi ve yasaya aykırı görülmesi halinde kendisini serbest bırakması için bir
mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.
5. Bu madde hükümlerine aykırı olarak yapılmış bir yakalama veya tutulu kalma
işleminin mağduru olan herkesin tazminat istemeye hakkı vardır.
Madde 6
Adil yargılanma hakkı
1. Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai
alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş
bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde,
hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. Hüküm açık
oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal
güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının
gizliliği gerektirdiğinde, veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine
zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde,
duruşmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak
sürdürülebilir.
2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar
suçsuz sayılır.
3.Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir;
a) Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda,
anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek;
b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak;
c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının yardımından
yararlanmak ve eğer savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve
adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para
ödemeksizin yardımından yararlanabilmek,
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d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da
iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında çağırılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını
istemek;
e) Duruşmada kullanılan dili anlama dışı veya konuşma dışı takdirde bir
tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanmak.
Madde7
Cezaların yasallığı
1. Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal ve uluslararası hukuka göre bir suç
sayılmayan bir fiil veya ihmalden dolayı mahkum edilemez. Yine hiç kimseye, suçun
işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
2. Bu madde, işlendiği zaman uygar uluslar tarafından tanınan genel hukuk
ilkelerine göre suç sayılan bir fiil veya ihmal ile suçlanan bir kimsenin yargılanmasına ve
cezalandırılmasına engel değildir.
Madde 8
Özel hayatın ve aile hayatının korunması
1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi
hakkına sahiptir.
2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal
güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç
işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş
olmak koşuluyla söz konusu olabilir.
Madde 9
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç
değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim,
uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.
2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, ancak kamu güvenliğinin, kamu
düzenin, genel sağlığın veya ahlakın, ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması için demokratik bir toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasayla sınırlanabilir.
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Madde 10
İfade özgürlüğü
1.Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat
özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın
haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo,
televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir.
2. Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir
toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün
veya kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin
önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, veya yargı
gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için yasayla öngörülen bazı biçim
koşullarına, sınırlamalara ve yaptırımlara bağlanabilir.
Madde 11
Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü
1. Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, demek kurmak, ayrıca çıkarlarını
korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına
sahiptir.
2. Bu hakların kullanılması, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler
niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin
sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak
ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla ve ancak yasayla sınırlanabilir. Bu madde, bu
hakların kullanılmasında silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare
mekanizmasında görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına engel değildir.
Madde 12
Evlenme hakkı
Evlenme çağına gelen erkek ve kadın, bu hakkın kullanılmasını düzenleyen ulusal
yasalar uyarınca evlenmek ve aile kurmak hakkına sahiptir.
Madde13
Etkili başvuru hakkı
Bu sözleşmede tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili
resmi görev yapan kimseler tarafından bu sıfatlarına dayanılarak yapılmış da olsa, ulusal
bir makama etkili bir başvuru yapabilme hakkına sahiptir.
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Madde14
Ayırımcılık yasağı
Bu Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil,
din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk,
servet, doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayırımcılık yapılmadan
sağlanır.
Madde 15
Olağanüstü hallerde askıya alma
1. Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde her
Yüksek Sözleşmeci Taraf, ancak durumun gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan
doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla bu Sözleşmede öngörülen
yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilir.
2. Yukarıdaki hüküm, meşru savaş fiilleri sonucunda meydana gelen ölüm hali
dışında, 2. madde ile 3. ve 4. maddeler (fıkra 1) ve 7. maddeyi hiçbir suretle ihlale mezun
kılmaz.
3. Bu maddeye göre aykırı tedbirler alma hakkını kullanan her Yüksek
Sözleşmeci Taraf, alınan tedbirler ve bunları gerektiren nedenler hakkında Avrupa
Konseyi Genel Sekreteri’ne tam bilgi verir. Bu Yüksek Sözleşmeci Taraf, sözü geçen
tedbirlerin yürürlükten kalktığı tarihi de Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirir.
Madde 16
Yabancıların siyasal etkinliklerinin kısıtlanması
10, 11 ve 14. maddelerin hiçbir hükmü, Yüksek Sözleşmeci Tarafların
yabancıların siyasal etkinliklerini sınırlamalarına engel sayılmaz.
Madde 17
Hakların kötüye kullanımının yasaklanması
Bu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri, bir devlete, topluluğa veya kişiye,
Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesine veya burada öngörüldüğünden
daha geniş ölçüde sınırlamalara uğratılmasına yönelik bir etkinliğe girişme ya da
eylemde bulunma hakkını sağlar biçimde yorumlanamaz.
Madde 18
Hakların kısıtlanmasının sınırları
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Bu Sözleşmenin hükümleri gereğince, sözü edilen hak ve özgürlüklere getirilen
sınırlamalar ancak öngörülen amaçlar için uygulanabilir.
***
Görüldüğü gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin birinci bölümünü oluşturan
18 madde ve yukarıda tam metnini sunduğumuz Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi,
kitle iletişim araçlarının özgürce yayın yapabilmesi ve kişilerin korkusuzca fikirlerini
açıklayabilmeleri konusunda son derece hassas ve kesin hükümler içermektedir.
Kitle iletişimi alanındaki faaliyetler ile kişilerin düşüncelerini özgürce açıklama
ve yayabilme konularındaki özgürlükleri, ulusal olduğu kadar uluslar arası hukuk
metinleri ile de güvence altına alınmıştır.
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Uygulamalar
Avrupa İnsan Hakları sözleşmesini okuyunuz
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Uygulama Soruları
1. J.J. Rousseau'nun kaleme aldığı Toplum Sözleşmesini okuyunuz.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme ve İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tam metni detaylı şekilde ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. BM İnsan hakları Evrensel Beyannamesi’nde kitle iletişim araçlarının
özgürlüğüne neden büyük önem verilmektedir?
A) Kitle iletişim araçlarının büyük maddi güce kavuşması için
B) Kitle iletişim araçları insan hakları ihlallerini dünyaya duyurduğu için
C) BM Güvenlik Konseyi bu yönde karar aldığı için
D) Küresel güçlerin talebi olduğu için
E) Yoksul ülkelerin kalkınması için
2. BM İnsan hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19. maddesinde yer alan
“herkesin düşün ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır” ifadesi aşağıdakilerden hangisini
kapsamaz?
A) Kişilik haklarına yönelik saldırı
B) Düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek
C) Düşünceyi elde etmek özgürlüğü
D) Düşünceyi yayma özgürlüğü
E) Düşünceyi arama özgürlüğü
3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesinde yer alan “Herkes
düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir” ifadesinden aşağıdakilerden hangisi
anlaşılmalıdır?
A) Herkes canının her istediğini yapmakta özgürdür
B) Kişileri sınırlayan hukuki bir kural yoktur
C) Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü en temel insan hakkıdır
D) Düşünce özgürlüğü için başkalarının özgürlüğü sınırlanabilir
E) Din değiştirmek özgürlükler arasında sayılamaz
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4. Kitle iletişim araçlarının uluslar arası alanda hukuki bir düzenlemeye tabi
tutulmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?
A) Dünya küreselleştiği için
B) Batılı ülkelerin hâkimiyetlerini artırmak için
C) Suç oranlarını azaltmak için
D) Adaletsiz gelir dağılımını önlemek için
E) Kitle iletişim araçları toplumu derinden etkilediği için
5. Anayasanın 29. maddesinde yer alan “süreli ve süresiz yayın önceden izin alma
ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz” hükmünün gerekçesi nedir?
A) Basın özgürlüğünü korumak
B) Yayıncıya mali külfet getirmemek
C) Denetimi sağlamak
D) Maddi gücü olmayanları korumak
E) Eşitliği sağlamak
6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ile
ilgili maddelerini yazınız.

Cevaplar
1. B

2. A

3. C

4.E

5. A ,

6. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç
değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim,
uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. Din
veya inancını açıklama özgürlüğü, ancak kamu güvenliğinin, kamu düzenin, genel sağlığın
veya ahlakın, ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik bir
toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasayla sınırlanabilir.

7.Uluslararası hukuka neden ihtiyaç duyulmuştur, açıklayınız.
8.”Herkesin düşünce ve düşündüğünü anlatma hakkı vardır” ilkesine rağmen,
kimi ülkelerde düşünceye yönelik yasakları nasıl açıklarsınız?
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9.Avrupa insan hakları sözleşmesinin maddelerine baktığınızda acaba bugün
Avrupa ülkeleri bu maddelere harfiyen uymakta mıdır? AB ülkelerinin göçmenlere
yönelik ayrımcı politikaları çerçevesinde tartışınız.
10. Dernek kurma ve toplantı özgürlüğünü sivil toplumun gelişimi açısından
yorumlayınız.
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5. GENEL OLARAK MEDYA VE ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Kitle İletişim Araçları
5.2.Medya Ekonomisi
5.3.Basın Alanında Yeni Yönelimler
5.4.Yazılı Basının Gelişimi
5.5.Basının Kamusal Görevleri
5.6.Basının Denetim Görevi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Basının kamusal görevlerini sayınız.
2.Basın siyasal iktidarı kim adına denetler?
3.Basın özgürlüğünün ilkeleri nelerdir?
4.Basının özgür olması demokratik toplumlarda niçin önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Basının önemi

Kazanım

Demokratik sistem
açısından basının rolü

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği
Yazılı basının
gelişim süreci
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Anahtar Kavramlar
Basın ve kitle iletişim araçları
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5. GENEL OLARAK BASIN VE ÖNEMİ
5.1 Kitle İletişim Araçları
Kitle iletişimi yakın dönemde ortaya çıkan bir kavramdır. Basın-yayın alanındaki
gelişmeler, radyo ve televizyon gibi sesli ve görüntülü basının yaygınlaşması, teknolojideki
hızlı gelişmelerin klasik basın kavramıyla ifade edilemeyecek bir boyuta ulaşması, bu
gelişmelerin tümünü kapsayacak bir kavrama ihtiyaç göstermiştir. Kitle iletişimi bütün bunları
içeren bir kavram olarak kullanılmaktadır. Kitle iletişimini sağlayan gazete, radyo, televizyon
gibi araçlara da kitle iletişim araçları adı verilmektedir. İngilizceden dilimize yerleşen ve kitle
iletişim araçları anlamına gelen Mass Media’nın kısaltılmış şekli olan “medya” da son
dönemde bu anlamda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Modern toplumlarda medyanın giderek daha önemli bir yer edinmekte olduğu
tartışmasız kabul edilmektedir. Kitle iletişim araçları günümüzde toplumsal denetimin
sağlanmasında olduğu gibi, toplumsal değişmenin de başlıca araçlarından olan bir güç-iktidar
kaynağı olarak görülmektedir.
Bunlardan daha önemli vurgulanması gereken ise medyanın kamusal olayların yer
aldığı bir alan oluşturduğudur. Toplumsal yaşamda gerçekliğin ne olduğu konusunda tanımlar
medya aracılığıyla oluşmakta (ve/veya oluşturulmakta) ve aktarılmaktadır. Dolayısıyla medya
topluma sürekli bir “anlam sistemi” sunmakta ve olağan ve doğal olan ile olağandışı ve doğal
olmayanın neler olduğunu göstermekte, kısacası, normalin ne olduğunun başlıca belirleyicisi
olmaktadır.
5.2 Medya Ekonomisi
Bugün dünyanın büyük bir kesiminde, iletişimin önemli bir bölümü ticarî
faaliyetlerdir. Gazeteler, süreli yayınlar, kitaplar, filmler, bilgi-işlem ile radyo ve televizyon
büyük bir oranda bu ticarî faaliyetlerin içindedir. Pazar ekonomilerinin ticarî faaliyetleri
içinde, son yıllarda iletişim araçlarının muazzam ölçüde yayılmasına, eğlence ya da kültür
ürünlerinin satışından elde edilen milyarlarca dolarlık gelirlere, reklâmcılığın giderek artan
bütçesine, dev birikimler oluşturmak için iletişim araçları arasında ve iletişim araçlarıyla diğer
sanayiler arasında birleşmelere benzer çok sayıda örnek bulmak zordur. Medya ekonomisinde
iletişimin içeriği—haber ya da eğlence ya da her ikisinin karışımı—ticarileşmiş ve satılmış
herhangi bir ürün gibi işlem görür. Bu durum büyük bir medya ekonomisinin oluşmasına yol
açmaktadır.
Medya ekonomisi en başta medyanın kendi giderlerinin yükselmesinden dolayı
büyümektedir. Özellikle bu alandaki teknolojik gelişmeleri uygulamak maliyetleri büyük
ölçüde yükseltmektedir. Günün olaylarını daha yakından izleyebilmek için, her medya
olabildiğince hızlı olarak haber almaya çalışır. Basın, radyolar ve televizyonlar, sürekli
muhabirler bulundurma, röportajcılar gönderme, haber ajanslarına abone olma gibi yollarla
haber kaynaklarını artırırlar.
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İletişim alanı bugün artık tümüyle bir endüstriye dönüşmüştür. Ekonomik güç, üretim
araçlarını ellerinde bulunduranlardan, enformasyon üreten kitle iletişim araçlarını kontrol
edenlerin ellerine geçtiğinde bu insanlar sadece üretim araçlarını ellerine geçirmiş olmakla
kalmıyorlar aynı zamanda bu olay yabancılaşma sorununa yol açtığından enformasyonun
anlamını da değiştirmekte—böylelikle üretilen enformasyonda bir anlam kaybı söz konusu
olmaktadır.
5.3 Basın Alanında Yeni Yönelimler
Son yıllarda medyada temelden yeni yönelimler görülmektedir. Bunların başında
radyo ve televizyonun çift başlı bir yapıya bürünmesi, medyalar arası temerküz ve gittikçe
reklâm ağırlıklı ekonominin önem kazanması gelmektedir.
Öte yandan iletişim kurumlarının kendileri de, ayrılan kaynaklar, altyapı ve sabit
sermaye yatırımları, meydana getirdikleri istihdam ve hâsıla ile ulusal ekonomi içinde geniş
bir ticarî ve sanayi sektörü ortaya çıkarmıştır.
Bir ülke, ister gelişmiş, ister gelişme yolunda, ister pazar ekonomisi, isterse merkezî
plana dayalı olsun, bu durum geçerlidir. Basımevleri, yayınevleri, radyo, televizyon
kuruluşları, basın, reklâm, halkla ilişkiler ajansları, bilgi işlem merkezleri, veri bankaları vb.
ile bu alanda kullanılan donanım maddelerini üreten ve/veya pazarlayan kuruluşlar, değişik
ölçeklerde ama mutlaka hemen her ülkede bulunmaktadırlar. Kuruluşların birçoğu artık ulusal
ekonomik sınırları aşarak uluslararası ekonomik hayatın önemli unsuru çokuluslu dev
şirketlerin kapsamına girmişlerdir.
Günümüzde medya ister ulusal, ister küresel düzeyde olsun, ekonominin önemli ve
ayrılmaz bir parçası durumundadır. Medya etkinliğinin gelişen teknoloji ve hızlı rekabet
karşısında pahalı bir uğraş alanı haline gelmesi, yayıncılık, matbaacılık, haber ajansları,
reklâmcılık ve bilgi-işlem merkezleri gibi yan sektörlerle olan yoğun ilişkisi de medya
ekonomisini güçlendirmektedir. Büyük medya şirketlerinin kendi aralarında ve öteki
sektörlerle yaptıkları birleşmeler ve işbirliği ve bunun uluslararası düzeydeki yansımaları da
medyanın ekonomi içindeki payını ve etkinliğini artırmaktadır. Medya ekonomisi ticarî
faaliyet olarak bu gücünü gelecekte daha artıracak gibi görünmektedir.
Ticarîleşme büyük sermayenin medya alanına girmesiyle yaşanmakta olan olgudur.
Daha önce küçük işletmelerle gazetecilik etkinliğini yürüten medya kuruluşları, daha sonra bu
alanda yaşanan teknolojik gelişmelerin de etkisiyle büyük sanayi işletmeleri haline geldiler.
Bu işletmelerin diğer sektörlerle olan birleşmeleri ve holdinglerin yan kuruluşları haline
gelmesi, ticarileşme kavramını da gündeme getirmiştir. Fakat medya alanında asıl ticarileşme
tartışmaları, medyanın işlevlerinde ticarî amaçlar doğrultusunda farklılaşmanın başlamasıyla
hız kazandı.
Öncelikle genel kabul gördüğü üzere, gazete ve televizyon gibi medya kuruluşlarının
yayıncılık faaliyetlerini devam ettirebilmek için ticarî işletmeler halinde yapılanmaları bir
zarurettir. Burada asıl tartışılan konu, haber ve bilgi verme ve bir tartışma platformu
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oluşturma gibi işlevlerinden dolayı kamusal bir araç sayılan medyanın, sadece kâr etme
amacıyla çalışan ve bunu birinci planda tutan kuruluşlar haline gelmeleri tehlikesidir. Çünkü
demokratik toplumun devamında önemli bir araç olan medya asıl görevlerini sadece “kâr
etme” gibi bir amaçla beraber yürütebilecek midir? İşte burada medyanın “ticarileşmesi”
sorunu gündeme girmektedir.
Medyanın bu ticarî boyutu, iletişim aracının kültürel ve sosyo-politik işlevi konusunda
problemler olmaksızın gerçekleşmemiştir. Bu sektörde grupların ya da menfaat düşkünlerinin
ortaya çıkışı, derin eleştirilere yol açmıştır. Bununla birlikte, iletişim aracı, enformasyon ve
iktidar arasındaki imtiyazlı ilişki, gazete yatırımcıları ve yöneticilerini, bekleyebildikleri malî
kârdan ziyade genellikle nüfuzla güdülemeye itmiştir. Dünyanın çok sayıda bölgesi, özellikle
de Avrupa'dakileri saymazsak, gazeteler çoğu kez işadamlarının ve büyük sermayenin yatırım
alanı olmuştur.
1990’lardan sonra ise aynı olgu Avrupa’da yaşanmaya başlamıştır. Köklü bir kamu
yayıncılığı anlayışına sahip olan Batı Avrupa ülkelerinde de yayıncılığın ticarileşmesi ile
devletçi yayın politikaları terk edilerek, devletin yayın alanına müdahalesini engelleyen
liberal yasal düzenlemeler getirilmiştir. Kamusal yayın kuruluşlarının egemenliğindeki Batı
Avrupa ülkelerinde yayın alanının ticarî kuruluşlara da açılması “ticarileşme” olarak
adlandırılmaktadır.
Avrupa’da medya alanında ticarileşme 1990 sonrasında hız kazanmıştır. Mesela
Alman medya sisteminde ticarileşme eğilimleri özellikle radyo ve televizyon alanında göze
çarpmaktadır. “Düzenleme kurullarının politik bağımsızlaşması, özel istasyonların kabul
edilmesi, daha çok reklâm gelirine ve izlenme oranlarına dayalı programların ağırlık
kazanması bu gelişmenin göstergesidir. Yazılı basında rekabetin artması, dergi sayılarının ve
tirajlarının artması ekonomik gücün belli merkezlerde temerküzü önemli örneklerdir.”
Radyo ve televizyon alanında pek çok ülkede kamu ve devlet yönetim sistemleri
ortaya çıkmıştır. Bunlar bugün "karma" denilen sistemler çerçevesinde özel sektör ile de
yakın ilişkide olabilmektedir. Gazetelere gelince, her zaman piyasa ve özel girişim alanına
bağımlı olmuşlardır.
Basın aslında başlangıçta ticarî çıkarların bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Gelişimi
de kapitalizmin gelişimiyle paralel oldu. Ne devlet ne de gelişen sermaye başlangıçta haberin
kamusallaşmasını istemediler. Fakat daha sonraki demokratik gelişmelerle kamusal bir kurum
haline gelen basın kamuoyunun sözcüsü olarak günümüzdeki anlamına erişti. Medya alanında
ticarileşme ise daha çok 20. yüzyıla has bir olgudur.
5.4 Yazılı Basının Gelişimi
Kapitalizmin ortaya çıkışıyla yazılı basının gelişimi birbiriyle paralellik arz eder.
Ticarileşme ve medya aslında daha başlangıçta birbirlerinin gelişimine ve çıkışına hizmet
etmişlerdir. Erken kapitalist dönemde uzun mesafeli ticarî mal ve haber dolaşımını ortaya
çıkarmıştı. Pazardan kaynaklanan ticarî muhasebe ihtiyacı, ticaretin yaygınlaşmasıyla
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uzaktaki gelişmeler hakkında daha sık ve doğru bilgiyi gerektirir oldu. Bu yüzden eski ticarî
mektup dolaşımı, 14. yüzyıldan beri bir tür profesyonel haberleşme sistemine dönüştü. Belirli
günlerde yollanan kuryelerle başlayan ilk postaları, tüccarlar kendi amaçları için
örgütlemişlerdi. Büyük ticaret şehirleri aynı zamanda haber dolaşımının merkezleriydiler.
Haber dolaşımının sürekliliği, en az mal ve kıymetli evrak dolaşımının sürekliliği kadar
vazgeçilmezdi. Borsanın oluşmasıyla postanın ve basının, sürekli temasın ve sürekli
haberleşmenin kurumsallaşması aynı zamana rastlar.
Haberin kamusallaşması ise başlangıçta ne devletin ne de tüccarların isteği değildi.
Çıkarları daha çok “yazılı gazete” ile yani haber tacirlerince meslekî olarak örgütlenen özel
haberleşme ile örtüşüyordu. Haber akışı kamusallaştıktan sonradır ki tam anlamıyla bir
basının varlığından söz edilebilir. Bu ise ancak 17. Yüzyılın sonunda gerçekleşti. Haber
dolaşımı sadece mal dolaşımını ihtiyaçlarına bağımlı olarak gelişmiyordu; haberin kendisi
mal haline gelmişti. Habercilik mesleği, varlığını borçlu olduğu pazar ile aynı yasalara tabi
idi.
Özel haberleşme sisteminden doğan ve uzun süre de onun gölgesinde kalan gazetecilik
mesleği, önceleri küçük zanaatkâr işletmeleri biçiminde örgütlenmişti. İlk evrede erken
kapitalizmin geleneksel sınırları içinde mütevazı bir kârı azamîleştirme hesabı yapılıyordu;
yayıncının girişiminden çıkarı salt ticaridir. Faaliyet esasen haber trafiğinin örgütlenmesi ve
haberlerin derlenip toplanmasıyla sınırlıydı. Haber basını kanaat basınına dönüştüğünde ve
muharrir gazetecilik haber yazıcılığıyla rekabet eder hale geldiğinde bu ekonomik amile yeni
ve geniş anlamda siyasal bir amil daha eklendi. Bu gelişmenin izlediği uzun mücadele
sonunda gazeteler, salt haber yayınlayan kurumlar olmaktan çıkıp kamuoyunun taşıyıcıları ve
yönlendiricileri, parti politikasının mücadele araçları oldular.
19. yüzyılın başında iletişimin güçlükle sağlandığı ülkelerde gazete, pahalı ve sınırlı
bir seçkinler topluluğuna (ancak belirli bir vergi ödeyen yurttaşlara tanınan oy hakkına sahip
kesim) mahsus bir üründü. Üretim yavaştı: En tutulan gazete bin nüsha basılıyordu. Her şey
birkaç yılda değişti. Telgraf ve demiryolu, haberleri en hızlı biçimde iletmeye başladı:
Enformasyon, Havas (1835), Associated Press (1848), Reuter (1851) ajansları tarafından
satılan ticarî bir mal haline geldi. Gelişen teknolojinin de katkısıyla daha çok gazete basma ve
üretim maliyetlerini düşürme imkânı meydana geldi. İlancılığın gelişimiyle gazete fiyatları
yarı yarıya azaldı. Popüler basın, eğitim düzeyinin gelişimi ile sayısı artan okuyuculara sadece
siyasal enformasyon değil, eğlence de götürdü.
Basının bu dönemdeki gelişimi ve ticarî işletmeler haline gelmesinde aynı yüzyılda
reklâmcılık ve ilâncılığın gelişmesinin de payı çok büyük olmuştur. Gelir getiren bir unsur
olarak reklâm ve ilânın gazetelere girmesi bu alandaki sermaye temerküzüne katkıda
bulunmuştur.
19. Yüzyılın ortalarına doğru, otuzlu yıllarda İngiltere, Fransa, ABD'de kanaat
yayınlayan basından, ticarî basına doğru bir gelişme başladı. İlân işi, malî hesaplar için yeni
bir temel sağlar: Yayıncı, fiyatların epey düşürülmesi ve alıcı sayısının daha büyük bir
kısmını ilânlara satacağını hesap edebilecektir. Modern bir ticarî basını oluşturmaya dönük ilk
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denemeler, gazeteye özel girişim karakterini kesin olarak geri kazandırdı. Bu kez, eski
yayıncıların zanaat işletmelerinin yerinde, üst düzeyde kapitalistleşmiş büyük işletmeler vardı.
Daha yüzyılın ortalarına gelindiğinde bir dizi gazete işletmesi anonim şirket olarak
örgütlenmiştir.
Ama sadece gazete işletmesinin özel ticarî çıkarları ağırlık kazanmakla kalmadı;
gazete, bir kapitalist işletme olma doğrultusunda gelişme gösterdikçe, ona nüfuz etmeye
çalışan, işletme bünyesine yabancı çıkarların etki alanına da girdi. Bu yüzyılın ikinci yarısında
büyük günlük gazetelerin tarihi, basının, ticarileşmesi ölçüsünde sermaye tarafından
yönlendirilebilir ve kontrol edilebilir hale geldiğini kanıtlar niteliktedir.
Yazı işleri bölümünün sürümünün ilânlar bölümünün sürümüyle karşılıklı etkileşime
girmesinden itibaren, o zamana kadar bir kamusal topluluk oluşturan özel şahısların kurumu
olan basın, kamusal topluluğun belirli mensuplarının özel şahısları sıfatıyla sahip olduğu bir
kuruma dönüşür—yani özel çıkarların kamuyu istilasına açılan bir kapı olur. Özellikle 19.
yüzyılın yetmişli yıllarından itibaren, gazeteye adını sanını, artık öncelikle seçkin yazarların
değil, yetenekli editörlerin vermesi eğilimi iyice belirgin hale gelir. Yayınevi, redaktörleri,
ticarî işletmenin özel çıkarları doğrultusunda talimatlara bağlı olarak çalışacakları
beklentisiyle göreve getirir. Yüzyılın son çeyreğinde ilk büyük gazete holdingleri oluşmuştur.
ABD'de Hearst, İngiltere'de Northclyffe, Almanya'da Ulsstein ve Mosse. Haber trafiği
araçlarındaki teknik gelişmeler (telgraf ve telefondan sonra telsiz telgraf ve telefon, radyo),
basının örgütsel birleşmesini ve ekonomiye temerküzünü hızlandırmış, hatta kısmen mümkün
hale getirmiştir.
19. Yüzyılda basın özgürlüğü mücadelelerinin etrafında biriken sözler arasında,
ticarileşme sürecinde basının kurumsallaşmasına yönelik eleştiriler de belirli bir yer
tutmaktadır. Bu eleştiriler daha çok basının gelişen yeni finansman imkânları sayesinde
reklâmveren ve sermaye sahiplerinin etkisine girmesi ve işlevlerindeki farklılaşmanın
belirmeye başlaması konusunda yoğunlaşmaktaydı.
20. Yüzyılın ilk on yılında radyonun bulunmasıyla, basında olduğu gibi, matbaa ve
dağıtım şartlarına bağlı bulunmayan, okuma yazma bilmeyen bir izleyici grubuna bile
ulaşabilen bir iletişim aracı ortaya çıktı. Ulusal liderler, özellikle bunalım dönemlerinde, halka
dolaysız bir biçimde seslenmenin, söylevlerinin yazılı basın tarafından yansıtılmasını
beklemekten daha iyi olduğunu kısa zamanda anladılar. Başlangıçta radyo özellikle bir
eğlence aracı idi. Ancak 1930'lardan itibaren radyo ile yayınlanan haberler önem kazandı ve
böylece gazeteciliğin yeni bir dalı ortaya çıktı. Fakat özellikle radyo ve televizyon alanında
sermaye ihtiyacı o kadar büyük çaplı ve yayımcılığın sağladığı güç o kadar tehditkâr
görünüyordu ki, kimi ülkelerde bu yeni medyaların tesisi başlangıçtan itibaren devlet
yönetimi altında gerçekleşti veya devlet denetimine alındı.
Hızla, iki model belirginleşti. Ekonomik liberalizmin bir dogma olarak yerleştiği
Amerika Birleşik Devletleri, bir süre sonra bu ilk karışıklığı yukarıdan düzenlemek zorunda
kaldı. Bunun karşısında, uygulamada hâlâ devletin etkisinin egemen olduğu bir sistem kendini
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gösterdi: İngiltere, Almanya ve özellikle de İtalya’da. Bu ikisinin arasındaki başka bir yolu
Fransa özel sektör ve kamu sektörü arasında çizmekteydi.
Basındaki kapitalist girişimcilerin denetiminde kurulan eğlence endüstrisinin basın
özgürlüğünü tahrip ettiğine dair iddialar 20. yüzyılın başında artmıştır. Fakat bu eleştiriler
sadece kapitalizmi eleştiren sosyalistler tarafından öne sürülmemiş, farklı gerekçelerle
muhafazakâr çevrelerce de dile getirilmiştir.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında modern devletlerin birçoğunda, basına yönelik sansür
kaldırılmıştır. Bu dönemde öğretmen dernekleri, kilise kuruluşları, burjuva inisiyatifleri, iyi
ahlâk anlayışının yerleştirilmesini gaye edinen dernekler, tekelleşmiş ticarî basına karşı
eleştirilerini dile getirmişlerdir. Bu sivil toplum kuruluşları çoğulcu toplum anlayışını
zedelemeyecek bir biçimde, devleti, yasaklama, sansür ve baskı uygulamaya davet ederek,
ticarî basına karşı sınırlamaların kanun dâhilinde olması gerekliliğinin altını çizmişlerdir.
Bu dönemde yazılı basın büyük bir ilerleme gösterir. Basın özgürlüğünün sağlanması,
teknik iyileşmeler yanında önemli bir amil de haber pazarının genişlemesidir; bu dönemde
haber, daha önce görülmemiş boyutta maddî çıkarları ortaya koyan bir meta haline gelir. Her
ne kadar yatırımların bu ağırlığı, kapitalist kârdan başka hiçbir amacı olmayan çeşitli
yayınlara bir hayat sahası bırakıyorsa da, bunun sebebi henüz küçük gazeteler çıkarmanın o
kadar pahalıya mal olmamasıdır.
19. Yüzyılda basın siyasi iktidarın etkisinden kurtulduğu halde, 20. Yüzyıl
demokrasilerinde, bağımsızlığı için ekonomik bir tehdit oluşturan bir yönetim, hatta tekel
altında toplanma eğilimleri söz konusu oldu.
Medyanın gelişimi kapitalizmin gelişimiyle paralel olmuştur. Kapitalizmin ilk gelişme
dönemi, ticarî mal dolaşımının yanında haber dolaşımını da ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden
basın ticarî çıkarların bir gereği olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Fakat daha sonra siyasal
liberalizmin de gelişimiyle haber akışı ve basın kamusallaşmıştır. Başlangıçta gazetecilik
küçük işletmeler tarafından yerine getirilen bir faaliyet olarak herkesin yapabileceği bir
meslek idi. Büyük sermayeye gerek duyulmadığı için birçok gazete kendine hayat sahası
bulabiliyordu. 19. Yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başından itibaren gelişen reklâmcılık sektörü,
hızlı gelişen teknoloji nedeniyle büyük sermayeye duyulan ihtiyaç, medya alanında
ticarileşme olgusunu etkinleştirdi.
Dijital teknolojilerin gelişimi ile birçok yeni medya ortaya çıkmış ve bu yeni medya
türleri, bir yandan kendi içeriklerini ve tarzlarını oluştururlarken diğer yandan tümleşik bir
medya imkânını da gündeme getirmişlerdir. Bu teknolojiler ışığında ortaya çıkan internet
teknolojileri, tüm dünyadaki hedef kitleye ucuz yollarla yayın yapabilme imkânı
sağlamaktadır.
İnternet günümüzde bilişim, telekomünikasyon ve medya dünyasının çok kullandığı
yeni iletim/iletişim ortamı haline gelmiştir. Hayal ettiğimizden daha farklı dünyayı
oluşturmaya yardımcı olan bu teknolojiler sayesinde daha hızlı video, ses ve veri aktarımı
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mümkün olmaktadır. Bu gelişmeler yeni yaklaşımlar ve çözümleri ortaya koymakta, internet
yayıncılığı üzerindeki yansımaları bu yeni iletim/iletişim ortamlarını yakınsamakta ve
yayıncılık artık yeni iletim/iletişim ortamlarından da sağlanabilmektedir.
Medya alanındaki gelişmeler inanılmaz bir hızla devam etmektedir. Kablo ve uydu
yoluyla yayın aktarımı ile dijital ve interaktif yayıncılık konusundaki teknolojik gelişmeler
medya alanındaki düzenlemelerin çoğu kere yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Son
dönemde bilgisayar teknolojisi ve bilgisayar ağlarındaki gelişmeler, internetin yaygınlaşması
ve her alanda etkin hale gelmesi de henüz bu alanda bir standart oluşturulması ve düzenleme
yapılmasına engel olmaktadır. Bütün bu gelişmeler medya alanında ister hukukî, ister idarî,
ister etik düzenlemeleri önemli hale getirmektedir.
5.5 Basının Kamusal Görevleri
Medya demokratik rejimlerde çok önemli bir kurumdur ve kamusal görevleri vardır.
Basının görevi sadece düşüncelerin açıklanmasıyla sınırlı değildir. Zamanında, gereken
ayrıntıları ile ve doğru olarak, halka ulaştırılmasında kamu yararı bulunan haberleri
toplayarak topluma iletmek, böylece toplumun düşünce ve kanaatler edinmesini ve
kamuoyunun serbestçe oluşumunu sağlamak, kamu gücünü elinde bulunduranlar üzerinde
toplumun denetim aracı olmak, basının başlıca görevlerindendir. Basın düşünce ve kanaatlerin
açıklanması yolu ile denetim aracı olduğu gibi, kamuoyunun haberler vasıtası ile serbestçe
oluşumunu sağladığından, seçim yolu ile denetime de, parlamentonun denetim yollarına da
yardımcı olur.
Basının kamusal görevlerinin başında haber verme görevi gelir. Modern
demokrasilerde basının hiçbir engele uğramadan tüm yönleriyle haberleri nakledebilmesi
özgürlükçü düzen açısından hayati bir öneme sahiptir. Çünkü, özgürlükçü hukuk devleti
gücünü vatandaşlarının iradesinden alır; seçmen vatandaş ülkesinde ve ülkesi dışında cereyan
eden olaylar hakkında yetersiz, tek yanlı veya yanlış bilgi edinirse, oyunu gerektiği gibi
kullanamaz. Bu durum doğrudan doğruya demokrasiye zarar verir ve milli iradenin doğru
tecelli etmesine engel olur.
En iyi yönetimlerde dahi kötü davranışların kendini göstermesi insan doğasının bir
sonucudur. Etkili bir kontrol sistemi ile bu çeşit sapmaların önlenmesi ve rejimin güvence
altına alınması imkânı vardır. Etkili bir kontrol ise, kamusal hayatın birbirinden bağımsız
kurumları tarafından karşılıklı olarak yapıldığı takdirde bir yarar sağlayabilir. Demokrasilerde
hükümetin parlamento ve yargı erki tarafından denetlenmesinin gerçek nedeni budur. Fakat
bütün bu kurumlar aynı devlet gücünün değişik görünüşleridir. iktidardaki siyasal partilerin
bu kurumlar üzerindeki değişik derecedeki etkileri, sözü geçen denetim mekanizmasının
doğal sınırları içinde kalmasına neden olur. Bunun için, modern hukuk devletinde en önemli
ve etkin denetim organının özgür ve bağımsız basın olduğu kabul edilir.
Basının görevlerinden biri de kamuoyuyla ilgilidir. Demokrasilerde kamuoyunun
oluşmasında basın en önemli araçtır. Bu, basının kamuoyundan hem etkilenmesi, hem de onu
etkilemesi biçiminde görülür. Basının kamuoyu konusundaki görevi iki yönlüdür. Basın hem
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kamuoyundan etkilenerek bunu dile getirir, hem de kamuoyunu oluşturur. Bu açıdan basın
yönetenlerle yönetilenler arasında sağlıklı bir diyalogun da temel aracı olmaktadır.
5.6 Basinin Denetim Görevi
Çağdaş özgürlükçü demokrasilerde iktidardaki çoğunluk partisi veya koalisyon
partileri, yürütme gücünü ellerinde tuttukları gibi, parlamentoda çoğunluğa sahip olmaları
nedeniyle yasama gücüne de egemen durumdadırlar. Hatta, bu derece olmasa dahi, iktidar
partisinin yargılama faaliyetini de etkileyebildiği gözlenebilmektedir. işte bu durum çağdaş
demokratik düzenlerde diğer üç erkten tamamen bağımsız dördüncü bir erke ihtiyaç
duyulmasını gerekli kılmıştır. “Kontrol erki” adı verilen bu gücün görevinin devlet
mekanizmasının işleyişini denetleme ve eleştiri yolu ile sapmaları önleme olduğu kabul
edilmektedir. Muhalefetteki siyasal partiler, sendikalar, diğer meslek ve çıkar birlikleri ve
diğer sivil örgütler öngörülen denetleme kurumlarındandır. Ancak bu kurumlar içinde, sahip
bulunduğu bağımsızlık ve prestij özellikleri ile devlet mekanizmasını en iyi ve etkin bir
biçimde denetleyebilecek güç basındır.
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Uygulamalar
Basının denetim görevleri nelerdir?
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Uygulama Soruları
1.Basının özgür olması demokratik toplumlarda niçin önemlidir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Basının genel olarak toplumlar için önemi ve kamusal görevleri konuları genel bir
çerçeve içinde değerlendirilmiştir.
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Bölüm soruları

1.Medyanın toplumlar açısından önemini anlatınız.
2.Medya için ekonominin önemini ve gücünü açıklayınız.
3.Küreselleşme süreciyle birlikte medyada yaşanan değişim ve dönüşümleri anlatınız.
4.Demokratik toplumlarda medya hangi görevleri üstlenmektedir?
5.Medyanın kamuoyunun kanaatlerinin özgürce oluşmasına katkı sunması neden önemlidir?
6.Medyanın kamusal görevi olan haber vermenin kısıtlanması toplumu hangi yönde etkiler?
7.Medyanın kamuoyu ile ilgili kamusal görevleri nelerdir?
8.Medyanın bağımsızlığı toplum açısından neden önem taşımaktadır?
9.”Medya 4. Güçtür” sözü nereden kaynaklanmaktadır?
10.Medyanın denetim görevini yürütürken yıkıcı değil, yapıcı davranması neden önemlidir?
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6. BASIN KANUNU VE ETİK YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Basın Kanunu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Kitle iletişim alanını doğrudan etkileyen kanunu düzenlemeler hangileridir?
2.5187 sayılı basın kanununda özgürlük kavramı nasıl ele alınmıştır?
3.Basın kanununun “haber kaynağı”na yaklaşımı nasıldır?
4. Cevap ve düzeltme hakkı basın kanununda nasıl ele alınmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Basınla
ilgili
hukuksal düzenlemeler

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

Basın Kanunu

Hukuksal
düzenlemelerin
geçirilmesi

nasıl
veya

gözden
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Anahtar Kavramlar
Basın kanunu
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6. BASIN KANUNU VE ETİK YAKLAŞIMLAR
Kanun koyucu, kitle iletişim alanında yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak kitle iletişim
araçlarını ve çalışanları doğrudan ilgilendiren düzenlemelerin yanı sıra, kitle iletişim alanını
doğrudan etkileyen kanuni düzenlemeler de yapmıştır. Bu düzenlemeler; yazılı basın ile radyo
ve televizyon alanını kapsamaktadır.
Bu bölümde önce yazılı basınla ilgili düzenlemeleri kapsayan basın kanununu ele
alacağız.
6.1 Basın Kanunu
Basın kanunu ilk olarak 1950 yılında çıkartılmıştır. Daha sonra 2004 yılında yapılan
5187 sayılı kanun ile eskisi yürürlükten kaldırılmıştır.
Basın kanunu; başta basınla ilgili temel kavramlar, uyulması gereken temel ilkeler,
cezai ve hukuki sorumluluklar olmak üzere basınla ilgili pek çok konuyu düzenlemektedir.
Basın kanunu ile ilgili önemli bulduğumuz bazı bölümleri burada sizlerle paylaşmak
istiyoruz.
5187 SAYILI BASIN KANUNU
Basın özgürlüğü
Madde 3- Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama
ve eser yaratma haklarını içerir.
Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun
olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, kamu
düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının
veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla
sınırlanabilir.
Zorunlu bilgiler
Madde 4- Her basılmış eserde, basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının
adları, varsa ticarî unvanları ve işyeri adresleri gösterilir. İlân, tarife, sirküler ve benzerleri
hakkında bu hüküm uygulanmaz. Haber ajansı yayınları hariç her türlü süreli yayında, ayrıca
yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adları ve yayının türü
gösterilir.
Sorumlu müdür
Madde 5- Her süreli yayının bir sorumlu müdürü bulunur. Sorumlu müdür, birden
fazla ise her birinin sorumlu olduğu bölüm belirtilir.
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Teslim yükümlülüğü
Madde 10- Basımcı, bastığı her türlü yayının imzalı iki nüshasını, dağıtım veya
yayımın yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmekle yükümlüdür. Bu
yükümlülük, basılmış eserin içerik ve biçim yönünden herhangi bir değişikliği içeren daha
sonraki basımları ile tıpkı basımları için de geçerlidir. Basımcıya bu yükümlülüğünü yerine
getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir.
Cezai sorumluluk
Madde 11- Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşur. Süreli yayınlar
ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi sorumludur.
Haber kaynağı
Madde 12- Süreli yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve belge dahil her
türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz.
Hukukî sorumluluk
Madde 13- Basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddî ve manevî
zararlardan dolayı süreli yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi, süresiz
yayınlarda ise eser sahibi ile yayımcı, yayımcının belli olmaması halinde ise basımcı
müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Düzeltme ve cevap
Madde 14- Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle
ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden
itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan
menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve
ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün
içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada,
ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak
zorundadır.
Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması
Madde 18- Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına ilişkin kesinleşmiş hâkim
kararlarına uymayan sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili on milyar
liradan yüz elli milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ağır para cezası,
bölgesel süreli yayınlarda yirmi milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda elli milyar liradan az
olamaz.
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Yargıyı etkileme
Madde 19- Hazırlık soruşturmasının başlamasından takipsizlik kararı verilmesine
veya kamu davasının açılmasına kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya
mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğini yayımlayan kimse, iki
milyar liradan elli milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel
süreli yayınlarda on milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmi milyar liradan az olamaz.
Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme
Madde 20- Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin
sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim
yayımlayanlar bir milyar liradan yirmi milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.
Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda iki milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda on milyar
liradan az olamaz.
Yeniden yayım
Madde 24- Bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak
göstermeksizin yeniden yayımlayanlar beş milyar liradan on milyar liraya kadar ağır para
cezasıyla cezalandırılırlar.
Bu eserleri, yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen, süreli yayın
sahibinin izni olmadan yeniden yayımlayanlar yirmi milyar liradan kırk milyar liraya kadar
ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Basın kanunu; toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi öncelemekte, kişilik
haklarına saygıya vurgu yapmakta, toplumun doğru şekilde bilgilendirilmesine önem
vermektedir. Tüm bu davranış ve tutumlar etik ilkelere de işaret etmekte, böyle
davranıldığında aynı zamanda etik değerlere bağlılık teyit edilmektedir.
Basın kanunu, özgürlükleri kısıtlamaz!
Basın kanunu asla gazetecilerin özgürlüklerini kısıtlamayı ya da onlara sansür
uygulamayı amaçlamaz. Medya kamusal bir görev yaptığı ve toplumda kanaat oluşmasına
yardımcı olduğu için yayınlarının mutlaka hukuk kurallarına ve etik ilkelere uygun olması
istenir. Değilse, medya yayınları toplumda kaos çıkmasına, yanlış kanaatlerin oluşmasına
neden olabilir. Bu da elbette medyanın işlevinin yanlış kullanıldığını gösterir.
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Uygulamalar
Basın Kanunu, gazetecilerin özgürlüğünü kısıtlar mı?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Basın kanunu detaylı şekilde ele alınarak, getirdiği düzenlemeler incelendi.
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Uygulama soruları
1.

Basın kanununu 3. maddesini açıklayınız.

2.

Basın kanununun haber kaynağı ile ilgili hükmünü anlatınız.
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Bölüm Soruları

1.Basın kanunu neleri düzenlemektedir?
2.Basın kanununda basın özgürlüğü nasıl tanımlanmıştır? Açıklayınız.
3.Basın kanununa göre sorumlu müdürün görevi nedir?
4.Gazeteciler neden haber kaynağını açıklamaya zorlanamazlar? Tartışınız.
5.Basın kanunu neden yargıyı etkileme konusunda hassas davranmıştır? Yargının
etkilenmesinin toplumsal sonuçları neler olabilir? Anlatınız.
6.Düzelte ve cevap hakkının yayınlanmamasının sonuçları nelerdir?
7. Basın kanunu olumsuz fiillere özendirmeyi neden yasaklamaktadır. Anlatınız.
8.Basın kanununa göre gazete ve dergilerde yayınlanması gereken zorunlu bilgiler
hangileridir?
9.Basın kanununa uyulmaması yayın organlarına etik açıdan nasıl bir yükümlülük
yükler?
10.Süreli yayınlar yoluyla işlenen basın suçlarından kim sorumludur?

113

7.RADYO-TELEVİZYON YAYINLARINDA ETİK ANLAYIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1 6112 sayılı radyo ve televizyon kanunu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

6112 sayılı kanunun gerekçesi nedir?

2.

Radyo ve televizyonların yayın hizmet ilkeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

6112 sayılı kanun

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Radyo
ve
Konunun
ayrıntılı
televizyonların yayın ilkeleri olarak okunması ve derse
katılım ile
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Anahtar Kavramlar
6112 sayılı kanun
Radyo-TV yayın hizmet ilkeleri
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7. RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINDA ETİK ANLAYIŞ
Türkiye’de radyo ve televizyon yayınlarında 1994 yılına kadar devlet tekeli vardı.
Ama çağın gereklerine uygun olarak bu alan özel kuruluşlara da açıldı ve anayasa değişikliği
ile yasal bir zemine kavuşturuldu. 3984 sayılı kanun ile radyo ve televizyonların kuruluş ve
yayın alanları düzenlendi. Bir süre bu kanun esas alınarak yayınlar yapıldı. Daha sonra şimdi
de geçerli olan 6112 sayılı kanun çıkartıldı.
6112 sayılı kanun sadece radyo ve televizyonlara teknik bazı düzenlemeler getirmiyor,
aynı zamanda önemli etik ilkeler belirliyor, bunlara uygun yayın yapılmasını şart koşuyor.
Görsel-işitsel medya, yazılı medyadan çok daha etkili ve yaygın olduğu için etik
değerler daha fazla öne çıkıyor. Etik ilkeleri hiçe sayarak yayın yapan radyo ve televizyonları
ise ağır yaptırımlar bekliyor.
Bu önemli kanunun önemli bulduğumuz kısımlarını aşağıda sizlere sunuyoruz:
7.1 6112 Sayılı Radyo Ve Televizyon Kanunu
Yeniden iletim
MADDE 4 – (1) Yayın hizmetlerinin alımı ve yeniden iletimi serbesttir. Yeniden
iletim, ancak Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili hükümleri
çerçevesinde sınırlandırılabilir.
(2) Bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşun aynı yayın hizmetini uydu, kablo ve karasal
gibi farklı ortamlardan değişiklik yapmaksızın eş zamanlı olarak iletmesi yeniden iletim
olarak kabul edilmez.
(3) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla
yeniden iletimin usul ve esasları Üst Kurulca yönetmelikle düzenlenir.
Yayın dili
MADDE 5 – (1) Yayın hizmetlerinin Türkçe yapılması esastır. Ancak Türkçe
dışındaki dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir. Yayınlar seçilen dilin kurallarına uygun olarak
yapılmak zorundadır. Bu yayınlara ilişkin usul ve esaslar Üst Kurulca yönetmelikle belirlenir.
Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu
MADDE 6 – (1) Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale
edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez.
(2) Bu Kanunda, diğer kanunlarda ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası mevzuatta
yer alan hükümler ile Üst Kurul tarafından bu hükümlerin uygulanmasına yönelik yürürlüğe
konulan düzenleyici işlemler müdahale sayılmaz.
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(3) Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerinin kendileri, hisse sahipleri ve üçüncü
derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile bir başka gerçek
ve tüzel kişinin haksız çıkarları doğrultusunda kullanılmamasını sağlamak zorundadır.
(4) Medya hizmet sağlayıcılar, ticarî iletişim ile üçüncü şahıslar tarafından üretilenler
de dâhil olmak üzere, yayınlanan tüm yayın hizmetlerinin içeriğinden ve sunumundan
sorumludur.
(5) Medya hizmet sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
künye bilgilerini, iletişim adresini, izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini Üst
Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yayınlamak zorundadır.
(6) Medya hizmet sağlayıcılar, sinematografik eserleri hak sahibiyle anlaşılan süre
dışında yayınlayamaz.
Olağanüstü dönemlerde yayınlar
MADDE 7 – Savaşlar, terör amaçlı saldırılar, doğal afetler ve benzeri olağanüstü
durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında da ifade ve haber alma özgürlüğü esas olup,
yayın hizmetleri önceden denetlenemez ve yargı kararları saklı kalmak kaydıyla
durdurulamaz. Ancak, millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hâllerde yahut kamu düzeninin
ciddî şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, Başbakan veya
görevlendireceği bakan geçici yayın yasağı getirebilir.
Yayın hizmeti ilkeleri
MADDE 8 – (1) Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk
anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. Yayın hizmetleri;
a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz.
b) Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve
düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.
c) Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.
ç) İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya
da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde
ifadeler içeremez.
d) Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez,
terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz. Terör
eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet eder şekilde sunamaz.
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e) Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, özürlülük, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve
benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik
edemez.
f) Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine
aykırı olamaz.
g) Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte
olamaz.
ğ) Çocuklara, güçsüzlere ve özürlülere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik
edemez.
h) Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile
kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz.
ı) Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat
oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde
mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın
yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve
müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka
bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur.
i) Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilân edilemez veya
suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber
niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz.
j) Haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez.
k) Siyasî partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte
olamaz.
l) Genel sağlığa, çevrenin ve hayvanların korunmasına zarar verecek davranışları
teşvik edemez.
m) Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde
kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.
n) Müstehcen olamaz.
o) Kişi veya kuruluşların cevap ve düzeltme hakkına saygılı olmak zorundadır.
ö) Bilgi iletişim araçları yoluyla yarışma veya lotarya içeremez, dinleyici ve
seyircilere ikramiye verilemez veya ikramiye verilmesine aracılık edemez.
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p) Medya hizmet sağlayıcı tarafından yapılan veya yaptırılan anket ve kamuoyu
yoklamalarının, hazırlık aşamasından sonuçların ilânına kadar noter nezaretinde
gerçekleştirilmesi zorunludur.
r) Kişileri fal veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez.
s) Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve
kadını istismar eden programlar içeremez.
ş) Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz.
(2) Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel
veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların
izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz.
(3) İsteğe bağlı yayın hizmeti sağlayıcıları, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya
ahlakî gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki yayın hizmetlerinin, bunların bu tür
hizmetleri normal şartlar altında duymayacakları ve görmeyecekleri şekilde sunulmasını
sağlamakla yükümlüdür.
Yayın Hizmetlerinde Ticarî İletişim
MADDE 9 – (1) Ticarî iletişim, yayın hizmetinin diğer unsurlarından görsel ve işitsel
olarak kolayca ayırt edilebilir olmak zorundadır.
(2) Ticarî iletişimde bilinçaltı teknikleri kullanılamaz.
(3) Gizli ticarî iletişime izin verilemez.
(4) Haber bülteni ve haber programlarını düzenli olarak sunan kişilerin görüntü veya
seslerine ticarî iletişimlerde yer verilemez.
(5) Ticarî iletişim, medya hizmet sağlayıcının editoryal bağımsızlığını ve program
içeriğini etkileyecek şekilde kullanılamaz.
(6) Ticarî iletişim, 8 inci maddede belirlenen esas ve ilkeler saklı kalmak kaydıyla;
a) Adalet, hakkaniyet ve dürüstlük ilkelerine uygun olmak,
b) Cinsiyet, ırk, renk veya etnik köken, tabiiyet, din, felsefî inanç veya siyasî düşünce,
özürlülük, yaş ve herhangi bir ayrımcılığı içermemek veya teşvik etmemek,
c) Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek,
ç) Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemek,
deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti satın
almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemek; çocukları reklamı yapılmakta olan ürün
veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik
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etmemek; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu güveni
istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda göstermemek,
d) Kadınların istismarına yönelik olmamak,
e) Sağlık, çevre ve güvenliğe zarar verecek davranışa teşvik etmemek,
zorundadır.
(7) Genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve maddeler
içeren yiyecek ve içeceklerin ticarî iletişimine, çocuk programlarıyla birlikte veya bu
programların içinde yer verilemez.
(8) Ticarî iletişim yayınlarının ses seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede
olmak zorundadır.
Düzeltme ve cevap hakkı
MADDE 18 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler, kendileri hakkında şeref ve haysiyetlerini
ihlâl edici veya gerçeğe aykırı yayın yapılması hâlinde, yayın tarihinden itibaren altmış gün
içinde, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmamak ve suç unsuru
içermemek kaydıyla, düzeltme ve cevap yazısını ilgili medya hizmet sağlayıcıya gönderir.
Medya hizmet sağlayıcılar, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten
itibaren en geç yedi gün içinde, cevap ve düzeltmeye konu yayının yapıldığı saatte ve
programda, izleyiciler tarafından kolaylıkla takip edilebilecek ve açıkça anlaşılabilecek
biçimde düzeltme ve cevabı yayınlar. Düzeltme ve cevap hakkı doğuran programın yayından
kaldırıldığı veya yayınına ara verildiği durumlarda, düzeltme ve cevap hakkı, yedi günlük
süre içinde anılan programın yayın saatinde kullandırılır. Düzeltme ve cevapta, buna neden
olan yayın belirtilir.
İzleyici temsilciliği
MADDE 22 – (1) Medya hizmet sağlayıcılar, ortak denetim ile öz denetim
mekanizmalarının oluşturulması, izleyici ve dinleyicilerden ulaşan şikâyetlerin değerlendirilip
kuruluşun yayın kuruluna sunulması ve sonuçlarının takip edilmesi amacıyla en az on yıllık
meslekî tecrübeye sahip bir izleyici temsilcisi görevlendirirler. Belirlenen izleyici temsilcisi
uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur ve Üst Kurula bildirilir.
Seçim döneminde yayınlar
MADDE 30 – (1) Seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara
ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir.
(2) Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını
Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir.
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(3) 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanunun 149/A maddesinde düzenlenen hükümler, Yüksek Seçim Kurulu
kararlarını müteakip Üst Kurulca yerine getirilir.
Siyasî reklam
MADDE 31 – (1) Medya hizmet sağlayıcılar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân
edilen seçim döneminde, yayın yasaklarının başlayacağı saate kadar siyasî parti ve aday
reklamları yayınlayabilir.
(2) Siyasî reklamlar, bu Kanunda yer alan hükümlere ve Yüksek Seçim Kurulunca
belirlenen usul ve esaslara uygun olmak zorundadır.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
MADDE 34 – (1) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektörünü
düzenlemek ve denetlemek amacıyla, idarî ve malî özerkliğe sahip, tarafsız bir kamu tüzel
kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulmuştur.
(2) Üst Kurul, bu Kanun ve mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkileri kendi
sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır.
(3) Üst Kurul, bu Kanunda ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen malî kaynakları
görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde
serbestçe kullanır. Üst Kurulun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
(4) Üst Kurul, Hükümet ile olan ilişkilerini Başbakan veya görevlendireceği bir bakan
aracılığıyla yürütür.
(5) Üst Kurul Sayıştay denetimine tabidir.
Görev ve yetkiler
MADDE 37 – (1) Üst Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yayın hizmetleri alanında ifade ve haber alma özgürlüğünün, düşünce çeşitliliğinin,
Rekabet Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla rekabet ortamının ve
çoğulculuğun güvence altına alınması, yoğunlaşmanın önlenmesi ve kamu menfaatinin
korunması amacıyla gerekli tedbirleri almak.
b) Millî frekans planında karasal radyo ve televizyon yayınları için 5809 sayılı
Elektronik Haberleşme Kanunu hükümlerine göre Üst Kurula tahsis edilen frekans bantları
çerçevesinde televizyon kanal ve radyo frekans planlamalarını yapmak veya yaptırmak ve
uygulamak.
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c) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın lisansı talebinde bulunabilmeleri için
gerekli idarî, malî ve teknik şartları belirlemek ve bu kuruluşlardan şartları sağlayanlara yayın
lisansı vermek, denetlemek ve gerektiğinde iptal etmek.
ç) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla,
platform, multipleks, altyapı işletmecileri ile verici tesis ve işletim şirketinin radyo, televizyon
ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin iletimi faaliyetlerine ilişkin uymaları gereken idarî, malî ve
teknik şartları belirlemek, bunlara yayın iletim yetkisi vermek ve gerektiğinde iptal etmek.
d) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sağlayıcı kuruluşlardan alınacak
yayın lisans ücretleri, karasal ortamdan sunulacak yayın hizmetleri için yıllık televizyon
kanal, multipleks kapasitesi ve radyo frekansı kullanım ücretleri ile platform, multipleks,
altyapı işletmecileri ve verici tesis ve işletim şirketinden alınacak yayın iletim yetkilendirme
ücretini belirlemek.
e) Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yerleşik medya hizmet sağlayıcılarının yayın
hizmetlerini, bu Kanun hükümlerine ve Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası
andlaşmalara uygunluğu açısından izlemek ve denetlemek.
f) Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yerleşik olmayan, ancak Türkiye Cumhuriyeti
yargı yetkisi altında bulunan medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin bu Kanun
hükümlerine ve Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası andlaşmalara uygunluğunu
gözetmek, gerekli hâllerde diğer devletlerin yetkili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
g) Yayın hizmetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi için gerekli izleme ve kayıt
sistemlerini, gerekli hâllerde yayıncı kuruluş stüdyolarına da cihaz yerleştirerek kurmak.
ğ) Medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinde yer verecekleri koruyucu
sembol sistemi ile ilgili usul ve esasları belirlemek.
h) Medya hizmet sağlayıcılarının sunduğu yayın hizmetlerinde ve platform,
multipleks, altyapı işletmecileri ile verici tesis ve işletim şirketinin sunduğu hizmetlerde bu
Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya yayın lisansı şartlarına
uyulmaması hâlinde gerekli müeyyideleri uygulamak.
ı) Yayın hizmetlerine ilişkin kamuoyu araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve bu
araştırmaların sonuçlarını ilgili taraflar ve kamuoyuyla paylaşmak.
i) Yayın hizmetlerinin izlenme ve dinlenme oranı ölçümlerinin yapılmasına ve
denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu usul ve esaslara uymayan şirket ve kuruluşlara
uygulanacak müeyyideleri belirlemek.
j) 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı
kalmak kaydıyla ve bireysel amaçlı iletişim yöntemleri hariç, teknolojik gelişmelere bağlı
olarak ortaya çıkan yeni yayın iletim yöntemleri de dâhil olmak üzere yayın hizmetleri ile
ilgili düzenlemeler yapmak ve deneme yayını izni vermek.
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k) Yayın hizmetleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, sektöre ilişkin genel stratejileri,
ortak denetim, özdenetim ve ortak düzenleme mekanizmalarını belirlemek; yayın
hizmetlerinin ülkemizde gelişmesini sağlayacak çalışma ve teşviklerde bulunmak; medya
hizmet sağlayıcılarının çalışanlarına yönelik eğitim ve sertifika programları düzenlemek ve
sertifika vermek.
l) Yayın hizmetleri alanında hazırlanan mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek.
m) Görev alanına giren konularla ilgili ikincil düzenlemeleri yapmak.
n) Dışişleri Bakanlığının ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görev ve
yetkileri saklı kalmak kaydıyla, yayın hizmetleri ile ilgili uluslararası hukuk tüzel kişiliğine
sahip kuruluşlar nezdinde ülkemizi temsil etmek; medya hizmet sağlayıcılarının üye olmadığı
uluslararası hukuk tüzel kişiliğine sahip olmayan uluslararası kuruluşlarda temsil görevini
yerine getirmek ve bu bent gereğince düzenlenen ve uluslararası andlaşma niteliği
bulunmayan belgeleri ilgili bakanlık ve kurumların görüşlerini de alarak usulüne göre
imzalamak.
o) Üst Kurulun stratejik planını hazırlamak, performans ölçütlerini, amaç ve
hedeflerini, hizmet kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını
oluşturmak.
ö) Özürlülerin ve yaşlıların yayın hizmetlerine ve yeni teknolojilere erişimini
kolaylaştırmak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını teşvik etmek.
p) Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması ve tahsisi konularını karara bağlamak.
r) Medya okuryazarlığının toplumun tüm kesimlerini içerecek şekilde
yaygınlaştırılması amacıyla, başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurumları
ile işbirliği yapmak.
s) Medya hizmet sağlayıcılardan görevleri kapsamında her türlü bilgi, belge ve
kayıtları almak, medya hizmet sağlayıcıları yerinde denetlemek ve lisans şartlarına uymayan
cihazları mühürleyerek kapatmak.
ş) Gerekli hâllerde geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki işler için hizmet
satın almak.
t) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği
için adayları belirlemek.
u) Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları meslekî ve etik ilkeleri belirlemek.
ü) Üst Kurulun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçesini
görüşmek ve karara bağlamak.
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v) Seferberlik ve savaş ilânı hallerinde görev ve yükümlülükleri yerine getirmek için
ihtiyaç duyulan hususları, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak çıkarılacak bir
yönetmelikle belirleyerek yayıncı kuruluşlara bildirmek ve bunları denetlemek.
y) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanunu
Türkiye’de özel sektör radyo ve televizyon yayıncılığı alanına girmeden önce devlet
tekelinde olan ve TRT eliyle yürütülen yayıncılık,1983 tarihli 2954 sayılı kanunu tabi idi.
3984 sayılı kanunun çıkmış olmasına rağmen 2954 sayılı kanunda yürürlüktü kalmaya devam
etti. Bugün TRT bu kanun hükmünce yayınlarına devam etmektedir.
Genel bir fikir vermesi açısından kanundan bazı bölümleri dikkatinize sunuyoruz:
Temel ilkeler:
Madde 4 – Radyo ve televizyon istasyonlarının kurulması, işletilmesi, idareleri ve
yayınlarının düzenlenmesine ilişkin temel ilkeler şunlardır:
a) Radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ile yurt içine ve yurt dışına yayın
yapılması, Devletin tekelindedir. Bu tekel, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından
kullanılır. Ancak, bu Kanunda belirtilen esaslara uygun yayın yapmak şartıyla polis ve
meteoroloji teşkilatlarının devamlı ikaz ve duyuru maksadıyla radyo istasyonu kurmaları,
sürekli ve kesintili radyo yayını yapmaları, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun iznine
tabidir.
b) Radyo ve televizyon yayınlarının dinleyici ve izleyiciye seçme hakkı tanıyacak
şekilde birden fazla kanaldan ve bütün yurt sathına yapılması esastır.
f) Her türlü radyo ve televizyon yayını için frekans planlama, tahsis ve tescil işlemleri
5 Nisan 1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine tabidir.
Yayın esasları:
Madde 5- Genel yayın esasları şunlardır:
a) Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü, milli egemenliği, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararını
korumak ve kollamak,
b) Atatürk ilke ve inkılâplarını kökleştirmek, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık
düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflere ulaşmayı gerçekleştirmek,
c) Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin gereklerine
uymak,
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d) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer
sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve Devlet otoritesini ortadan
kaldırmak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu
kavramlara ve görüşlere dayanan bir Devlet düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin
propagandasına yer vermemek,
e) Genel ahlakın gereklerini, milli gelenekleri ve manevi değerleri gözetmek,
f) Türk milli eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uymak,
g) Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak,
h) Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek,
i) Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular
uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak,
j) Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dürüstlük
anlayışına bağlı kalmak,
k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve
çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak,
l) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak,
m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek
konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin,
grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak.
Kuruluş:
Madde 8– Tarafsız bir kamu tüzel kişiliğine sahip Türkiye Radyo -Televizyon
Kurumu kurulmuştur. Kısa adı TRT'dir. Merkezi Ankara'dadır.
Bu Kanundaki özel hükümler ile düzenlenen hususlar dışında kalan konularda Kurum
hakkında kamu iktisadi kuruluşlarına uygulanan genel hükümler uygulanır.
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Hükümet ile ilişkilerini Başbakan aracılığıyla
yürütür.
Görevler:
Madde 9– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun görevleri şunlardır:
a) Radyo ve televizyon yayınları yapmak ve bu amaçla radyo ve televizyon verici
istasyonları, program iletim sistemleri ve stüdyo tesisleri kurmak, geliştirmek, radyo ve
televizyon yayınları alanında ek gelir temin edecek düzenlemeler yapmak ve faaliyette
bulunmak,
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b) Radyo ve televizyon yayınları için haber toplama ve program yayın ve yapımı
maksatlarıyla gerekli birimleri oluşturmak,
c) Bu Kanun çerçevesinde; Türkiye sınırları içinde yayın yapan yerel, bölgesel, ulusal
radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları ile sözleşme, anlaşma ve protokoller imza etmek;
ayrıca Başbakanlığın onayını alarak gerektiğinde uluslararası radyo ve televizyon kurum ve
kuruluşları ile anlaşma, sözleşme ve protokoller imza etmek,
d) Tesislerde kullanılacak alet ve cihazlar ile ilgili araştırmalar yapmak veya
yaptırmak, bunların onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak ve gerekli hallerde işletme
için zorunlu olan alet ve cihazları imal etmek veya ettirmek,
e) Yurt içine yapılacak; haber, kültür, bilim, sanat, eğlence ve benzeri türlerde eğitici,
aydınlatıcı ve eğlendirici nitelikte her türlü yayınlarla
1. Atatürk ilke ve inkılaplarının kökleşmesine, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş
uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflerin gerçekleşmesine,
2. Devletin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün,
toplumun huzurunun, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı ve
Atatürk Milliyetçiliğine dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin
korunmasına ve güçlendirilmesine,
3. Milli eğitim ve milli kültürün geliştirilmesine,
4. Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin korunmasına,
5.Kamuoyunun Anayasa ilkeleri doğrultusunda serbestçe ve sağlıklı bir şekilde
oluşmasına, yardımcı olmak.
f) Yurt dışına yapılacak yayınlarla:
1. Devletin her alanda tanıtılmasına,
2. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin
sürdürülmesine yardımcı olmak.
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Uygulamalar
Radyo ve Televizyonlar yayınlarında neden etik ilkelere uymakla görevlidir?
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Uygulama Soruları
1.6112 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınlarıyla ilgili kanunda “yayın
dili” konusu nasıl düzenlenmiştir?
2.Radyo ve televizyonlar “olağanüstü dönemlerde” nasıl bir yayın politikası izlemekle
yükümlüdürler?
3. Radyo ve televizyonların düzeltme cevap haklarına yaklaşımı kanuna göre nasıl
olmalıdır?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkındaki kanun ve Türkiye radyo ve
televizyon kanunu iletişim alanına yansımaları bakımından ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları

1.Yayın hizmetlerinin Türkçe
verilmesinin olumlu yönlerine tartışınız.

dışında

başka

dillerde

yapılmasına

izin

2.RTÜK nasıl bir görev icra etmektedir? RTÜK olmasaydı yayın dünyasının
nasıl bir kaybı olurdu?
3.Olağanüstü dönemlerde yayınlar nasıl yapılmalıdır. Anlatınız.
4. “Yayınlar, adalet ve tarafsızlık ilkesine aykırı olamaz” ilkesini açıklayınız.
5.Medyanın “tarafsız olması” mümkün müdür? Tartışınız.
6.Medyanın şiddeti özendirmesi neden yasaklanmaktadır? Konuyu toplumsal
boyut yönünden açıklayınız.
7.Neden gizli ticari iletişime izin verilmemektedir?
8.Reklamlarda bilinçaltı tekniklerinin kullanımı neden yasaktır?
9.”İzleyici temsilciliği” kimin adına ve ne görevi yapmaktadır?
10.Seçim dönemlerinde radyo ve televizyonlar nasıl yayın yapmakla yükümlüdür.
Açıklayınız.
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8. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE ETİK İLKELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Demokrasi ve Basın
8.2.Basın özgürlüğü ilkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Basın özgürlüğü ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki vardır?

2.

Münih şartının ilkeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Basın
olgusu

özgürlüğü
ilkeleri

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

Basın

Konunun
ayrıntılı
olarak okunması ve derse
katılım ile

özgürlüğünün

nasıl
veya

137

Anahtar Kavramlar

Özgür basın
Demokratik Toplum
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8. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE ETİK İLKELER
Basının gücü, özgürlüğündedir. Kamu gözcüsü ve halkın sözcüsü olan kitle iletişim
araçları ancak özgür olurlarsa halkın çıkarlarını savunabilir, hiçbir güç odağından çekinmeden
görevini yapabilirler. Güçlü basın aynı zamanda demokratik toplumların en önemli sigortasını
da oluşturmaktadır.
8.1 Demokratik Rejimin Teminati;Basin
Basın, demokratik rejimlerde demokrasinin teminatı ve dördüncü gücü olarak
etkinliğini sürdürdüğü gibi, demokrasi geleneğinin tam yerleşmediği ülkelerde de ülkeyi -gizli
veya açık- yönetenlerin ayakta kalması ve birtakım fikirlerinin halka benimsetilmesi için bir
manipülasyon ve propaganda aracı olarak kullanılmaya devam etmektedir. Basın tarih
boyunca halkın veya devletin elinde bir mücadele aracı olarak kullanılmıştır. Öyle ki basının
tarihçesi aynı zamanda demokrasi, insan hakları ve özgürlük mücadelelerinin de tarihçesi
olmuş ve birbirleriyle paralellik göstermiştir. Sadece demokrasilerde değil, antidemokratik
rejimlerde de rejimin devam edebilmesi açısından basın çok önemli bir araç olarak
görülmektedir.
8.2 Özgür Basinin Gücü
Demokratik sistem içerisinde medyanın görevini en iyi şekilde yapabilmesinin yegane
teminatı basın özgürlüğüdür. Son zamanlarda basın özgürlüğü yerine daha geniş kapsamlı
iletişim özgürlüğü kavramı kullanılmaktadır. “iletişim özgürlüğü” iletişim alanındaki
teknolojik gelişmeler sonucunda çoğalan iletişim araçları ve özellikle görüntülü ve sesli kitle
iletişim araçlarının, yani radyo ve televizyonun etkinliğinin artmasından sonra, bu alanda
bulunması gereken özgürlüğü ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bizim
kullanacağımız “basın özgürlüğü” kavramı hem “yazılı basını”, hem de “görüntülü ve sözlü”
basını, yani gazeteleri, dergileri, radyo ve televizyonları da kapsayacak biçimde
kullanılmaktadır.
Basın özgürlüğü, düşünce açıklama özgürlüğü kapsamında düşünülmelidir. “Düşünce
özgürlüğü” belirli bir düşüncenin açıklanması ve bu düşüncenin etrafında toplanmanın
sağlanması hakkını kapsar. Salt düşünce, kişinin iç dünyası ile ilgili bir olgudur. Kişinin
düşünme yetenek ve imkânının sınırlandırılması veya engellenmesi sözkonusu olamaz. Bu
nedenle, “düşünce özgürlüğü” ancak düşüncenin açıklanması hakkı tanındığında
varsayılabilir. Bu nedenledir ki, gerçekte, “düşünce açıklamak özgürlüğü” teriminin
kullanılması yerinde olur. Basın, gerek düşüncenin oluşturulması, gerek düşüncenin
açıklanması aşamaları yönünden bir araç niteliğindedir. Bu bakımdan basın özgürlüğü ile
düşünce açıklama özgürlüğü özdeş kavramlardır.
Basın özgürlüğü genellikle haber, fikir ve düşünceleri, çoğaltıcı araçlarla serbestçe
açıklayabilmek özgürlüğü olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre basın özgürlüğü haber, fikir
ve düşünceleri serbest olarak toplayıp, yorumlayıp, eleştirip yayınlayabilmek, yani bunları
geniş kitlelere yazılı, sözlü veya görüntülü şekilde ulaştırabilmek haklarını kapsar.
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Bu özgürlük, kişinin serbestçe ve hiçbir engele uğramadan bilgi edinebilmesi, haber
alabilmesi ve bu hususta bütün haberleşme araçlarını kullanabilmesini gerektirir. Böylece
iletişim araçlarını, fikirlerini yaymak hususunda serbestçe kullanarak, kişileri
bilgilendirebilmek ve iletişim araçlarının verdikleri bilgileri serbestçe kabul edebilmek imkânı
ve serbestliği basın özgürlüğünün gereğidir. Bu özgürlük meşru olmayan engellere maruz
kalmadan yayında bulunabilmek ve aynı zamanda tam olarak haber alabilmek,
aydınlanabilmek hakkını belirtmektedir.
Basın özgürlüğü ve bu özgürlüğü kazanma mücadelesi Batıda demokrasi ve insan
hakları mücadelesi ile birlikte gelişmiştir. Gazetenin doğduğu gün basın özgürlüğü kavramı
da ortaya çıkmış ve böylelikle basın ile iktidar arasındaki mücadele başlamıştır. Basın iktidar
tarafından daima şüpheli ve tehlikeli görülmüştür. Yüzyıllar boyunca iktidar basını etkisiz
hale getirmek veya kendi güdümünde kullanmak için çalışmış, basın ise kendi özgürlüğünü
korumak için mücadele vermiştir.
İlk çıktığı günden beri gazete yerleşik iktidarın gerçek ya da potansiyel bir karşıtı
olarak görülmüştür. Sonuçta, basın tarihi yayımcıların, gazetecilerin kovuşturulması,
cezalandırılması, yayımda bulunma özgürlüğü için mücadele, gazetelerin demokrasi
kavgasındaki etkinlikleri, ya da yabancı işgal veya dikta dönemlerinde yeraltına inen basının
öyküleri ile doludur. Öte yandan, her zaman daha fazla özgürlük sağlayıcı olmasa da, basının
denetiminde kullanılan yöntemler konusunda da tarihî bir süreçten söz edebiliriz: Mutlakçı
otoriter yönetim altında olmayan ülkelerde basının zor ve şiddet kullanımı ile denetim altında
tutulması yönteminden, yasal sınırlamalar getirilmesi, yükümlülükler altına sokulması
aşamasına geçilmiştir. Bugün ise merkezî plana dayalı ülkeler dışında pazar koşullarına göre
kurumsallaşmış bir sisteme ulaşılmıştır.
Gazete Batı Avrupa’da ticarî kapitalizmin geliştirdiği bir iletişim aracı olarak
karşımıza çıkar. Kökeninde Ortaçağ sonrasının tüccar mektupları yatar. Fakat tarih boyunca
düzenli haberleşmeyi hep kendi tekelinde tutan devlet, gazeteleri de denetim altına almak
istemiştir. Ancak Avrupa’da gelişen ticarî ilişkiler, kültürün yaygınlaşması, demokrasinin
sancılı, ama sürekli gelişimi devlet denetimini sınırlamış, basın özgürlüğü kavramını giderek
geliştirmiştir. Bu alanda öncelikle İngiltere’nin ciddi katkıları vardır. Çünkü 18. yüzyıl
İngiltere’si dönemin uluslararası ilişkileri en yaygın ülkesi durumundadır. Bu durum
İngilizlere haber alma özgürlüğünü herkesten önce öğretmiştir. 19. yüzyıl sanayi devrimi,
gelişen teknoloji sayesinde gazeteyi Batı dünyasının en yaygın iletişim aracı haline
getirmiştir. Yaygınlaşması güçlenmesini ve özgürlük istemlerini de güçlendirmiştir.
Basın Özgürlüğünün İlkeleri
Bir ülkede basın alanında çoğulcu ve özgürlükçü bir düzenlemenin söz konusu
olabilmesi için basın kuruluş ve çalışmalarını düzenleyen sistem aşağıdaki ilkelere sadık
kalmalıdır:
1)
Basın kuruluşlarının herhangi bir ön izin alma koşuluna bağlı olmaksızın
kurulabilmesi mümkün olmalıdır.
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2)

Basın alanını meslek olarak seçmek için herhangi bir ön koşul bulunmamalıdır.

3)
Basın kuruluşunun kendi isteği dışında yayın yapması sonucunu doğurabilecek
hiçbir zorlama ve baskı olmamalıdır.
4)
Düşünce açıklama, eleştiri gibi yayın faaliyetleri yayın sonrası kovuşturma
konusu olmamalıdır.
5)
Basın kuruluşlarının ilettikleri haber ve yorumların herhangi bir ön denetim
uygulanmadan serbest dolaşımı sağlanmalıdır. Serbest dolaşımın sağlanmasının koşulları ise
genel hatlarıyla üç öğeden oluşur. Bunlar sırasıyla,
a.

Olaya serbestçe ulaşma ve haberi, bilgiyi elde etme özgürlüğü;

b. Olayı aktarma özgürlüğü;
c.

Haberi alma, habere kavuşma özgürlüğüdür.

Basın özgürlüğü kavramı dünyadaki son gelişmelerle birlikte yeni bir küresel anlam
kazanmaktadır. Bir ülkede yaşayan insanlara yapılanlar insan hakları çerçevesi altında tüm
dünyanın sorunu sayıldığı gibi, temel insan haklarından ifade ve iletişim özgürlükleriyle yakından
bağlantılı olan basın özgürlüğü de evrensel bir sorun sayılabilmektedir. Bir ülkede basına
yapılanlar o ülkenin egemenlik haklarını aşan sonuçlar doğurmaktadır. Dünyanın herhangi bir
ülkesinde basın mensuplarına ve kuruluşlarına yapılan ve basın özgürlüğüne aykırı olan
uygulamalar, uluslararası kuruluşlarca ve diğer devletler tarafından kınanmakta ve
eleştirilmektedir. Hiçbir devlet basın özgürlüğüyle ilgili yaptığı uygulamaları kendi içişleri olarak
görememektedir.
Özgürlükçü demokratik bir düzende, devletin kitle iletişim araçlarıyla olan ilişkisi,
yalnızca basının özgürce çalışabilmesi için gerekli yasal şartları ve ortamı sağlamasıyla
belirlenir. Gerekirse basında çok sesliliği korumak için -adil, eşitlikçi olmak ve ideolojik
davranmamak koşuluyla- ekonomik destek de sağlayabilir. Bunun ötesinde bu yayınların
içeriği konusunda baskı ve yönlendirmede bulunamaz, yayınlara herhangi bir sansür
getiremez. Çoğulcu yapının yok olmasına yönelemez. Devlet her düşünce ve fikrin
kamuoyuna serbestçe ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür. Böylelikle halkın siyasal yaşama
ve kontrol gücüne etkin bir şekilde katılma imkânı artırılır.
Gazetecilerin Hak ve Yükümlülükleri Bildirgesi (Münih Şartı)
1971’de Münih’te kabul edilen ve daha sonra Uluslararası Gazeteciler Federasyonu
(FIJ) ve Avrupa’daki pek çok gazetecilik kuruluşu tarafından da benimsenen Gazetecilerin
Hak ve Yükümlülükleri Bildirgesi, basın özgürlüğüne, etik ilkelere vurgu yapmaktadır.
Bildirgenin de işaret ettiği gibi görevlerini yaparken basın kuruluşlarının, gazetecilerin
çeşitli sorumluluk ve yükümlülükleri var. Bunları yerine getirerek asli görevlerini icra etmiş
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oluyorlar. Bu görevlerini yerine getirirken iki temel hususa riayet etmeleri şart;
Özgürlüklerinden taviz vermemek ve etik ilkelere sağlı kalmak…
Bildirgenin metni şu şekildedir:
“Bilgi edinme, ifade ve eleştiri özgürlüğü temel insan hakları arasındadır.
Gazetecilerin bütün hak ve yükümlülükleri halkın olaylar ve görüşler hakkında bilgilenme
hakkından doğar. Gazetecinin halka karşı sorumluluğu başka her türlü sorumluluğunun,
özellikle işverenlerine ve devlet yetkililerine karşı sorumluluğunun üzerindedir. Bilgilendirme
görevi gazetecilerin kaçınılmaz olarak kendiliklerinden yüklendikleri kısıtlamaları içerir.
Aşağıda formüle edilen görevler bildirgesinin hedefi budur. Bununla birlikte
gazeteciler mesleklerini icra ederken bu yükümlülüklere, ancak, bağımsızlık ve meslek
onurunun koşullan tam olarak mevcut olduğu takdirde uyabilirler. Aşağıdaki haklar bildirgesi
bu amaçla kaleme alındı.
Yükümlülükler Bildirgesi
Haber toplama, yazma ve yorumda bulunmayı meslek edinen gazetecilerin temel
yükümlülükleri şunlardır:
1. Halkın gerçeği bilme hakkı(nı kullanabilmesi) için, kendi adına doğuracağı sonuçlar
ne olursa olsun gerçeğe saygı göstermek.
2. Bilgi edinme, yorum ve eleştiri özgürlüğünü savunmak.
3. Yalnızca kaynağını bildiği olguları haber vermek; temel bilgileri saklamamak,
metinleri ve belgeleri tahrif etmemek.
4. Haber, resim ya da belge elde etmek amacıyla dürüstlükten uzaklaşmamak.
5. Özel yaşama saygısızlıktan kaçınmak.
6. Doğru olmadığı ortaya çıkan haberleri düzeltmek.
7. Meslekî mahremiyeti gözetmek, gizlilik kaydıyla verilmiş bilgi kaynağını açığa
vurmamak.
8. Aşağıdakileri ağır meslekî suç olarak görmek:
Başkasının eserini çalmak, yalan, iftira ve çamur atmak, ister haber yayınlamak ister
yayınlamamak için olsun rüşvet kabul etmek.
9. Gazetecilik mesleğini reklâmcılık ve
reklâmcılardan dolaylı ya da dolaysız emir almamak.

propagandacılıkla

karıştırmamak,

10. Her türlü baskıya karşı koymak ve haberlere ilişkin olarak sadece sorumlu yazı
işleri görevlilerinden emir almak.
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Her gazeteci, yukarıda belirtilen ilkelere sadakatle uymayı görev kabul eder.
Gazeteciler her ülkenin hukuku çerçevesinde, meslekî konularda yalnızca meslektaşlarının
yargısına boyun eğer; hükûmetlerin ve başka güçlerin müdahalelerini kabullenmez.
Haklar Bildirgesi
1. Gazeteciler, bütün bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve toplum yaşamını
etkileyen bütün konularda serbestçe araştırma yapma hakkını savunur. Dolayısıyla, olağandışı
koşullar ve açıkça belirlenmiş nedenler olmadıkça gazetecilerin karşısına kamunun ya da özel
kişilerin işlerinin gizliliği gerekçesi çıkarılamaz.
2. Gazeteciler, bağlı bulundukları yayının yazılı olarak belirtilmiş ve sözleşmelere
dâhil edilmiş genel politikasıyla çatışan hususların yanı sıra bu genel politikada açıkça
belirtilmeyen kayıtlara da uymama hakkına sahiptirler.
3. Gazeteciler inanç ve vicdanlarına aykırı meslekî eylemde bulunmaya ya da görüş
belirtmeye zorlanamazlar.
4. Yazı işleri çalışanlarının, bağlı bulundukları kuruluşun yaşamını etkileyebilecek
bütün önemli kararlardan haberdar edilmesi zorunludur. Gazetecilerin işe alınması, işten
çıkarılması, görevlerinin değiştirilmesi ya da terfilerine ilişkin bütün konularda belirleyici
kararların alınmasında yazı işlerinin görüşlerine başvurulması gerekir.
5. İşlevleri ve sorumlulukları göz önünde tutulduğunda gazeteciler, yalnızca toplu
sözleşmelerin avantajlarından yararlanma hakkına sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda
maddî ve manevî iş güvencesinin yanı sıra toplumsal konumlarına denk düşen ve ekonomik
bağımsızlıklarını garanti eden bir ücret güvencesi sağlayan bireysel iş sözleşmesi yapmaya da
hak kazanırlar.”
Şurası açıktır ki; küresel çapta medya asli görevlerinden uzaklaşıyor, özgürlüklerine
sahip çıkmakta zorlanıyor, etik ilkelere yeterince hassasiyet gösterilmiyor. Bunun sonucu
olarak da kitle iletişim araçlarına olan güven azalıyor, medya giderek gücünü kaybediyor,
etkisizleşiyor. Çıkış yolu da belli; özgürlüklere ve etik değerlere sahip çıkmak!
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde basın özgürlüğünün ilkelerini ve özgür basının demokratik toplumlar için
neden önemli olduğunu öğrendik.
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Uygulama Soruları
1.Basın özgürlüğü ilkelerini sayınız.
2.Gazetecilerin hak ve yükümlülükleri bildirgesi Münih Şartı’nın özünü anlatınız.
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Bölüm Soruları

1.Basın hangi anlamda demokratik rejimin teminatıdır? Açıklayınız.
2.Özgün basının topluma nasıl bir katkısı vardır? Anlatınız.
3.Basın özgürlüğünün kapsamını tartışınız.
4.Basın özgürlüğünün temel ilkelerini sayınız.
5.Basın kuruluşlarının herhangi bir ön izin almadan kurulabilmeleri neden önemlidir?
6.Düşüncenin basın yoluyla açıklanmasının yayın sonrasında herhangi bir
kovuşturmaya konu olmamasını demokratik toplum perspektifinden yorumlayınız.
7.Haber alma özgürlüğünün kapsamını tartışınız.
8.Gazetecilerin hak ve yükümlülükleri bildirgesinin en önemli 3 maddesini sayınız.
9. Gazetecilerin hak ve yükümlülükleri bildirgesinin “gazeteciler inanç ve vicdanlarına
aykırı mesleki eylemde bulunmaya zorlanamaz” ilkesini nasıl açıklarsınız?
10. Gazetecilerin hak ve yükümlülükleri bildirgesinin “reklamcılardan emir almamak”
ilkesini basın özgürlüğü açısından açıklayınız.
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9. REKLAM VE ETİK İLKELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Reklamcılıkta Etik Kavramı
9.2.Reklamcılıkta özdenetim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Reklamın etik değerlere neden ihtiyacı vardır?

2.

Özdenetim reklamı nasıl değerli kılar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Reklam
değerler

ve

etik

Ahlakın
kattığı değer

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
reklama

nasıl
veya

Konunun
ayrıntılı
olarak okunması ve derse
katılım ile
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Anahtar Kavramlar
Reklam ahlakı
Reklamın denetimi
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9.REKLAM VE ETİK İLKELER
Reklamlar da tıpkı kitle iletişim araçları gibi toplumu etkilemekte, kanaat
oluşturmakta, karar alınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle reklamların da etik
ilkelere uygun davranması önem taşımaktadır. Etik ilkelere uygun davranmak asla reklamın
özgürlüğünü/özgünlüğünü kısıtlamamakta, aksine kamuoyunda oluşturduğu güven nedeniyle
reklam mesajının etkinliğini artırmaktadır.
9.1 Reklamcılıkta Etik Kavramı
Kitle iletişim araçları, toplumu etkileme, yönlendirme gücüne sahiptir. Bu nedenle
kitle iletişim araçlarının mutlaka sorumluluk duygusuyla hareket etmesi, hukuki sınırlamalara
uygun davranması gereklidir.
Aynı şey, topluma mesaj veren, onları ikna etmeye çalışan reklamlar için de geçerlidir.
Reklam mesajlarının, gazetede yayınlanan bir haber ya da yorumdan veya televizyonda
yayınlanan bir programdan farkı yoktur. Kitle iletişim araçlarından beklenen sorumluluk, etik
değerlere uygun ve hukuki sınırlar içinde yayıncılık anlayışı, reklamcılardan da
beklenmektedir.
Reklam sektöründe etik denildiğinde ilk önce reklamcının kişisel etik anlayışından,
örgütsel etik ve mesleki etik kavramlarından bahsedilmelidir.
Kişisel etiğin kaynağı, öncelikle bireyin kendi vicdanıdır. Bireysel olarak her reklamcı
içinde bulunduğu toplumsal yapı ve genelde insanlık için, topluma sunduğu reklam mesajının
olumlu ve olumsuz etkilerini kendi vicdanı içinde belirlemelidir. Bireysel olarak reklamcı
kendi etik değerlerini belirler, etik kodlarını ortaya koyarsa, bundan hareketle örgütsel ve
mesleki etik değerleri belirlemek daha kolay olacaktır (Yeygel, 2007:357).
Yeni yılın beraberinde getirdiği teknolojik gelişmeler, bireylerin daha fazla
bilinçlenmesi ve sosyal konulara olan duyarlılığı etik konusuna olan ilgiyi de artırmıştır.
Örgütsel ve mesleki etik olgusu
Çağımızda küreselleşme sürecinin de etkisiyle üretim süreçlerinde, pazarlama ve satış
kanallarında pek çok şirket ve kurum, birbirine benzer başarıyı yakalama imkanı bulmuştur.
Benzer ürünleri, yine benzer fiyatlarla tüketiciye sunan firmaları, birbirinden ayıran en önemli
etken, ahlaki değerlere olan duyarlılığıdır. Tüketiciye karşı dürüst davranan, kendi çalıştırdığı
kişilerin hak ve hukuklarını koruyan, topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren işletmeler,
toplum tarafından da benimsenmekte, ürünleri daha fazla satın alınmaktadır. Kriz
zamanlarında da tüketiciler, etik değerlere saygılı, topluma katkıda bulunan markalara her
zaman sahip çıkmakta, onların krizleri en az zararla atlatmalarına yardımcı olmaktadır.
Bu çerçevede ele alınması gereken iki önemli kavramdan biri örgütsel etik, diğeri de
mesleki etik kavramlarıdır.
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Örgütsel etik, yasal bir çerçevede işgörenlerde aynı tür davranışların yerleştirilmesini
sağlayan, örgütün topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri yaparken bazı
toplumsal sorumlulukların da üstlenildiğini gösteren ilkeleri kapsamaktadır (Yeygel,
2007:358). Reklam sektöründe örgütsel etik önemli bir yer teşkil eder. Reklam ajansı ile
reklamveren arasındaki ilişkilerde etik değerler çerçevesinde hareket edilirse, hem dürüst ve
şeffaf bir ilişki biçimi kurulmuş olur hem de bu ilişkinin uzun ömürlü olması sağlanabilir.
Reklam ajansı, kendi etik değerlerine aykırı ise reklamverenin kimi taleplerini rahatlıkla geri
çevirebilmeli ya da reklamı yapılan ürünle ilgili kafasında soru işaretleri varsa, aldığı
bilgilerden tatmin olmamış ise, ilave bilgiler, açıklamalar, belgeler isteyebilir.
Eğer bu yapılmayacak olursa, ortaya tüketiciyi yanıltan reklamlar pekala çıkabilir. Bu
durum da hem reklamcıyı hem de reklamvereni güç durumda bırakır, tüketicinin güvenini
sarsar. Reklamcılık alanında en önemli unsurların başında güven gelir. Tüketicinin markaya,
ürüne, şirkete karşı güveni bir kez sarsıldı mı, o güveni yeniden tesis etmek, yıkılanı yeni
baştan inşa etmek çok uzun süre alır. Güvenin inşası çok güç, yıkılması, zarar görmesi ise çok
kolaydır. Bu nedenle hem reklam şirketleri hem de reklamverenler, örgütsel etik değerlere
bağlı kalmaya özen göstermeli, etik değerlere uygun yapılan reklamların başarılı sonuçlar
almak için gerekli olduğu unutulmamalıdır.
Mesleki etik ise belirli bir meslek grubunun mesleğe ilişkin oluşturduğu, koruduğu,
uyduğu ilkeler bütünüdür. Mesleki etik ilkeleri; kişisel eğilimleri sınırlar, mesleği yapan
kişilerden belirli davranış kalıpları bekler, bunlara uymayanları dışlar ve meslek içi rekabeti
düzenler (Aydın,2002:4). Reklam sektöründe mesleki ilkelerin belirlenmesinde özdenetim
kurullarının önemli bir rolü vardır. Reklam ile ilgili birtakım yasal düzenlemeler mevcuttur;
hem uluslar arası hem de ulusal anlamdaki yasal düzenlemeler, zaten hukuki olarak uyulması
gereken zorunluluklardır. Bunlara uyulmadığı takdirde, hukuka aykırı davranılmış, suç
işlenmiş sayılır. Hukuka aykırılıkların niteliğine göre de birtakım yaptırımlarla karşılaşılması
doğaldır.
Mesleki etik ilkeleri, reklamla ilgili hukuki sınırlamaların ve yaptırımların dışında
gelişen, mesleğin kendi içinde denetimini yapmayı amaçlayan çok özel denetim
mekanizmalarıdır.
Eğer reklamcılık sektöründe mesleki etik ilkeleri sağlıklı işletilir, bu ilkelerin
içselleştirilmesi sağlanabilirse, yasal sınırların aşılması da rahatlıkla önlenebilir.
Mesleki etik ilkelerine uyulduğunda zaten aynı zamanda hukuki çerçeve içinde
kalınarak hareket edilmiş olacak, hukuk dışı uygulamalardan uzak kalınacaktır.
Reklam sektörünün hukuki yaptırımlardan ziyade meslek ilkeleri ve meslek örgütleri
aracılığıyla etik değerlere uygun davranması en ideal olanıdır. Çünkü reklam, iletişim
sektörünün en önemli öğelerinden biridir. İletişimin hukuki yaptırımlar ile sınırlanması,
kısıtlanması, hatta yasaklanması, iletişim özgürlüğü açısından doğru bir yaklaşım
olmayacaktır. Ama şiddete özendiren, ahlaki değerleri hiçe sayan, nefret suçu işleyen,
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toplumun ortak kabullerine saldıran reklamlar da kabul edilemez. Bu tür reklamlar, iletişim
özgürlüğü ileri sürülerek, savunulamaz.
Bu nedenle reklamın iletişim özgürlüğünü sağlamada en önemli görev, reklam
özdenetim kurullarına düşmektedir. Bu kurulların etkin ve sağlıklı çalıştırılmasıyla hem
reklam sektörü üzerinde hukuki bir denetim mekanizmasına fazlaca bir ihtiyaç kalmayacak,
hem de etik değerlere uygun reklamların üretilmesine önemli katkılarda bulunulacaktır.
“Reklamın amacı ürünü sattırmaktır, etik değerler reklamı bağlamaz” gibi bir yaklaşım
asla kabul edilemez. Reklam toplumu etkileyen, yönlendiren, satın alma kararının verilmesine
yardımcı olan çok önemli bir iletişim aracıdır. Medyanın nasıl toplum üzerinde önemli bir
etkisi varsa ve kamuoyunu yönlendirebiliyorsa, reklam da benzer bir güce sahiptir. Kitle
iletişim mecralarını kullanan, artık sosyal medya ile toplumun kılcal damarlarına bile girmeyi
başarabilen reklam mesajlarının, etik ilkelere bağlı kalması büyük önem taşımaktadır. Eğer
reklam mesajları toplumu olumsuz etkileyebilecek mesajlar taşırsa, bunun sonuçları tahmin
edilenden daha fazla olabilir, daha fazla ürün satma hırsı topluma zarar verebilecek sonuçlar
doğurabilir. Günümüzde etik ilkelere bağlı bir ticaret ve iş dünyası anlayışı öne çıkmakta, bu
ilkelere bağlı kalmayanlar ise dışlanmaktadır.
Reklama Yönelik Eleştiriler
Reklamın toplum üzerindeki kimi olumsuz etkilerine dikkat çeken bilim adamları, bazı
noktalarda reklamı eleştirmektedir. Reklamın toplumsal etkileri çerçevesinde dile getirilen
eleştirileri şöyle özetleyebiliriz (Topçuoğlu, 1996: 185):
-Reklam, ihtiyaçları olmayan şeyleri de insanlara satın aldırır.
-Reklam, mal ve hizmetlerin tüketiciye maliyetini artırır.
-Reklam, insanların beynini yıkar.
-Reklam, reklamverenlerin kitle iletişim araçları üzerinde baskı kurmalarına yol açar.
-Reklam, ekonomide tekelleşmeye neden olur.
-Reklam, sanat ve kültürün yozlaşmasına katkıda bulunur.
Etik ilkeler ve tüketicinin güven duygusu
Reklama yönelik eleştirilerin odak noktasında birtakım olumsuz algılar bulunmaktadır.
Yine burada reklam ahlakına ve etik ilkelere atıf yapmamız gerekecektir. Çünkü toplumsal
değerleri dışlayan, şiddet gibi kabul edilemez unsurları içinde barındıran, etik ilkelere
uymayan reklamlar; tüketiciyi aldatmaya, yanıltmaya, olumsuz yönde etkilemeye yöneliktir.
Reklamlara yönelik eleştirilerin azaltılmasının en önemli yollarından biri reklamların
etik ilkelere bağlı kalmasını sağlamaktır.
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Tüketici aldatılmayacağına, kendisine gerçekdışı bilgi verilmeyeceğine, ihtiyacı
olmayan ürünlerin satılmaya kalkışılmayacağına güvenmelidir.
Bu güven hem markaların imajını ve kurumsal kimliğini olumlu anlamda etkiler, hem
de reklamcıların tüketiciler ile kurduğu iletişimi sağlamlaştırır.
Reklam iletişimi bir defaya mahsus bir iletişim değildir; hedef kitle ile sürekli
kurulması gereken, karşılıklı etkileşime dayanan bir iletişimdir. Bu iletişim sürecinde
yaşanacak kırılmalar, güvensizlikler, mesajların hedef kitleye sağlıklı şekilde ulaşmasını da
engeller. Mesajların hedef kitleye ulaştırılamaması sonucunda ise satın alma kararı verilemez
ve reklam gerçek amacına ulaşamaz.
9.2 Reklamın Özdenetimi
Özdenetim kavramı, reklam sektörünün kendi kendini denetlemesi, etik kuralları
kendisinin belirlemesi ve bunları denetlemesi anlamına gelmektedir.
İletişim alanında yasal zorunluluklardan ve hukuki yaptırımlardan çok, özdenetim
daha elzem bir konudur. Kamuoyuna bilgi aktaran, tüketiciye mesaj veren, yorum ve
analizleriyle kitleleri yönlendiren iletişim mecralarının, yine bu alanlarda çalışan kişi ve
kurumlar tarafından denetlenmesi, kurallarının konulması, bu araçların özgürlüğünün
muhafaza edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Reklamda özdenetim anlayışı şu görevleri yerine getirmek için vardır (Avşar ve Elden,
2004: 85) :
-Reklamcılık ölçü ve standartlarını belirleyip geliştirme,
-Belirlenen bu standartların tüm sektör tarafından bilinmesini ve kabul edilmesini
sağlama,
-Reklamverenlere ve reklam ajanslarına önceden yol gösterme, ihtiyaç duyduklarında
çeşitli tavsiyelerde bulunma,
-Belirlenen kurallara uyup uyumadığını takip etme,
-Kural ihlali yapıldığında gerekli yaptırımları uygulama,
-Tüketicilerden, rakip markalardan ve diğer ilgililerden gelen şikayetleri görüşüp,
çözmeye çalışmak.
Türkiye’de reklamın özdenetimi konusunda son yıllarda önemli mesafeler alınmıştır.
Reklamverenler ve Reklamcılar Derneği’nin işbirliği ile 1994 yılında “Reklam Özdenitim
Kurulu” kurulmuştur.
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Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK), kendisine rehber olarak Uluslararası Reklam
Uygulama Esasları'nı almakta ve reklamları bu ilkelere uygunluğu çerçevesinde
değerlendirmektedir.
RÖK’ün yasal bir yaptırım gücü bulunmamakta, daha çok meslek içi dayanışma ve
etik ilkeler çerçevesinde hareket etmektedir.
Reklam Özdenetim Kurulu’nun hangi ilkelerden hareket ettiğini, nasıl yapılandığını ve
nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek için kurulun internet sitesinde yayınladığı esasları
buraya almak yararlı olacaktır (www.rok.org.tr):
Reklam Özdenetim Kurulu
Misyon ve amaçlar
Reklamda özdenetimin misyonu; reklamın ilgili tarafları olarak reklamveren - reklam
ajansı - mecra üçlüsünün tüketiciye karşı toplumsal sorumluluğu bulunduğu ve tüketiciyi
koruma kavramına sahip çıkılmasının uzun vadede bu üçlünün çıkarına olduğu bilinciyle;
Pazarlama iletişiminin, evrensel hale gelmiş uluslararası kaynaklara dayanan kurallara
göre yürütülmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanması, özdenetim bilincinin yerleştirilmesi,
Kurallara aykırı reklamların kamu denetimine gerek kalmadan reklamveren - reklam
ajansı - mecra üçlüsünün özdenetimi ile durdurulması ve / veya düzeltilmesidir.
Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK) reklamveren - reklam ajansı - mecra üçlüsünün
temsilcilerinin katılımı ile reklamların yasal, ahlaki, doğru ve dürüst olmasının sağlanması
yolunda proaktif ve sürekli çaba göstermeyi amaçlamaktadır.
Bu çabalar sonuçta reklama olan güveni sağlayacak ve bundan yine reklamveren reklam
ajansı
mecra
üçlüsü
yarar
görecektir.
Reklam Özdenetim Kurulu, Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği ve mecra
kuruluşlarının katılımıyla oluşan bir etik hizmet platformudur. Tüzel kişiliği yoktur.
RÖK Çalışma İlke Ve Esasları
Reklamın, tüketiciye ve topluma karşı sorumluluğu çerçevesinde yasal, ahlaki, dürüst
ve doğru olması gerektiğinin bilinciyle, Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği
(RD) ve Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA)'nce oluşturulan Reklam Özdenetim
Platformu (Platform), Uluslararası Ticaret Odası'nın dünyaca kabul görmüş Reklam
Uygulama Esasları'nı Türkiye'de uygulamaya koymak üzere "REKLAM ÖZDENETİM
KURULU" (RÖK) kurmuştur.
RÖK, Avrupa'daki özdenetim kurullarının temsil edildiği Avrupa Reklam Standartları
Birliği'nin (European Advertising Standards Alliance-EASA) üyesidir.
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Özdenetimin İşlevi
RÖK, Türkiye'deki reklam mecralarında yayınlanan reklamların Uluslararası Reklam
Uygulama Esasları'nın Türkiye uygulamalarını içeren RÖK Esasları'na uygunluğu hakkında
karar verir.
Kurul'un temel işlevlerinden biri reklam ajanslarına, reklamverenlere ve reklam
mecralarına özdenetim anlayışını benimsetmek ve Esaslar'ı herhangi bir şikayetin ortaya
çıkmasını engelleyecek biçimde, kendi iradeleriyle uygulama alışkanlığı kazandırmaktır.
Kurul, özdenetim kavramının tüm ilgili gruplarca benimsenmesi için eğitim ve tanıtım
çalışmaları yapar.
Doğabilecek ihtilafların Kurul'ca çözümlenmesi yerine, birçok ihtilafın daha kısa ve
masrafsız yoldan ajanslar, reklamverenler ve mecralar arasında karşılıklı sorumluluk ve
diyalog içerisinde giderilmesi desteklenir.
RÖK'ün Oluşumu:
RÖK, Bağımsız başkanın başkanlığında; Reklamverenlerden 7, reklam ajanslarından
7, TV, Basın, Açıkhava, Radyo mecralarından toplam 10, Tüketici kuruluşlarından 1,
Üniversiteden 1, İstanbul Barosu’ndan 1 temsilci olmak üzere 28 kişiden oluşur.
Üyelerin görev süresi 2 yıldır. Süresi biten yeniden seçilebilir.
Reklamveren temsilcilerini Reklamverenler Derneği, reklam ajansları temsilcilerini
Reklamcılar Derneği belirler.
Medya temsilcilerini Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) belirler. Bu belirlemede,
her mecranın toplam reklam gelirindeki payı ve yayın gruplarının sahip olduğu mecraların
izlenme payları ve tirajları dikkate alınır.
Reklam Özdenetim Platformu gerekli görürse, başka mecra temsilcilerini de Kurul'a
dahil eder, mecra temsilcilerinin dağılımını yeniden düzenler.
Üyeler, toplantılara bizzat katılmak zorundadır. Altı ay içinde toplantıların en az
yarısına katılmayan üye uyarılır. Devamsızlığı ikinci altı ayda da aynı şekilde devam ederse,
üyeliği bir daha seçilmemek üzere düşer. Üyeliği düşen kişinin yerine görev alacak
temsilcinin belirlenmesinde, yukarıdaki maddelere göre hareket edilir.
RÖK'ün Görevleri:
RÖK;
-Yanıltıcı reklamlarla ilgili tüketici şikayetlerini,
-Reklamverenler veya reklam ajanslarının ticari iletişim ve tanıtım faaliyetleri
dolayısıyla birbirleri hakkındaki şikayetlerini,
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-Reklam kurumunun imajını koruma ve saygınlığını artırma, reklama güven sağlama
amacıyla başvuru beklemeksizin Kurul üyelerince önerilen -gerektiğinde Kurul
sekreteryasınca yapılan tarama sonucunda başkan tarafından gündeme alınan- dürüst ve doğru
olmayan reklamları karara bağlar.
Reklam ajansı veya reklamverenler tarafından istenmesi halinde yayın öncesi danışma
(copy advice) hizmeti verir. Mecranın yayınında tereddüte düşüldüğü için başvurması halinde,
tavsiye niteliğinde görüş bildirir.
Reklamverenler Derneği (RVD) üyesi olan ve özdenetimin finansmanı için yıllık
ödemede bulunan reklamverenlerin yayın öncesi danışma talepleri ücretsiz olarak ele alınır.
Bunun dışındaki reklamverenler ile reklam ajansları ve medyanın bu tarz başvuruları için
ayrıca ücret talep edilir.
RÖK ayrıca;
-Yürütme Kurulu'nun kararlarına taraflarca yapılan itirazları,
-Yürütme Kurulu'nca önemli görülüp aciliyeti olmaması nedeniyle RÖK'e iletilen
reklamları,
-Yürütme Kurulu'nca ilke kararına (içtihad) gerek duyulan reklamları, nihai ve kesin
olarak karara bağlar.
Kamuoyuna yapılan ortak
ilgililerden ve mecralardan ister.

taahhüt

çerçevesinde,

kararlarının

uygulanmasını

Gerekli gördüğü hallerde ve zamanda, reklam ve mecralardaki gelişmeleri göz önünde
tutarak Esaslar'ı geliştirebilir ve zenginleştirebilir.
Dürüst olmayan reklamın tanımı ile ilgili somut ölçütleri belirleyerek ilgilileri
bilgilendirir.
RÖK, her ayın birinci ve üçüncü haftası en az 10 üyesinin (her gruptan en az bir üye
bulunması şartı ile) katılımı ile toplanır.
Yürütme Kurulu'nun Tanımı Ve Oluşumu:
Yürütme Kurulu, başvuruların ivedi olarak karara bağlanması için daha sık toplanan,
RÖK adına ve onun yetkilerini kullanarak başvuruları karara bağlayıp uygulatma yetkisine
sahip RÖK'ün bir iç organıdır.
Yürütme Kurulu; RÖK üyeleri arasından seçilen iki reklamveren, iki reklam ajansı,
biri yazılı diğeri görsel mecradan iki mecra temsilcisi olmak üzere başkan dahil 7 kişiden
oluşur. Her grubun kendi içinden göstereceği ikişer adayın RÖK tarafından onaylanması ile
Yürütme Kurulu oluşur.
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RÖK tarafından Yürütme Kurulu'na ayrıca bir başkan yardımcısı seçilir. Yürütme
Kurulu üyeliği iki yıldır. Görev süresi biten yeniden seçilebilir.
Yürütme Kurulu'nun oluşumu ve Kurul başkanlığı:
Yürütme Kurulu gündeme alınan reklamlar hakkında karar verir ve bu kararını
uygular. Reklam Özdenetim Platformunun onaylayacağı tanıtım ve kamuoyu ile iletişim
stratejilerinin ve kampanyalarının uygulanması işlerini yürütür.
Yürütme Kurulu, her gruptan en az bir üyenin bulunması koşulu ile en az 4 üyesinin
katılımı ile her ayın ikinci ve dördüncü haftası toplanır. Asıl üyelerden katılamayacağını
bildirenlerin yerine o gruptan seçilen yedek üye toplantıya çağrılır. Toplantının yapılamadığı
durumlarda, başvuruların ivediliği gerektiriyorsa üyelerle elektronik ortamda iletişim
kurularak karar oluşturulabilir.
RÖK ve Yürütme Kurulu'nun çalışma yöntemi:
Esaslar'a aykırı olduğu düşünülen reklamın reklamvereninden ve varsa reklam
ajansından, en geç iki iş günü içinde yazılı görüşünü bildirmesi istenir. Görüş bildirim
süresinden sonra (Cuma günü saat 18:00) gelen yazılı görüş ve/veya destek niteliğindeki
belge değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu süre içinde bir yanıt alınamazsa, Kurul karşı tarafın
görüşü olmadan karara varır.
Esaslar'a aykırılığı çok açık olan ve yayınının hemen durdurulması gereken
reklamlarla ilgili, reklamvereninin görüşü alınmadan karar verilebilir.
Esaslar'a aykırı olmadığı çok açık olan reklamlarla ilgili başvurular, reklamverenin
görüşünün alınmasına gerek duyulmadan sonuçlandırabilir.
Yazılı görüşüne ek olarak sözlü görüş de bildirmek isteyenlerin talebi, Yürütme
Kurulu'nca konunun niteliğine göre değerlendirilir ve uygun bulunursa toplantıya çağrılarak
dinlenir. Bu tür bir talep kabul edildiğinde, konuyla ilgili diğer tarafa, kendisinin de toplantıya
katılıp görüş bildirebilmesi için haber verilir. Yürütme Kurulu gerekli görürse, taraflar
RÖK'te de sözlü görüş bildirebilirler.
Kararlar, katılanların oyçokluğu ile alınır.
Görüş alınmadan karar verilmesi, toplantıya katılanların oybirliğini gerektirir.
Yürütme Kurulu kararlarına karşı RÖK'e itiraz edilebilir. İtiraz, itirazın görüşüleceği
RÖK toplantısından önceki Cuma günü saat 18:00’e kadar gönderilmelidir. İtiraz üzerine
verilen RÖK'ün kararı kesindir. Bu karara karşı yapılan itirazlar, yeni bir belge sunulmadıkça,
değerlendirilmez.
Bilirkişilik: Her biri kendi alanında uzman olan kişilerden oluşan ve incelenen
reklamın kategorisine göre her dosya için seçilecek bilirkişilerin bulunduğu "bilirkişi listesi"
oluşturulabilir.
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Oluşturulacak bilirkişi listesinden her dosya için kimin bilirkişilik yapacağına
Yürütme Kurulu karar verir. RÖK üyelerinin önerileriyle oluşturulan listeden seçim
yapılırken, uyuşmazlıkta taraf olanların önerdikleri bilirkişilerin mümkünse o dosya için
seçilmemesine özen gösterilir.
Başkan sonuç verebileceğini düşündüğü hallerde, şikayet konularını ilgili taraflarla
müzakere ederek Esaslar'ın doğrultusunda kendi aralarında bir çözümde uzlaşmalarını teşvik
edebilir. İhtilafın çözülmesi ve başvurunun yazılı olarak geri çekilmesiyle, başvuru Kurulların
gündeminden çıkarılır.
RÖK'ün Görev Sınırı:
Kamu kurumlarının ve meslek kuruluşlarının aynı alandaki faaliyetleri ile yasalardan
gelen görev ve yetkileri, RÖK'ün gönüllü özdenetim nitelikli işlevini yerine getirmesini
engellemez. Kurul, özdenetimin etkinliğiyle ilgili çalışmalarda bu tür kuruluşlarla işbirliğine
gider.
Kurul yargıya intikal etmiş şikayet veya ihtilafları ele almaz.
RÖK'e başvuru yöntemi:
RÖK'e,
-Tüketiciler,
-Tüketici, çevre vb. kuruluşları ve ilgili meslek kuruluşları,
-Rakip reklamveren veya reklam ajansları, başvuruda bulunabilir.
Başvurular, Kurul Başkanlığı'na yapılır.
Başvurular yazılı olur. Başvuruların, izleyen ilk toplantıda görüşülebilmesi için en geç
Çarşamba günü saat 18:00’e kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bir örneği de elektronik
ortamda iletilir. Esaslar'ın hangi maddesinin ihlal edildiği açıkça belirtilir ve yayınlanan
reklamın bir örneği (aslı, fotoğrafı, CD’si vb.) başvuruya eklenir.
Tüketiciler, çevre vb. kuruluşları ve ilgili meslek kuruluşları ile özdenetimin
finansmanı için yıllık ödemede bulunan reklamverenlerin başvuruları ücretsiz olarak ele
alınır.
Başvuru üzerine yapılacak işlemler:
RÖK'e yapılan başvuruları öncelikle Kurul Başkanı değerlendirir ve uyuşmazlığın ne
şekilde ele alınacağını belirler. Başkan'a bağlı olarak çalışan sekreterya Başkan'ın onayıyla;
-Başvuruları kayda alır, sıraya koyar.
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-Şikayette bulunulan reklamın reklamverenin ve reklam ajansının görüşünü ister, eksik
bilgi ve belgeleri tamamlatır
-Toplantı için başvuru ve karşı görüşü özetleyen bir yönetici özetini Kurul üyelerine
toplantıdan bir gün önce gönderir.
-Kanıtların ticari sır taşıması: Taraflardan her biri, diğer tarafın dilekçesi ekinde
Kurul'a gönderdiği kanıt niteliğindeki rapor ve belgeleri incelemek isterse; ticari sır
niteliğinde olmamak şartıyla, isteyen tarafa bu belgeler gönderilir.
Belge ve raporların bazı bölümlerinin ticari sır taşıdığı, rapor sahibi tarafından ileri
sürülürse kendisi kapatmamış ise rapor, bu bölümler kapatılarak gönderilir.
Taraflar belge ve raporlarını Kurul'a gönderirken tümünün ya da bir bölümünün ticari
sır niteliğini taşıdığını belirtmemişlerse; karşı tarafa gönderilmesinde sakınca bulunmadığı
kabul edilir.
Yukarıdaki kurallar genel duyurulara ek olarak, her başvuruda görüş isteme
yazılarında açıkça belirtilir.
-Raportör dosyayı reklam örneği, söz düzeni ve kanıtlarıyla birlikte Kurul'a sunar,
Kurul üyelerinin sorularını yanıtlar. Ancak yorumda bulunamaz.
-Alınan kararın yazılmasını, imzalatılmasını, tebliğini sağlar ve uygulanmasını
izleyerek Yürütme Kurulu'na bilgi verir.
-Kararlar, her iki tarafa da yazılı olarak bildirilir. Görüş alınmasına gerek duyulmadan
Esaslar'a aykırı olmadığı sonucuna varılan reklamlarla ilgili Yürütme Kurulu kararı, sadece
başvuruyu yapan tarafa bildirilir.
Kararların verilmesi ve uygulanması:
Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla verilir. Oylarda eşitlik halinde,
Başkan'ın bulunduğu tarafın görüşü kararı oluşturur.
Uyuşmazlığın (reklam veren ya da reklam ajansı olarak) taraflarından birinin mensubu
olan RÖK üyesi, kurullardaki müzakere ve karar aşamalarında toplantıya katılamaz.
Yürütme Kurulu veya RÖK bir dosyayı inceleyip karara vardıktan sonra, görüşünü
taraflara bildirir. Reklam yanıltıcı bulunmuşsa, düzeltilmesi veya yayınının durdurulması önce
reklamveren ve reklam ajansından istenir. Bu bildirim reklamın yayınlandığı mecraya da bilgi
edinilmesi için yazılı olarak yapılır.
Reklamın düzeltilmesi veya yayından kaldırılması için 2 iş günü beklenir. Reklam
düzeltilmez veya durdurulmazsa, ilgili mecra kuruluşlarına yazıyla bilgi verilerek yayından
kaldırılması istenir.
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Düzeltmenin karara uygun olup olmadığını belirleme yetkisi Yürütme Kurulu'ndadır.
Kurul'un onayı alınmadan düzeltilmiş reklam yayınlanmaz. Kurul, en geç, düzeltilmiş
reklamın alındığı günün ertesi iş günü sonuna kadar bu konudaki görüşünü ilgililere duyurur.
Karara itiraz edilmiş olması, kararın uygulanmasını durdurmaz. İtiraz karara
bağlanıncaya kadar, karar gereğine taraflar uymak zorundadır.
Kurul kararlarının açıklanması ve bağlayıcılığı:
Kesinleşen Kurul kararları RÖK'ün internet sitesinde gerekçeleriyle her ay yayınlanır.
Bu kararlara, sadece özdenetimin finansmanı için yıllık ödemede bulunan Reklamverenler
Derneği (RVD) üyesi olan reklamverenler kendilerine verilen şifre ile erişebilirler. Kesinleşen
Kurul kararları bunun dışında herhangi bir kişi, kuruluş ve/veya organ ile paylaşılamaz.
Kurul kararlarının, kamuoyuna yapılan duyuru ve taahhüdün doğal sonucunu oluşturan
bağlayıcılığı vardır. Bu bağlayıcılığın geçerliliği, tarafların mesleki ve ticari ahlak değerlerine
verecekleri önemle sağlanır.
Kurul, kararların sağlıklı ve tutarlı olması için gerekirse araştırmalar yaptırır. Bilimsel
görüşler alabilir.
İlgili tarafları özdenetim konusunda bilinçlendirmek, dürüst ve doğru reklamcılık
konusunda eğitmek, RÖK faaliyetlerinin tanıtımını yapmak amacıyla periyodik
bilgilendirmeler, tanıtım etkinlikleri yapılır, alınan ilke kararları açıklanır.
Kurul toplantılarının gizliliği:
Kurul toplantılarındaki görüşmeler, ileri sürülen görüşler, kullanılan oylar ad
belirtilerek veya belirtilmeyerek hiçbir şekilde açıklanamaz. Üyeler, bu gizlilik ilkesinin
Kurul'un saygınlığı ve giderek varlığı ile bağlantısının bilincindedir. Aksine davranışı
saptanan üye RÖK kararı ile uyarılır. Davranışın tekrarı halinde üyeliği Kurul kararı ile sona
erdirilir. Sekreteryanın bu ilkeye uyması Başkan tarafından izlenir ve sağlanır.
Kurul kararları toplantı dışında tartışma konusu yapılamaz. Kararlar hakkında taraflar
dahil hiç kimse karara katılanlara ve raportörlere soru soramaz, bilgi isteyemez, görüşünü
bildiremez. Kararın özünü sorgulamayan ek bilgi talepleri yazılı olarak yapılır ve Kurul
Başkanı tarafından yanıtlanır.
Diğer hükümler:
Kurulların üyelerine toplantı başına, bilirkişilere dosya başına ücret ödenip
ödenmeyeceği, ödenecek ücretlerin miktarı, RÖK'ün önerisi üzerine Platform'un onayından
sonra yürürlüğe girer.
Kurul kararlarının uygulanmasından doğabilecek zarar iddiaları ve tazminat talepleri,
Platform üyelerinin iyi niyetli işbirliği ve yardımlaşma ile sulhen çözüme kavuşturulmaya
çalışılır.
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Bu metinde yer almayan konularda RÖK'ün vereceği kararlar geçerlidir.
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İSTANBUL TİCARET ODASI’NIN YÜRÜTTÜĞÜ ÖZDENETİM
ÇALIŞMALARI DÜRÜST REKLAMCILIK DEĞERLENDİRME KURULU
İstanbul Ticaret Odası, tüketicinin korunması, reklamcılık mesleğinin ahlaklı, ilkeli ve
dürüst bir şekilde yapılması konusunda son derece hassas davranmaktadır. İstanbul Ticaret
Odası, bünyesinde kurduğu “Dürüst Reklamcılık Değerlendirme Kurulu” aracılığıyla
özdenetim görevi yapmaktadır. Kurul’a rehberlik eden ilkeleri ise 1981 yılında alınan
“Dürüst Reklamcılık Konusunda Uyulması Zorunlu Mesleki Karar” oluşturmaktadır. Bu
kararda reklamlarda uyulması zorunlu olan esaslar belirlenmiştir (www.ito.org tr).
İstanbul Ticaret Odası’nın reklamcılık konusunda uyulmasını istediği temel esaslar,
Uluslar arası Ticaret Odası (ICC) reklam kurallarından farklı değildir. Ancak İTO’nun kaldığı
kararda; Posta usulü ile satış, yetki sözleşmeleri, yardım dernekleri yararına yapılan satışlar,
satışı teşvik faaliyetleri, tıbbi müstahzarlar ve tıbbi tedaviler, gayrimenkuller, tehlikeli
maddeler, alkollü içkiler, tütün mamulleri, iş bulma ve eğitim kursları, istikraz ve yatırımlar,
grup gezileri konusunda özel hükümler getirilmiştir.
İTO bünyesindeki Dürüst reklamcılık Değerlendirme Kurulu, üyelerden ve
tüketicilerden gelen şikayet ve talepler üzerine harekete geçmektedir. Kurul, reklamcılık
konusunda uyulması zorunlu olan mesleki ilkelere aykırılık tespit ederse, ilgili reklamın
durdurulmasını ya da düzeltilerek yayınlanması talep edebilmektedir. Kurul’un para cezası ve
disiplin cezası verme yetkisi de bulunmaktadır.
DÜRÜST REKLAMCILIK KONUSUNDA UYULMASI ZORUNLU MESLEKİ
KARAR
İstanbul Ticaret Odası’nın reklam konusunda hangi hassasiyetleri taşıdığını ve
özdenetim konusunda belirlediği ilkeleri daha yakından görmek için “Dürüst Reklamcılık
Konusunda Uyulması Zorunlu Mesleki Karar”ın tam metnini ilginize sunuyoruz:
MESLEKİ KARARIN AMACI:
Madde 1: İşbu Mesleki Karar, haksız rekabetin önlenmesi, mesleki ahlak ve
dayanışmanın tesisi, tüketicinin korunması, halkın reklamcılığa güvenini ve ticaret ve
sanayinin genel menfaatlere surette gelişmesini sağlamak amacı ile çıkarılmıştır.
Madde 2: İşbu Mesleki Karar, reklamla ilgili bütün tarafların (reklam veren, reklam
ajansı, reklam mecraları)uymaları gereken ticari ahlak ve dürüst davranış kurallarını tespit
eder.
Temel ilke olarak bu kuralların amacı, bütün reklamların yasalara ve genel ahlaka
uygun dürüst ve doğru olmasını sağlamaktır.
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MESLEKİ KARARIN KAPSAMI:
Madde 3: İşbu Mesleki karar, 5590 Sayılı Kanunun 4.maddesine göre İstanbul Ticaret
Odasının faaliyet sınırları içinde yapılan ve yapılacak her türlü mal ve hizmet reklamlarını
kapsar.
Madde 4: Çeşitli reklam mecralarının gösterdikleri farklı özellikler nedeni ile, bir
reklam mesajının bir mecrada kabul edilmesi, bir başka mecrada da kabul edilmesini
gerektirmez. Bu sebeple, bu Mesleki Karardaki hükümlere, reklamın tüm kapsamına,
tüketiciyi harekete geçiren etkilere, reklamın içindeki kelimelere, sayılara, göze ve kulağa
hitap eden görüntü ve ses efektlerinin tümüne uygulanır.
TANIMLAR
Madde 5:
a) "Reklam, bir ürün, marka, kurum, hizmet, görüş ya da bir fikrin
kitlelere iletilmesi amacıyla, çeşitli mesajların bir bedel karşılığında, reklam verenin
kimliğinin bilinerek, değişik mecralarda yayınlanmasıdır. bu tanım kullanılan reklam mecraı
ne olursa olsun, ambalaj ve etiket üzerindeki reklamlarla, satış noktalarında kullanılan
malzeme de dahil olmak üzere, mallar ve hizmetler için yapılan reklam şekillerini de kapsar.
b)Reklam veren, reklamla ilgili hazırlıkları ve uygulamaları yapan, yaptıran ve bu
işlerle ilgili bedeli ödeyen kimsedir.
c)Reklam ajansı, reklam veren için gerekli hazırlık ve uygulamaları yapan, yaptıran,
reklamcılıkla uğraşan ve bu hizmeti karşılığında bir bedel alan kişi veya kurumdur.
d)Reklam mesajı, tüketiciye, mal veya hizmetle ilgili ulaştırılmak istenen bilgi veya
bilgilerin, uyandırılmak istenen etkilerin bir kısmı veya tümüdür.
e)Reklam mecraları, sözlü, sesli, görüntülü veya yazılı olarak reklam mesajının
ulaştırılması için kullanılan araçlardır.
REKLAMLARIN UYACAĞI GENEL ESASLAR
Madde 6: Adaba uygunluk
Reklamlarda, genel ahlak kurallarına aykırı beyanlar, kelimeler, resim, görüntü veya
sesler bulunamaz.
Madde 7: Dürüstlük
Reklamlar, tüketicinin güvenini kötüye kullanmayacak veya onun tecrübe ve bilgi
noksanlıklarını istismar etmeyecek şekilde uygulanacaktır.
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Madde 8: Reklamlar, haklı bir nedeni yoksa, korku duygusu uyandıracak şekilde
uygulanamazlar. Reklamlarda batıl inançların istismarından kaçınılacaktır.
Reklamlar, şiddet hareketlerine yol açacak veya bunlara destek olabilecek unsurları
kapsamlarında bulundurmayacaklardır.
Madde 9: Gerçeğe uygunluk
Reklamlarda, özellikle aşağıda belirtilen hususlarda, doğrudan doğruya veya eksik
bilgi vermek anlaşılmaz veya abartmalı iddialar ileri sürmek yoluyla, tüketiciyi yanıltması
muhtemel söz, beyan resim veya görüntüler bulunmayacaktır.
a) Malın yapısı, bileşimi, üretimi yöntemi ve tarihi, amaca uygunluğu kullanım
alanları ve imkanları, miktarı ticari veya coğrafi menşei gibi, malın özellikleri,
b) Malın değeri, tüketicinin ödeyeceği gerçek toplam fiyatı,
c) Teslim, değiştirme, iade, onarım ve bakım
d) Kiralama yoluyla satış, vadeli satış gibi diğer satış koşulları.
Kira ödeme yoluyla satış, taksitle veya diğer kredi sistemleri ile yapılan satışlardan söz
eden reklamlar, malın peşin fiyatı, peşinatsız, faiz oranı, toplam satış fiyatı ve satış şartları
gibi konularda, hiçbir yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde hazırlanmak zorundadır
e) Garanti koşulları:
Reklamlarda, tüketicinin satın alma işleminden doğan haklarını yeterince
karşılamadan bu haklardan doğan yararı azaltan veya ortadan kaldıran garantilere yer
verilemez.
Reklamlarda "garantili", "garanti", "teminat" veya aynı anlamı taşıyan sözler ancak
garantinin ayrıntılı şartları ve tüketicinin gereğinde başvurabileceği işlemler bir taahhütname
ile İstanbul Ticaret Odasına bildirildiği takdirde kullanılabilir. Tüketici bu bilgileri satış
yerinden yazılı olarak sağlayabildiği veya satın alınan malla birlikte kendisine verildiği
takdirde de bu tür kelimeler kullanılabilir.
f) Telif hakları ve patent, marka, dizayn ve modeller, ticari isimler gibi sınai mülkiyet
hakları,
g) Resmi onay veya resmi tanıma, madalya, ödül, takdirname ve diplomalar,
h) Araştırma sonuçları veya bilimsel ve teknik eserlerden alınmış kısımlar
i) İstatistikler,
j) Bilimsel terimler, terminoloji
166

Madde 10: Karşılaştırmalar
Reklamlarda karşılaştırmalar, tüketiciyi yanıltacak şekilde ve dürüst rekabet ilkelerine
aykırı olarak yapılamaz.
Karşılaştırma yapılan hususlar, doğrulanabilir gerçeklere dayanmak ve dürüstlükle
seçilmek zorundadır.
Madde 11: Tanıklık
Tanıklığına başvurulan kişilerin veya reklamın konu olduğu alanlarda uzman kişi ve
kuruluşların sözleri ve tecrübeleri ile ilişkisiz gerçek dışı beyanlarda reklamlarda yer
verilemez veya bunlara atıfta bulunulamaz.
Madde 12: Tahkir ve küçük düşürme
Reklamlar, doğrudan doğruya veya ima yoluyla hiçbir firmayı, hiçbir malı ve hizmeti
kötüleyici, alçaltıcı, küçük düşürücü ve alay edici nitelikte olamaz.
Madde 13: Mahremiyetin korunması:
Reklamlar, önceden izin alınmadan kimseyi özel veya iş hayatında gösteremez ve bu
kişilerden söz edemez. Ayrıca bir reklamda önceden izin alınmadan,kişilerin özel malları, o
kişi bir tavsiyede bulunuyormuş hissini verecek şekilde kullanılamaz.
Madde 14: Ticari itibarın kötüye kullanılması
Reklamlar, bir firma şirket veya kurumun adını yahut işaretini haksız olarak
kullanamaz.
Reklamlar, bir başka firma veya mamule ait ticari isim ve amblemin kamu oyunda
sahip olduğu veya bir reklam kampanyasında sağlamış bulunduğu itibardan haksız olarak
yararlanılamaz.
Madde 15: Taklit
Reklamlar, başka reklamların genel kompozisyonunu, metnini, sloganını, görüntü
düzenini, müzik ve ses efektlerini, tüketiciyi yanıltacak veya karışıklığa yol açacak biçimde
taklit edemez.
Çok ülkede faaliyet gösteren bir reklam verenin, bir ülkede mamulünü yerleştirmek
için hazırladığı reklamlar, o reklamı verenin diğer ülkelerde de aynı reklamı kullanmasını
önleyecek biçimde, başka reklam verenler veya başka reklam ajansları tarafından diğer
ülkelerde taklit edilemez.
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Madde 16: Güvenlik Mülahazaları
Sosyal veya eğitici açıdan geçerli bir gerekçeye dayanmadığı sürece reklamlarda
tüketicinin can ve mal varlığı için güvenlik kurallarının gözetilmediği durumlardan veya
tehlikeli davranışlardan söz edilemez, göze hitap eden reklamlarda bu tür görüntülere yer
verilemez.
Madde 17: Çocuklar ve gençler Çocuklara ve gençlere yöneltilen veya onları
konu alan reklamlarda özel bir dikkat gösterilmesi zorunludur.
Reklamlar, çocukların doğal saflıklarını, gençlerin tecrübesizliklerini kötüye
kullanamaz, onların güven ve sadakat duygularını zedeleyemez.
Çocuklara veya gençlere yöneltilen veya onları etkilemesi muhtemel reklamlarda
onların ruhsal, ahlaki veya fiziksel bakımdan zarar görmelerine yol açacak söz ve görüntü
bulunamaz.
Madde 18: Reklamların tanınması
Biçimi ve yayınlandığı mecra ne olursa olsun bir reklamın "Reklam" olduğu açıkça
anlaşılmalıdır. Reklam mesajı, haber, makale vb. gibi unsurlar bulunduran bir mecrada
yayınlandığında "reklam" olduğu kolayca anlaşılmalı ya da gereğinde "bu bir reklamdır"
ibaresi konulmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde reklamın ahlaka duyduğu büyük ihtiyacın nedenlerini öğrendik ve
reklamın denetimi için özdenetimin gerekli olduğunu anladık.
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Uygulama Soruları
1.Mesleki etik kavramını açıklayınız.
2.Reklamın denetimi için hangi yöntemin en ideal yöntem olduğunu anlatınız.
3. RÖK’ün görevleri nelerdir, sayınız.
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Bölüm Soruları

1.Reklamcılık mesleğinde etik değerler neden önemlidir, açıklayınız.
2. Örgütsel etik kavramını açıklayınız.
3.Kişisel etik olmadan mesleki etik olabilir mi? Tartışınız.
4.Özdenetim kurullarının reklam sektöründe mesleki etik ilkeleri belirlemesindeki
önemini anlatınız.
5. “Reklamın amacı ürünü satmaktır, etik değerler reklamı bağlamaz” yaklaşımı neden
doğru değildir?
6.Etik ilkeler ile tüketicinin güven duygusu arasında nasıl bir ilişki vardır?
7.Reklamda özdenetim anlayışı hangi görevleri yerine getirmek için vardır?
8.Reklam Özdenetim Kurulu’nun oluşumunu anlatınız.
9.İstanbul Ticaret Odası’nın yürüttüğü özdenetim çalışmalarını anlatınız.
10.Dürüst reklamcılık konusunda uyulması zorunlu olan mesleki kararları anlatınız.
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10. HALKLA İLİŞKİLER VE ETİK DEĞERLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1 Halkla İlişkiler İçin Etik Değerlerin Önemi
10.2 Halkla İlişkiler Mesleğinin Etik Yasaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Halkla ilişkiler mesleği etik değerlerden bağımsız olarak düşünülebilir mi?

2.

Güven ile etik değerler arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Halkla
ilişkiler
Halkla ilişkiler etik
Konunun
ayrıntılı
mesleği ve etik ilkeler
ilkeler ile güven inşa eder
olarak okunması ve derse
katılım ile

175

Anahtar Kavramlar
Halkla ilişkiler
Etik değerler ve güven
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10. HALKLA İLİŞKİLER VE ETİK DEĞERLER
Halkla ilişkiler mesleği değer oluşturmayı amaçlamakta, bunun içinde en önemli
sermayesini güven oluşturmaktadır. Etik değerlere bağlılık ise güveni sağlamlaştırmakta,
halkla ilişkiler mesleğinin başarılı şekilde icra edilmesine katkı sağlamaktadır.
Bu bölümde etik değerlerin halkla ilişkiler mesleği için ne anlam ifade ettiğini detaylı
şekilde inceleyeceğiz.
10.1 Halkla İlişkiler Yönetiminde Etik Kuralların Önemi
Etik sözcüğü, toplumda yaygın olarak kullanılan ‘ahlak kuralları’ndan daha özel ve
felsefi bir anlam taşımaktadır. Etik, bir kimsenin neyin doğru veya yanlış, haklı veya haksız
olduğunu belirlemesini sağlayan bir değerler sistemidir. Bireyin davranışı sadece kendi
vicdanına karşı değil, aynı zamanda topluluk olarak, mesleki olarak veya kurumsal olarak
belirlenmiş bazı kabul edilebilir normlara karşı değerlendirilir. Bir eylemin ahlaki olup
olmadığını tespit etmedeki zorluk, davranış normlarının bireyden bireye, kültürden kültüre
büyük ölçüde değişiklik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Etik, çeşitli olaylar karşısında
gösterdiğimiz davranışların arkasındaki yargılar ele alınarak değerlendirilmektedir (OkayOkay, 2001: 646).
Ahlaki yargılarımızı ve gündelik hayatta kullandığımız ahlaki terimleri ve bunların
konumlarını ele alan etik, insanlar arasındaki davranış standartlarının belirlenmesine yönelik
çalışmaktadır. Etik, baskı altında olmaksızın yapılan eylemlerle ilgilenmektedir. Eğer
herhangi birinin verdiği kararlar ve yaptığı eylemlerde denetim hakkı yok ise bu durumda
etikten de bahsedilemez. Etik görev ile ilgilidir; kişinin kendisine ve diğer insanlara karşı olan
görevlerini kapsamaktadır (Özgen, 1998: 41).
Bireysel etik kurallarının yanı sıra mesleki etik kuralları da bulunmaktadır. Mesleki
etik; belli bir meslek grubunun kendi meslekleri için oluşturduğu ve koruduğu, meslek
üyelerini belirli bir şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimleri sınırlayan, yetersiz ve
ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini
korumayı amaçlayan ilkeler bütünüdür (Becerikli, 2000:25).
Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi her mesleğin kendine özgü ahlak kuralları, etik
düzenlemeleri bulunmaktadır. Mesleğe mensup herkes, belirlenen etik kurallara uymak,
gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bunu yapmayanların o mesleği icra edebilmeleri
zorlaşmaktadır, çünkü mesleğin diğer mensupları etik kurallara uymayan kurumları
dışlamakta, onlarla ilişkilerini kesmekte veya en alt düzeye indirmekte, dolayısıyla etik dışı
davranışlarda bulunan kurumlar ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalabilmektedir.
Halkla ilişkiler mesleğinde de etik kavramı çok önemli bir yer tutmaktadır. Etik dışı
davranışlar halkla ilişkiler mesleğinin itibarına çok büyük zararlar vermektedir. Halkla
ilişkiler yöneticileri/uzmanları kendileri etik kurallara sonuna kadar uydukları gibi hizmet
verdikleri kurumların da etik kurallara bağlı kalmaları için çalışmalıdır.
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Halkla ilişkiler mesleğinin en önemli hazinesi, itibarı, güveni ve saygınlığıdır. Bu çok
önemli hazineleri korumanın tek yolu da ahlaklı olmak, etik kurallara sıkı sıkıya bağlı
kalmaktan asla ödün vermemektir.
Halkla ilişkiler mesleğini yapan uzmanlar/yöneticiler eğer kendileri ahlak kurallarına
riayet etmiyorlarsa, hizmet verdikleri kurumun etik davranmasını beklemeye hakları yoktur.
Bu konuda halkla ilişkiler yönetiminin davranışlarıyla örnek olması gerekir.
Halkla ilişkiler yönetiminin çalışma düzeni son derece açık olmalı, gerek kurum içi,
gerek kurum dışı ve gerekse de medya ile ilişkilerde sorumluluk bilinciyle hareket etmeli,
kurumun aleyhine durumlarda bile asla gerçekdışı bilgi vermekten, yalan söylemekten, hukuk
dışı yol ve yöntemleri kullanmaktan kesinlikle kaçınmalıdır.
Ahlak dışı bir davranışın er ya da geç ortaya çıkabileceği unutulmamalı, kuruma
yönelik etik dışı bir davranış suçlamasının kurum itibarı ve güvenilirliği üzerinde derin
yaralar açacağı ve bunun tamir edilmesinin çok güç olacağı bilinmelidir.
10.2 Halkla İlişkiler Mesleğinin Etik Yasaları10
Bir mesleğin, meslek olarak kabul edilmesinde etik kuralların çok büyük önemi vardır.
Ahlaki normları belirlenmemiş, etik felsefesi oluşturulmamış bir mesleğin hem bu mesleği
yapanlara hem de topluma yeterli katkısının olamayacağı açıktır.
Halkla ilişkiler mesleğinin de uzun yıllar içinde oluşturduğu birtakım ulusal ve uluslar
arası etik yasaları mevcuttur. Önce ulusal etik yasası ve ardından uluslar arası etik yasalarının
tam metinlerini burada yayınlayarak, halkla ilişkiler mesleğinin nasıl bir etik felsefe ile
hareket ettiğinin ve hangi ahlaki kuralların bu mesleği yapanları bağladığının bilinmesinin
yararlı olacağını düşünüyoruz.
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Meslek Ahlakı İlkeleri
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği üyeleri, halkla ilişkiler mesleğinin profesyonel
değerlerini ve itibarını korumak doğrultusunda aşağıda yer alan meslek ahlak ilkelerini
benimser, uygular, yaygın ve doğru olarak uygulanması konusunda aktif rol üstlenir.
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Üyeleri;
1.Tüm bireylerin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden doğan haklardan
yararlanmaları gerektiği inancından hareket eder ve mesleklerini İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi'nin ruhu doğrultusunda icra ederler,
2.Halkla ilişkiler mesleğini, kamuoyu çıkarlarını zedelemeyecek biçimde icra ederler,
3.Çocuklarla ilgili ürünlerin tanıtılması için hazırlanan halkla ilişkiler mesajlarında
onların güven duygularını zedeleyecek, ruhsal ve fiziksel zayıflıklarını etkileyecek içerik
bulunmamasına özen gösterirler,
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4.Mesleki faaliyetleri sırasında karşılıklı anlayış yaratmayı hedefleyerek kurdukları
iletişimin, hem yasal hem de ahlaki açıdan toplumun kültürel değer ve inançları ile uyum
içinde olmasını gözetirler,
5.Mesleklerini icra ederken, ilgili tüm tarafların görüşlerinin adil bir biçimde temsil
edilmesine özen gösterirler,
6.Meslekleri gereği edinebilecekleri sır niteliğindeki bilgilerin gizliliği prensibine
saygı gösterirler,
7.Meslekleri gereği kurdukları iletişimin açık, doğru, iki yönlü ve tarafların tam
anlamıyla bilgilendirilmesine dayalı olmasına özen gösterirler.
8.Çalışmaları esnasında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu maddelerine uyum içinde
davranırlar,
9.Meslek ahlakı ilkelerine ters düşecek görevleri kabul etmezler,
10.Mesleğin itibarını ve saygınlığını korumak ve yükseltmek için çalışırlar,
11.Meslektaşlarının itibarını zedeleyecek yorumlarda ve davranışlarda bulunmazlar,
12.Medyanın haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme özgürlüğü ile Basın Meslek
İlkeleri'ne saygı gösterirler,
13.Mesleki hizmetlerin karşılığında hediye/maddi menfaat kabul etmezler,
14.Kişisel veya kurumsal düzeyde rekabet etmek gereken durumlarda, rekabeti haksız
olarak etkileyecek kişisel/kurumsal bağlantılar; ikincil olarak üstelenilmiş görevleri vb. bu
amaca hizmet edecek şekilde kullanmazlar.
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği; halkla ilişkiler meslek ahlakı ilkelerinin
gözetilmesi konusunda CERP, IPRA, Global Alliance ve ICCO başta olmak üzere ilgili tüm
uluslararası meslek kuruluşları ve Türkiye'de halkla ilişkiler sektörünü temsil eden diğer
meslek kuruluşları ile dayanışma ve bilgi alışverişi içinde olmaya inanır; bu kuruluşların
meslek ahlakı ilkelerinin ruhunu benimser (www.tühid.org.tr).
IPRA Meslek Ahlak Yasası
IPRA’nın mesleki davranış ilkeleri;
Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin genel oturumu Mayıs 1961’de Venedik’te
yapılmıştır. Alınan kararların, davranış ve görgü kurallarının derneğe bağlı halkla ilişkiler
üyelerini bağlayıcı etkisi vardır (www.tühid.org.tr).
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A- Profesyonel Bütünlüğü Sağlayan Kurallar
1. Derneğe üye bir halkla ilişkiler uzmanının piyasada ünvanının iyi olarak duyulması
ve yüksek ahlaki değerlere sahip olduğunun bilinmesi ve ayrıca IPRA’nın belirlediği görgü ve
ahlak kurallarına uyduğunun bilinmesi gereklidir.
B- Müşteriye Yönelik Kurallar
1. Derneğe üye bir halkla ilişkiler uzmanı bütün müşterilerine görev anlayışı açısından
adil ve eşit davranmalıdır.
2. Bir üye, ilgili tarafın onayı olmaksızın taraf tutmamalı ve rekabet etmemelidir.
3. Bir üye eski ya da yeni müşterisine ait gizli bilgileri ilgili tarafın onayı olmadan
açıklamalı ve bunları daima kendine saklamalıdır.
4. Bir üye diğer bir üyenin müşteri ve işverenini tenkit edici davranışlarda
bulunmamalıdır.
5. Bir üye bir müşterinin işini yaparken başka hiç kimseden değerli hediye, komisyon
maaş alamaz.
6. Bir üye başarıyla neticelendirdiği işlerin sonunda hiçbir şekilde fiyat ve ücret
tartışmasına giremez.
C- Halka Ve Basına Yönelik Davranış Kuralları
1. Bir üye daima kamuoyunun çıkarları doğrultusunda hareket etmelidir.
2. Derneğe üye bir halkla ilişkiler uzmanı asla medyayı birbirine düşürecek
hareketlerde bulunmamalıdır.
3. Bir halkla ilişkiler uzmanı yanlış veya çarpıtılmış bilgiyi basına vermemelidir.
4. Bir üye çalıştığı organizasyon adına daima tutarlı ve iyi bir temsilci olmalıdır.
5. Bir üye hiçbir zaman bir derneği kendi çıkarları için kullanmamalıdır.
D- MESLEKTAŞLARA YÖNELİK KURALLAR
1. Bir üye hiçbir zaman diğer bir üyenin kişiliğini zedeleyecek ve onu rencide edecek
davranışlarda bulunmamalıdır.
2. Bir üye kötü amaçlı bir meslektaş hakkında bir şeyler biliyorsa bu bildiklerini
mutlaka IPRA’ya bildirilmelidir.
3. Bir üye başka bir üyenin işine talip olmamalıdır.
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Atina Yasası
Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin (IPRA) “Uluslararası Etik Yasası” da denilen
Atina Yasası, 12 Mayıs 1965’de Atina’da toplanan IPRA Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve
17 Nisan 1968’de Tahran’da üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 1965 yılında CERP
Avrupa Halkla İlişkiler Konfederasyonu tarafından da kabul edilmiştir. IPRA üyelerini
bağlayıcı niteliği bulunan yasa metni şöyledir (Çamdereli, 2004: 163):
“Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın üyelerinin insanın değer ve onuruna ve insanın temel
haklarına olan inançlarını açıklayan Birleşmiş Milletler Yasası’na saygıyı kabul ettikleri,
böylece bu ülkelerin halkla ilişkiler uygulayıcılarının da mesleklerinin niteliği gereği, bu
yasada bulunan ilkeleri tanımak ve saygı göstermek zorunda oldukları göz önünde
bulundurularak,
İnsanın bu hakları yanında fiziki ve somut olmayan, aynı zamanda toplumsal, moral,
fikirsel ihtiyaçları da bulunduğu, aslında insanın bu esaslı ihtiyaçları giderildiği ölçüde temel
haklardan yararlanacağı göz önünde bulundurularak,
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının mesleklerini yürütürken insanların toplumsal, moral
ve fikirsel ihtiyaçlarının giderilmesine geniş ölçüde katkıda bulunduklarını göz önünde
tutarak,
Son olarak, aynı zamanda milyonlarca bireyle temasa geçmeyi sağlayan tekniklerden
yararlanılmasının, halkla ilişkiler uygulayıcılarına kesin bir ahlaka saygı sınırlandırması
gereken bir güç verdiği göz önünde bulundurularak,
Bütün bu nedenlerle aşağıda imzaları bulunan halkla ilişkiler dernekleri bu meslek
yazısında belirtilen ahlak ilkelerine bağlı kalacaklarını ve mesleğin icrasında üyelerden birinin
bu yasaya aykırı her çeşit hareketinin konsey önünde gösterilecek kanıtlara göre, uygun bir
yaptırım gerektirecek ağır hata sayılacağını bildirirler.
Bunun sonucunda derneklerin bütün üyeleri:
1. “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” ile insanlığa verilmiş ve zaman aşımına
uğramayan haklardan insanların yararlanmasını sağlayan kültürel ve moral şartların
gerçekleşmesine katkıda bulunmayı,
2. Serbest bilgi akışını sağlayarak iletişim kanalları ve sistemleri kurmayı, grubun her
üyesi ile devamlı bilgi akışı içinde olduğunu hissettirmeyi, ayrıca söz konusu üyelere şahsi
katkı ve sorumlulukların ve dolayısıyla bir dayanışma içinde olduklarının bilincini aşılamayı,
3. Bütün durumlarda ve her şartta, ilişki içinde olduğu kimselere güven vermeyi ve bu
güveni koruyacak şekilde davranmayı,
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4. Mesleğinin kamusal niteliğini hesaba katarak, özel yaşamında da olsa,
davranışlarının bir bütün olarak değerlendirilip, mesleği üzerindeki yargılarda etkisi olacağı
göz önünde bulundurmayı taahhüt ederler.
Uluslararası
yükümlüdürler:

Halkla

İlişkiler

Derneği

üyeleri

aşağıdaki

konulara

uymakla

1. Mesleğin yürütülmesinde “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi”nin moral kural ve
ilkelerine saygı göstermek,
2. İnsan onurunu korumak ve saygı göstermek, herkesin kendi yargısına kendisinin
varmasını sağlamak,
3. Gerçek bir diyalogun zihinsel, psikolojik ve moral şartlarını yaratmak ve mevcut
tarafların kendi durumlarını ve görüş açılarını açıklamaya hakları olduğunu kabul etmek,
4. Bütün koşullar altında hem hizmet ettiği kuruluşun hem de bu kuruluşun hizmet
ettiği halk topluluklarının karşılıklı çıkarlarını gözetecek şekilde davranmak,
5. Herhangi bir yanlış anlamaya meydan bırakmayacak şekilde kaleme alınmış olan
çalışmalarını ve yükümlülüklerini yerine getirmek, her ne olursa olsun sadakat ve
dürüstlükten ayrılmayarak kendisine duyulan güvenini korumak.
Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği üyeleri şunları yapmaktan kaçınır:
1. Gerçeği önemsememek,
2. Doğrulanabilir ve yerleşmiş gerçeklere dayanmayan bilgileri yaymak,
3. Sosyal kurallara aykırı, dürüst olmayan, insan onurunu ve karakterini zedeleyecek
özellikteki girişim ve taahhütlerin içinde bulunmak,
4. İnsanın serbest yargıya varmasını engelleyen bilinçsiz bir güdüleme yaratabilecek
her çeşit yöntemi, aracı ve tekniği kullanmak.
Lizbon Yasası
Lizbon’da, 16 Nisan 1978’de toplanan Genel Kurul’da resmen kabul edildiğinden
Lizbon Yasası da denilen ve 13 Mayıs 1989’da bazı eklemeler yapılan Avrupa Halkla İlişkiler
Mesleksel Deontolojik Yasası şu şekildedir (Çamdereli, 2004: 166):
BÖLÜM I
Bu yasaya bağlı kişilerin mesleksel nitelenme ölçütleri ve normları
Madde 1:Ulusal derneğin, kendi ölçütlerine ya da gerek yasayla gerekse ulusal resmi
düzenlemelerle oluşturulan ölçütlere uygun olarak kabul ettiği her üye bu yasa uyarınca halkla
ilişkiler uzmanı –ve yasaya resmen bağlı- olarak mülahaza edilir.
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BÖLÜM II
Genel mesleksel zorunluluklar
Madde 2: Halkla ilişkiler uzmanı, mesleğini yaparken, İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’nde telaffuz edilen ilkelere ve özellikle, meslek sırrı dışında herkesin haber alma
hakkını somutlaştıran basın özgürlüğü ile ifade özgürlüğüne uymaya söz verir. Aynı zamanda,
genel menfaate uygun olarak davranmayı ve bireyin şeref ve haysiyetine zarar vermemeyi de
vaad eder.
Madde 3: Halkla ilişkiler uzmanı, mesleksel davranışında doğruluk, dürüstlük ve
düşünsel ahlak gözetmelidir. Özellikle yalan veya aldatıcı bütün haber ve yorumlardan uzak
kalacağını vaad eder. Yasa ile bağdaşmayan uygulama ya da araçları kullanmamaya özen
gösterilmelidir.
Madde 4: Halkla ilişkiler etkinlikleri açıklıkla yapılmalıdır; kolayca tanınabilir olmalı,
kaynak açıkça belirtilmeli ve üçüncü kişileri yanıltmamalıdır.
Madde 5: Halkla ilişkiler uzmanı, diğer meslekler be toplumsal iletişimin diğer
dallarıyla ilişkilerinde, kendi mesleğinin etiğiyle çelişmediği ölçüde onların meslek kuralları
ve geleneklerine saygı göstermelidir.
BÖLÜM III
Müvekkillere (müşterilere) karşı özel mesleksel zorunluluklar
Madde 6: İlgili müvekkilin kesin rızası dışında, çelişen ya da çatışan bazı çıkarların
temsilciliğini yapmak, halkla ilişkiler uzmanına yasaklanmıştır.
Madde 7: Halkla ilişkiler uzmanı, mesleğini yaparken çok kibar olmalıdır. Meslek
sırrına kesinlikle saygı göstermeli ve özellikle –geçmişteki, şimdiki ya da potansiyelmüşterilerinin ya da işverenlerinin gizli tuttuğu bilgileri vermemeli ya da onların kesin izni
olmadan kullanmamalıdır.
Madde 8: Müşterisinin ya da işvereninin çıkarlarına ters düşebilecek şeyleri
kollayacak olan halkla ilişkiler uzmanı, onları derhal açıklamalıdır.
Madde 9: Halkla ilişkiler uzmanı, müşterilerine ya da işverenlerine finansal, ticari ya
da diğer çıkarlarını kollayacağı bir iş ya da kuruluşun hizmetlerini, kimi çıkarların
bulunduğunu önceden duyurmadan, salık veremez.
Madde 10: Halkla ilişkiler uzmanı, bir müşteri ya da işverenle nicel sonuçları garanti
eden bir sözleşme imzalayamaz.
Madde 11: Halkla ilişkiler uzmanı, hizmetlerinin karşılığı olarak, ücret ya da para
kabul edebilir; doğrudan nicel sonuçlara bağlı olacak ödemeleri ya da maddi tazminatları
kabul etmesi yasaktır.
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Madde 12: Halkla ilişkiler uzmanı, müşterisine ya da işverenine hizmetlerinden dolayı,
onların izni dışında, üçüncü kişilerden yüzdeler, komisyonlar ya da tazminatlar gibi ücretler
kabul edemez.
Madde 13: Bir vekaletin icrası, bu yasanın ilkelerine ters bir tutum taşıyorsa, halkla
ilişkiler uzmanı müvekkilini konudan haberdar etmeli ve onun mesleğin deontolojik
kurallarına saygı duymasını sağlamada harekete geçmelidir. Müvekkili niyetinde ısrar ederse,
uzman doğacak sonuçlara aldırmadan, bu yasaya riayet etmelidir.
Kamuoyuyla enformasyon kuruluşlarına karşı
Madde 14: Bu yasanın ruhu ve sıralanan kurallar, özellikle 2., 3., 4., 5. maddeler,
halkla ilişkiler uzmanının nezdinde, meslek sınırlarındaki enformasyon hakkıyla bilgilendirme
görevinin açık kaygısını ve enformasyon kuruluşlarının inisiyatif ve bağımsızlık haklarına
saygıyı içerir.
Madde 15: Kamuoyunu ya da onun temsilcilerini yanılmayı amaçlayan her girişim
yasaklanmıştır. Her türlü şantaj, rüşvet ve baskı kullanımı yasaktır. Haberler karşılık
beklemeden üretilmelidir ve ne imalar ne de kullanılmaları ya da yayınlanmaları için gizli
karşılıklar içeremez.
Madde 16: Yasa’nın niteliklerine uygun bir haberin dağıtımının denetimi ve
insiyatifini koruma gerekliliği ortaya çıkarsa, halkla ilişkiler uzmanı, bu alandaki kural,
uygulama ve geleneklere uyarak yer ya da zaman satın almaya başvurabilir.
Meslektaşlara karşı
Madde 17: Halkla ilişkiler uzmanı, meslektaşlarına karşı, meslektaşlarına karşı her
türlü haksız rekabetten men edilir; bu yasanın madde 19b’sine tabi olarak, bir meslektaşın
onurunu kırma ya da yükümlülüklerini küçümseme amacı güden her türlü söz ve davranıştan
da kaçınmalıdır.
Mesleğe karşı
Madde 18: Halkla ilişkiler uzmanı, mesleğinin haysiyetine zarar verebilecek her türlü
uygulamadan kaçınmalıdır. Özellikle üyesi olduğu derneğin bizzat varlığına, işleyişine, şanına
haksız eleştirilerle ya da statü ve iç tüzük ihlalleriyle zarar vermesi yasaktır.
Madde 19: Mesleğin kimliğinin korunmasında sorumlu olan halkla ilişkiler uzmanının
ahlaki görevi, yalnızca bu yasaya uymak değil, aynı zamanda;
a. Onun yayılmasına ve tanınması ile yorumlanmasına bizzat katılmak,
b. Göreceği ihlalleri yetkili disiplin kurullarına bildirmek,
c. Adı geçen kurullarca telaffuz edilen ya da kararlaştırılan cezaların uygulanmasına
olduğu kadar, kararların icrasında da yetenekleri ölçüsünde katkıda bulunmaktır.
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Roma Bildirisi
Uluslararası Halkla İlişkiler Danışmanları Derneği Komitesi’nce (ICO) Uluslararası
Meslek Bildirisi olarak 25 ekim 1991’de kabul edilen Roma Bildirisinin tam metni şöyledir
(http://ilef.ankara.edu.tr):
Uluslararası Halkla İlişkiler Danışmanları Derneği üyesi şirket;
1. Üyelerin yükümlülükleri
1.1. Dernek üyesi şirket, halkla ilişkiler uygulamalarında en yüksek standartları yerine
getirmekle kesin olarak yükümlüdür. Ayrıca üye, geçmişteki ve mevcut müşterilerine, üye
arkadaşlarına ve halkla ilişkiler uzmanlarına, halkla ilişkiler mesleğine, diğer mesleklerin
uzmanlarına, tedarikçilere, aracılara, iletişim organlarına, çalışanlarına ve bütün kamuya karşı
sorumludur.
1.2. Dernek üyesi şirketten meslek ahlakı ve ilkelerine, bu ahlak ve ilkelerde yapılacak
herhangi bir değişikliğe, ahlak ve ilkelerle birleştirilecek diğer ahlak ve ilkelere uyması,
bunları anlaması, bilincine varması, bu ahlak ve ilkelerin içeriğini ve ICO ya da ulusal halkla
ilişkiler danışmanları dernekleri tarafından çıkarılan uygulama yönergelerini ve yol gösteren
önerileri güncel olarak izlemesi ve yol gösteren bu önerilerde ya da uygulama yönergelerinde
açıklanan yönlendirici uygulamalara uymakla yükümlü olması beklenmektedir.
1.3. Dernek üyesi şirket, bu ahlak ve ilkeleri destekleyecek ve bu desteğiyle, ahlak ve
ilkelerin uygulanmasında baş gösteren herhangi bir sorun hakkında alınan kararlara uyarak
dernek üyeleriyle işbirliğine girecektir. Çalışanlarından birinin bu meslek ahlakı ve ilkelerine
uygun olmayan biçimde davranmasına bilerek yol açan ya da böyle davranışına izin veren üye
şirket bu fiilde taraftır ve meslek ahlakı ve ilkelerine kendisi uymamış sayılacaktır. Üye
şirketin, bu meslek ahlakı ve ilkelerine uygun olmayan biçimde davranan bir çalışanı, işveren
tarafından disiplin altına alınmalıdır.
1.4. Dernek üyesi şirket, ICO’nun veya ulusal halkla ilişkiler danışmanları derneğinin
adına ya da halkla ilişkiler mesleğinin adına ve çıkarlarına herhangi bir biçimde zarar verecek
bir uygulamaya girmeyecek ya da böyle bir davranış içinde olduğu görülmeyecektir.
2. Kamuya, Medyaya ve Diğer Profesyonellere Davranış
Dernek üyesi şirket;
2.1. Mesleki etkinliklerini kamu çıkarına gereken saygıyı göstererek yürütecektir.
2.2. Gerçeğe saygı göstermekle, bilerek ya da düşünmeden yalan ya da yanlış
yönlendirilen bilgi yaymakla ve kasıtlı olmadan böyle bir davranışta bulunmaktan kaçınmak
için gereken dikkati göstermekte her zaman yükümlüdür.
2.3. Profesyonel olarak ilgilendiği herhangi bir kuruluşun mevcut çıkarının yeterince
ifade edilmesini sağlamakla yükümlüdür.
186

2.4. Başka mesleklerden uzmanlarla işbirliğine girip çalışırken bu mesleklerin ahlak ve
ilkelerini farklı tutmayacak, bu ahlak ve ilkelere saygı gösterecek ve bu ahlak ve ilkelerin
çiğnenmesine bilerek taraf olmayacaktır.
2.5. Mesleki etkinlik sırasında öğrenilen ya da verilen sırlara saygı duyacaktır.
2.6. Hükümet veya yasama ya da iletişim organlarını yanlış biçimde etkileyecek hiçbir
etkinliği ne önerecek ne de üstlenecektir.
2.7. Müşterisinin çıkarını daha fazla gözetmek için, kamu çalışanlarını veya yasal bir
kurumda çalışanları ya da bir kuruluşta müdür, yönetici ya da ücretli danışman olmayan
kişileri kamu çıkarına ters düşecek bir biçimde ikna etmeyecek, ikna ettirmeyecek ve rüşvet
önermeyecek veya vermeyecek ya da müşterinin rüşvet önermesine, rüşvet vermesine yol
açmayacaktır.
3. Müşterilere Davranış
Dernek üyesi şirket;
3.1. Eski ve yeni müşterilerinin sırlarını koruyacak, şayet müşteri bu bilgilerden
kamunun yararlanmasına izin vermemişse ya da bu bilgilerin açıklanmasına özel izin
vermemişse, bu müşterilere zarar verecek veya haksız önyargı oluşturacak ya da üye şirkete
finansal yarar sağlayacak biçimde bu sırları açıklamayacak ya da bu sırlardan
yararlanmayacaktır.
3.2. Bu şirketin ya da şirketin bir kuruluş, bir şirket ya da hizmetlerini salık verdiği
kişilerin elinde bulunan hisseleri ya da finansal çıkarları konusunda müşteriye bilgi verecektir.
3.3. Müşteriden başka kişilerden ücret, komisyon ya da başka değerli bedeller almakta
serbesttir, ancak bu bedelleri müşteriye açıklayacaktır.
3.4. Çalışan saatler ve görev alan çalışanların kıdeminden başka etkenleri hesaba
katarak müşterileriyle müzakerede bulunmakta serbesttir. Diğer profesyonel danışmanlar
tarafından da uygulanan bu özel etkenleri ve belli bir durumda özellikle aşağıdaki durumlarda
göz önüne alacaktır:
a. Konunun, olayın, sorunun ya da görevin karmaşıklığı ve bu karmaşıklığın
beraberinde getirdiği güçlükler.
b. İşi üstlenen çalışanların mesleki uzmanlık gerektiren becerileri ve kıdem düzeyleri,
harcanan zaman ve alınan sorumluluğun derecesi.
c. Takip etmek ya da hazırlamak gereken belgelerin miktarı ve önemi.
d. Görevin tamamının ya da bir bölümünün yapılacağı yer ve koşullar.
e. İşin büyüklüğü, ölçeği, değeri ve bir konu ya da proje olarak müşteri için önemi.
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3.5. Kazanç sağlamak için kurum içi bilgiden yararlanmayacaktır. Danışmanlık için
olmasa bile, dernek üyesi şirketin üyeleri ya da çalışanları, müşterinin ve üyenin üst
düzeydeki yöneticisinin veya muhasebe müdürünün ya da uygun bir görevlinin önceden yazılı
izni olmaksızın müşterinin menkul değerlerine doğrudan yatırım yapmayacaklardır.
3.6. Finansal ya da başka kazançlar için müşterisinin işiyle ilgili bilgileri kötüyü
kullanmayacaktır.
3.7. Bağımsızlığını, nesnelliğini ya da dürüstlüğünü zedeleyebilecek koşullarda ya da
böyle sözleşme maddelerine göre müşteriye hizmet vermeyecektir.
3.8. İlgili müşterinin kesin onayı olmadan çelişen ya da rekabet eden çıkarlarını temsil
etmeyecektir.
3.9. Üyelerin üstesinden gelme ya da önleme yeteneklerini aşan sonuçlara ulaşmayı
garanti etmeyecektir.
3.10. Alternatif bir işi göz önünde tutmak amacıyla müşterinin üye tarafından önerilen
bir çalışanını davet etmeyecektir.
4. Meslektaşlarına Davranış
Dernek üyesi şirket;
4.1. Aşırı iddialardan ya da haksız karşılaştırmalardan kaçınıp başkalarından ödünç
alınan düşüncelere saygı göstererek dürüstlüğün ve gerçekliğin yüksek standartlarına bağlı
kalacaktır.
4.2. İster kendi girişimi, ister müşterinin iradesiyle olsun, potansiyel müşteriye,
yeteneklerini ve hizmetlerini sunmada serbest olacaktır, ancak bunu yaparken mevcut bir
sözleşmeyi, sona erdirmenin ya da müşteriye halen hizmet veren bir danışman üyenin adını ya
da yeteneklerini gözden düşürmenin yollarını aramayacaktır.
4.3. Başka bir üyenin meslek adına ya da uygulamalarına zarar vermeyecektir.
Helsinki Bildirgesi
Halkla ilişkiler mesleğinin kalite standartlarını geliştirmeyi önemseyen Helsinki
Bildirgesi, 18 Haziran 1997 yılında Helsinki’de yapılan Dünya Halkla İlişkiler Kongresi’nde
IPRA, CERP, ve ICO’nun ortak kararı olarak şu koşulları içermektedir (Çamdereli, 2004:
176):
1. Halkla İlişkilerde kalite, belirtilen ya da hissettirilen gereksinimleri, kabul edilmiş
profesyonel standartlara uygun olarak karşılama gücüne sahip bütün halkla ilişkiler
hizmetlerinin özellik ve niteliklerinin toplamı olarak tanımlanabilir ve değerlendirilebilir.
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2. Bir meslek olarak Halkla İlişkiler; ortak ve geniş bir bilgi temeline, akademik
çalışmalara, araştırmalara, etik ilkelere ve performans denetimine dayanmalıdır.
3. Her halkla ilişkiler çalışanı -memurlar, danışmanlar, öğretmenler, araştırmacılar ve
öğrenciler- toplum, müşteriler ve profesyonellerin bu meslek için oluşturduğu standartları
bilmelidir. Bunun sonucu olarak, bütün çalışanlar ve danışmanlar bir kalite sertifikası almayı
hedeflemeli ve standart değerlemeyi, performans denetimini ve kalite geliştirmeyi sürekli
kılacak sistemleri uygulamalıdırlar.
4. Bunu başarabilmek için, bu belgeyi imzalayan örgütler, kalite alanında ortak
çalışmalar yürütmek üzere, IQPR- Uluslararası Halkla İlişkiler Kalite Enstitüsü’nü
kurmuşlardır.
5. Her üç örgüt, bu bildiriyi imzalayarak, IQPR tarafından belirlenip yayımlanan
halkla ilişkiler alanındaki minimum kalite standartlarını onaylayıp benimsemişlerdir. Sürekli
güncelleştirilecek olan bu standartlar, halkla ilişkiler çalışanları tarafından mesleğin temel
kalite kuralları olarak kabul edilmelidir.
6. Bu bildirge, söz konusu örgütler arasında, 1961 Etik İlkeleri’nin ortaklaşa kabulüyle
başlayıp 1980’lerde halkla ilişkiler uygulaması eğitiminin ana hatlarını birlikte hazırlama
çalışmalarıyla gelişen işbirliğinin bir devamıdır.
7. Mesleki uygulamada halkla ilişkiler çalışanları için ve mesleğin gelişmesi için
IPRA, CERP VE ICO tarafından daha önce kabul edilmiş olan Etik İlkeleri, Venedik/Lizbon
ve Roma Bildirgesi de dahil bütün ilke ve deklarasyonlar, bundan sonra da yürürlülükte
kalmaya devam edecektir.
Halkla İlişkiler Enstitüsü’nün Ahlak Kuralları
Halkla İlişkiler Enstitüsü’nün (IPR) ahlak kuralları, içeriği yenilenerek ve birtakım
eklemeler yapılarak 9 Nisan 1986 tarihinde yeniden düzenlenmiştir. Enstitü’nün üzerinde
hassasiyetle durduğu ahlak kuralları şu maddelerden oluşmaktadır (www.tühid.org) :
1. Bir üye halkla ilişkiler yaparken en yüksek standartları kullanmalıdır. Asla ucuza ve
düşük kaliteye kaçmamalıdır.
2. Bir üye tüm çalışanlarına, müşterilerine, üye arkadaşlarına, halka ve basına karşı
dürüst olmalıdır.
3. Basını kışkırtmamalı ve yanlış bilgi vermemelidir.
4. Çalıştığı şirketin gizliliğine saygı duymalıdır.
5. İşini gördürmek için bir resmi kuruma rüşvet vermemelidir.
6. Her zaman doğruyu söylemelidir.
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7. Mahkeme emri olmadığı sürece gizli belgeleri vermemeli ve hiçbir şey
söylememelidir.
8. Aynı anda iki tarafı birden temsil etmemeli ve ancak istendiği anda aracı olmalıdır.
9. Bir ticari şirkette payı varsa bunu açıklamalıdır.
10. Yapacağı işin önceden pazarlığını yapmamalı ve buna göre para almayı teklif
etmemelidir.
11. Resmi biriyle görüşecekse bağlı olduğu enstitüye bildirmeli ve bu görüşme
kayıtlara geçmelidir.
12. Bir başka üyeyi eleştirmemelidir.
13. Bir üye Enstitü’nün ününe ya da halkla ilişkilere gölge düşürecek hareketlerde
bulunmamalıdır.
14. Üye bu kurallara uymalı ve herhangi bir üyenin bu kurallara uymadığını
gördüğünde ilgili üyeye bildirmelidir. Daha sonraki safhada ise bu hatalı davranışı Enstitü’ye
bildirmelidir.
15. Bir üye başka profesyonellerle çalışırken, onların kurallarına göre hareket
etmelidir.
16. Üye devamlı gelişen olayları takip edecek, kendini yenileyecek ve haberdar
olacaktır.
17. Bir üye halkla ilişkiler konusunda başkalarını da eğitecektir.
Görüldüğü gibi halkla ilişkiler mesleğinin nasıl yapılması gerektiğini, hangi etik
kurallara uyulmasının zorunlu olduğunu belirleyen pek çok ulusal ve uluslar arası etik yasası
bulunmaktadır. Bu yasalar zaman içerisinde ilgili kurullarca günün koşullarına göre yeni
baştan elden geçirilmekte ve bazı maddeleri yeniden oluşturulmaktadır. Hem halkla ilişkiler
mesleğini yapan uzman ve yöneticiler, hem de bu hizmeti alarak kurumlarının itibar ve
imajlarını korumak isteyen kurumlar etik kurallara bağlı kaldıkları oranda başarılarını da
artırma imkanı bulacaklardır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde halkla ilişkilerin neden etik değerlere ihtiyaç duyduğunu ayrıntılı şekilde
öğrendik. Ayrıca halkla ilişkiler mesleğinin çeşitli meslek ahlak yasalarından örnekler
inceledik.
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Uygulama Soruları
1.

Halkla ilişkiler mesleğinde etik ilkeler gözardı edilirse neler olur?

2.

Halkla ilişkilere yönelik meslek ahlak yasalarının özü neyi ifade etmektedir?
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Bölüm Soruları

1.Etik değerler halkla ilişkiler mesleğine nasıl bir katkı sağlamaktadır?
2.Halkla ilişkiler mesleğinin itibarı ile etik değerler arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
3.Güven ile etik ilkeler arasındaki ilişkiyi yorumlayınız.
4.Türkiye halkla ilişkiler derneği’nin meslek ahlak ilkelerinden 5 tanesini sayınız.
5.Halkla ilişkiler uzmanı meslek ahlakına ters düşen bir görevi kabul edebilir mi?
Anlatınız.
6.Halkla ilişkiler uzmanı mesleki hizmeti karşılığında hediye kabul edebilir mi?
7.Halkla ilişkiler uzmanı meslek sırrı niteliğindeki bilgiyi kimlerle paylaşabilir?
8.IPRA meslek ahlak yasası ilkelerinden 5 tanesini sayınız.
9.Halkla ilişkiler uzmanının medya ile ilişkileri nasıl olmalıdır?
10. Lizbon Yasası’ndan 5 maddeyi sayınız.
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11.MEDYA MESLEK ÖRGÜTLERİ VE ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1 .Medya alanındaki meslek örgütleri
11.2 Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
nelerdir?

Medyadaki etik ihlalleri meslek örgütleri engelleyebilir mi?
Gazeteciler Cemiyeti’nin bildirgesine göre gazetecilerin temel görevleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Medyadaki meslek
Mselek örgütlerinin
Konunun
ayrıntılı
örgütleri ve etik ilkeler
etik ilkelerinin gazetecilik olarak okunması ve derse
mesleğini
güvenilir katılım ile
kılacağının öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
Basın meslek ilkeleri
Basın meslek örgütleri
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11. MEDYA MESLEK ÖRGÜTLERİ VE ETİK
Kitle iletişim araçları topluma aktardıkları bilgi ve enformasyon ile önemli bir güce
sahiptir. Ancak bu önemli gücün doğru kullanılması, toplumsal sorumluluk çerçevesinde
yayıncılık anlayışına sahip olunması da bir diğer önemli konudur.
Medyanın yasalar ile sınırlanması, çeşitli yasaklamalar ya da sansürcü anlayış ile
düzenlenmek istenmesi arzu edilen bir durum değildir.
Doğru olan medyanın, kendi içinden çıkan meslek örgütleri (özdenetim kuruluşları)
vasıtasıyla denetlenmesi, yapılan yanlışların bu mekanizma sayesinde düzeltilmesidir. Böylesi
medyanın yapısına, anlayışına daha uygundur.
Bu bölümde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Basın Konseyi’ni ele alacağız. Her iki
meslek örgütünün de temel amacı, medyanın özgürce yayın yapması, toplumsal sorumluluk
anlayışıyla davranmasıdır. Tabii aynı zamanda etik ilkelere sadık kalınmasıdır.
11.1 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Cemiyet ülkemizin en eski, köklü kuruluşlarından birisidir. Medyanın etik ilkelere
uygun yayın yapması konusunda çeşitli çabaları mevcuttur. Bunlar arasında en önemlisi
“Gazetecilerin Hak ve Sorumluluk Bildirgesi” yer almaktadır.
Bildirge şu şekildedir:
Gazetecilerin Temel Görevleri ve İlkeleri:
1. Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından sonuçları ne olursa
olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorundadır.
2. Gazeteci; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına
olursa olsun savunur.
3. Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel
değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil, din,
sınıf ve felsefî inanç ayrımcılığı yapmadan, tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır.
İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır.
Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını (veya
inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu yapamaz. Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösteren,
özendiren, kışkırtan yayın yapamaz.
4. Gazeteci; kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayımlamaz. Kaynak açık
olmadığında, yayımlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarıları yapmak
zorundadır.
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5. Gazeteci; temel bilgileri yok edemez, görmemezlikten gelemez ve metinler ile
belgeleri değiştiremez, tahrif edemez. Yanlış, yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi
kullanmaktan uzak durur.
6. Gazeteci; bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek için yanıltıcı
yöntemler kullanamaz.
7. Gazeteci; kamuya mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme
hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiçbir amaç için, izin verilmedikçe özel yaşamın
gizliliği ilkesini ihlâl edemez.
8. Gazeteci; yayımlanmış her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür.
Gazeteci; istismar edilmemesi, kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir boyutlar ile
biçimde yapılması kaydıyla, cevap hakkına saygılı olmalıdır.
9. Gazeteci; kendisine güvenilerek verilmiş bilgilerin belgelerin kaynaklarını, kendileri
izin vermediği sürece, meslekî gizlilik ilkesi uyarınca hiçbir şekilde açıklamaz.
10. Gazeteci; çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülâsyon, söylenti,
dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan uzak durur.
11. Gazeteci; bir bilginin, haberin yayımı ya da yayımlanmaması karşılığı hiçbir
maddî veya manevî avantajın peşinde olamaz. Gazeteci, devlet başkanından milletvekiline,
işadamından bürokratına kadar, haber kaynağı olarak da kabul edilen kişi ve kurumlarla
iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek yürütür.
12. Gazeteci; mesleğini reklâmcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla
karıştıramaz. İlân-reklâm kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye alamaz, maddî çıkar
sağlayamaz.
13. Gazeteci, hangi konuda olursa olsun, elde ettiği bilgileri geniş biçimde yayın
konusu yapmadan kendi yararına kullanamaz. Mesleğini, ne şekilde olursa olsun, (yasaların
ve yönetmeliklerin kendisine tanıdığı kakların dışında) imtiyazlar kazanmak amacıyla
kullanamaz.
14. Gazeteci; her ne amaçla olursa olsun, tehdit ve şantaj gibi yollara başvurmaz.
Gazeteci bu şekildeki baskılara da karşı koyar.
15. Gazeteci; her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın-yayın organındaki
yöneticileri dışında, kimseden işiyle ilgili bir talimat alamaz.
16. Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes, meslek ilkelerine en yüksek seviyede
uymayı taahhüt eder. Ülkesindeki yasalara saygılı olmakla birlikte, hükûmet ve benzeri
kurumların müdahalelerine kapalıdır. Meslekî olarak yalnızca meslektaşlarının ve
kamuoyunun değerlendirmeleri ile bağımsız yargı organlarının kararlarını dikkate alır.
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17. Gazeteci; devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve uluslararası politika
konularında önyargılara değil, halkın haber alma hakkına dayanır. Onu, mesleğin temel
ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir.
Gazetecinin Doğru Davranış Kuralları
Haber-yorum:
Haber ile yorum ve görüş ayırımı açık yapılmalı, okurun ve izleyicinin neyin haber,
neyin yorum olduğunu kolayca seçebilmesi sağlanmalıdır.
Fotoğraf-Görüntü:
Fotoğraf ve görüntünün güncel olup olmadığı açık biçimde belirtilmeli, canlandırma
görüntülerde de bu, izleyicinin fark edebileceği biçimde ifade edilmelidir.
Haber-İlân-Reklâm:
Haber ve yorum metinleri veya görüntüleri ile ilân-reklâm amaçlı metinlerin ayrımı
hiçbir karışıklığa yer bırakmayacak ölçüde yapılmalıdır.
Yargı:
Hazırlık soruşturması sırasında, soruşturmayı zaafa uğratıcı, yönlendirici biçimde
haber ve yorumdan kaçınılmalıdır. Yargılama sürecinde de haberler her türlü önyargıdan uzak
ve kesinlikle doğruluğundan emin olunarak sunulmalıdır. Gazeteci yargı sürecinde taraf
olmamalıdır.
Yargı kararı kesinleşmedikçe, bir sanık suçlu ilân edilmemelidir. Haberlerde ve
yorumlarda suçluymuş gibi değerlendirmeler yapılmamalıdır.
Çocuk:
Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldırılarda, sanık, tanık ya da mağdur (maktul)
olsun, 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayımlanmamalıdır.
Çocuğun kişiliğini ve davranışlarını etkileyebilecek durumlarda, gazeteci, bir aile
büyüğünün veya çocuktan sorumlu bir başkasının izni olmaksızın çocukla röportaj yapmamalı
veya görüntüsünü almaya çalışmamalıdır.
Cinsel Saldırılar:
Cinsel saldırı mağdurlarının fotoğrafları, görüntüleri ve kimlikleri, açık kamu yararı
olmadıkça yayımlanmamalıdır.
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Kimlik veya özel durum:
Açık kamu yararı olmadıkça ve olayla doğrudan ilgisi, bağlantısı bulunmadıkça, bir
insanın davranışı veya işlediği suç, onun ırkına, milliyetine, dinine, cinsiyetine, cinsel
eğilimine, hastalığa veya fiziksel, zihinsel özürlü olup olmamasına dayandırılmamalıdır.
Kişinin bu özel durumu, alay, hakaret, önyargı konusu yapılmamalıdır.
Sağlık:
Sağlık konusundan sansasyondan kaçınılmalı, insanlara umutsuzluk veya sahte umut
verecek yayım yapılmamalıdır. Tıbbî aladaki araştırmalar kesinleşmiş sonuçlar gibi
yayımlanmamalıdır. İlâç tavsiyesinde mutlaka uzmana danışılmalıdır.
Hediye:
Yayın öncesi kararlarla ve yayınlarla ilgili önyargı, kuşku yaratacak her cinsten kişisel
hediye ve maddî menfaat reddedilmelidir.
Özeleştiri
Gazeteci ile basın-yayın organları, tekzip ve cevap hakkı gibi zorunlulukların dışında
da yanlışları düzeltmeli ve özeleştiri yapmalıdırlar.
Taraf olma:
Gazeteci ve yayın organı, taraf oldukları bir olaydaki konumlarını kamuoyuna açıkça
belirtmelidir.
Yayın organı yahut yorumcu, siyasî, ekonomik ve toplumsal tercihlerinin
doğrultusunda yayın yapabilir. Bu durumda bu tavır açıkça ortaya konulmalı, ayrıca yorum ile
haber-olay ayırımı kesin biçimde yapılmalıdır.
Özel hayat:
Asıl olan kamu yararıdır. Özel hayatın gizliliğinin geçersiz sayılabileceği durumlar
şöyle sıralanabilir:
Büyük bir suç yahut yolsuzluk üstüne araştırma ve yayın,
Toplumu kötü etkileyici bir tutumla ilgili araştırma ve yayın,
Toplumun güvenliğinin veya sağlığının korunması,
İlgili kişinin sözleri yahut eylemleri sonucu halkın yanılmasının, yanıltılmasının veya
yanlış yapmasının engellenmesi.
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Bu durumlarda dahi, özel hayatın kamuya açılan kesiti mutlaka konuyla doğrudan
ilgili olmalı veya ilgili kişinin özel hayatının onun kamusal faaliyetini de etkileyip
etkilemediği gözetilmelidir.
Bilgi-belge:
Doğrudan kamu yararı olmadıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf, ses yahut
görüntü alınmamalıdır.
Kamu yararı söz konusu olduğunda dahi, yukarıdakilerin başka hiçbir şekilde elde
edilmeyeceğine kesin kanaat getirilmiş olması gerekir.
Haber için para:
Gazeteci belge veya görüntü sağlamak amacıyla, bir suçla ilgili sanık, tanık veya
onların yakınlarına para tekzip etmemeli ve vermemelidir.
Sarsıcı durumlarda:
Üzüntü, sıkıntı, tehlike, yıkım, felâket ya da şok halindeki insanlar söz konusu
olduğunda, gazetecinin olaya yaklaşımı ve araştırması insanî olmalı, gizliliklere uyularak
duygu sömürüsünden kaçınılmalıdır.
Suçlu yakınları:
Gazeteci, sanıkların ve suçluların akrabalarını, yakınların, olayla ilgileri olmadıkça
veya olayın doğru anlaşılması için gereği bulunmadıkça teşhir etmemelidir.
İntihar olayları:
İntihar olayları hakkında haber çerçevesini aşan ve okuyucu veya izleyiciyi etki
altında bırakacak nitelikte ve genişlikte yayın yapılmamalıdır. Olayı gösteren fotoğraf, resim
veya film yayımlanmamalıdır.
Ambargo-Önceden görme-Off the record:
Gazeteci, kendi çabasıyla elde etmedikçe, bir kaynağın verdiği bilgi veya belgenin
yayımlama tarihi konusundaki isteğe uymalıdır. Gazeteci, röportaj, haber, yorum veya
görüntü, yayım şekli, şekil ne olursa olsun, hazırlığını yayın organındaki sorumlular dışında,
kaynağını da dâhil kimseye denetlettirmekle yükümlü değildir.
Gazeteci açıklanmaması kaydıyla (off the record) verilen bilgiyi ve sarfedilen sözleri
yayımlamamalıdır.
Rekabet:
Gazeteci, başta ajans haberleri olmak üzere, bir meslektaşının ve herhangi bir yayının
sunduğu bilgileri kullandığında mutlaka kaynağı belirtmelidir.
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Gazeteci olmayanlar:
Bir yayın organında, süreli veya zaman zaman, gazetecilik kapsamına giren alanlarda
faaliyet gösterenlerin asıl sıfatları, aslî işleri uygun şekilde belirtilmeli, kamuoyu onların
temel konumu hakkında bilgilendirilmelidir.
Özdeşleşme:
Gazeteci, uzmanlık alanı ne olursa olsun, öncelikle gazetecidir. Polis muhabiri, polis
veya sözcüsü, spor muhabiri kulüp yöneticisi veya sözcüsü, herhangi bir partiden sorumlu
muhabir onun üyesi veya sözcüsü gibi davranmamalı ve bu yönde yayım yapmamalıdır.
11.2 Basın Konseyi
1988 yılında kurulan Basın Konseyi, Gazeteciler Cemiyeti’nin rakibi değil,
yardımcısıdır. Her iki kurum da kitle iletişim araçlarının özgürlüğü ve etik ilkelere hassasiyet
göstermesi için çaba harcamaktadır.
Basın Konseyi Basın Meslek İlkeleri
Basın Konseyi’nin hazırladığı basın meslek ilkelerine, üye olan basın kuruluşları
uymak zorundadır. Bu ilkeler basının özgürlüğünü geliştirmeyi, yapısını güçlendirmeyi
amaçlamaktadır.
Basın meslek ilkeleri şu şekildedir:
“Kanun koyucunun veya öteki kurum ve kişilerin, İletişim Özgürlüğünü
kısıtlamalarına, her zaman ve her yerde karşı çıkacağımıza kendi özgür irademizle söz
vererek;
İletişim Özgürlüğünü, Halkın Gerçekleri Öğrenme Hakkı’nın bir aracı sayarak;
Gazetecilikte temel işlevin, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan kamuoyuna
yansıtmak olduğunu göz önünde tutarak;
Basın Konseyi’nin kendi çalışmaları üzerinde hiçbir dış müdahaleye izin vermeme
kararlılığını vurgulayarak;
Yukarıdaki bölümü de içeren Basın Meslek İlkeleri’ne uymayı, sözünü ettiğimiz temel
inançlarımızın bir gereği saydığımızı, kamuoyu önünde açıklarız.
1.
Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi
ve dinî inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
2.
Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlâk anlayışını, din
duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz.
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3.
edilemez.

Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlâka aykırı özel amaç ve çıkarlara âlet

4.
Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan
veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
5.
Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın
konusu olamaz.
6.
Soruşturulması
gazetecilik
olanakları
içinde
soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.

bulunan

haberler,

7.
Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddî bir biçimde
gerektirmedikçe yayınlanamaz.
8.
Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel
çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi
kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen
gösterilir.
9.

Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilân edilemez.

10.
Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler
bulunmadıkça kimseye atfedilemez.
11.
Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal
ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
12.
Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve
tutumlarla yapmaktan sakınır.
13.
kaçınılır.

Şiddet ve zorbalığı özendirici, insanî değerleri incitici yayın yapmaktan

14.
İlân ve reklâm niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer
bırakmayacak şekilde belirtilir.
15.
16.
duyarlar.”

Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.
Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı

Meslek Örgütlerine Düşen Görev
Görüldüğü gibi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi’nin meslek ilkeleri
kapsamlı, evrensel değrelerle uyumlu ve özgürlüğü/etik değerleri koruma amacı taşıyan
ilkelerdir. Peki bu ilkeler yıllardır yürürlükte olduğu halde, neden acaba medya hala özgürlük
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sorunu yaşamakta, etik ilkelere uymadığı için güven kaybetmekte, inandırıcılıktan
uzaklaşmaktadır.
Medya çalışanları, sahipleri, denetleyici kuruluşlar ve kamuoyu bu can alıcı soru
üzerine düşünmeli, tartışmalı ve medyanın karşı karşıya olduğu “güven, inandırıcılık ve etik”
sorununa çözüm bulmalıdır.
Bu konuda herkese düşen önemli görev ve sorumluluklar vardır. Yapılan yanlışlar
ortaya konulmalı, gerçekci çözüm önerileri getirilmeli ve sorunlar çözülmelidir.
Özgür ve güçlü bir medya, demokratik toplumların vazgeçilmezidir. Medyanın
zayıflaması, etkisizleşmesi, önemini ve inandırıcılığını kaybetmesi kabul edilemez. Böyle bir
durumdan hem ülke hem de toplum zarar görür.
Kitle iletişim araçlarının içinden çıkan meslek örgütleri bu konuda öncülük yapmalı,
medyanın gerçek fonksiyonlarını icra edebilmesinin önündeki engelleri kardırmak için
harekete geçmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde basın sektörünün kendi meslek örgütlerinin olduğunu ve bu örgütlerin
kabul ettiği etik ilkelerin gazetecilik mesleğini daha güvenilir kılmayı amaçladığını öğrendik.
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Uygulama Soruları
1.Gazeteciler Cemiyeti’nin ilkelerine göre, gazeteciler için doğru davranış kuralları
nelerdir?
2. Basın Konseyi meslek ilkeleri neleri kapsamaktadır?
3.Etik ilkelerin basın sektöründe kökleşmesi için meslek örgütlerine hangi önemli
görevler düşmektedir?
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Bölüm Soruları

1.
2.
3.
4.
5.

Gazetecilerin hak ve sorumluluk bildirgesinin felsefesi nedir?
Bu bildirgede gazetecilerin temel görevleri nasıl tarif edilmiştir?
“Gazeteci kaynağını bilmediği bir haberi yayınlamaz” ilkesini yorumlayınız.
“Gazeteci yalanlanmış bir haberi en kısa sürede düzeltmelidir” ilkesini tartışınız.
“Gazeteci bir haberin yayınlanması karşılığında maddi menfaat beklemez”
ilkesinden ne anlamalıyız.
6. Gazetelerde haber ile yorumun ayrı olmasını etik değerler açısından açıklayınız.
7. Gazetelerin yargıyı etkileyecek şekilde yayın yapmasının yanlışlığını demokratik
toplumun gereklilikleri açısından yorumlayınız.
8. Gazetecilerin kamu yararına yayın yapmaları ne anlama gelmektedir?
9. Basın Konseyi’nin meslek ilkelerinden 5 tanesini sayınız.
10. Etik ilkelerin gazetecilik mesleğinde yerleşmesi ve gelişmesi için meslek
örgütlerine ne gibi görevler düşmektedir?
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12.MEDYA-SİYASET İLİŞKİSİ VE ETİK DEĞERLENDİRMELER

210

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1 Medya-Siyasetçi İlişkilerinde Yaşanan Sorunlar
12. 2. Seçim Dönemlerinde Yapılan Kamuoyu Araştırmaları Ve Medyanın Etkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Medya-Siyasetçi ilişkilerinde hangi sorunlar yaşanmaktadır?

2.
Seçim dönemlerinde yapılan kamuoyu araştırmalarının yayını ile ilgili
sorunlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Medya-Siyaset
kurumu ilişkileri

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Siyaset ile medya
Konunun
ayrıntılı
arasındaki temel sorunlar ve olarak okunması ve derse
çözüm yollarının öğrenilmesi katılım ile
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Anahtar Kavramlar

Medya-Siyaset ilişkisi
Kamuoyu araştırmaları
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12. MEDYA-SİYASET İLİŞKİSİ VE ETİK DEĞERLENDİRMELER
Medya doğası gereği toplumun tüm kesimleriyle temas kurmak zorundadır. Gazeteci
ya da televizyoncu siyasetçi ile de temas kurabilir, haber kaynağı olarak ondan yararlanabilir,
siyasi karar alıcıların mesajlarını topluma aktarabilir. Ancak bu ilişkinin etik çerçevede
gerçekleşmesi zorunludur. Etik ilkeler hiçe sayıldığında medya ile siyaset kurumu arasındaki
ilişki bir nevi çıkar ilişkisine dönüşebilmekte, böyle olunca da hem medya hem de siyaset
kurumu güven erozyonuna uğramaktadır.
12.1 Medya-Siyasetçi İlişkilerinde Yaşanan Sorunlar
Demokratik toplumlarda medya “dördüncü güç” olarak kabul edilmektedir. Yasama,
yürütme ve yargı erkinden sonra kamuoyu adına denetim görevini yüklenen medyanın bu
görevini yerine getirirken özgür, bağımsız, şeffaf ve kamu yararını herşeyin üstünde tutan bir
yapıda olması beklenmektedir. Ama uygulamaya bakıldığında, durumun hiç de böyle
olmadığı görülmektedir. Özellikle siyasal iktidar ile medya arasındaki ilişkilerde, pekçok
ülkede önemli sorunlar yaşanmakta, medya kamuoyu adına denetim yapma görevini tam
olarak yerine getirememektedir. Siyasetçiler ile medyanın ilişkisi karşılıklı bir iletişime
dayanmaktadır. Siyasiler mesajlarını medya aracılığıyla topluma iletirlerken, toplum da dilek
ve istekleri medya aracılığıyla politikacılara iletmektedirler. Medyanın “kontrol gücü” özelliği
burada ön plana çıkmaktadır (Sağnak, 1996:123)
Medya hem siyasilerin topluma verdikleri mesajlar üzerinde, hem de halkın siyasilere
gönderdikleri mesajlarda denetim ve kontrol gücünü elinde tutmaktadır.
Medya, bu özelliği nedeniyle siyasetçiler tarafından devamlı olarak “kontrol altına
alınmaya” çaba harcanmakta, medyanın “kontrol gücü” denetim altında tutulmak
istenmektedir.
Demokrasi kültürünün kurumsallaştığı yerlerde siyasetçiler ile medya arasındaki
ilişkinin çerçevesi hukuki düzenlemelerle çizilmiştir. Hatta bazı konularda hukuksal bir
düzenleme olmasa bile sorumluluk anlayışı çerçevesinde hareket edilerek ilişkiler karşılıklı
anlayış ve saygı çerçevesinde yürütülmektedir. Ancak demokrasiyi bir kültür olarak
içselleştirememiş ülkelerde, buna Türkiye de dahildir, siyasetçiler ile medya arasındaki
ilişkide karşılıklı çıkarlar ön plana geçmiş ve kamu yararı ikinci plana itilmiştir.
Siyasetçiler, iktidar erkine sahip olduklarında medyayı kendi iktidarının çıkarları için
kullanmaya başlamış, medyanın özgür ve bağımsız kimliğini yok ederek kredi ve teşvik
uygulamalarıyla “bağımlı bir medya yapısı” ortaya çıkarmışlardır. Medya, ekonomik olarak
bağımlı hale geldiği için de gerçek kimliğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.
Ekonomik olarak bağımlı hale gelen medya, halkın gündeminden kopmakta, asıl
görevi olan denetim görevini yapamaz hale gelmektedir. Çeşitli yayın organlarında kendi
sorunlarıyla ilgili yayınlar göremeyen halk da bir süre sonra bu yayınların güvenilirliğini
sorgulamakta, gerçeklerin üstünün örtüldüğü endişesi taşımaktadır. Yayın organları maddi
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olarak siyaset kurumuna bağımlı hale gelince tarafsız olma özelliklerini de yitirmektedir. Bu
tür yayınların inandırıcılığı ve itibarı da tartışmalı hale gelmektedir.
Ayrıca medya sahipliğinden kaynaklanan etik normlara uygun olmayan davranışlar da
sıklıkla gözlenmektedir. Kimi medya patronlarının medyadışı ekonomik girişimlerinin olması,
devlet kurumları ile ticari iş yapması da doğru bulunmamaktadır. Doğru olan medya
sahibinin, sadece medya alanında faaliyet yürütmesi, başka diğer alanlardan çekilmesidir. Bu
yapılmaz ise medya patronu kendi çıkarını kimi zaman halkın çıkarının önüne koyabilmekte,
bu da medya araçlarını kişisel çıkarlara hizmet eder duruma getirmektedir.
12.2 Seçim Dönemlerinde Yapılan Kamuoyu Araştırmaları Ve Medyanın Etkisi
Tartışılan bir diğer konu da özellikle seçim dönemlerinde yapılan ve medyada
yayınlanan kamuoyu araştırmalarıdır.
Demokratik yönetimlerde siyasal iktidarlar, kamuoyunun genel eğilimlerine, istek ve
taleplerine uygun hareket etmek durumundadırlar. Kamuoyu araştırmaları, halkın nabzını
tutmak, önemli konularda ne düşündüklerini öğrenmek için yapılan çok önemli faaliyetlerdir.
Seçim dönemlerinde yapılan kamuoyu araştırmaları ise seçmenlerin eğilimlerini,
kanaat ve tutumlarını belirleme amacını taşımaktadır. Seçmenlerin ne düşündüğünü önceden
öğrenen siyasi partiler, politika ve stratejilerinde buna göre bir değişiklik yapma imkanı
bulabilmektedirler.
Siyasal partiler ve adaylar, seçim kampanyalarında uygulayacakları çeşitli strateji ve
taktiklere temel olabilecek verileri de büyük ölçüde kamuoyu araştırmalarından elde etmekte,
böylece seçmenleri etkileyebilecek mesajları iletebilmektedir.
Seçmenlerin hangi siyasal tutumlara sahip olduğunun, gündemdeki çeşitli konular
hakkındaki tavırlarının, mesajlara açıklık veya kapalılık derecelerinin, liderler ve adaylara
bakış açılarının, hangi kitle iletişim araçlarına yoğunlukla maruz kaldıklarının ölçülmesi,
kamuoyu araştırmaları aracılığıyla yapılmaktadır. Kamuoyu araştırmaları ayrıca, bireylerin
tutum ve kanaatlerini, çeşitli siyasal konulardaki görüşlerini parti ve liderlere aktarması
nedeniyle seçmenler açısından da önemli bir işlev üstlenmektedir. Kamuoyu araştırmaları,
siyasetçilerle seçmenlerin fikirlerini uzlaştırmaya aracılık etmektedir (Kalender, 2000:105).
Partiler, liderler, adaylar ve özellikle medya kamuoyu araştırmalarının seçmen
tutumları üzerinde önemli etkileri olduğuna inanmaktadır.Bu nedenle de her seçimde, hem
siyasi parti ve adayları hem de medya kuruluşları kamuoyu araştırmaları yaptırtmakta,
seçmenin nabzını tutmaya çalışmaktadır (Bektaş, 1996:237).
Kamuoyu araştırmalarının sonuçlarının yayınlanması, seçmenlerin tutumları üzerinde
doğrudan pek çok etkide bulunmaktadır.Bu etkilerden başlıcaları şöyle sıralanmaktadır:
“Gözde olana yönelme etkisi, zayıfa destek etkisi, kamçılanma etkisi, oyu geride görünen
parti seçmeninin sandığa gitme oranını artırma etkisi, küçük partinin varlığını farketme ve oy
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verme etkisi, barajı geçme tehlikesi olan partiyi destekleme veya desteklememe etkisi”
(Özerkan, 1997:33).
Kamuoyu araştırma sonuçlarının seçmenler üzerindeki etkileri arasında “gözde olana
yönelme” ve “zayıf olana destek” etkileri ön plana çıkmaktadır. Gözde olana yönelme etkisi,
bir seçim yarışında önde görünen parti ya da adayın seçmenler tarafından desteklenme
eğilimini ifade etmektedir. Zayıf olana destek ise, seçimlerde bir parti veya adayın önde
gittiğini gösteren bir kamuoyu araştırmasının kararsız seçmenleri, bu aday veya partiye
muhalif olanların etrafında toplanmaya doğru itmesini ifade etmektedir (Mutlu,1994:79).
Bektaş, günümüzde ancak adayların belirlenmesi, siyasal kampanyanın hazırlanması ve seçim
harcamaları için gerekli kaynakların sağlanması aşamalarında kamuoyu araştırma
sonuçlarının etkilerinden söz edilebileceğini ifade etmektedir (Bektaş, 1996:240).
Yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçları, kitle iletişim araçları vasıtasıyla
kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu açıdan medya, çok önemli bir işlev taşımakta, kitlelerin
doğru bilgi almasını sağlayan bir kaynak görevi görmektedir.
Kamuoyu araştırmaları ancak medya tarafından yayınlandığında kitlelere
ulaşabilmekte, önemli hale gelmekte ve sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
Bu nedenle “Kamuoyu araştırmaları/Medya ve Kamu” ilişkisi “kanaat üçgeni” olarak
da tanımlanmaktadır. Burada medyanın ne kadar etik davrandığı konusu yeniden gündeme
gelmektedir. Çünkü bilimsel niteliği olmayan kamuoyu araştırmalarının seçmenleri
yönlendirmek amacıyla geçmişte kimi yayın organlarında yayınlandığı bilinmektedir. Bu tür
bir eylemin geçmişte hiçbir yaptırımının olmaması da bu konudaki yanlış tutumların
sürdürülmesine katkıda bulunmuştur. Yapılan düzenlemeyle medyada yer alacak kamuoyu
araştırmalarının kimliklerinin açıklanması zorunlu tutulsa da yine de etik dışı davranışların,
belirli partilerin lehine yayın yapmanın önüne geçilmesi mümkün olamamaktadır.
Medyada yayınlanan kamuoyu araştırmalarının kişisel çıkarlara hizmet etmesini
önleyebilecek tek merci, yayın organlarının yöneticileridir. Onların bu konuda gösterecekleri
hassasiyet ve her siyasi partiye eşit davranma ilkesine bağlılıkları etik dışı davranışların önüne
geçilmesine yardımcı olacaktır.
Medya, kamuoyu araştırmalarını yayınlarken, kitleleri bilgilendirme görevinin yanı
sıra kendi ticari çıkarını da ön planda tutarak araştırma sonuçlarına haber gözüyle
bakmaktadır. Çünkü kamuoyu araştırma sonuçları okuyucu ve izleyicilerin oldukça fazla
ilgisini çekmekte, satış ve reytingleri artırmaktadır. Hatta medya araştırma sonuçlarını
açıklarken bazen öylesine ölçüyü kaçırmaktadır ki, sonuçları ticari başarı elde edebilecek
şekilde sunabilmektedir (Bektaş, 1996:231).
Medyanın araştırma sonuçlarını yayınlarken doğrudan taraf tuttuğu da çoğu kez iddia
edilmektedir. Özellikle kamuoyu araştırmasını medya organlarının finanse ettiği durumlarda
bu iddia daha fazla geçerlilik kazanmaktadır. Çünkü parasını kendisinin verdiği araştırmayı
medya organı, istediği biçimde yayınlayabilmektedir.
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Medya organlarının kâr amacı güden birer ticari işletme oldukları da göz önüne
alındığında, bu gerçek daha iyi anlaşılacaktır. Özellikle siyaset kurumu/medya ilişkilerinin
rahatsız edici boyutlarda olduğu ülkelerde, yayın organları kendi yaptırdıkları kamuoyu
araştırmalarını iktidar partilerinin lehine olacak şekilde yayınlayabilmektedirler.
Medya organlarının yayın politikaları da araştırma sonuçlarını etkileyen bir unsur
olmaktadır. Bazı medya kuruluşları, kendi yayın politikasına uymayan araştırma sonuçlarını
ya hiç yayınlamamakta ya da kamuoyunu yanlış yönlendirecek şekilde yayınlayabilmektedir.
Bu elbette ne medya ahlakıyla, ne de demokratik değerlerle bağdaşmaktadır. Ayrıca medyanın
kamuoyu araştırma sonuçlarını doğru yorumlayamaması da araştırma sonuçlarının kitlelere
yanlış veya eksik yansımasına neden olmaktadır. Araştırma sonuçlarını değerlendirmek ayrı
bir uzmanlık alanı olduğu halde medyada bu görevi, bu konuda yeterli bilgi ve tecrübesi
olmayan gazeteciler yapmaktadır (Bektaş, 1996:234).
Hem kendisinin yaptırdığı hem de başka kuruluşlar tarafından yapılan araştırmaların
yayınlanması konusunda medyaya önemli eleştiriler yöneltilmektedir. Bu eleştirileri üç grupta
toplamak mümkündür: (Bektaş, 1996:232)
- Medyada yayınlanan kamuoyu araştırmaları çoğunlukla kamunun yalnızca yüzeyde
görünen cephesini göstermektedir. Özellikle seçim dönemlerinde medya, “at yarışı
gazeteciliği” yapmakta, önemli siyasal konular ve olaylar geri planda kalırken, medyanın
istediği belirli adaylar ön plana çıkmaktadır. Medya olayların ayrıntısına girmediği gibi çoğu
araştırma sonucunu da yanlış yorumlamakta, bulgular pek çok teknik hata içermektedir.
- Medyanın yapısal bazı sorunları da kamuoyu araştırma sonuçlarının istenilen şekilde
yayınlanmasını engelleyebilmektedir. Günlük rutin medya işleyişi, zaman baskısı, hız,
yetişmiş eleman azlığı gibi unsurlar, araştırma sonuçları üzerinde derinlemesine düşünme,
analiz etme imkanını kısıtlamaktadır. Ayrıca medyanın kendi yaptırdığı araştırmalara ayırdığı
kısıtlı maddi imkanlar da, araştırmadan sağlıklı sonuçların çıkmasının önünde engel teşkil
etmektedir.
- Medya organlarının kamuoyu araştırmalarını kendilerinin yapması ya da yaptırması
ortaya şöyle de bir sonuç çıkarmaktadır: Bu medya organları, kendileri dışındaki kamuoyu
araştırmalarının yayınlanmasına soğuk bakmakta, araştırmanın kamuya duyurulmasında
sınırlamalar getirebilmektedirler. Medya organları, kendileri dışında yapılan araştırma
sonuçlarının kendi yaptıkları araştırma sonuçlarıyla çeliştiği durumlarda ise elbette kendi
sonuçlarını tercih etmekte, diğer araştırma sonuçlarından ise genellikle hiç söz etmemeyi
yeğlemektedirler. Bu durum ise kamuoyunun tek yanlı bilgilendirilmesine yol açmakta,
kamuoyunun haber alma hakkı engellenmektedir. Bu nedenle medyanın kendi kontrolünde
yaptırdığı kamuoyu araştırmalarına temkinli yaklaşılmalı ve yönlendirme ihtimali göz ardı
edilmemelidir.
Ülkemizde de medyanın yayınladığı kimi kamuoyu araştırmalarına karşı bir önyargı
mevcuttur. Geçmişte yaşanan kimi olaylar bu önyargıyı haklı çıkartacak niteliktedir. Özellikle
seçim dönemlerinde bazı medya organlarında yayınlanan yönlendirme kokan araştırma
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sonuçlarının, gerçek seçim sonuçlarıyla taban tabana zıt olması, kamuoyunda medyaya
duyulan güvenin de zedelenmesine yol açmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde medya ile siyaset kurumu arasındaki zorlu ilişkileri ve sorun alanlarını
öğrendik. Ayrıca seçim dönemlerinde yapılan ve medyada yayınlanan kamuoyu
araştırmalarıyla ilgili kimi problemleri de inceledik.
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Uygulama Soruları
1.Seçim dönemlerinde yapılan kamuoyu araştırmalarında medyanın olumsuz etkileri
nelerdir?
2.Medya ile siyaset kurumu arasındaki ilişkinin demokratik toplumların gereği gibi
işlemesi için neler yapılmalıdır?
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Bölüm Soruları

1.Medya siyaset ilişkilerinde etik anlamda ne gibi sorunlar yaşanabilir, anlatınız.
2.Medyanın kamuoyunu yönlendirme gücüne sahip olması, siyaset kurumunun etik
dışı davranışlara yönelmesinde nasıl bir rol oynamaktadır?
3.Ekonomik olarak siyasal erke bağlı hale gelen medya neden sorunludur? Tartışınız.
4.Medya sahipliğinden kaynaklanan etik ilkelere uymayan davranışlar neler olabilir,
tartışınız.
5.Seçim dönemlerinde yapılan kamuoyu araştırmalarında ne gibi etik ihlalleri olabilir?
6.Medyanın kamuoyu araştırma sonucu yayınlaması doğru mudur?
7.Medyanın seçim dönemlerinde belirli bir siyasi partiyi açıktan desteklemesi doğru
mudur?
8.Medyanın her siyasi partiye eşit mesafede durması fikri, gerçekçi midir?
9. Bir medya kuruluşunun sürekli zarar etmesiyle etik dışı davranışlara meyletmesi
arasında sizce nasıl bir ilişki kurulabilir?
10. Etik dışı davranışlar medyanın inandırıcılığına ne tür zararlar verir? Anlatınız.
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13.SİYASAL İLETİŞİM UYGULAMALARINDA ETİK SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1 Siyasal İletişim Ve Bazı Boyutları
13.2. Siyasal Seçim Kampanyalarında İletişim Ve İkna
13.3 Siyasal İletişim Uygulamalarındaki Sorun Alanları Ve Etik Dışı Tutumlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Siyasal iletişim kavramını açıklayınız?

2.

Seçim kampanyası neden yapılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Siyasal iletişim ve
Siyasal
iletişim
Konunun
ayrıntılı
Etik değerler
uygulamalarında
etik olarak okunması ve derse
değerlere dikkat edilmesinin katılım ile
güven
unsurunu
pekiştireceğinin anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
Siyasal iletişim
Etik ilkeler
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13. SİYASAL İLETİŞİM UYGULAMALARINDA ETİK SORUNU
Siyaset kavramıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde çeşitli bakış açıları ortaya
konulmaktadır. Bu bakış açılarından birine göre siyaset, toplumdaki farklı sosyal sınıflar,
çıkarlar ve taleplere sahip bireyler arasındaki paylaşım ve bölüşüm mücadelesidir. Siyasetin
temelini farklı çıkar ve düşünce odaklarının çekişmesinden doğan "çatışma" oluşturmaktadır.
Toplumdaki değerlerin ve kıt kaynakların paylaşılması çabası bu çatışmanın nedenini
oluştururken, paylaşımı kolaylaştırmanın yolu ise iktidara sahip olmaktan geçmektedir.
Siyaseti "değerlerin paylaşılmasına hizmet eden bir araç" olarak gören bakış açısına göre ise
siyaset, toplumda uzlaşmayı ve bütünlüğü sağlamaya yardımcı olmakta; kişisel çıkarlara karşı
genel yararı ve insanların ortak iyiliğini gerçekleştirme hedefi güderek herkesin yararına bir
toplum düzeninin kurulması için çaba harcamaktadır (Kapani, 1998:17-18). Bu iki bakış
açısının da günümüz siyaset dünyasında karşılığı bulunmaktadır. Siyaseti paylaşım aracı
olarak gören ve siyasal rant elde etmek için çaba harcayan siyasal partiler ve siyasetçiler
olduğu gibi, siyaseti toplumun ortak yararı için araç olarak görenler de bulunmaktadır.
Siyaseti, "kamuyu ilgilendiren sorunlarda kendi tercihlerini kabul ettirmek,
uygulatmak, başkalarının tercihlerinin gerçekleşmesini engellemek üzere çeşitli aktörlerin
yürüttükleri bir mücadele" olarak gören siyaset bilimci Van Dyke’in bu yaklaşımında
siyasetin "çatışma" boyutuna vurgu yapması dikkat çekicidir (Turan, 1977:7). Siyaset
biliminin bir diğer önemli ismi David Easton göre ise siyaset, "maddi ve manevi değerlerin
otoriteye göre dağıtılması sürecini" ifade etmektedir (Easton, 1965:7).
Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere siyaset, öncelikle kamusal bir olaydır. Siyaset,
insanların toplum içinde yaşamasına bağlı olarak belirmekte; çok sayıda insanın bir arada
yaşaması tek başına siyasetin varlığını açıklamaya yetmemektedir. Söz edilen, çok sayıda
insanın rast gele bir arada bulunması değil, bunların çeşitli bağlarla birbirine bağlanmış
olması, etkileşimde bulunması, diğer benzer birimler karşısında üyelerinin kendilerinin ayrı
bir kimliğe sahip olduklarını algılamalarıdır (Turan, 1977:7). İnsanların toplum içinde
yaşamalarıyla beliren ve kamusal bir olay olan siyasette insanların çeşitli bağlarla birbirlerine
bağlanmaları aynı zamanda etik olgusunu da ön plana çıkarmaktadır.
Siyaset, “insanların kendi tercihlerini kabul ettirmek, başkalarının tercihlerinin
gerçekleşmesini ise engellemek” olarak algılandığında etik dışı davranışlar daha sık
görülebilmekte, hoşgörü ve işbirliği yerini çatışmaya bırakabilmektedir. Çatışmanın toplumda
yaygınlaşması ise toplumsal barışa ve bir arada yaşama kültürüne zarar vermekte, onarılması
güç tahribatlara yol açabilmektedir. Ayrıca toplumda sürekli bir çatışma ortamının bulunması,
bir arada ortak hedefleri gerçekleştirme amacına zarar vereceği için küresel rekabetin son
derece hızlı geliştiği günümüzde geride kalma tehlikesini de beraberinde getirecektir.
Bu bölümde siyasi mesajların kitleye ulaşmasında aracı olan siyasal iletişim
uygulamalarına kavramsal olarak değinildikten sonra özellikle “meslek etiği” açısından
siyasal iletişim uygulamalarında yaşanan problemler ele alınacaktır.
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13.1 Siyasal İletişim Ve Bazı Boyutları
Siyaset bilimci Dan Nimmo, iletişimi “insanların davranışlarına temel teşkil eden,
dünyaya ilişkin imajlarını oluşturan anlamların meydana getirildiği ve bu imajların semboller
yardımıyla değiş tokuş edildiği sosyal bir eylem süreci” olarak tanımlamaktadır. Nimmo’ya
göre iletişim, insanın kendi amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli durumlara ilişkin anlamlar
ürettiği ve kendi bakış açısını yüklediği bir eylem biçimidir (Nimmo, 1978:4). İletişim,
insanlar ve gruplar arasında meydana gelmekte, sosyal bir çerçevede gerçekleşmektedir.
İletişimde amaç sadece “bilgi vermek” değildir, iletişim aynı zamanda “yönlendirmeyi,
iknayı ve duygulara hitap etmeyi” de kapsamaktadır. İletişimin siyasetle bağlantısı bu süreçte
ortaya çıkmaktadır. Toplumu yönetmeye talip siyasi partiler ve onların temsilcileri, iletişim
kanallarını kullanarak hedef kitlelerine mesajlarını verebilmektedir.
Demokratik sistemin aktörleri arasında siyasi kadrolar ve kitle iletişim araçları önemli
yer tutmaktadır. Kitle iletişim araçları, siyasi kadroların mesajlarını halka iletmede
kullandıkları bir araç olduğu gibi ayrıca siyasi sistemi denetleme işlevine de sahiptir. Siyasal
iktidarın yaptığı yanlış uygulamaları, halkın çıkarına olmayan icraatları ve yasalara aykırı
kararları eleştirmek, doğrusunun yapılması için çaba harcamak ve bu bilgileri kamuoyu ile
paylaşmak kitle iletişim araçlarının başlıca görevleri arasında yer almaktadır.
Kitle iletişim araçları aynı zamanda siyasal bilgi edinme ve siyasal ilgi düzeyini de
artırmaktadır. Özellikle seçim dönemlerinde bu daha da yoğunlaşmaktadır. Seçim
zamanlarında kitle iletişim araçlarının taşıdığı siyasal malzeme yükü çoğalmakta, kitlelere
verilen siyasal mesajların miktarı artmaktadır (Tokgöz, 1979:4). Kitle iletişim araçlarının
siyaset üzerinde kimi olumsuz etkileri de tartışma konusu olmaktadır. Örneğin, kitle iletişim
araştırmacısı Berelson, “kitle iletişim araçları kamusal sorunlar hakkında halkın dikkatini
çekerek ilgi uyanmasına yardımcı olurlar” derken; kitle iletişim araçlarının siyasal ilgi
uyandırırken aynı zamanda “duyumsamazlığa” da neden olabileceği uyarısını yapmaktadır.
Berelson’a göre, kitle iletişim araçlarının kolay izlenebilmesi, eğlendirici yönünün ön plana
çıkması, aynı zamanda siyasal ilginin azalmasına da neden olabilmektedir. Kitle iletişim
araçlarının ciddi olmayan içeriği, siyasal sorunlar bakımından dikkati başka yöne
yönlendirebilmektedir. Kitle iletişim araçları sundukları kapsamlı ve karmaşık siyasal
sorunlarla bireyleri kuşatmakta, onların kişisel sorunlarına dönmelerine zemin hazırlayarak,
kendi kabuklarına çekilmelerine neden olabilmektedir (Berelson, 1960:527).
Lazarsfeld ve Merton’un “kitle iletişim araçlarının uyuşturma etkisi” adını verdikleri
tezleri de Berelson’un görüşünü desteklemektedir. Lazarsfeld ve Merton, kitle iletişim
araçlarının “uyuşturma” etkisini şöyle açıklıyorlar: “Kitle iletişim araçları çok fazla siyasal
bilgi sunarak artık bıkkınlık verecek şekilde toplumda siyasal duyumsamazlığa neden
olmaktadır. Siyasete ilgi duymayan ve bıkkınlık gösteren bireyler de siyasete aktif olarak
katılmamaktadır. Böylece kitle iletişim araçları, siyasal katılımı azaltıcı yönde olumsuz bir rol
oynamaktadırlar” (Lazarsfeld, 1960:501).
Kitle iletişim araçlarının “siyasal katılmayı azaltıcı etkileri olabilir” görüşünü
paylaşmayan Lane, “duyumsamazlığa” yol açtığı yönündeki eleştirilere de katılmamaktadır.
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Lane’e göre, “duyumsamaz olanların siyasal bilgi edinme ihtiyacı yoktur. Zaten kitle iletişim
araçlarının yanına yaklaşsa, bunlarla karşılaşacaktır. Bu durumu iki şekilde gösterebilmek
mümkündür: Birincisi, kamusal nitelikli haberler eğlence malzemesinin karşısında
sıralanmışlardır. İkincisi ise, kitle iletişim araçları halkın istediğinden fazla kamusal nitelikli
bilgiler iletmektedir. Bu durum ilgi düzeyini yükselttiği gibi siyasal tartışmaları artırarak
siyasal bilgi edinme düzeyini de yükseltmektedir. Böylece kitle haberleşme araçlarının
yayınlarına daha açık ve daha ilgili olmak da beraberinde gündeme gelmektedir” (Lane,
1959:259). Lane, siyasal tartışma ve siyasal bilgi edinmeyi, siyasal katılmanın ilk adımı
olarak görmektedir. Kitle iletişim araçları elbette eğlenceye ve birtakım ciddiyetten uzak
bilgilere de yer vermektedirler ama bunların yanında başta güncel siyasal gelişmeler olmak
üzere, siyasal bilgi edinme kapsamında değerlendirilecek pek çok yayın da yapmaktadır.
Kitle iletişim araçlarının, belki dar kapsamda siyasete yönelik birtakım olumsuz
etkileri olsa da, siyasal bilgi edinme, siyasal tartışma malzemesi sağlama konularındaki etkisi
tartışılmazdır. Kitle iletişim araçlarının siyasal katılmayı uyardığı, katılımı artırdığı da
bilinmektedir. Bu noktada kitle iletişim araçlarının “sorumlu davranması” büyük önem
taşımaktadır. “Sorumlu davranmak” aynı zamanda etik normlara bağlı kalmak anlamı
taşımaktadır. Normların, kişilerin sahip oldukları dünya görüşleri, ideolojileri ve
inançlarından bağımsız olarak uygulanması beklenmektedir. Kitle iletişim araçları, kendi
yayın politikalarıyla örtüşmese bile, sorumlu yayıncılık anlayışı içinde etik normlara uymakla
yükümlüdürler. Kamusal bir görev yapan kitle iletişim araçlarının etik normlara uymayıp
sorumsuz hareket etmesi, kişisel çıkarları korumaya yönelik yayınlar yapması, toplumsal
menfaatleri göz ardı etmesi, geniş halk kitlelerinin yanlış bilgilenmelerine, dolayısıyla yanlış
kararlar vermelerine yol açabilecektir.
Özellikle günümüzde kitle iletişim araçlarında görev yapan bazı kişilerin siyasi partiler
ve temsilcileriyle gazetecilik mesleğinin gerektirdiği temas sınırlarını zorlayan bir ilişki
biçimi geliştirmeleri, etik normlara uymayan davranışların sıklıkla sergilenmesine zemin
hazırlayabilmektedir. Bu durumda kişisel çıkarlar, kamu yayıncılığının gerektirdiği tarafsızlık
ilkesinin önüne geçebilmekte, ideolojiler ve inançlar işin içine karıştığı için yanlış
yönlendirmeler gündeme gelebilmektedir.
İletişim, siyasetin ana damarını oluşturmaktadır. Siyaset, tıpkı iletişim gibi, tek başına
yapılabilen bir eylem değildir. Her ikisinde de birden fazla kişiye ihtiyaç vardır. Her iki
kavram da kitlelere seslenmektedir. Siyaset, amaçlarını gerçekleştirmek için iletişimi bir araç
olarak kullanmaktadır.
Siyaset Ve İletişim Etkileşiminden Siyasal İletişim Kavramına Yöneliş
Siyasal iletişim, genel oy hakkının kitlelere verilmesiyle başlamış, kitle iletişim
teknolojisinin gelişmesiyle de günümüzdeki anlamına ulaşmıştır. Dolayısıyla siyasal İletişim,
demokrasiyle yakından ilgili bir kavramdır (Topuz, 1991:7).
Siyasal iletişim ile ilgili pek çok tanım bulunsa da kavrama genel bir bakış açısı
getiren şu tanım oldukça açıklayıcıdır: “Bir siyasal görüş ya da organın, etkinlikte bulunduğu
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siyasal sistem içinde kamuoyu güvenini ve desteğini sağlamak, dolayısıyla iktidar olabilmek
için, zaman ve konjonktürün gereklerine göre reklam, propaganda ve halkla ilişkiler
tekniklerinden yararlanarak sürekli bir biçimde gerçekleştirdiği tek veya çift yönlü iletişim
çabasıdır” (Uslu, 1996:790). Mahmut Oktay da, siyasal iletişimin, “bir yönüyle siyasette
denetim ve şeffaflığı sağladığını, diğer yönüyle de siyasetçilerin seçmenleri demokratik ikna
metotlarıyla etkilemelerine yardımcı olan bir araç görevi gördüğünü” belirtmektedir (Oktay,
1993:77). Kentel’in siyasal iletişime yaklaşımı daha özlüdür: “Siyasal iletişim, siyasal
arenada birbirini anlama ve anlatma biçimidir” (Kentel, 1991:40).
Görüldüğü gibi siyasal iletişim kavramı farklı açılardan değerlendirilse de tanımların
ortak noktasını demokratik toplumun vazgeçilmez unsurları olan ikna, karşılıklı iletişim,
işbirliği ve uzlaşma oluşturmaktadır.
Siyasal iletişim üç temel fonksiyonu yerine getirmektedir. Siyasal iletişimin birinci
fonksiyonu, "ortaya çıkan siyasal problemlerin tanımlanmasına yardımcı olması", ikinci
fonksiyonu, "bu problemlerin siyasal tartışma ortamına girerek meşruiyet kazanmasını
sağlaması"dır. "Artık tartışma konusu olmaktan çıkmış, ortak bir görüş birliğine varılmış
konuları gündemden düşürmek" de siyasal iletişimin üçüncü fonksiyonu olarak kabul
edilmektedir. Siyasal iletişimin ilk fonksiyonu olan siyasal problemlerin tanımlanmasında
siyasetçiler ve medya temel rolleri üstlenirken, ikinci fonksiyonda kamuoyu araştırmaları,
üçüncü fonksiyonda ise yine medya ön plana çıkmaktadır (Wolton, 1990: 24).
Mesajların hedef kitleye tasarlandığı gibi ulaşması isteniyorsa, siyasal iletişimin
fonksiyonları iyi tanınmalı ve etkin kullanılmalıdır. Siyasal iletişimin yöntem ve teknikleri
doğru kullanıldığı zaman mesajlar toplumun tüm kesimleri tarafından istenilen şekilde
algılanabilir, mesajların etkinliği ve kalıcılığı sağlanabilir. Siyasal iletişimi, “farklı aktörler
tarafından dile getirilen ve medya tarafından aktarılan siyasal söylemlerin üretimi ve
değişimine ilişkin akla gelebilecek her şey” olarak niteleyen Wolton, “kamuoyu
araştırmalarını, kitle iletişim araçlarını, siyasal pazarlamayı ve siyasal reklamcılığı” siyasal
iletişimin öğeleri arasında saymaktadır (Wolton, 1990: 52). Wolton, politikacıları, gazetecileri
ve nabız yoklamaları aracılığıyla kamuoyunu, kamu önünde siyaset üzerine fikir belirtmeleri
meşru olan üç aktör olarak nitelemekte ve bu üç aktörün çelişkili söylemlerinin siyasal
arenada mübadele edildiğini belirtmektedir. Wolton, bu süreçte yaşanan çatışma ve
sürtüşmeleri de doğal karşılayarak siyasal iletişimin gereği olarak görmektedir (Wolton, 1990:
53).
Katılımcı demokrasilerde sadece sistemce meşru kabul edilen siyasal örgütler değil,
siyasal süreç içinde güçlerini kabul ettirmeye çalışarak siyasal bir meşruiyet kazanmaya
uğraşan tüm kişi ve kurumlar, siyasal iletişimin aktörleri olarak kabul edilmektedir. Bunların
arasında siyasal partiler, kamu yararına çalışan örgütler, sivil toplum kuruluşları, baskı ve
menfaat grupları, medya kuruluşları, merkezi ve yerel hükümetler ile vatandaşlar yer
almaktadır (Mcnair, 1995:5).
Siyasal iletişimin aktörlerine bakıldığında neredeyse toplumun tüm kesimlerinin bu
çemberin içinde yer aldığı görülmektedir. Yani siyasal iletişim küçük bir kitleye değil, çok
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büyük bir topluluğa seslenmektedir. Bu nedenle de yüklendiği sorumluluk çok ağırdır. Siyasal
iletişim uygulamalarında verilecek hatalı bir mesajın, yanlış bir yönlendirmenin faturası
tahmin edilenden daha büyük olacaktır. Bu nedenle siyasal iletişim sürecinde yer alan tüm
uygulamacıların bu sorumlulukla hareket etmeleri; dürüstlükten, şeffaflıktan, ahlaki kuralların
belirlediği ölçülerden ayrılmamaları beklenmektedir.
Siyasal Katılma Ve Siyasal İletişim Uygulamaları
Siyasal katılma, başta oy verme davranışı olmak üzere, seçim kampanyalarında
çalışma, siyasal tartışmalara girme, siyaset adamlarıyla ilişki kurma ve benzeri pek çok
faaliyeti içermektedir. Siyasal katılma konusunda iki zıt düşüncenin olduğuna dikkat çeken
Mahmut Oktay, bu görüşlerden birinin; “halkın katılımını seçim dönemlerine indirgeyen ve
politikanın uzman siyasal kadrolar tarafından yürütülmesi gereken bir iş olduğunu ve halkın
görevinin sadece seçimden seçime oy kullanarak yönetici kadrolardan birini seçmek ve
programlarını meşrulaştırmak” olduğunu belirtmektedir. Bu ‘elitist’ görüşün karşısında ise
‘katılımcı demokrasi’ taraftarları yer almaktadır. Bu görüşte olanlar, “dar bir siyaset ve
kadrolaşma fikrine karşı çıkmakta, siyasal hayatın sokaktaki adamı da içine alacak şekilde
genişlemesi ve kitlelerin, sosyal hayatın tüm aşamalarında kendilerini ilgilendiren kararlara
katılmaları fikrini” savunmaktadır. Halkın kendisini ilgilendiren kararlara katılması ve idareyi
denetleyebilmesi ise ancak, siyasal kadroların vatandaşlarla sağlıklı bir iletişim içinde olması,
icraatları ve yapacakları çalışmalar konusunda doğru bilgiler iletmesiyle mümkündür. Seçim
dönemlerinde en üst düzeye çıkan bu siyasal iletişim kanalı, dürüst ve açık olduğu, gerçek bir
denetime yönelik şeffaflık sağladığı ölçüde, seçmenlerin akılcı ve doğru kararlar vermelerine
yardımcı olacaktır. Açıklık ve şeffaflık demokrasilerde büyük önem taşımaktadır. İnsanlar her
şeyi açıkça anlayabilme zemini bulabilirlerse, daha iyi denetleme imkanına kavuşacaklardır
(Oktay, 1993:77).
Siyasal katılma aracı olan seçimler, aynı zamanda siyasal iletişimin yoğun olarak
kullanıldığı bir alandır. Seçimler amaç değil sadece bir “araç”tır ve halkın ihtiyaçlarını
karşılayabilecek ve onlara karşı sorumluluk duygusuyla hesap verebilecek kadroları işbaşına
getirebildiği oranda gerçek bir demokrasinin ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Seçimlerin hür
olması kadar seçim döneminde seçmenlerin kanaatlerinin oluşma ortamının da hür olması
gereklidir.
Siyasal iktidarı belirlemek için sandığa giden seçmenlerin en çok ihtiyaç duydukları
konuyu “siyasal bilgi” oluşturmaktadır. Siyasal bilgiyi de ancak sağlıklı bir siyasal iletişim ile
elde etmek mümkündür. Ancak ne var ki, siyasal kadrolar çoğunlukla, kendileri ve
icraatlarıyla ilgili bilgileri denetimleri altında tutma eğilimi göstermekte ve halka yeterli bilgi
aktarımı yapmadan halkın tutumlarını ve oylarını kendi lehlerine yönlendirmek
istemektedirler. Wright Mills, başta Amerika olmak üzere dünyanın pek çok ülkesindeki
yönetici kadroları, “olayları kamuoyu önünde sorumluluk yüklenmekten çekinmeden
tartışmaya yanaşmayan, halkla ilişkiler tekniklerinden yararlanarak kitleleri şaşkına çevirmeyi
yeğleyen kişiler” olarak tanımlamaktadır (Mills, 1974:501). Siyasal katılmanın en önemli
araçlarından biri olan ve siyasal iletişimin sıklıkla kullanıldığı seçimlerin her zaman gerektiği
gibi yürütülmediği, seçim kampanyalarının içtenlikli olmadığı ve sorunların açıklık ve
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dürüstlük içinde ortaya konulmadığı yönündeki eleştiriler yoğun olarak yapılmaktadır
(Lipson, 1984:254).
Bu konuda siyasi partilere ve politikacılara da ciddi eleştiriler yöneltilmektedir.
Politikacıların seçim nutuklarında gerçekçi olmadıkları, seçmenin ihtiyaç duyacağı bilgilerden
çok göz boyamaya yönelik, abartılı konuşmalar yaptıkları bilinmektedir (Julien, 1974, 158).
Oysa seçimler, ülkeyi yönetecek kişileri belirlemekte, deyim yerindeyse ülkenin kaderini
tayin etmektedir. Böylesine önemli bir konuda karar verecek seçmenlerin yeterli bilgiye sahip
olmadan sandık başına gitmeleri doğru değildir. Bu konuda siyasal iletişime büyük görevler
düşmektedir. Halkın doğru, tarafsız ve yeterli bilgilendirilmesi konusunda siyasi partiler ve
temsilcileri siyasal iletişimin fonksiyonlarından etik değerler çerçevesinde yararlanmalıdır.
Ancak bu şekilde sağlıklı bir siyasal katılım sağlamak mümkün olacaktır.
13.3 Siyasal Seçim Kampanyalarında İletişim Ve İkna
İknayı; “davranışların, niyetlerin, duyguların, kanaatlerin değiştirilmesi ya da
değiştirilmemesine yönelik olarak iletişim unsurlarından yararlanılan psikolojik süreç” olarak
tanımlamak mümkündür. İknaya ilişkin tüm tanımların ortak paydasının “iletişim” olduğuna
vurgu yapan Anık, bu konuda şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Bilinçli girişimin davranış
değişikliği ya da motivasyon veya manipülasyon oluşturmasının aracı iletişimdir. İkna
konusu, büyük ölçüde iletişimin inceleme alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu inceleme alanı
şu üç açıdan oluşmaktadır: “Medyanın yapısı, mesajın içeriği ve iletişim etkisi...” Birinci açı,
sosyolojik ve politik bir yaklaşımdır. Bazı gruplarca bilginin yayılması, ne tür bilginin medya
tarafından kullanılacağı ve bilginin nasıl kontrol edilebileceği konularını kapsamaktadır.
İkinci açı, mesajın içeriği ile ilgilenmektedir. Açık ve gizli anlamlarla, iletilerin sahip olduğu
değerlerle, sembol veya sinyallerin akışıyla ve kültürel antropoloji, semantik, dilbilim
çalışmalarının yeniden gruplandırılmasıyla ilgilenmektedir. Üçüncü açı ise, iletişim etkileri
gibi çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır” (Anık, 2000:35).
İletişim süreci ile ikna sürecinin paralellik gösterdiği görülmektedir. Çünkü ikna
konusu, iletişim sürecinin içinde yer almaktadır. İkna ile iletişim arasındaki temel farkı ise
“niyet” oluşturmaktadır. Niyet, iknada merkezi bir rol üstlenmektedir. Niyet kavramı olmadan
iknadan söz etmek neredeyse mümkün değildir. İkna, iletişimin ikna edici özelliğiyle ilgilidir
ve ikna edici iletişimle örtüşmektedir. İkna edici iletişimin alıcının zihninde var olan
kavramlarla bağlantılar kuracak şekilde yapılandırılması büyük önem taşımaktadır.
Bağlantılar ne kadar fazla olursa, iletinin kavranma ihtimali de o kadar yüksek olmaktadır
(Jamieson, 1996:30).
İkna edici mesaj stratejileri, propaganda ve iletişim çalışmalarının seçmen tercihinde
etkili olması açısından büyük önem taşımaktadır. Etkili ve ikna edeci mesajlar, seçmenleri
herhangi bir aday ya da siyasal partiye motive edebilmekte, özellikle kararsız seçmenlerin
kararları üzerinde olumlu etkiler yapmaktadır (Kalender, 2000:128). İkna edeci mesaj
stratejileri uygulanırken hedeflerin ve etkileşim boyutlarının ortaya konulması gereklidir.
Öncelikle hedeflerin değişimi ve çıkarların türleri belirlenmeli sonra ikna çalışmalarına
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başlanılmalıdır. Hedeflerin türleri bilgi verme, ikna ve davranış değişimini, çıkarların türleri
ise kampanyanın kime daha fazla fayda sağlayacağını ifade etmektedir (Windahl, 1992:112).
Seçmenlerin ikna edilmesinde asıl hedefi, “oy vermek için harekete geçirmek”
oluşturmaktadır. Ancak insanların harekete geçebilmeleri için öncelikle de ikna olmaları
gerekmektedir. Seçmenler oy verecekleri parti ya da aday hakkında tüm bilgilere sahip
olmalıdırlar. Kişiler, sahip oldukları bilgileri muhakeme edecekler, diğer parti ve adaylarla
kıyaslayacaklar ve sonunda bir karar vereceklerdir. Verilen bu kararın olumlu olmasında ikna
edici mesaj stratejilerinin çok büyük önemi vardır. Eğer mesajlar doğru kanal ve doğru
zamanlamayla gerçek hedef kitleye ulaştırılabilirse, seçmenler oy vermek için harekete
geçirilir ve ikna konusunda da başarılı olunur. Siyasal iktidarın yolu iknadan geçmektedir.
Siyasal partiler ve siyasetçilerin, seçmeni ikna etmeden, demokratik kurallar çerçevesinde
sandıktan çıkmaları mümkün değildir. Seçmeni ikna etmenin yolu da önce kendini
tanımaktan, sonra kendini çok iyi anlatıp tanıtmaktan, dürüstlükten, etik kurallardan,
samimiyetten ayrılmamaktan, kitle iletişim araçlarını doğru kullanarak mesajları hedef kitleye
başarılı bir şekilde aktarmaktan geçmektedir.
Seçmenlerin tercihini etkileyen ve onların belirli bir parti veya adaya motive olmasını
sağlayabilen iletişim faktörlerinden biri olan seçim kampanyaları, özellikle parti bağlılığı
zayıf veya kararsız seçmenlerde daha etkili olmaktadır. Siyasal parti bağlılıklarının giderek
çözüldüğü günümüzde, kitle iletişim araçlarının etkin olarak kullanılmasıyla birlikte seçim
kampanyalarının önemi de artmıştır. Seçmenlerin etkiye daha açık hale gelmesi, seçim
kampanyalarının başarısında önemli bir rol oynamaktadır (Denver, 1989:94). Siyasal
kampanyaların hemen hepsi, kitle iletişim araçlarının ihtiyaçlarına ve ilgisine yönelik olarak
düzenlenmektedir. Kampanya içerikleri, zengin görsel unsurlardan ve medyanın dikkatini
çekerek gündemine girecek olaylardan oluşmaktadır (Davis, 1992:277). Kitle iletişim
araçlarındaki müthiş gelişme, seçim kampanyalarının çehresini değiştirmiş, aynı zamanda
seçmen tercihini etkilemede kampanyalar son derece önemli bir rol üstlenmeye başlamıştır.
Özellikle televizyonun yaygınlaşmasıyla modern seçim kampanyaları, “kitle iletişim
araçlarının seçimleri” olmaya başlamıştır. Partiler ve adaylar, milyonlarca seçmenle kitle
iletişim araçlarının ağlarıyla iletişim kurmaktadır (Kalender, 2000:92).
Siyasal seçim kampanyalarının herhangi bir aday, parti veya gündem konusuyla ilgili
çeşitli enformasyonları seçmenlere ileterek onların karar verme süreçlerini etkileyip parti veya
aday lehine oy verme yönündeki motivasyonlarını güçlendirdiği ortak bir görüş olarak kabul
edilmektedir. Siyasal kampanyalar sırasında üç tür seçmen tipi ortaya çıkmaktadır:
“Şekillenenler, yüzergezerler ve parti değiştirenler..” Şekillenen seçmen tiplerinin başlangıçta
oy verme niyetleri olmasa da zamanla seçim kampanyası sürecinde düşünceleri
olgunlaşmakta ve sonuçta bir partiye oy vermektedirler. Yüzergezer seçmen tipleri ise
başlangıçta bir partiye oy verme niyetiyle yola çıkan ama sonra oradan uzaklaşan, daha sonra
ise orijinal seçimine geri dönen seçmenlerdir. Bir kısım seçmenler ise siyasal kampanya
sürecinde oy verdikleri partileri değiştirebilmektedirler. Siyasal seçim kampanyalarının
etkileri üzerine çalışan araştırmacıların saptamalarına göre, bir kampanya sırasında fikrini
değiştiren seçmen, aynı zamanda kampanyalar arasında da kanaatini değiştirebilmektedir.
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Partizanlık kampanya sırasında artmakta, kitleler kitle iletişim araçlarının etkilerine kampanya
süresince daha çok maruz kalmaktadır (Kalender, 2000:96).
Görüldüğü gibi siyasal iletişimin temel unsurlarından biri olan siyasal kampanyalar
kitle iletişim araçlarına çok fazla bağımlı bir yapı arz etmektedir. Kitle iletişim araçlarının
seçmenlerin kanaatlerinin oluşmasında çok önemli bir etken olduğu dikkate alındığında, hem
siyasal kampanyayı hazırlayan siyasetçilere hem de bu mesajları kitlelere ulaştıran iletişim
araçlarına ciddi sorumlulukların düştüğü görülmektedir. Siyasetçilerin etik kurallara riayet
etmeden hazırlayacakları ilanlar, reklamlar ve diğer siyasal iletişim malzemeleri seçmenin
yanlış yönlendirilmesine yol açabilecek, gerçekliği tartışmalı mesajların kitle iletişim araçları
vasıtasıyla kitleye ulaşması da halkın medyaya olan güveninin sarsılmasına neden
olabilecektir.
Siyasal İletişim Uygulamalarında Siyasal Kültür Etkeni
Her siyasal sistemde, toplum üyelerinin siyasal sisteme ilişkin inançları ve tutumları
olduğu gibi, siyasete ilişkin davranış kuralları da bulunmaktadır. Bunların tümü de “siyasal
kültürü” oluşturmaktadır. "İnsanların içinde yaşadıkları toplumun yönetimiyle ilgili algı, ilgi,
bilgi, değer ve eylemleriyle, bunları etkileyen maddi ve manevi şartların bütünü" olarak
tanımlanan siyasal kültür, aynı zamanda “bütünsel kültürün siyasal yönleri” olarak da ifade
edilmektedir (Ozankaya, www.liberaldt.com). İlter Turan, siyasal kültürün siyasal süreç
açısından iki temel işlevi olduğunu belirtmektedir. Birincisi; kültür, bazı inanç ve davranış
kurallarının standartlaşması yoluyla siyasal sürecin işleyişini kolaylaştırmaktadır. İkincisi de;
siyasal kültür, mevcut siyasal sistemin benimsenmesini, yönetmekte haklı görülmesini ve
dolayısıyla devamlılığını sağlayan bir araç niteliğini taşımaktadır (Turan, 1977:33).
Bir toplumun siyasal kültürü, toplum üyelerinin siyasal nesneler karşısındaki değer ve
yönelimleri ile siyasal semboller hakkındaki inançlarından oluşmaktadır. Siyasal kültür hem
kamusal olaylardan hem de özel tecrübelerden beslenmektedir. Siyasal kültür, aynı zamanda
bir toplumun temel siyasal değerlerine de şekil vermektedir. “Bir toplumda siyaset ve siyasal
sistemle ilgili inançlar, değerler ve davranış kuralları nasıl belirlenir, nereden gelir?” sorusuna
cevap aradığımızda çok boyutlu bir yapıyla karşılaşmaktayız. Öncelikle toplumun
değerlerinin, o toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarından soyutlanamayacağı gerçeği
bilinmelidir. Siyasal kültür, toplumsal kültürün diğer öğelerinden ve uluslararası kültür
hareketlerinden ayrı tutulamaz; onları etkiler ve onlardan etkilenir. Siyasal kültürü, siyasal
sistemi yönlendiren kadroların düşünceleri ve eylemleri de biçimlendirmektedir. Ayrıca
somut tecrübeler de siyasal kültürü etkilemektedir. Sonuçta siyasal kültür; bir toplumun
maddi koşulları, siyasal sistemi yönetenlerin tercihleri ve toplumsal olaylar tarafından
etkilenmektedir (Huntington, 1995: 19-34).
“Ülkemizde nasıl bir siyasal kültür ortamı var?” diye baktığımızda karşımıza evrensel
değerlerden uzak, uzlaşmacı değil çatışmacı, merkeziyetçi, farklılıklara tahammül edemeyen
ve seçkincilik anlayışına mahkum olmuş bir yapı çıkmaktadır. Siyasal kültürümüzün kendine
has özellikleri bulunduğunu ve bu nedenle evrensel demokratik değerler ile ilişki kurmakta
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zorlandığını ifade eden İlter Turan, Türkiye’deki siyasal kültür ortamının özelliklerini şöyle
sıralamaktadır: (Turan, 1996:25)
- Toplumumuz kendi içinde yeterince farklılaşmamıştır. Herkes kişiliğini topluluk
içinde bulduğu, topluluk dışında algılayamadığı bir bütün olarak görmektedir. Bu durum da
siyaset alanını yakından etkilemektedir. Farklılaşmanın ifadesi güçleşmekte, farklılaşmanın
dile getirilmesi bölücü bir eylem olarak değerlendirilmektedir. Düşünce üzerine sınır koyma
eğilimleri de artmaktadır.
- Toplumumuz ortalamadan sapan davranış ve görüşlere karşı hoşgörülü değildir.
Toplumumuzdaki dayanışmacı cemaat anlayışı ortalamadan ayrılanları toplumun dışına
itmektedir.
- Siyasal kültürümüz bireysellikten çok toplumsallığa önem vermekte, toplumun
bireyin önünde olduğu kabul edilmektedir.
- Toplumsal hayatın bütün alanları siyasetle ilgili görüldüğü için ülkemizde siyasetin
müdahale alanı çok genişlemiştir. Toplumda siyasetin sınırı da belli değildir. Vatandaş her
türlü isteğinin devlet tarafından karşılanmasını beklerken, devlet de kendisinde her alana
sınırsız müdahale hakkını görmektedir.
- Siyasal kültürümüzde uzlaşma değil, çatışma ön plana çıkmaktadır. Toplumsal
anlayışlarımızdan ödün vermek bir zaaf belirtisi olarak görülmektedir. Uzlaşma rejimi olarak
tanımlanan demokrasiyle, uzlaşmacı olmayan kültür arasında sürekli bir gerilim
yaşanmaktadır.
Siyasal kültürün, siyasal iletişim sistemine etkileri üzerinde duran araştırmacılar,
partilere bağımlı bir medya sisteminin, tek taraflı bir siyasal içerik doğurduğu uyarısını
yapıyorlar. Medya sistemi, siyasal kadrolara haber için ne kadar bağımlıysa, politikacıların
mesajlarını istedikleri yönde yayınlatma şansı da o kadar yüksek olmaktadır. Medya özerk
olduğu ve bağımsızlığını koruduğu ölçüde de dengeli ve objektif bir siyasal içerik
sunabilmektedir (Blumler, 1995:23).
Demokratik sistemlerde siyasal iletişim, herkesin anlayabileceği siyasal söylemler
kullanır, toplumun büyük kısmı tarafından paylaşılan değer yargıları ve siyasal sembollerle
kitlelere seslenir. İletişimin önündeki engeller demokratik sistemlerde en aza indirilmiş,
iletişim araçlarına ulaşma kolaylaştırılmış, bilgi edinmenin yolları açılmıştır. Siyasal kültürü
gelişmiş demokratik toplumlarda siyasal iletişimin hacmi ve yoğunluğu fazla olduğu gibi çift
yönlü bir özelliğe de sahiptir (Eyüpoğlu, 1999:49).
Siyasal kültür, siyasal iletişimin şekillenmesinde öncü bir rol oynamaktadır. Siyasal
kültürü gelişmiş, demokrasi kültürü yerleşmiş ülkelerde siyasal iletişim tüm unsurlarıyla
uygulanırken, siyasal kültürü gelişmemiş ülkelerde siyasal iletişim ya kendine hiç yer
bulamamakta ya da baskı ve dayatmayla karşı karşıya kalmaktadır. Çünkü siyasal kültürün
gelişmediği ortamlarda özgür, bağımsız ve güçlü kitle iletişim araçları yoktur. Demokratik
ortam olmadığı için özgür siyaset yapmak imkansız hale gelmektedir. Siyasal mekanizmaların
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sağlıklı çalışması da olası değildir. Siyasetin özgür olmadığı, bağımsız kitle iletişim
araçlarının bulunmadığı, siyasal sürecin sağlıklı işlemediği ortamlarda siyasal iletişim
fonksiyonlarının olması gerektiği gibi çalışması da beklenmemelidir. Bu nedenle, sağlıklı bir
siyasal iletişim fonksiyonu için, demokratik çoğulcu bir sistem ve gelişmiş bir siyasal kültür
kaçınılmazdır. Ancak böyle bir ortamda siyasal iletişim tüm fonksiyonlarını icra edebilir,
demokrasiye katkıda bulunailir.
13.3 Siyasal İletişim Uygulamalarındaki Sorun Alanları Ve Etik Dışı Tutumlar
Siyasal iletişim, yönetmeye talip olanlarla yönetilenler arasında bir iletişim biçimi
olduğu için çok önemli görevler üstlenmektedir. Milli iradeyi temsil edecek siyasetçilerin
belirlendiği seçimlerde aktif görevler üstlenen siyasal iletişimin etik normlara sahip olması
büyük önem taşımaktadır.
Siyasal iletişim uygulamalarının kişisel çıkarlardan, inanç ve ideolojilerden uzak,
dürüstlük, şeffaflık ve güvenilirlik ilkeleri içinde gerçekleşmesi aynı zamanda milli iradenin
sağlıklı bir şekilde tecelli etmesine de katkıda bulunacaktır. Siyasal iletişim uygulamalarında
hem siyasi partilerden hem de seçmenlerden kaynaklanan sorun alanları olduğu gibi, bu
süreçte önemli bir görev yüklenen kitle iletişim araçlarının etik normlara uymayan tutumları
nedeniyle de ciddi tıkanıklıklar yaşanmaktadır.
Tutulamayacak Sözler, Göz Ardı Edilen Vaatler
Siyasal iletişim uygulamalarındaki temel sorun alanlarının başında kimi siyasal
partilerin hedef kitleleri olan seçmenlere yönelik verdikleri mesajların gerçekle tam olarak
örtüşmemesi ve samimiyetten uzak olması gelmektedir. Bu iddianın en somut göstergesini her
seçim döneminde bazı siyasi partilerin kamuoyuna açıkladıkları “seçim beyannamelerinde”
görmek mümkündür. Seçim beyannameleri, iktidara gelindiğinde izlenecek yol haritası
niteliği taşıdığı için çok önemli bir belgedir. Aynı zamanda sandık başına gidecek seçmenleri
ikna etme aracı olarak da güçlü bir argümandır.
Siyasal partilerin çoğunun seçim beyannamelerinde gelecek vizyonu oluşturmak
yerine daha çok gündelik icraatlara, içe dönük uygulamalara yer verdikleri dikkat
çekmektedir.
Siyasal iletişim uygulamalarında en sık karşılaşılan sorun alanlarından bir diğeri de
siyasi partilerin ölçüsüz vaatleri ve bu vaatlerle halkı ikna etme çabalarıdır. Seçim
beyannamelerindeki sorumsuzluğun bir diğer örneği, ne yazık ki seçim kampanyalarında
adeta havada uçuşan vaatlerdir. Türk siyasi tarihi “ne verirlerse beş fazlası” veya “herkese iki
anahtar” gibi uçuk ve gerçeklerle bağdaşmayan vaatlerle doludur.
İşte tam da bu noktada halkın vaatlerine inanıp güven duyduğu siyasi partiler, iktidara
geldiklerinde reel gerçeklerle yüzleşip vaatlerini yerine getiremediklerinde halkı aldatan bir
konuma düşmektedir. Halkın vaatlerine inanıp oy verdiği siyasi partilerin iktidara
geldiklerinde bu sözlerini tutamamaları, sadece o siyasi partiye yönelik negatif bir tutum
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oluşturmakla kalmamakta, aynı zamanda siyaset kurumuna yönelik ciddi tepkilerin ortaya
çıkmasına da yol açmaktadır.
Son yıllarda araştırmalardan siyaset kurumuna duyulan güvenin çok düşük çıkmasının
nedenlerinden biri de yukarıda izah etmeye çalıştığımız durumdur. Verilen sözlerin
tutulmaması ciddi bir ahlak erozyonunun göstergesi olarak yorumlanmakta, siyaset
kurumunun bu tür nedenlerle yara alması özellikle gençlerin siyasete soğuk bakmalarına yol
açmakta, birikimli ve deneyimli insanların da siyasette uzun dönem hizmet etmelerine engel
olmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Seçmenlerin ikna edilmesinde çok önemli bir rolü olan siyasal iletişim
uygulamalarında etik değerlerin neden önemli olduğunu öğrendik. Etik değerler güven
unsurunun vazgeçilmesidir. Hiçbir seçmen güvenmediği siyasi partiye oy vermez. Bu nedenle
siyasal iletişimde etik, vazgeçilmez bir değer olarak öne çıkmaktadır.
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Uygulama Soruları
1.Seçim kampanyalarında etik ilkelerin güveni nasıl oluşturduğunu anlatınız.
2. Siyasal iletişim uygulamalarında kültürün fonksiyonunu açıklayınız.
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Bölüm Soruları

1.Siyasal iletişim uygulamalarının neden etik değerlere ihtiyacı vardır? Anlatınız.
2.Siyasal iletişim partilere ne sağlar? Tartışınız.
3.Kitle iletişim araçlarının siyasal iletişim faaliyetlerindeki rolünü açıklayınız.
4.Siyasal katılmada kitle iletişim araçlarının rolü nedir?
5.Siyasal iletişim olgusunun üç temel fonksiyonu nedir?
6.Siyasal reklamcılığı nasıl tarif edersiniz?
7.Siyasal iletişimin aktörleri kimlerdir?
8.Siyasal iletişim kampanyalarında ikna olgusunu açıklayınız.
9.Türkiye’nin kendine özgü siyasal kültürünü anlatınız.
10.Siyasal iletişimde güven neden çok önemlidir, açıklayınız.
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14. 21. YÜZYILIN DEĞİŞEN MEDYA PARADİGMASI; KİTLE
MEDYASINDAN, KİTLELERİN MEDYASINA

242

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Yeni Medya, Yeni İnsan Tipi
14.2. Sosyal Medya Sahnede
14.3. Paradigma Değişimi: Kitlelerin Medyası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İnternet medyayı nasıl dönüştürüyor?

2.

Yeni medya çağında öne çıkacak kavram hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Yeni
paradigması

medya

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

21. yüzyılda değişen
Konunun
ayrıntılı
medya
düzeninin olarak okunması ve derse
parametrelerinin anlaşılması
katılım ile
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Anahtar Kavramlar
Yeni medya düzeni
İnternet
Kitlelerin medyası
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14. 21. YÜZYILIN DEĞİŞEN MEDYA
MEDYASINDAN, KİTLELERİN MEDYASINA

PARADİGMASI;

KİTLE

İletişim teknolojilerindeki baş döndürücü hız, enformasyon kaynaklarını çeşitlendirdi,
bilginin/haberin yayılmasını kolaylaştırdı, çok farklı kaynaklara ulaşabilme imkanını sağladı.
Kitlelere bilgi/haber akışını sağlayan iletişim araçları ya da genel adıyla medya,
teknolojideki hızlı değişime paralel olarak içerik, yönetim ve vizyon olarak kendisini
yenilemek zorunda kaldı. Yeni medya ortamları oluştu. Habere/bilgiye ulaşmada kullanılan
kaynaklar çoğaldı. Hız arttı. Maliyetler düştü. Sanayi toplumuna hitap eden medya yapısı ve
içeriği artık bilgi toplumu insanına hitap etmez hale geldi.
Bilgi toplumu, kendisi için "yeni bir medya" oluşturdu. Bu yeni medya düzeninin
başat aktörü ise internet.
Medyayı Dönüştüren İnternet
İnternetin hızı, etkileşime imkan veren yapısı, bilgiyi/haberi anında dolaşıma sokma
becerisi, kolay ulaşılabilir olması medyayı yapısal olarak dönüştürmeye başladı. Dünyada
yaşanan dijitalleşme, medyayı yeni mecralara sürüklüyor. Sahip olunan bilgisayar, internet,
cep telefonu sayısı çok büyük hızla artıyor, insanlar medyayı artık bu araçlar vasıtasıyla takip
ediyor.
Mesela, istatistik kurumunun 5 yıl önceki verilerine göre Türkiye'de hanelerin yüzde
34'ünde masaüstü bilgisayar, yüzde 17'sinde de dizüstü bilgisayar bulunuyor. Yani ülkemizde
her iki evden birinde artık bilgisayar var. Türkiye'de ayrıca internet abonesi sayısı 10 milyona
dayanmış durumda... Ülkemizde hanelerin yaklaşık yüzde 40'ı internete ulaşabiliyor.
Türkiye'deki cep telefonu aboneliği de 60 milyonun üzerinde... Cep telefonu sahiplerinden 1
milyonu telefonundan internete giriyor. (Siz bu satırları okurken, bu rakamlar epey artmış
olacak. Çünkü bilişim teknolojilerine ve araçlarına olan ilgi ülkemizde tahminlerin çok
üzerinde seyrediyor.)
14.1 Yeni Medya, Yeni İnsan Tipi
Türkiye'de yaşanan bu hızlı gelişme, Batı ülkelerinde bizden çok daha ileri düzeyde...
Dijital bir dünyada yaşıyoruz ve dijitalleşme medyayı yeniden dizayn ediyor. Bu durumun
bize söylediği gerçek çok açık: Yeni bir medya ve yeni bir insan tipiyle karşı karşıyayız.
Yeni medya, teknolojik zeminde büyüyor, dijital ortamlarda besleniyor. Yeni insan ise
medyaya yeni araçlarla ulaşıyor; bilgisayarında gazete okuyor, cep telefonundan okuduğu
habere yorum yazıyor, çektiği fotoğrafı 3G aracılığıyla anında herkesle paylaşabiliyor.
Yeni medya çağında internet portallarını, gazetelerin internet sayfalarını, sanal
dünyadaki bilgi kaynaklarını birbirinden ayırt edecek en önemli özellik ise içerik olacak.
Herkesin aynı hızda, aynı kaynakları kullanarak ürettiği haber ve bilginin doğruluğu, kalitesi,
içeriği daha fazla önem kazanacak.
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İçerik, Yeni Medya Çağında Önem Kazanacak
Gelişmelerin arka planını analiz edebilen, bir adım sonrasını sağlam veriler ışığında
yorumlayabilen, araştırılmış haberler üretebilen kitle iletişim araçları, yeni medya çağının
parlayan yıldızları olacak. Bunları yapabilmek için yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç var.
İletişim sektörünün ve iletişim eğitimi veren kurumların hazırlıklarını bu yeni duruma göre
yapmaları ise kaçınılmazdır. Sadece onlar değil elbette. Yönetenlerin de yeni medya çağına
hem kendilerini hem de toplumu hazırlamaları şart. Yeni medya düzeninin işletim sistemine
göre kendisini ayarlayamayan ve toplumsal gelişmeyi bu yönde yönlendiremeyen ülkelerin
küresel rekabet şanslarının bulunmadığını herhalde söylemeye bile gerek yoktur. Yeni medya
çağında, pek çok alışılagelmiş yapı kökünden sarsılacak, çoğu yıkılacak, yepyeni bir düzen
inşa edilecek.
Medya Endüstrisi Deri Değiştiriyor
Günümüzde medya endüstrisinde büyük değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Adeta
medya endüstrisi deri değiştirmekte, yenilenmekte, yepyeni bir vizyona kavuşmaktadır.
Geçen yüzyılda medya endüstrisinin merkezinde kurumlar/büyük şirketler/devasa
yapılar vardı. Merkezi bir örgütlenme mevcuttu. Büyük medya yapıları üzerinden yürüyen bir
enformasyon akışıyla toplumlar bilgi/haber/yorum bombardımanına maruz bırakılıyordu.
Haber kaynakları çok çeşitliydi, istemediğiniz kadar enformasyona kolaylıkla ulaşabilme
imkanınız vardı.
Ama bu kadar çok bilgiyi nerede kullanacağınız, nasıl yorumlayacağınız, nasıl bir
sonuca ulaşacağınız konusu da ayrı bir sorundu.
Yığınla aktarılan, hızlı dolaşan, ne anlama geldiğini çözmede zorlandığınız
enformasyon denizinde boğulma ihtimali de her zaman mevcuttu…
Medya endüstrisinin güç odakları, istedikleri enformasyonu istedikleri formda,
diledikleri şekilde, içerikte ve zamanda kitlelere pompalıyordu.
Bunu yaparken araç kimi zaman haber ajansı oluyordu, kimi zaman gazete-dergi, kimi
zaman da radyo ve televizyon.
Güç; endüstrinin patronlarında, çok uluslu medya tekellerinde, kitleleri yönlendiren
kartellerin elindeydi.
14.2 Sosyal Medya Sahnede
Oysa yeni yüzyılda bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı.
İnternetin hızla yaygınlaşması, kitle iletişiminde devrim niteliğinde gelişmelere kapı
araladı.
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“Sosyal Medya” kavramı doğdu. Haber portalları, bloglar, kitleler arasında
haberleşmeyi/etkileşimi sağlayan facebook ve twitter gibi internet siteleri, yeni medya
mecraları olarak kısa sürede hayatımızdaki yerlerini aldı.
Sosyal medya, çok uluslu medya endüstrisinin etki gücünü kırdı. Kartellere karşı
amansız bir savaş başlattı. Habere, enformasyona, bilgiye ambargo koyan medya tekelleri,
sosyal medyadan yedikleri darbe ile adeta sersemledi.
14.3 Paradigma Değişimi: Kitlelerin Medyası
Medya endüstrisi, hızla kitlelerini kaybediyor.Kitleler, kendileri için yepyeni bir
medya oluşturuyor.
Yazar Joel de Rosnay'ın da dikkat çektiği gibi, medya için kullanılan “Mass Media”
kavramı, artık “Media the Masses” şekline dönüşmeye başladı.
Yani “Kitle Medyası” kavramı hızla tarihe karışıyor. Yerine de “Kitlelerin Medyası”
kavramı yerleşiyor.
Medyada böylece yeni yüzyılın en güçlü paradigma değişimine de imza atılmış oluyor.
Geçen yüzyılda egemen medyanın enforme ettiği kitleler, yönlendirilmiş haberle,
çarpıtılmış yorumla beslendikleri için kurulu düzeni savunuyor, haksızlıklara sessiz kalıyor,
zulmü seyrediyordu.
Ama yeni yüzyılda kitlelerin oluşturduğu medya, adaletsizliğe öfke duyuyor,
yoksulluğa/yolsuzluğa isyan ediyor, hakkını/hukukunu arıyor, özgürlükten, bağımsızlıktan ve
eşitlikten yana tavır alıyor.
21. yüzyılın yeni paradigması “kitlelerin medyası”, öyle gözüküyor ki, dünyada pek
çok değişime de öncülük edecektir.
Peki medya ile ilgili etik değerler ve ahlak tartışması bitecek mi?
Elbette ki hayır, geleneksel medyada tartıştığımız etik ihlaller, ahlaki eksiklikler ve
sorumsuzluklar ortadan kalkmayacak, form değiştirmiş şekilde bu defa dijital ortamlarda
farklı şekillerde etik değerleri tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz.
Şu da bir gerçek ki, etik ihlalleri sosyal medyada, dijital ortamlarda daha çok
yapılmakta ve kimi zaman hukuk bile bu ihlaller karşısında çaresiz kalabilmektedir. Çünkü
teknoloji sayesinde ihlalleri yapan kişiler kendilerini çok iyi saklayabilmekte, ihlali yapan kişi
ya da kurumların bulunması, cezalandırılması zaman alabilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 21. Yüzyılda medyanın nasıl değiştiğini ve dönüştüğünü, ortaya çıkan
yeni insan tipinin özelliklerini ve “kitlelerin medyası” kavramının ne anlama geldiğini
öğrendik.
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Uygulama Soruları
1.Kitle medyası döneminden kitlelerin medyası dönemine nasıl geçilmiştir?
2.Yeni medya düzeni kavramı size neyi ifade etmektedir?
3.Türkiye yeni medya düzeninde nasıl bir yerde durmaktadır?
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Bölüm Soruları
1.Dijital çağda oluşan yeni medya ortamları nelerdir?
2.İnternet medyayı nasıl dönüştürmektedir?
3.Yeni medya oluşumunda bilgi toplumunun rolü nedir?
4.Yeni medyanın ortaya çıkardığı “yeni insan tipi” hakkında neler söylenebilir?
5.Yeni medya çağında içeriğin rolünü tartışınız.
6.21. yüzyılda medya endüstrisindeki paradigma değişimlerini yorumlayınız.
7.Sosyal medyanın toplumsal etkilerini anlatınız.
8. “Kitle Medyası”nın nitelikleri nelerdir?
9. “Kitlelerin medyası” nasıl bir dönüşüme işaret etmektedir?
10. Sosyal medyada etik dışı davranışların daha çok olmasının nedenleri sizce neler olabilir?
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