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ÖNSÖZ
“Gidişat bu… Medya her yerde bizi sarıyor ve sarmalıyor. Güçlü bir organizma gibi
her şarta uyum sağlayıp alternatif ittifaklar ile sık sık karşımıza çıkıyor. Ha şimdi bir kitle
iletişim aracını rafa kaldırdık derken kütüphaneden aldığımız kitabın arkasından bize
gülümsüyor rafa kaldırdığımız. Çoklu medya ortamları isteklerimize yetişebilmek için sürekli
yeni eklentiler geliştiriyor. Teknolojiye açlık büyük patronların iştahını kabartınca üretimler
daha bir serileşiyor. Üret-tüketin kafiyeli ilişkisi kapitalist dünyanın kazanına yakacak
taşıyor.”
Yeni(lenen) Medya kitabımda medya ile olan ilişkimizi böyle özetlemiştim. Televizyon,
gazete, dergi, radyo, Facebook, Twetter, Instagram, YouTube ve daha nice kitle iletişim aracı
ile içiçeyiz. Ne onlarsız yapabiliyoruz ne de onlarla. Bir taraftan sert eleştiriler getirirken diğer
taraftan övüp övüp başımıza taç ediyoruz. İnsanları peşinden sürükleyen ve bizleri enformasyon
yığınları içine hapseden medya, her geçen gün bizi daha çok sarmalıyor. Her birinin farklı
boyutları olan kitle iletişim araçları çevrelerinde oluşturdukları ilişkiler ağı ile devasa bir
endüstriyi oluşturuyor. Bu kitabımızda da izlencemiz doğrultusunda Medya Endüstrisi’ni tüm
yönleri ile anlatmaya çalıştık.
Kitap çalışmamızda en çok zorlayan konu “Medya Endüstrisi”nin çok geniş bir alan
olması idi. Zaman darlığı içinde belirlediğimiz ana başlıklarda tekrara düşmemeye çalışarak
Medya Endüstrisi’ni anlatmaya çalıştık.
Kitabımız 14 bölümden oluşuyor. Medya Endüstrisi kavramı ile başladığımız
çalışmamızda medyanın ne olduğunu, işlevlerini, medya türlerini anlattıktan sonra bu yapının
ekonomik yönünü ortaya koymaya çalıştık. Daha sonra medya endüstrisinin ana direkleri olan
medya türlerini (görsel, işitsel, yazılı ve yeni medyayı) detaylı olarak ele aldık. Medyamızın
daha doğru bir ifade ile hayatımızın yönlendiği yeni medya kavramını ayrıntılı olarak ele
aldıktan sonra geleceğin iletişim araçlarından sosyal medyaya özel bir bölüm ayırdık. Sosyal
medyanın ne olduğunu ve hayatımızı nasıl şekillendirdiğini aktarmaya çalıştık. Kitabımızın son
bölümlerine doğru medya endüstrisi ile yakından ilişkili olan sinema, reklam ve halkla ilişkiler
endüstrilerini masaya yatırdık. Medya endüstrisi içinde bu endüstrilerin yerini ve işleyiş
biçimlerini örneklerle açıklamaya çalıştık. Son iki bölümde ise sınırların kalktığı dünya da
küreselleşme ve kültür endüstrileri olguları bağlamında medya endüstrisini ele aldık. Medya
Endüstrisi’nin nereye gittiğini, dünyada nasıl bir çizgide olduğunu, kültürler arası iletişimde
nerede yer aldığını çözmeye çalıştık.
Medya ve iletişim öğrencileri için kaynak niteliğinde özgün bir çalışma olan “Medya
Endüstrisi” kitabımızın öğrencilerimizin ufkunu açması dileğiyle kitabımızın hazırlanmasında
emeği geçen herkese, hocalarıma, akademisyen ve iş arkadaşlarıma, öğrencilerime çok teşekkür
ederim.
Sonsuz destek, sabır ve sevgileri ile böyle güzel çalışmalara imza atmamı sağlayan eşim
Ayşe Aytekin ve evimizin neşe kaynağı Alp Tuğra Aytekin’e ise ayrıca teşekkür eder,
şükranlarımı sunarım.
Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN
(Beyazıt, 2016)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. İletişimin Tanımı ve İletişim Süreci
1.2. İletişim Çalışmaları ve Modelleri
1.3. Medya Endüstrisi
1.4. Dünyayı Elektronik Kitle İletişim Araçları Şekillendiriyor
1.5. Elektronik İletişim ve Araçlar
1.6. Her Yerde Her An İletişim
1.7. Teknolojik Devrim Dünyayı Değiştiriyor
1.8. Kitle Toplumundan Ağ Toplumuna Geçiş
1.9. Ağ Toplumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Medya ne işe yarar?
2) İletişim nasıl kurulur?
3) Medya ile insanoğlunun ne tür bir ilişkisi var?
4) Medya hayatımızda ne kadar yer kaplıyor?
5) Kitle iletişim araçları hayatımız nasıl etkiliyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

İletişimin Tanımı ve
İletişim Süreci

İletişim ile ilgili literatürden
İletişimin ne olduğunu ve
destek alınarak ilgili konuda
nasıl gerçekleştiğini öğrenir. grafik ile destek verilir, örnekler
ile açıklama yapılır.

İletişim Çalışmaları ve
Modelleri

İletişim bilimi hakkında
yapılan bilimsel ve
akademik çalışmaları
öğrenir, geliştirilen iletişim
modelleri hakkında bilgi
edinir

Kitle İletişim Araçları

Genel olarak kitle iletişim
araçlarının işlevlerinin ne
olduğu ve insanoğlu
üzerindeki etkisi öğrenilir.

Konuyla ilgili literatürden
destek alınarak güncel örneklerle
verilecektir. Yardımcı kaynaklar
önerilerek öğrencilerin daha
sonra da detaylı çalışma
yapmalarına yardımcı
olunacaktır.
Konuyla ilgili literatürden
destek alınarak güncel örneklerle
verilecektir.
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Anahtar Kavramlar


İletişim



İletişim Modelleri



Kitle İletişim Araçları



Elektronik İletişim



Medya Endüstrisi
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Giriş
İnsanoğlu, tarihin başlangıcından bu yana farklı canlılara ve nesnelerle çok farklı
düzeylerde iletişim içinde olmuştur. Yaşamsal kaygılardan estetik duyguya, içsel dürtülerden
doğal ihtiyaçlara kadar her türlü sebep, insanı kendi öznesinin dışında “ötekilerle” iletişim
kurmaya itmiştir. İletişim bu yüzden varlıktan-yokluğa insan için vazgeçilmez bir olgudur.
İnsanoğlu bu sayede dünyayı tanımış, bilgi edinmiş, korunmuş ve medeniyetler inşa etmiştir.
İlk çağların duvar resimleri, tanrı heykelleri, Babil’in kuleleri, Kızılderililerle özdeşleşen
duman sohbetleri, atlı ulaklar, şişelerdeki kâğıtlar, telgraf, telefon, faks… derken yüzyılın
büyülü oyuncağı, ana enformasyon kaynaklığına soyunan internet (ki bunda da haksız değil)
iletişimin tarihsel süreçteki vazgeçilmezliğine örnektir.
İletişim, her alanda vardır ve insanoğlunun uğraşageldiği diğer bilim ve sanatlarla,
sistemlerle iç içedir. İletişimin kişisellikten toplumsallığa, teknolojik boyuttan sosyolojik
süreçlere, bilim ile olan ilişkisinden psikolojik etkisine kadar çok disiplinli olarak ele alınması
ve incelenmesi gerekmektedir.
İnsanoğlu, diğer insanlarla iletişim için çeşitli araçlar geliştirmiştir. Bu araçlara genel
olarak kitle iletişim araçları adı verilmektedir. Toplumsal yaşam alanı içinde bilgilenmek, haber
almak, eğlenmek, vakit geçirmek gibi birçok neden için kullanılan kitle iletişim araçları insan
hayatında büyük önem taşımaktadır. İnsanın insanla ve insanın dünya ile hatta insanın doğa ile
iletişiminde ihtiyaçlara cevap veren kitle iletişim araçları, gelişen teknoloji ile daha işlevsel hale
gelmektedir. Buna paralel olarak da insanoğlunun üzerindeki etkileri giderek artmaktadır.
France Ball’e göre iletişim araçları mutlak güce, toplumsal hayatı etkileyecek yönlendirecek
güce sahiptir. Bu bağlamda Postman’ın da ifade ettiği gibi kitle iletişim araçları yani medya
metaforları, “…dünyayı bizim adımıza sınıflandırır, sıraya sokar, bir çerçeve çizer, genişletir,
küçültür, daraltır, renklendirir ve dünyanın görünümüne ilişkin savlar ortaya atarlar.” (Postman,
1994)
Gelişen ve değişen dünyada, iletişime yeni boyutlar kazandıran kitle iletişim araçları
bilginin akışını hızlandırmış, bilgiye ulaşımı kolaylaştırmıştır. Bu sayede ülke sınırları
sembolik bir değer taşır hale gelmiştir.
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1.1. İletişimin Tanımı ve İletişim Süreci
İletişim kelimesi, benzeşenlerin oluşturduğu ortaklık ya da topluluk anlamından Latince
“communis” kelimesinden gelen “communication” kelimesinin karşılığıdır. (Oskay, 2001: 9)
İletişim çok anlamlı bir yapıya sahiptir ve yapı itibariyle birçok anlamlar çağrıştıran bir
sözcüktür. (Usluata, 1994: 13) Bu yüzden ortak bir tanımda karar kılmak zordur. İletişim
alanında çalışma yapan birçok bilim adamı ve düşünür de iletişimi kendi yaklaşım ve
düşüncelerine göre tanımlamış, anlamlandırmıştır. Charles Cooley’e göre iletişim, insan
ilişkilerinin var olmasına ve gelişmesine yarayan mekanizmadır. Aklın yarattığı tüm simgeler
ve bunların uzayda iletimini, zaman içinde saklanmasını sağlayan araçlardır. Bu da yüzdeki
anlamları, tavırları ve davranışları, sesin tonunu, sözcükleri, yazımı, basımı, demiryollarını,
telgrafları, telefonları ve zaman ile yerden kazanmadaki tüm başarıları içerir. (Usluata, 1994:
14) Ruben, iletişimi amaç ne olursa olsun (ister eğitmek, ister eğlendirmek, ister etkilemek…)
bilgi vermekle ilişkilendirirken Gerbner ise insanlar arasındaki simgesel etkileşim olarak ifade
etmektedir. (Usluata, 1994: 15) Ünsal Oskay’a göre ise iletişim: “Doğa koşulları içinde
varlıklarını sürdürmek için araç ve gereçler bulan, bu konuda çeşitli bilgiler üretmiş bulunan,
bunları belirli iş bölümü yöntemlerine göre kullanan, kendi aralarındaki bu iş bölümünden
kaynaklanan farklılaşmaları haklılaştırmak için çeşitli değerler ve inançlar üreterek toplumun
farklı kesimlerini ortak üst kimlikler içinde kaynaştırmayı amaçlayan insanların etkinliğidir.”
(Oskay, 2001: 9) John Fiske de iletişimi Ünsal Oskay gibi insanın bir etkinliği olarak ifade
ederken iletişimin ne olduğunu herkesin bildiğini ancak çok az kişinin doyurucu bir tanımlama
yapabildiğini belirtmektedir. Bununla beraber Fiske için iletişim yüz yüze konuşmadır;
enformasyon yaymadır; televizyondur; saç biçimimizdir; edebi eleştiridir. Açıklamasının
devamında Fiske, bu listeye sonsuz sayıda ekleme yapılabileceğini söyler. (Fiske, 1996: 15) Bu
tanımların ışığında iletişimi genel olarak şöyle tanımlayabiliriz: Her türlü bilgi, haber, duygu,
düşüncenin ve insan deneyimlerinin dolaylı (çeşitli araçlar vasıtasıyla; internet, telefon,
televizyon, radyo, gazete…) ya da doğrudan topluma veya bireye aktarımı, insan ilişkilerini
sağlayan bir araç, insanlar arasındaki simgesel etkileşim, bir etkinlik.
İletişim, kelime yapısı itibariyle işteştir. Yani karşılıklı yapılan bir fiili ifade etmektedir.
İnsanların her türlü deneyim, duygu ve düşüncelerini aktarma ihtiyacından doğmuştur.
İletişimin gerçekleşmesi için bu yüzden en az iki kişiye ve iki olguya ihtiyaç vardır. Daha doğru
bir ifadeyle kaynak ve hedef-alıcı olarak konumlandırabileceğimiz iki ana unsur bulunmak
zorundadır. Ancak iletişimin sağlanabilmesi için iki unsur arasında bir kodlamaya, bir iletiye
gereksinim duyulur. Kısacası iletişim en basit düzeyde üç öğeye dayanır: İletiyi gönderen
(kaynak), iletiyi açımlayan (hedef–alıcı) ve iletişimde gönderilen bildirim (ileti). (Oskay, 2001:
9) Ancak iletişim süreci, iletiyi hedefe taşıyan kanal ve etki ya da işlevin katılımıyla beş etkenin
tamamlanmasıyla gerçekleşir. (Usluata, 1994: 16)
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Kaynak\Gönderici

İleti\Mesaj

Hedef\Alıcı

Etki\Yanıt

Kanal

Gürültü

Geri
Bildirim

Konum\Çevre
Şekil 1: Genel İletişim Modeli (Usluata, 1994: 16)
İletişim süreci, kaynağın çevresinden aldığı bir bilgiyi, haberi ya da veriyi kodlayıp bir
kanal aracılığıyla göndermesiyle başlar. Kodlanmış bilgi, kanal vasıtasıyla hedefe ulaşır. Hedef;
kod çözümü ile iletiyi açımlayıp kaynağın gönderdiği veriyi alır, kendi beğeni ve yargıları ile
değerlendirip bir karara varır. Bu karar olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilmektedir.
Diğer yandan verinin anlaşılmaması gibi bir sonuç da ortaya çıkabilmektedir. Sonuçta hedef
açımladığı iletiye geribildirim yolu ile cevap verir. Unutulmaması gereken bir nokta da şudur:
Her iletişim sürecinde geri bildirim olmamaktadır. Yani iletişim sürecinde her daim, iki yönlü
bir iletişim söz konusu değildir. Hedef, veriye tepki vermeyebilir ya da kullanılan iletişim
aracının doğasından kaynaklanan sebepten dolayı geri bildirim aşaması iletişim sürecinde
yaşanmayabilir. Televizyon ve gazeteyi tek yönlü iletişim araçlarına örnek gösterebiliriz.
İletişim sürecinde iletişimi engelleyen fiziksel veya doğal sebepler, gürültüler olabilir. Bunlar
zaman zaman iletinin algılanmasını zorlaştırmakta, iletişimi engellemektedir. Tüm bu iletişim
süreci bir mekân ve zaman içinde gerçekleşmektedir.
Değişen yaşam ve iletişim şartlarına rağmen iletişim deyince hâlâ aklımıza ilk olarak
konuşma(k) gelmektedir. Konuşma(k) toplumsal yaşamımızda en çok kullandığımız, insanlarla
ilişki kurduğumuz, kendimizi tanımladığımız, ifade ettiğimiz sözlü iletişim aracıdır. Fakat
“insan, insanını karşıladığı ve ilişki kurduğu her yerde, her durumda, her mekânda ayrı bir dil
biçimi içinde kodlanmış iletişim süreci yaşanır.” (Oskay, 2001: 3) Dolayısıyla günümüzde
iletişim, yaşamımızın her alanındadır; bir anlamda iletişim her şeydir. Bu yüzden iletişim hem
gündelik yaşamımızda hem de toplumsal sistemlerin anlaşılmasında pek çok disiplinin
ilgilendiği bir alandır. Her disiplin kendi açısından “iletişim” ile ilgilenir. “Sinir sisteminden
elektronik devrelerin çalışmasına, hukuk sisteminden trafik kurallarına, hatta mimari sistemlere
dek bir takım unsurlar ve bu unsurların birbirleriyle belli kurallar çerçevesinde etkileşiminden,
yani iletişimden söz edilir. (Türkoğlu, 2003: 25) İletişim bu özelliği ve giriftliği sebebiyle çok
geniş ve çok boyutlu bir araştırma alanıdır. İletişim bilimciler, sosyal bilimciler ve iletişim
üzerine çalışma yapan bilim adamları kendi çalışma alanları içinde iletişimi açıklamak, işleyiş
sürecini ortaya koymak ve çalışma alanlarına etkisini ifade etmek için birçok araştırma yapmış,
kuram geliştirmiş, model ortaya koymuşlardır.
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1.2. İletişim Çalışmaları ve Modelleri
İletişimin çalışma alanı olarak tarihte yer alması İÖ 4. ve 5. yüzyıllara, Platon ve
Aristo’ya dek uzanır. Aristo, “Retorik” adlı yapıtında iletişimi bir konuşmacının ve bir hatibin
konuşmasında dinleyicilere sunacağı tartışmanın oluşturulması ya da biçimlendirilmesi, tek
yönlü sözel bir etkinlik olarak tanımlamıştır. (Usluata, 1994: 28)

Konuşmacı

Konu (Tartışma)

Konuşmacı

İleti (Mesaj)

Dinleyiciler

Alıcı (Dinleyiciler)

Şekil 2: Aristo Modeli (Usluata, 1994: 28)
Tek yönlü sözel bir etkinlik olan bu model, tamamen ikna üzerine kuruludur. Hatip,
dinleyicileri ikna ile yükümlüdür. İletisini, istediği tepkileri almak üzere düzenler. Yani Aristo
modelinde iletişim, ikna sanatı anlamı taşımaktadır. (Usluata, 1994: 28) İletişim çalışmaları
tarihsel süreçte Aristo’ya kadar dayandırılsa da iletişim alanında ciddi çalışmalar 20. yüzyılda
başlamıştır. 20. yüzyılda önemi anlaşılan kitle iletişimi, iletişimin derinlemesine ele alınmasına
sebep olmuştur. Ancak bu çalışmaların temelinde eğitim, propaganda, telekomünikasyon,
reklam, kamu ve insan ilişkileri alanlarının verimliliğini, etkilerini arttırmak ve sınamak isteği
yatar. Bu yüzden de araştırmalar önce uygulamaya ilişkin isteklerle başlar; psikoloji ve
sosyolojideki gelişmeler, metodolojideki ilerlemeler, özellikle deneylerin, sosyal alan
araştırmalarının ve istatistiğin kullanılması ile beslenir. (Mcquail ve Windahl, 1997: 17) II.
Dünya Savaşı sonrası iletişim çalışmaları hız kazanır. 1940’lı yıllarda bilim adamlarının kendi
dalları dışında iletişim modelleri geliştirmeye başlamaları 1950’li yıllarda daha da ivme kazandı
ve birçok iletişim modeli oluşturuldu.
İletişim hakkındaki düşüncelerini model biçiminde formüle etmek üzere sosyal
bilimcileri ilk harekete geçiren kişi, bir matematikçi olan Claude Shannon’dur. (Mcquail ve
Windahl, 1997: 17) 1948’de siyasal bilimci Harold Lasswell propaganda alanında çalışırken
geri bildirimi olmayan tek yönlü bir iletişim modeli oluşturdu. 1949 yılında Bell Telefon
Şirketi’nde çalışan C. Shannon ve W. Weaver, mühendislik çalışmaları yaparken geliştirdikleri
kuramın iletişim için de geçerli olduğunu savundular ve Matematiksel İletişim Kuramı’nı
ortaya koydular. 1953 ve 1961 yıllarında psikolog Newcomb; Shannon ve Weaver’ın
matematiksel kuramına karşın üçgen bir model önerdi. (Usluata, 1994: 30) 1954 yılında
Osgood ve Schramm, 1955’de Elihu Katz ve Paul Lazarfeld, 1956’da Gerbner ve daha birçok
bilim adamı önem kazanan iletişim alanında gerek ideolojik gerekse bilimsel kaygılarla kendi
modellerini geliştirdiler. “Bir model bir haritaya benzer. Kendi alanının seçilmiş özelliklerini
temsil eder. Hiçbir harita ya da model tam olarak her şeyi göstermez… Modelleştirme özellikle
bir araştırma programının yapılandırılması için kullanılabilecek bir temel olarak yararlı ve
gereklidir.” (Fiske, 1996: 59)
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Liberal sistemin ardından kapitalist yaklaşımların sardığı dünyada, küreselleşmenin
zorunlu kıldığı ilişkiler yumağı ve uluslararası ilişkilerin sıkı etkileşimi, insanları iletişim
bilimleri üzerine daha fazla kafa yormaya itmiştir. Kişiler arası iletişim, kitle iletişimi,
milletlerarası iletişim bilgi çağında değişik boyutlar kazanmıştır. İletişim araçları çok etkili
silahlar haline gelmiş ve toplumsal yaşamda vazgeçilmez olmuştur. McLuhan, kitle iletişim
araçlarının toplum üzerine etkilerini incelemiş ve elektronik iletişim araçlarının kültürü
yaygınlaştırarak dünyayı “küresel köy”e dönüştüreceklerini öne sürmüştür. (Usluata, 1994: 25)
Günümüz iletişim araçları dünyayı gerçekten de küçültmüştür. Hızlı enformasyon dağılımı ile
herkes her şeyden haberdar olmakta; bilinmeyen kimlikler, yaşamlar, kültürler bilinir
kılınmakta; teknolojik, bilimsel gelişmeler hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılmaktadır. Bu
gelişmeler beraberinde kişi, kurum ve ülkelerin kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda
iletişim araçlarının isteklere göre sınırlandırılması, yönlendirilmesi, bilgi ve haberin içeriğinin
değiştirilmesi sorununu getirmiştir. Dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkeler de kültürel
sömürü için gelişmiş iletişim araçlarını kullanmaktadır. Bu yüzden elektronik iletişim araçları
halkın çoğunluğunu etkileyebilmek amacıyla seri olarak üretilmeye başlanmıştır. (Türkoğlu,
2003: 25) Hazırlanan mesaj yüklü enformasyonlar bazen açık bazen kapalı şekilde toplumlara
iletilmektedir. Güncel yaşamın yoğunluğunda birçok iletişim aracının aynı amaca yönelik
mesajlarına maruz kalan insanlar, farkında olmadan bu mesajların yönlendirmesiyle arzu edilen
şeyleri yapmaktadır. Bilinci saf dışı bırakılan toplum emri yerine getiren asker gibi mesajın
içeriği doğrultusunda yemekte, içmekte, eğlenmekte, zamanını geçirmekte, kısacası hayatını
ona göre şekillenmektedir. Böylece iktidar sahipleri ve küresel güçle dünyayı kolayca
yönetebilmektedir. Bu çemberi kırmak için medyayı iyi okumak gerekmektedir.

1.3. Medya Endüstrisi
Medya, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından olan haber alma ve bilgi edinme
ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkmıştır. Yüzyıllar içinde insanoğlu bu yolda pek çok cihaz
geliştirmiştir. Teknolojinin de yardımıyla bugün daha çok ve hızlı bilgi paylaşımı
yapılabilmekte, insanoğlu farklı araçlar vasıtası ile pek çok şeyden haberdar olabilmektedir.
Haber ve bilginin düzenli akışı için devasa bir endüstri oluşturulmuştur. Farklı türlerde hizmet
veren medya unsurları veriyi toplayıp, işleyerek haber haline getirirken mevcut bilgileri de
düzenli ve sistematik bir şekilde hedef kitlelerine aktarmaktadır. Bu sistemden hedef kitle kimi
durumlarda ücretsiz kimi durumlarda ücretli olarak yararlanmaktadır. Ücret durumunda hedef
kitlenin yaptığı tercihlerinde önemi büyüktür. Devletlerinde halkın bu ihtiyaçlarının karşılaması
için sunduğu pek çok hizmet vardır. Aynı şekilde ticari pek çok özel kurum ve kuruluşta hizmet
vermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda medya endüstrisi içerisinde devlet ve özel kurumların
faaliyetleri mevcuttur.
Görsel, işitsel, yazınsal ve internet medyası bugün devasa bir endüstriyi
oluşturmaktadır. Bu medya türleri içeresinde pek çok medya aracı vardır. Hem medya içerisinde
çalışanlar hem medya araçları ile ilişki içerisinde olan diğer organlar hem de hedef kitle, yoğun
ilişkilerin yaşandığı topluma yön veren bir sisteme sahiptir. Reklam, sinema, pazarlama, iş
dünyası gibi pek çok endüstri medya endüstrisi ile paylaşımlarda bulunmakta hedef kitlelerine
ulaşmak ve seslerini duyurmak için medyayı kullanmaktadır.

1.4. Dünyayı Elektronik Kitle İletişim Araçları Şekillendiriyor
İnsanoğlu, tarihin başlangıcından bu yana farklı türlerle çok farklı düzeylerde iletişim
içinde olmuştur. Yaşamsal kaygılardan estetik duyguya, içsel dürtülerden doğal ihtiyaçlara
kadar her türlü sebep, insanı kendi öznesinin dışında “ötekilerle” iletişim kurmaya itmiştir.
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İletişim bu yüzden varlıktan-yokluğa insan için vazgeçilmez bir olgudur. İnsanoğlu bu sayede
dünyayı tanımış, bilgi edinmiş, korunmuş, medeniyetler inşa etmiştir. İlk çağların duvar
resimleri, tanrı heykelleri, Babil’in Kuleleri, Kızılderililerle özdeşleşen duman sohbetleri, atlı
ulaklar, şişelerdeki kâğıtlar, telgraf, telefon, faks… derken yüzyılın büyülü oyuncağı, ana
enformasyon kaynaklığına soyunan internet (ki bunda da haksız değil) iletişimin tarihsel
süreçteki vazgeçilmezliğine örnektir.
İletişim, her alanda vardır ve insanoğlunun uğraşa geldiği diğer bilim ve sanatlarla,
sistemlerle iç içedir. Kişisellikten toplumsallığa, teknolojik boyutundan sosyolojik süreçlerine,
bilim ile olan ilişkisinden psikolojik etkisine kadar çok disiplinli olarak ele alınması ve
incelenmesi gerekmektedir.

1.5. Elektronik İletişim ve Araçlar
Çok disiplinli bir çalışma alanı olan iletişim, gelişen ve değişen dünyada, yeni araçlar
ve boyutlar kazandıran elektronik iletişim araçları ile birlikte bilginin akışını hızlandırmış,
bilgiye ulaşımı kolaylaştırmıştır. Elektronik iletişim araçları, ülke sınırlarını aşmış ve
küreselleşme sürecini hızlandırmıştır.
Özellikle ABD’nin başını çektiği “yeni düzen”de en kilit sektör, medya ve enformasyon
sektörü olmuştur. 1980’lerden sonra benimsenen dışa dönük, çok uluslu şirketlerin
faaliyetlerinin önündeki engellerin kaldırıldığı ve bu doğrultuda her sektörde özelleştirmeyi,
serbestleştirmeyi hedef alan ekonomik modeller iletişim teknolojilerinin gelişmesine sebep
olmuştur. İletişimin bilgisayar teknolojisi ile buluşması da bu alandaki gelişim ve teknolojiyi
hızlandırmıştır. (Giriş, 2004)
“Elektronik kitle iletişim araçları (bazen ‘telematik’ kitle iletişim araçları olarak
adlandırılır, çünkü telekomünikasyon ile enformatiği birleştirir.) telekomünikasyon ağı ile
kullanıcılara sağlanabilen, kamu ve özel enformasyon ile verilerin gönderilmesine ve
alınmasına olanak sağlayan bir dizi hizmet olarak tanımlanmaktadır.” (Mcquail ve Windahl,
1997: 237) İletişim sürecinde aktif ve pasif olarak yer alan elektronik iletişim sistemleri genel
olarak telefon, faks ve bilgisayar sistemleri olarak sınıflandırılabilir. (Mutlu, 2004) Yeni
elektronik kitle iletişim aracının genel adı ise viedotext’tir. Telefon şebekesi tarafından verilen
bir hizmeti kapsayan videotext, bireyin istediğinde veri bankalarının yanı sıra şebekeye bağlı
diğer tüm bireylerin başvurmasını ve onlarla etkileşimde olmasını sağlar. Bu araç ayrıca
kullanıcının isteğine veya ihtiyacına göre seçebileceği çok sayıda enformasyona erişimi
mümkün kılar. (Mcquail ve Windahl, 1997: 237) Diğer elektronik iletişim sistemlerinden
telefon; iki kişinin karşılıklı olarak sesle iletişim kurabildiği, telekonferans ve video konferans
uygulamaları ile birden fazla kişinin sesli ve görüntülü haberleşmesine imkân tanıyan bir
sistemdir. Faks, telefon alt yapısını kullanarak kâğıt üzerindeki yazı, resim, şema vb. bilgilerin
bir yerden başka bir yere süratle aktarılmasını sağlar. (Mutlu, 2004) 20. yüzyılın ortalarında
ortaya çıkan bilgisayar ise her bilgi işleme sürecinde herkesin kolaylıkla kullanabileceği esnek
bir iletişim ortamı hazırlamıştır. Bilgisayarların taşınabilirliğiyle (dizüstü bilgisayarlar,
notebook, tablet…) beraber aralarındaki ağ sistemi (network) ile bilgisayarlar arasında bir
iletişim yolu geliştirilmiştir. Bu ağ sayesinde çok sayıda kullanıcı ile her türlü bilgi aktarımı
yapabilirken; tüm dünyaya yayılmış milyonlarca bilgisayar ağının toplamı olan internet ile bu
aktarım internetin ulaştığı her yere taşınmış ve iletişim daha geniş, etkin ve yeni kuramlar
oluşmasına sebep olabilecek bir araç haline gelmiştir. (Mutlu, 2004)
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1.6. Her Yerde Her An İletişim
Elektronik, kişiler arası iletişimde olduğu kadar kitle iletişiminde de önemli bir yere
sahiptir. Elektronik iletişim araçları diğer kitle iletişim araçları gibi her türlü bilgi, haber, resim,
yazı, ses, görüntü aktarımını ve alışverişini sağlamaktadır. Bu aktarım elektromanyetik
dalgalar, uydular, kablolar gibi değişik kanallar aracılığıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla iletişim
sürecinde veri, sıfır kayıpla ya da çok az kayıpla süreci tamamlamaktadır. Ayrıca her türlü şeyin
depolanması ve uzun süre saklanması kolaylaşmıştır.
Elektronik iletişim araçları ile insanın bilgiye ulaşması daha da kolaylaşmıştır. Artık
bilgiye ulaşmada mekânsal sınırlardan söz etmek manasızdır. Özellikle internetin vasıtası ile
bilgiye her yerde her an ulaşmak mümkündür. Küçülen bilgisayarlar, gelişen cep telefonları bu
ulaşımın en etkin aracılarıdır. Zamanın darlığı problematik olmaktan çıkmakta birey toplumsal
yaşamda daha işlevsel ve bilgili bir hale gelmektedir. Bunun yanında kültürler arası etkileşim
de artmıştır. Yeni motiflerin oluştuğu evrensel düşünceler ışığında dünya barışını
sağlayabilecek yeni yöntem ve araçlara kavuşulmuştur.
Elektronik iletişim araçlarının kullanım alanlarının genişlemesi ile de çalışma sistemleri
değişikliğe uğramıştır. Esnek çalışma düzenleri popüler olmuş; evler, kafeler, AVM’ler, hatta
sokaklar ofis olarak kullanılmaya başlanmıştır. Esnek çalışma uygulamalarından, özellikle
uzaktan (tele) çalışma ile insanlar evlerinden işlerini bitirebilmektedir. Sağlıklı bir uzaktan
çalışma ortamı için uygulama alanının elektronik iletişim araçları ile donatılmış olması
gerekmektedir. (Çakır, 2004) Bunun için ilk araçlar telefon, faks ve bilgisayardır. Özellikle
internetin uygulama alanında yer alması veri akışını daha da kolaylaştıracaktır. Uzaktan
çalışmanın değişik şekillerine rastlanılsa da yaygın olarak dört biçimde uygulanmaktadır:
(Mutlu, 2004)
1- Uydu Çalışma Merkezleri
2- Komşu Çalışma Merkezleri
3- Elektronik Ev Çalışması
4- Mobil Çalışma

1.7. Teknolojik Devrim Dünyayı Değiştiriyor
Elektronik iletişim toplumsal yaşamda, bireysel gelişimde ve çalışma biçimleri
bağlamında birçok yenilik getirmekle birlikte yüz yüze iletişimi ortadan kaldırıcı yapısı ile
insan ilişkilerini mekanikleştirmekte başka bir ifadeyle elektronikleştirmektedir. Cep
telefonları, internet, faks gibi elektronik iletişim araçlarının sunduğu hizmetlerle, SMS, e-mail,
e-ticaret, chat odaları, tele konferanslarla iletişim farklı bir boyuta taşınmaktadır. Duygunun
hissedilmekten ziyade bilindiği yeni iletişim sürecinde tüm anlamlar; kelimelere, görüntülere
ve mesajlara yüklenmiştir. Jestler, mimikler ve doğal ses ortadan kalkmıştır. Mesaj, elektronik
iletişim araçları ile iletilir hale gelmiştir. Esnek çalışma uygulamaları, home ofisler sayesinde
iş görüşmeleri elektronikleşirken gün geçtikçe büyüyen internet ile neredeyse tüm ilişkiler sanal
dünyaya taşınmıştır. Sanal sohbetler, oyunlar, müzikler, görüşmeler, paylaşımlar, beğeniler her
şey bir kanal vasıtasıyla gerçekleşmektedir ve bir anlamda McLuhan’ın öne sürdüğü “araç
iletidir/mesajdır” savı hakikate kavuşmaktadır. Çünkü kullanılan kitle iletişim araçları artık
iletişimin şeklini de belirlemektedir. (Türkoğlu, 2003: 52) Bu da insanın sahip olduğu birçok
insani duyguyu kaybetmesine neden olmakla kalmayıp, aynı zamanda kültürü oluşturan ilişkiler
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ve bu ilişkiler sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ve söylemlerin de yok olmasına zemin
hazırlamaktadır.
Elektronik iletişim sürecinde çözümlenemeyen diğer bir sorun da sanal suçlar ve bilgi
kirliliğidir. Yüz yüze iletişimin “gerçek” olmaya zorlayan psikolojik etkisinden uzak kendisini
gizleyen insanoğlu, elektronik iletişim araçları vasıtası ile kendi olmaktan uzakta “hayal” ettiği
kimlikler ile söylemlerde bulunmaktadır. Görünür olmamanın verdiği cesaretle, yapay
karakterlerin içinde yönlendirilen yalan-yanlış bilgi akışı, yapılan gayriahlaki paylaşımlar ve
söylenen yalanlar sosyal ilişkileri güvensiz bir ortama taşımaktadır. Ahlaken yıpratan, değer
yargılarını yok eden ve birlikteliğe zarar veren bu süreç insanı gerçeklikten kopartarak “sanal
suçlara” teşvik etmektedir.
Sınırları tamamen çizilmemiş bu özgür ortamda insanlar, suçu görünmez ve bulunamaz
zannederek hareket etmektedir. Hacklenen siteler, izinsiz okunan e-mailler, bloke edilen ve
çalınan bilgiler, her türlü görüşün yapıldığı propaganda düzlemleri, ucu bucağı olmayan
pornografik sunumlar insanoğlunun sanal suçlarından bazılarıdır. Özellikle ülkemiz gibi
gelişmekte olan ve teknolojik aç gözlülüğün hat safhada olduğu ülkelerde bu suçlar hukuksal
altyapının tam olarak sağlanamamasından dolayı kanunen suç teşkil etmemektedir. Bu da suçun
cezasız kalmasına yol açmakta, bir anlamda suça teşvik vazifesi görmektedir.
İnsani kayıpların yanında, iletişim teknolojilerinin bugün ulaştığı düzeyde tüm
elektronik iletişim sistemleri ve bilgi faaliyetleri izlenebilmekte, gözetlenebilmektedir. (Giriş,
2004) Aslında özgür bir iletişim gerçekleştirmek mümkün değildir. Gelişmiş teknolojik
altyapıya sahip güçler, kendi çıkar ve amaçları doğrultusunda iletişimi kontrol altında tuttukları,
izledikleri gibi bu iletişim sürecine müdahalede bulunup onu yönlendirmektedirler de. Özel
sektör, uluslararası şirketler ve devletler de güç, kâr ve kontrolü artıran bir araç olarak bu
potansiyeli değerlendirerek enformasyonu hızla ticarileştirmektedir. “Enformasyon alınıp
satılan bir mala dönüşmektedir. Üretim ve dağıtım küreselleşirken, merkezi denetime duyulan
ihtiyaç özel enformasyona duyulan ihtiyaçla birlikte sürekli artmaktadır.” (Giriş, 2004) Tüm
iktidar mekanizmaları artık enformasyonun hayati öneminin farkındadır. ABD Başbakan
Yardımcısı Al Gore, 1994 yılında Buenos Aires’te gerçekleştirilen Uluslararası
Telekomünikasyon Birliği (ITU) toplantısında yaptığı konuşmada yeni iletişim teknolojileri ve
yeni düzen ilişkisini açık bir şekilde ortaya koymuştur (Giriş, 2004): “Dünyadaki tüm ulusları
bir araya toplayacak teknolojik olanaklar ve ekonomik araçlara artık sahibiz. Bugün mesajları
ve resimleri herhangi bir kıtadaki en büyük şehirden, en küçük köye ışık hızında
gönderebileceğimiz bir enformasyon ağını yaratabiliriz. Bu ağ, aileler ve arkadaşlarımız
arasındaki zaman ve uzaklık bariyerlerini aşmamızı sağlayacak araç olacaktır... Ve aynı
zamanda bu ağ tüketicinin ürünleri alabileceği ve malların satılabileceği küresel enformasyon
pazarı olacaktır.”
Elektronik iletişim araçları iletişim sürecinde tüm dezavantajlarına rağmen sağladığı
birçok avantaj nedeniyle yaygın biçimde kullanım alanı bulabilmektedir. “Kişilerarası
etkileşimin (elektronik mektuplaşma, telefaks, telekonferans, mobil telefonlar, vs.) olanakları
gibi elektronik danışma araçlarının biçimleri de sayıca artmaktadır.” (Mcquail ve Windahl,
1997: 237) Kural olarak değişimler, büyük kitle iletişim araçlarından küçük kitle iletişim
araçlarına doğru olmaktadır. (Mcquail ve Windahl, 1997: 237)

1.8. Kitle Toplumundan Ağ Toplumuna Geçiş
Dijk’e (Dijk, 2006) göre kitle toplumu; grupların, organizasyonların ve toplulukların
(kitleler) altyapısını oluşturduğu, organizasyonların temel şeklini ifade eder. Tarihsel olarak
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kitle toplumunun temelini, endüstri devrimi sırasında ticaret merkezi olan şehirlerde bir araya
gelen topluluklar oluşturuyor. Bu merkezlerdeki topluluklar genellikle aynı köy ya da
mahallelerden gelen insanlardan oluşmaktaydı. Kitle toplumunun temel özelliği homojen bir
yapı göstermesidir. İç çatışmalar olsa dahi, genel olarak benzer özellikleri taşır, benzer sosyal
dokuya sahiptir. 19. yüzyılda şirketlerin, devletlerin ve diğer organizasyonları giderek
büyümesiyle bürokratik yapılar oluştu. Ülke sınırlarını aştı ve imparatorlukların oluşumuna
zemin hazırladı. Ancak kitle toplumu, çoğunlukla nispeten homojen bir bağ ile bağlı olan ancak
birbirinden farklı yerel birimlerin birliğinden oluşur. Kitle toplumunda içe dönük bağlanırlık
yüksek; dışa dönük bağlanırlık düşüktür. Kitle toplumunda iç ilişkiler merkezidir.
Organizasyonlarda bürokrasi ve dikey ilişkiler hâkimdir. Kitle toplumunda her birim (topluluk,
hane) bir ya da birkaç tip kitle iletişim aracına erişim sağlayabilmektedir. Birkaç televizyon
kanalı, bir-iki gazete ve radyo gibi. Yüz yüze iletişim genel olarak daha çok önemsenir.

Şekil 3: Kitle Toplumu (Van Dijk, 2006)
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Şekil 4: Ağ Toplumu (Van Dijk, 2006)
20. yüzyılda kitle toplumu yapıları, ağ toplumu yapılarıyla yer değiştirmeye başladı. Ağ
toplumunun temel birimleri, ağlarla bağlantılı olan bireyler oldu. Bir yandan küreselleşmenin
etkisi bir yandan da evlerin ve iş ortamlarının küçülmesi ile topluluklar, geniş aileler ve büyük
bürokratik yapılar ayrışmaya başladı. Böylece aile ve mahallelilerinde yaşayan ama aynı
zamanda günümüzde sınırları aşan sosyal ağlarda gezinen yeni tip topluluklar oluşmaya
başladı. Yaşam ve iş alanları küçülürken, iş bölümünün, uluslararası iletişimin erişimi
kolaylaştı. Kişilerin, grupların organizasyon kapasiteleri artık zamana ve yere bağlı kalmamaya
başladı. Enformasyon ve iletişim teknolojileri sayesinde, sanal zaman ve yerler
oluşturulabilmekte, hem yerel hem de küresel bir hareket edilebilmektedir. Ağ toplumunda
toplumsal yapı nispeten düz ve yatay bir seyir izler. Ancak yine de bazı düğüm noktaları,
merkezler, daha önemlidir. Tek bir merkez yerine, birbirleriyle rekabet eden merkezler vardır.
Ağ toplumunda yüz yüze iletişim önemini korusa da, ancak aracılı iletişim giderek önem
kazanmaktadır. Geleneksel kitle iletişim araçları herkese ulaşmaya devam etmekte, bununla
birlikte belirli bir hedef kitleye ulaşan daha dar kapsamlı interaktif iletişim araçları kısmen kitle
iletişim araçlarının yerini almaya başlamıştır (Dijk, 2006).

1.9. Ağ Toplumu
Innis ve McLuhan’ın aksine Manuel Castells, Ağ Toplumu: Bilgiden Politikaya
(Castells, 2005) isimli makalesinde teknoloji ve toplum konusunda farklı bir tez sunar.
Teknolojinin toplumu şekillendirme konusunda belirleyici olmadığını, tersi bir durum
olduğunu savunur. Ona göre toplum, teknolojiyi kullanan insanların ihtiyaçlarına, değerlerine
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ve ilgilerine göre teknolojiyi şekillendirir. Castells, günümüz toplumunun iletişim ya da bilgi
toplumu olarak nitelendirilmesine karşı çıkar. Bilgi ve iletişim, tarihte bilinen her dönemde
toplumların merkezinde yer almıştır. Ancak günümüz mikro-elektronik ağ teknolojileri eski
toplumsal kurumlara, yani ağlara, göre yeni imkânlar sunmaktadır. Tarihsel olarak ağlar daha
çok özel hayatlarda sınırlı kalırken; üretim, güç ve savaşlar dünyası, merkezi bir otorite
tarafından belirlenen bir amaç etrafında devasa kaynaklar kullanabilen devlet, kilise ordu ve
şirket gibi büyük ve dikey kurumlar tarafından işgal edilmiştir. Ona göre daha ağ teknolojileri,
ağların tarihsel sınırlılıklarının üstesinden gelebilmesine olanak sağlamıştır. Dijital iletişim
ağları. Ağ toplumunun temel taşıdır. Tıpkı güç ağlarının endüstri toplumunun üzerinde inşa
edildiği altyapı olduğu gibi. Ağ toplumu ağlara bağlı olduğu ve iletişim ağları da sınırları aştığı
için ağ toplumu küresel bir hüviyet kazanır, küresel ağlara bağlı dayanır. Castells,
küreselleşmenin aslında ağ toplumunu anlatmanın farklı bir yolu olduğunu söyler (Castells,
2005).
Castells, ağ toplumuna, insanlığın gelişiminin üstün bir aşaması olarak ulaşılacak bir
yer olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, asıl sorunun bu yeni tarihsel alanımızın, yani
içinde yaşadığımız dünyanın hatlarının iyi kavranılmasıdır, der. İnterneti daha fazla yaymanın,
okullara daha fazla bilgisayar koymanın çok fazla toplumsal değişime sebep olmadığını;
toplumsal değişimin, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin kim tarafından, kimin için ve ne
için kullandığına bağlıdır. Ona göre, bildiğimiz şey, bu teknolojik paradigmanın, önceki
teknolojik sistemlere göre üstün özelliklere sahip olduğudur. Ancak, her topluluğun proje ve
kararları ile uyum içinde, potansiyelinden tam olarak yararlanmak için, ağ toplumu ile ilişkili
olan bu yeni toplumsal yapının dinamiklerini, kısıtlılıklarını ve olanaklarını bilmemiz gerekir.
Ağ toplumu en basit tanımıyla, ağdaki düğümlerde biriken bilgiye göre bilgiyi üreten, işleyen
ve dağıtan mikroelektronik ve dijital bilgisayar ağlarına dayanan enformasyon ve iletişim
teknolojilerinin güç verdiği ağlara bağlı toplumsal bir yapıdır. (Castells, 2005)
“Ağ toplumu yayıldıkça ve yeni iletişim teknolojileri ağlarını genişlettikçe, yatay
iletişim ağlarında bir patlama yaşanmaktadır” der Castells. Medya şirketlerinden ve
devletlerden bağımsız olan bu yapıyı Castells, özyönetimli kitle iletişimi (self-directed mass
communication) olarak tanımlar. Potansiyel olarak tüm dünyaya uzandığı ve internet tarafından
yayıldığı için kitle iletişimidir. Öz yönetimlidir (self-directed) çünkü çoğu zaman bireyler ya
da gruplar tarafından medya sistemi bypass edilerek başlatılır. Bloglar, podcastler, stream
yayınları ve diğer interaktif bilgisayardan bilgisayara iletişim sistemleri, tarihte ilk kez; yeni,
küresel, insanların birbirleriyle toplumdaki kurumlar tarafından kurulan kanallar olmadan,
iletişim kurmasına olanak verdi (Castells, 2005) .
Castells, ağ toplumunun geliştirilmesi ve şekillendirilmesi için kamu sektörünün
belirleyici aktör olduğu söyler. Ona göre, bireysel geliştiriciler, karşı-kültür toplulukları ve
şirketler yeni toplumu oluşturmada üzerlerine düşeni yaptılar. Toplumu şekillendirmek ve ona
rehberlik yapmak kamu sektörünün elindedir. Ancak kamu sektörü, yeni iletişim
teknolojilerinin en az yayıldığı ve ağ kurmaya ve yeniliklere olan kurumsal engellerin en çok
dillendirildiği toplumsal alandır. Bu yüzden, kamu sektöründe reform, ağ toplumunu üretken
bir şekilde şekillendirmeye giden yolda belirleyici özelliktedir. Bu, e-yönetim/e-devlet'ten
farklı olarak, e-yönetişimi, yani vatandaş katılımını da içeren e-sağlık, e-öğrenme, e-güvenlik
konularını da kapsar. Ayrıca toplumun değerlerine ve ihtiyaçlarına uyum sağlayan iletişim
endüstrisinin dinamik regülasyonunu da içerir. (Castells, 2005)

Sonuç Yerine
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İnsanoğlunun yaradılışından günümüze kadar iletişim kurmak için kullandığı araçlar
oldukça fazladır. Bu araçlar kimi zaman duvar resimleri, kimi zaman duman, kimi zaman
telefon, kimi zamansa televizyon olarak karşımıza çıkar. İletişim; bir bilgi aktarımı, bir
etkileşim sürecidir ve birçok alanı kapsadığı gibi birçok disiplini (psikoloji, ekonomi,
sosyoloji…) ilgilendiren geniş bir çalışma alanıdır da aynı zamanda. Bu çalışma alanı üzerine
yapılan araştırmalar Aristo’ya kadar dayandırılsa da esas itibariyle 20. yüzyılda yoğunlaşmıştır.
Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında Shannon ve Weaver, Matematiksel Kuram’ı geliştirdi.
Bunun iletişime de uygulanabileceğini ortaya attıktan sonra iletişim çalışmaları hız kazanmıştır.
Söz konusu model tartışıldığı gibi birçok yeni iletişim modeli de ortaya çıkmıştır. Çok hızlı
ilerleyen teknolojik gelişmeler ve birbirini izleyen icatlara paralel olarak iletişim araçları da
artmış ve iletişim giderek daha da önemli bir hale gelmiştir.
Toplumu yönlendiren, enformasyonun kontrolünü sağlayan kitle iletişim araçlarının
önemini kavrayan iktidar güçleri, iletişimin daha gelişip yeni kazanımlar getirmesi için daha
liberal politikalar izleyip büyük şirketlerin önünü açmış, teknolojik araştırmaları
desteklemişlerdir. Gelecekte elektronik iletişim araçları yeni tasarım ve özellikleriyle belki de
farklı nesneler olarak karşımıza çıkacaktır. Küresel söylemlerin sıklaştığı, yeni düzenlerin
kurulduğu dünyamızda elektronik iletişim araçlarının bu değişimleri kaçınılmazdır.
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Uygulamalar
1) İletişim ile ilgili literatür taraması yaparak iletişim modelleri ile ilgili örnekleri
inceleyiniz.
2) Günümüzde kullanılan kitle iletişim cihazlarını bölümü okuduktan sonra kullanarak
gözlemlerinizi yazınız?
3) Çevrenizde kitle iletişim araçlarını yoğun olarak kullanan kişileri gözlemleyiniz.

19

Uygulama Soruları
1) Yeni iletişim modelleri geliştirilebilir mi?
2) Kitle iletişim araçları insanları değiştiriyor mu?
3) Kitle iletişim araçlarına bakışınız değişti mi?
4) Ülkemizde kitle iletişim araçlarına insanları yaklaşımı nasıl?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kitabımızın bu ilk bölümünde medya endüstrisine bir giriş yaparak, medya ile ilgili
temel kavramlara göz attık. Öncelikle medyanın temeli olan iletişim kavramını ele alarak
tanımladık ve detaylı olarak inceledik. İletişimin gelişim sürecini ve sağlıklı bir iletişim
oluşabilmesi için gereken temel bileşenler hakkında bilgi verdik. Konunun devamında iletişim
üzerine yapılan bilimsel ve akademik çalışmalar hakkında bilgi verdik. Bu çalışmalardan öne
çıkanları daha ayrıntılı ele alarak geliştirilen iletişim modellerini inceledik.
İletişim bağlamında konunun çerçevesini çizdikten sonra medya endüstrisini oluşturan
araçları yani kitle iletişim araçlarını genel olarak anlatarak, işlevleri, etki alanları ve gelişmeleri
bağlamında bilgiler aktardık. Bu süreçte teknolojinin medyayı dönüştürmesine ve etkilemesine
ayrı bir parantez açarak elektronik iletişim araçları hakkında bilgi verdik.
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Bölüm Soruları
1) “İletişim” kavramını tanımlayınız?
2) Genel İletişim modelini çizerek anlatınız?
3) Dünyayı kitle iletişim araçları nasıl şekillendirmektedir?

4) “Matematiksel İletişim Kuramı”nı kim geliştirmiştir?
a) John Fiske
b) Aristo
c) Umberto Eco
d) Shannon ve Weaver
e) Habermas

5) Aristo’nun iletişim modeli neye dayanır?
a)

Diyalog

b) İkna
c) Konuşma
d) İmgelere
e) Edebiyata

6) Aşağıdakilerden hangisi elektronik iletişim aracı olarak sayılamaz?
a) Faks
b) Telefon
c) Bilgisayar
d) Dergiler
e) Televizyon
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7) “Retorik” adlı yapıtında iletişimi, bir konuşmacının ve bir hatibin konuşmasında
dinleyicilere sunacağı tartışmanın oluşturulması ya da biçimlendirilmesi, tek yönlü sözel bir
etkinlik” olarak tanımlayan Socrates midir?
a) Doğru

b) Yanlış

8) İletişim hakkındaki düşüncelerini model biçiminde formüle etmek üzere sosyal
bilimcileri ilk harekete geçiren kişi kimdir?
a) John Fiske
b) Claude Shannon
c) Andre Gide
d) Paul Lazarfeld
e) Elihu Katz

9) Aşağıdakilerden hangisi uzaktan çalışmanın yaygın olarak kullanılan biçimlerinden
biri değildir?
a) Nöbet Çalışma Merkezleri
b) Mobil Çalışma
c) Elektronik Ev Çalışması
d) Komşu Çalışma Merkezleri
e) Uydu Çalışma Merkezleri

10) İletişim çalışmaları ne zaman hız kazanmıştır?
a) Telefonun icadıyla
b) II. Dünya Savaşından Sonra
c) Sinemanın keşfiyle
d) Renkli televizyonun bulunmasıyla
e) Uzaya ilk uydu fırlatılmasından sonra
Cevaplar: 4) D 5) B, 6) D, 7) B, 8) B, 9) A, 10) B
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2. MEDYA VE MEDYA TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Medya Kavramı
2.2. Medyanın Ortaya Çıkışı
2.3. Medyanın Özellikleri ve İşlevleri
2.4. Medya Türleri
2.5. Medya Endüstrisi
2.6. Medya Kuram ve Yaklaşımları
2.6.1. Gündem Belirleme Kuramı
2.6.2. Suskunluk Sarmalı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kitle iletişimi kavramı sizin için ne ifade etmektedir?
2) Medya kavramı sizin için ne ifade etmektedir? Medyanın yapısı ve işlevleri
hakkında fikriniz nedir?
3) Medya türleri nelerdir? Geleneksel Medya ve Yeni Medya kavramları hakkında
bilginiz var mıdır?
4) Medya Endüstrisi kavramını duydunuz mu? Medya endüstrisinin işleyişi hakkında
bilginiz var mıdır?
5) Gündelik hayatta kullandığınız kitle iletişim araçları nelerdir? En sık kullandığınız
kitle iletişim aracı hangisidir? Neden?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Medya Kavramı

Medyanın Özellikleri ve
İşlevleri

Medya Türleri

Medya Endüstrisi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Literatürde yer alan çeşitli
Medya kavramı hakkında tanımlardan ve açıklamalardan
yararlanılacaktır. Edinilen
bilgi sahibi olmak
bilgiler gözlemle
pekiştirilecektir.
Medyanın özellikleri ve
işlevleri konusunda bilgi
sahibi olmak
Gelişen ve dönüşen medya
türlerini
öğrenerek Literatürde yer alan çeşitli
medyanın geleceği hakkında tanımlardan ve açıklamalardan
yararlanılacaktır.
fikir sahibi olmak
Literatürde yer alan çeşitli
Medyanın ekonomik yapısı tanımlardan ve açıklamalardan
ve görünen dışı işleyişi yararlanılacaktır. Araştırma ve
gözlemlerle edinilen bilgiler
hakkında bilgi edinmek
derinleştirilecek ve
pekiştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Medya



Geleneksel Medya



Medya Endüstrisi



Medya Türleri



Medyanın İşlevleri



Medya Kuramları
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Giriş
Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan yeni düzen “Bilgi Toplumu” olarak adlandırılmış
olup bu yeni dönemde bilgi ve iletişim araçlarına sahip olmak ve onları kontrol etmek önem
kazanmıştır. Bu yeni toplum düzeninin ortaya çıkışını teknolojik determinist bir yaklaşımla
iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlayan görüşler olduğu gibi, sadece teknolojik
gelişmelerin değil toplumsal yapıdaki dönüşümün de etkili olduğunu savunan görüşler
mevcuttur. Hangi şekilde olursa olsun; sonuç olarak içinde bulunduğumuz dönemde bilgi ve
iletişim araçları büyük öneme sahiptir ve bunları kontrol edebilen ülkeler de kendilerine
üstünlük sağlamaktadırlar.
Bu süreçte ise kitle iletişim araçları olarak bilinen ancak son dönemde yaygın olarak
“medya” olarak tanımlanan televizyon, gazete, dergi, radyo ve internet gibi iletişim araçları ön
plana çıkmaktadır. Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak anılan hatta
son dönemlerde hepsinin önüne geçerek birinci güç olduğu iddia edilen medya üzerinde, gerek
ekonomik gerekse ideolojik sebeplerle, güçler arası bir hâkimiyet mücadelesi yaşanmaktadır.
Küresel ekonomik yapıyı kontrol altında tutan şirketler bu yapıyı pekiştirmek adına küresel bir
medya oluşturmak ve kitleleri kontrol etmek amacındadırlar. Medyanın teknolojik gelişmelerle
birlikte bir dönüşüm ve yöndeşme süreci yaşaması ise şirketler adına bu kontrol sürecini hem
kolaylaştırmakta hem de zorlaştırmaktadır. Bu dönüşüm ve yöndeşme sürecinde yapısı değişen
medya endüstrisini kontrol etmek adına, şirketler ortaklıklar kurma yoluna gitmekte, düşük
maliyetlerle daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Öte yandan sistemin dışında kalan ekonomik
ve ideolojik yapıların da aynı şekilde medyada var olma şansları artmaktadır. Küresel ekonomik
yapıyı kontrol altında tutan bu şirketler ise bu durumu pekiştirmek adına medyayı bilindik işlev
ve amaçları dışında kullanabilmekte ve kitleleri bu araçlarla yönlendirme çabasına
girebilmektedir.
Bahsedilen mevcut durum bağlamında bu bölümde medya kavramı ve medyanın
işlevleri öncelikle ortaya konulacak, ardından medyadaki dönüşüm ve yöndeşme süreci de göz
önüne alınarak medya türlerinden bahsedilecektir. Ana başlık olarak ise medya endüstrisi,
derinlemesine analizlere girmeden sonraki bölümlere kavramsal çerçeve sunmak adına,
hakkında genel bilgiler verilecektir.
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2.1. Medya Kavramı
Radyo, televizyon, gazete gibi kitlelere yönelik olarak kullanılan iletişim araçları için
“kitle iletişim araçları” tanımlaması kullanılırken, 1980’li yılların sonundan itibaren özellikle
Amerika ve Avrupa kökenli televizyon, haber ajansları ve yapım şirketleri ile ürettikleri
içeriklerin de etkisine paralel olarak, kendilerini tanımlamak için kullandıkları “medya”
kavramı ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Medya, Latince kökenli bir sözcüktür. Halka, kamuoyuna ait olan anlamında kullanılan
medium, mediae sözcüğünden gelmektedir. Yazı, ses ya da görüntü aracılığıyla iletişim
kurmayı sağlayan yazılı basın (gazete ve dergi) elektronik basın (radyo, televizyon, sinema ve
film) ile sinevizyon mültivizyon, hypermedia, internet, bilgisayar, video, kitap, tele-foto, radyofoto, lifaks, frekans planlaması, telefon, teleks, faks, telekominikasyon uydusu, vb. kitle iletişim
araçlarının bütününe medya denilmektedir. (Bülbül, 2000: 1-2)
İngilizcede “medium” iletişim aracını ifade etmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren özel
radyo ve televizyonların kurulup yayılmasıyla birlikte dilimize medya olarak geçmiştir.
Böylece daha önce basın-yayın olarak ifade edilen sektörün adı medya şeklinde kullanılmaya
başlanmıştır. Medya sözcüğü yazılı, sözlü ve görüntülü basını tanımlayan bir işleve sahiptir.
(İspirli, 2000: 11-12) Ülkemizde de artık kitle iletişim araçları yerine söyleyiş kolaylığı ve
yapısal değişiklikler nedeniyle İngilizce “Mass Media” yani “kitle iletişim aracı” kavramı
medya şeklinde kısaltılarak kullanılmaktadır.

2.2. Medyanın Ortaya Çıkışı
Kültür dönemleri, konuşma yoluyla bilgiyi aktaran sözlü kültür dönemi, İÖ 4. yüzyılda
yazının bulunmasını izleyen kirografik (el yazmalı) kültür dönemi, 15. yüzyıl ortalarında
matbaanın bulunmasını izleyen tipografik (basılı) kültür dönemi ve elektrikli telgrafın
bulunması ile başlayan elektrik ve elektronik kültür dönemi olarak sıralanabilir. Devrimlerin en
belirgin özelliği, bilginin giderek daha hızlı ve ucuz dağıtılması olmuştur. Ayrıca bu devrimler,
belli bir süre içinde birbirlerini daha yakından izlemişlerdir. (Baldini, 2000: 5)
Medyanın dünyada etkin olarak kullanılması yazılı basın ile başlasa da elektriğin
bulunmasıyla elektronik devrimine geçiş iletişim araçlarındaki gelişmeyi izlenemeyecek bir
hıza yaklaştırmıştır. Telgraf (1835), telefon (1876), fotoğraf (1827), sinema (1895), radyo
(1895), video (1968) ve diğer uzantılar son yüzyılın sanayi ötesi toplumundaki iletişim
teknolojisinin getirdikleridir. (İlal, 2007: 23)

2.3. Medyanın Özellikleri ve İşlevleri
Medya genel olarak gazete, televizyon, radyo, internet vb. kitle iletişim araçları için
kullanılan bir kavram olarak basitçe tanımlansa da ekonomik ve ideolojik etkenler
doğrultusunda tanımlandığının ötesinde karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu karmaşık yapının
özelliklerini, işlevlerini ortaya koymak adına birçok çalışma yapılmakla birlikte kendi alanında
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ve farklı sektörlerle iç içe geçmiş ve dinamik bir yapıya sahip medya için her geçen gün yeni
araştırma ve tanımlamalara da ihtiyaç duyulmaktadır.
Medyanın her geçen gün yapısı değişmekle birlikte bazı özelliklerini kaybedebilmekte
veya yeni özellikler kazanabilmektedir. Bu değişimi kenarda tutacak olursak, Aydeniz
medyanın sahip olduğu temel özellikleri şu şekilde sıralamaktadır: (Aydeniz, 2012: 16-17)
 Medya öncelikle halkın haber alma hakkını sağlamakla yükümlüdür.
 Medya bir iletişim aracıdır; mesaj üretir ve dağıtır.
 Medya ticari bir işletmedir, piyasa kurallarına göre işler.
 Ürettiği mesajları satar. Ayrıca okuyucu, dinleyici ve izleyici ölçümleri ile
kullanıcılarını reklam verene satar.
 Yerine getirdiği hizmetin niteliği itibarıyla medyanın ahlaki ilke ve kuralları
gözetmesi beklenir.
 Çok boyutlu ve çok işlevli araçlara sahiptir.
 Sürekli ve sınırsız haber ile her türlü bilgilendirici, eğitici, eğlendirici ve tanıtıcı
içeriği sunar.
 Tek yönlü bir iletişim biçimini işleten organizasyon ve ağları bünyesinde barındırır.
Medya için “iletişim araçları” denilmesine rağmen aslında medya, iletir. İletişimin karşılıklı
olma özelliğini yerine getirmez. Bu yönüyle de kitle iletişiminin hâkim iletişim paradigması
olarak algılanmasıyla bir yanılsama oluşturur.
Lazar, kitle iletişim araçlarının benzer özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır.
- Bilginin üretimi ve dağıtımı
- Bireyleri birbirlerine bağlayan kanallar oluşturma
- Kamuya açıklık
- Özgür tüketim (Dayatma yoktur, istemeyen medya kullanmayabilir)
- Mal ve hizmet endüstrisi
- Yasalar tarafından düzenlenen yönetmeliklere tabi olma (Lazar, 1999:284)
Genel bir terim olarak medya farklı insanlara farklı anlamlar ifade etmektedir. Evimizde
otururken medya televizyonun gösterdiği bir TV şovu ya da koltuğumuzda sayfalarını
karıştırdığımız bir dergi demektir. Borsa komisyoncusu için bir ekonomi kanalı, araba
komisyoncusu için otomobil fotoğraflarının yer aldığı yarım sayfa ilanları içeren bir gazete
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olabilir. Bir şeyin bağlandığı, transfer edildiği, gerçekleştiği araç olan medya, el ilanlarından
gazetelere internete kadar her şeyi içine almaktadır. Bununla birlikte medya bilgi vermek ve
eğlendirmek işlevlerini üstlenerek gülük hayatımızda önemli bir yer tutmuştur.
Televizyonumuzun düğmesine bastığımızda dünyada en son olanları, piyasalardaki son
gelişmeleri öğrenebilmekteyiz. İnsanlar medyayı yalnızca bilgilenmek için takip
etmemektedirler. Medyadaki televizyon dizileri, filmleri, şovları ve spor programları ile
eğlendirmekte ve dinlendirmektedir. (Erol, 2007: 27-27)
Medya için farklı kuramlar etrafında şekillenen araştırmalar, birbirlerinden farklı
işlevler ortaya koyabilmektedir. Bertrand ise medyanın işlevlerini şu şekilde sıralamaktadır:
(Bertrand, 2004: 18)
1. Çevreyi İzlemek: Bugünün toplumunda sadece medya, çevremizde gelişen olaylar
hakkında hızlı ve eksiksiz rapor verme yetisine sahiptir. Görevi, bilgi toplamak, bilgiyi
değerlendirmek, yorumlamak ve sonra dolaşıma çıkarmaktır. Özel olarak medya, seçimler
arasındaki ara dönemde üç siyasi güç (yasama, yürütme, yargı) üzerinde odaklanmalıdır.
2. Sosyal İletişimi Sağlamak: Konsensüse tartışma yoluyla erişildiği demokratik bir
toplulukta, medyasız barışçıl bir birliktelik mümkün olmayacağı için en düşük düzeyde de olsa
bir görüş birliği sağlanmalıdır. Günümüzde tartışmaların çoğu medyada gerçekleşmektedir.
3. Dünya Hakkında Bir Vizyon Sağlamak: Hiç kimsenin bütün gezegen hakkında
doğrudan bilgisi bulunmamaktadır. Bir kişinin deneyimlerinin ötesinde, bir insanın bilgisi
okullara ya da konuşmalara, fakat temel olarak medyaya bağlıdır. Sıradan vatandaş için
medyanın değinmediği bölgeler, insanlar ya da konular yoktur.
4. Kültürü İletmek: Herhangi bir grubun kültürel mirası bir nesilden diğerine
devredilmelidir. Dünyanın geçmişinin, bugününün ve geleceğinin belirli bir vizyonu, bir bireye
etnik kimlik veren geleneklerin ve değerlerin bir bileşimi. Herkese neyin yapıldığı ve neyin
yapılmadığı, neyin öğretilmesi ve neyin öğretilmemesi gerektiği anlatılmalıdır.
5. Mutluluğa Katkıda Bulunmak Eğlendirmek: Kitle toplumunda, fiziksel ya da akıl
sağlığı ile ilgili hastalıklara sebep olabilecek gerilimi azaltmak için eğlence, önceden
olduğundan çok daha vazgeçilmez bir hal almıştır. Eğlence genelde medya tarafından temin
edilmektedir. Medya izleyicisi, medyadan her şeyden öte eğlence sunmasını beklemektedir.
6. Satmak: Medya reklamcılığın temel aracıdır. Medya sahiplerinin ana amacı genelde
reklamcılara satış için halkı baştan çıkartmaktır. Medya, reklamlar için uygun bir çevre yaratma
çabasındadır.
Barbier ve Lavenir ise medyayı tanımlarken bazı işlevlerini de şu şekilde ortaya
koymaktadırlar: “Medya, bir topluma; mesaj ve bilgilerin saklanması, uzaktan iletilmesi ve
kültürel siyasi pratiklerin güncelleştirilmesi yönündeki üç temel işlevi tamamen ya da kısmen
yerine getirme olanağını sağlayan bütün iletişim sistemleridir.” (Barbier & Lavenir, 2001: 7)
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UNESCO tarafından Mac Bride hazırlatılan “İletişim ve Toplum” raporunda medyanın
işlevleri, haber ve bilgi sağlama, toplumsallaştırma, motivasyon, tartışma ve diyalog işlevi,
eğitim, kültürel gelişme, eğlendirme ve bütünleştirme olarak özetlenmiştir (Özkan, 2006: 1920).
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Tartışma ve Dialog İşlevi: Kitle iletişim araçları tartışma ortamı oluşturarak,
kamusal çıkar konusunda var olan sorunların açığa çıkmasına yardımcı oldukları gibi dialog
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.
5. 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.
6. Kültürel Gelişme İşlevi: Kitle iletişim araçları sanatsal yapıtları yayarak kültürün
gelişmesine katkıda bulunduğu gibi geçmişin mirasını korumada da önemli bir rol
üstlenmektedir.
7. Eğlendirme İşlevi: Kitle iletişim araçları bireylere eğitim ve kültürün yanı sıra
eğlence imkanı da sunmaktadır. Bireyler, kitle iletişim araçları vasıtasıyla hoşça vakit
geçirebilmektedirler.
8. 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.”
Her geçen gün yeni işlevler edinebilen medya bazı işlevlerini de yitirebilmekte veya
terk edebilmektedir. Şüphesiz bu noktada medya şirketlerinin ekonomik ve ideolojik yapıları
da önemli bir etken olabilmektedir.
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2.4. Medya Türleri
Matbaa teknolojisinin kâğıtla ve dolayısıyla yazıyla buluşması basılı medyayı, teknik
araçlar geliştikçe teknolojinin sesle buluşması radyoyu, ilerleyen zamanlarda sesle birlikte
görüntünün de teknolojiyle buluşması televizyonu doğurdu. Nihayetinde herkesin katılımına
imkân veren ve yazı-ses-görüntüyü birlikte bünyesinde barındıran bilgisayar teknolojisi ile
internet ortamına da taşınan medya artık toplumda, ailede ve bireysel yaşantılarımızda
vazgeçilmez bir yer edinmiş durumda. Hatta son teknolojik gelişmelerle medyayı yanımızda,
cebimizde taşır olduk. Tümünü medya olarak tanımladığımız bu farklı iletişim araçlarının
benzerlikleri olduğu kadar ayırt edici farklılıkları da bulunmaktadır. Bu bakımdan medya türleri
şu şekilde sınıflandırılabilmektedir. (Aydeniz, 2012: 22-28)
1) Görsel Medya: Hareketli görüntü ile yayın yapan medya türlerine genel olarak
görsel medya adı verilir. Televizyon ve sinema en yaygın görsel medya araçlarıdır. Video oyun
oynamaya, film ve televizyon izlemeye imkân veren taşınabilir bilgi iletişim teknolojileri ile
bilgisayar da görsel medya türleri arasında sayılabilir. Görsel medyada ses, renk, hareket ve
yazı içeren görüntüler bir araya getirilerek izleyiciye sunulur. Çoğu zaman müziğin dâhil
edildiği bu içerikler özel bir yeteneğe ihtiyaç duyulmadan ve zihinsel bir uğraş gerektirmeden
izlenebilir. Bu sebeple en yaygın biçimde takip edilen medya türü görsel medyadır.
2) İşitsel Medya: Sese dayalı yapılan ve sadece kulağa hitap eden yayıncılığa işitsel
medya adı verilir. Diğer bir ifade ile işitsel medya, radyo yayıncılığıdır. Teknik gelişmenin
artmasıyla internet, televizyon, cep telefonu ve diğer taşınabilir bilgi iletişim teknolojileri
üzerinden de radyo yayını yapılabilmektedir. Radyo yayınının hem yayıncılar hem de
dinleyiciler için maliyeti çok düşüktür. Bu yüzden çok yaygın bir kullanımı vardır.
3) Basılı Medya: Yazılı metin ve sabit görsel materyallerin (fotoğraf, resim, çizim vb.)
yer aldığı medya türüne basılı medya adı verilir. Günlük yayın yapan gazete ve değişik
periyotlarla (haftalık, aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık, altı aylık) yayımlanan dergi basılı
medyanın en temel iki aracıdır. Bu ikisi genellikle basın adıyla anılır. Basılı medya, daha çok
bilgilendirme işlevini yerine getiren ve haber yayımı üzerine işleyen bir medya türüdür.
4) İnternet ve Yeni Medya: İnternet, görsel, işitsel ve basılı medyanın bir araya geldiği
ve yeni medya adı verilen bir medya türüdür. Bilgilendirme, eğlendirme, araştırma yapma,
insanları bir araya getirme, sanal sosyal topluluklar kurma gibi işlevleri olan internet, yeni ve
ilgi çekici bir medyadır. Bütün medyaların içeriklerine istenildiği anda sınırlı ücretlerle
ulaşılmasına imkân vermektedir.
Müzik çalar, video oynatıcı, radyo ve televizyon gibi medya araçlarını mekâna bağımlı
olmaksızın kullanmayı ve aynı zamanda internete de bağlanmayı sağlayan, çok boyutlu işlevleri
olan araçlar taşınabilir bilgi iletişim teknolojileri olarak adlandırılır. Taşınabilir bilgi iletişim
teknolojileri, mekâna bağımlılık gerektirmediği için en sık kullanılan medya araçlarıdır.
Daha genel bir ayrım yapmak gerekirse medyayı “Geleneksel Medya” ve “Yeni Medya”
olarak da ayırabiliriz. Geleneksel Medya radyo, televizyon, gazete, dergi gibi kitle iletişim
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araçlarını kapsamaktadır. İletişim teknolojilerindeki gelişmelerle ortaya çıkan Yeni Medya ise
bu teknolojilerin ürettiği kitlesel ve özelleşmiş iletişim ortamlarını, interneti ve internetin
altında olmasına rağmen neredeyse onun önüne geçmiş sosyal medya gibi kavramları
içermektedir.

2.5. Medya Endüstrisi
Tarım toplumunda toprak mülkiyeti, sanayi toplumunda ise hammadde önemliyken
bilgi toplumunda bu rolü bilgi üstlenmiştir. Ayrıca bilgiye ulaşmayı ve onu yaymayı sağlayan
iletişim teknolojileri ve bu bağlamda özellikle kitle iletişim araçları yani medya da kendi
değerlerini artırarak medya endüstrisi kavramının ortaya çıkmasını sağlamışlardır.
Endüstri, aynı ana ürün ve servisleri üreten firmalar grubudur. Medya endüstrisi de tek
parça değildir, daha ziyade ortak bir faaliyetle içeriğin oluşmasına aracılık eden farklı
endüstrilerin yığılmasıdır. (Oliver, 2016) “Medya endüstrileri” birbirleriyle yatay ilişkiler
içinde olan, okurların, izleyicilerin ve/veya reklamcıların “bilgi” gibi çok özel bir ihtiyacını
tatmin etmek için rekabet eden medya firmalarını içerir. Firmalar; bu amaç doğrultusunda
rekabet eder, işbirliği yapar ve birbirlerinin davranışsal ilişkilerini kontrol ederler. (Söylemez,
1997: 214)
Geleneksel medyadan beklenen kamu faydacılığı medya endüstrisinin gelişimiyle
neredeyse ortadan kalkmıştır. Razic vd. ‘nin de belirttiği üzere artık medya endüstrisi
içeriklerini, ürettiği, dağıttığı ve pazarda sattığı metalara dönüştürmektedir. (Lozic, Roncevic,
& Milkovic, 2015: 7) Graham Murdock’a göre de 1980 öncesinde, güçlü bir kamu hizmeti
yayıncılığı geleneğine sahip olan Batı Avrupa ülkelerinde bugün için temel amaç; medya
şirketlerinin yöndeşmesini teşvik ederek ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde güçlü şirketler
yaratıp, Amerikan devlerinin egemenliğindeki küresel pazarda daha etkin rekabet edebilmektir.
(Taş, 2006: 43)
Medya endüstrileri birçok alanda ekonomik girişimlerde bulunarak giderek
genişlemektedir. Günümüzde dünya çapında medya alanında dev şirketler birçok alana yatırım
yaparak genişlemelerini sürdürmektedir. Batı dünyasında büyük şirketler arasındaki
birleşmeler, el değiştirmeler, iletişim sektöründe dev şirketlerin oluşmasına neden olmuştur. Bu
dev medya şirketleri gerek yazılı gerek görsel medyada giderek büyürken sinema, müzik ve
yayıncılık alanlarını da bünyelerine eklemektedir. (Büyükbaykal, 2004: 49)
Dünya üzerinde ekonomik ve siyasi güce sahip olan gelişmiş ülkelerin küresel medya
alanında da belirgin bir üstünlüğe sahip oldukları görülmektedir. Medya endüstrisinin gelişmesi
ile ekonomik gelişme olgusu birbirleriyle bağlantılıdır. Ekonomik açıdan gelişmiş ülkeler
medya endüstrisinin gelişmesi için gerekli mali kaynağa sahiptir. (Büyükbaykal, 2004: 43)
Özellikle yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ve yeni medyanın ortaya çıkışıyla
birlikte medya endüstrisinde de ürün çeşitliliği artmıştır. Teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya
çıkan medyalar arası yöndeşme ortaya çıkmıştır. Bu durum maliyetleri düşürerek özellikle yerel
medya şirketlerine büyük fırsatlar tanımıştır. Ancak küresel şirketler bu duruma ortaya çıkan
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bu yerel şirketleri satın alarak veya kendi aralarında birleşmeler yaparak karşı koymaya
çalışmaktadır. Geleceğin geleneksel medyadan yeni medyaya kaydığını gören küresel şirketler
bu alana yatırım yaparak ürün çeşitliliğini de artırmakta ve konumlarını korumaktadırlar.
Medya endüstrisindeki bu hızlı gelişim sadece teknolojik ilerlemeler sayesinde
gerçekleşmemektedir. Lozic vd.‘nin de belirttiği gibi sosyal değerlerle ilişkili olarak farklı
coğrafi bölgelerin ve kültürel kalıpların gelişim hikâyesinin de medya endüstrisinin dinamikleri
ve gelişim yönü üzerinde önemli etkileri vardır. (Lozic, Roncevic, & Milkovic, 2015: 8)
Toplumların eğitim düzeylerinin artması, yeni iletişim teknolojileriyle birlikte kendi aralarında
özerk iletişim ağları kurabilmeleri ve bu teknolojilerin üretim maliyetlerini düşürmesi gibi
sebeplerle yerel düzeyde de medya örgütleri oluşmakta ve kendilerine has içerikler
üretebilmektedirler.
John B. Thompson günümüzde medya endüstrisinin durumunu ekonomik ve siyasal
düzeyde açıklayan dört ana eğilimi şu şekilde belirtmektedir: (Büyükbaykal, 2004: 49)
1. Medya endüstrilerinin giderek artan yoğunlaşmaları (Concentration)
2. Medya endüstrilerinin giderek artan çeşitlenmeleri (diversification)
3. Medya endüstrilerinin artan küreselleşmeleri (Globalization)
4. Yayıncılık alanında kuralların kaldırılması yönündeki eğilim (Deregulation)
Thompson’ın da belirttiği gibi son dönemde medyada ürün çeşitliliği artmakta ve
küresel medya şirketleri yerel medyaları satın alarak veya onlarla birlikte çalışarak hâkimiyet
alanlarını genişletmektedir. Bu yeni bölgelerde ise eskiden gelen yayıncılık ilkelerini kaldırarak
daha rahat yayın yapma çabasındadırlar. Bu süreçte medya dışında faaliyet gösteren şirketler
de medyaya yatırım yapmakta, bilinirliklerini artırmak, reklam giderlerini azaltmak, prestij elde
etmek ve siyasi güç edinmek isteyen bu şirketler ya kendi iletişim araçlarını ortaya çıkarmakta
ya da mevcut medya şirketleriyle ortak hareket etmektedirler.
2015 yılı verilerine göre dünya genelinde medya ve eğlence endüstrisinin değeri 1.7
trilyon dolara ulaşırken ülke bazında ise liderlik Amerika’ya aittir. (www.statista.com) Kitle
iletişim araçları içerisinde ise en fazla reklam payı televizyona aitken internet reklamlarında da
hızlı bir artış görülmektedir.
Robins’e göre kâr ve rekabet mantığıyla hareket eden yeni medya şirketlerinin şimdi en
önemli amacı ürünlerini mümkün olan en geniş tüketici kitlesine ulaştırmaktır. Bu durumda da
sürekli genişlemeci bir eğilim vardır ve bu eğilim durmaksızın genişletilmiş görsel işitsel
mekânlar 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 mekânlarından uzaklaşmakta ve uluslararası
tüketici kültürünün daha ‘evrensel’ ilkeleri temelinde yeniden düzenlenmektedir.
(Büyükbaykal, 2004: 42)
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2.6. Medya Kuram ve Yaklaşımları
Medya kuramlarının en bilinenleri Siebert ve arkadaşları tarafından “4 Theories of the
Press” çalışmasında ele alınmıştır. Çalışmada siyasal sistemlere göre şekillenen farklı medya
sistemleri dört ana başlık altında toplanmıştır:
1. Otoriter Kuram
2. Liberal Özgürlükçü Kuram
3. Sovyet Totaliter Kuram
4. Sosyal Sorumluluk Kuramı
Bunun yanında iletişim bilimciler, sosyal bilimciler, siyasal, ekonomik ve sosyal
dönüşümleri göz önüne alarak farklı kuram ve yaklaşımlar ortaya koymuşlardır. Örneğin Denis
McQuail, bu kuramlara medya kuramı ve demokratik medya kuramını eklemiştir.
Medyanın kamuoyu oluşturma sürecine vurgu yapan diğer önemli yaklaşımlar ise
“Gündem Belirleme Kuramı” ve “Suskunluk Sarmalı” kuramlarıdır. Medya ve toplum
ilişkilerini bu iki önemli kuram üzerinden okumak mümkündür.

2.6.1. Gündem Belirleme Kuramı
McCombs ve Shaw tarafından 1972’de yapılan bir araştırmayla ortaya atılan Gündem
Belirleme Kuramı, halkın düşüncelerinin medyanın sunduğu enformasyondan etkilendiği
varsayımına dayanır. Her kitle iletişim aracının gündemi izleyicilerine sunmak için seçtiği
enformasyondan oluşur. Her kitle iletişim aracı kendi önceliklerini belirler ve konular, önem
derecelerine göre sıralanır. Örneğin gazetede ön sayfadan arka sayfaya, büyük başlıktan
küçükbaşlığa ya da televizyonda otuz dakikadan otuz saniyeye ya da hiç verilmemeye doğru
azalan bir şekilde yer alır. Konular önem derecelerine göre tekrarlanır ya da hiç tekrarlanmaz.
(Erdoğan, Alemdar, 2005: 181) Dolayısıyla kurama göre kişiler medyanın sunduğu
enformasyonu almakla kalmaz, konuya ayrılan yer ve süre göre enformasyonun önemi
hakkında da çıkarım yaparlar.
Gündem Belirleme Kuramı’na göre medyanın ağırlıkla yer verdiği konular halk
tarafından önemli olarak algılanır. Medya hangi konuların önemli olduğuna ilişkin kişilerin
algısını etkileyerek ülke ya da dünya gündemini oluşturmada önemli bir işlev görür. Medya
kuruluşları her ne kadar toplumun bilgilenme gereksinimlerini dikkate alsalar da, öncelikleri
içinde bulundukları kurumsal ilişkilerdir. Toplumdaki siyasal ve ekonomik güç sahipleri
toplumun ne hakkında düşünmesini istiyorlarsa medyanın gündemini de kendi istekleri
doğrultusunda biçimlenmesini isterler. Böylece kitle iletişim araçlarının toplumu bilgilendirme
işlevi dikkate alınmaksızın insanların medyanın sunduğu gündem üzerine düşünmesi ve
konuşması sağlanır. (Güngör, 2013: 114) Medya, kamuoyu oluşturmak ve siyaseti etkilemek
için, kendine ya da iktidara göre önemli olan konuları halk için de önemli hale getirmektedir.
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Dolayısıyla Gündem Belirleme Kuramı, medyanın insanları etkileme gücünden daha çok,
medyanın toplumu bilgilendirme ve gündem oluşturma gücüne vurgu yapmaktadır.

2.6.2. Suskunluk Sarmalı
Elisabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilen Suskunluk Sarmalı Kuramı, insanların
çevrelerinden soyutlanma korkusuyla toplumdaki egemen düşünceyi benimsemesi üzerine
kuruludur. Bu yaklaşıma göre bireyler önemli kamusal konularda toplumdaki egemen
düşüncenin ne olduğu ya da hangi görüşlerin güçsüzleştiği hakkında bilgi sahibi olmak için
çevresine bakar. Eğer kişi kendi görüşünün toplumda daha az egemen görüşler arasında
olduğuna inanırsa, görüşünü açıkça ifade etmekten kaçınacaktır. Böylece toplumdaki başat
görüşler sarmal şeklinde daha da güç kazanacak, alternatif düşünceler azalacaktır. (McQuail,
Windahl, 2010:146)
Bugün insanların çevreleri hakkında bilgi edinmek için başvurdukları ilk enformasyon
kaynağı televizyon ya da internet gibi kitle iletişim araçlardır ve toplumdaki baskın görüşler de
çoğu zaman medya aracılığıyla öğrenilmektedir. Bu anlamda medya suskunluk sarmalının
yaratılmasındaki en önemli etkendir. Neuman, kuramın dayandığı temel varsayımları şu şekilde
sıralamaktadır: (Noelle-Neuman, 2002: 385)
• Toplum, sapkın bireyleri dışlamakla tehdit eder.
• Bireyler sürekli dışlanma korkusu hissederler.
• Bu dışlanma korkusuyla bireyler, toplumun içinde bulunduğu düşünce iklimini
sürekli değerlendirme çabası içindedir.
• Bu değerlendirmeler kişilerin fikirlerini açıkça ifade etmesine ya da saklamasına
neden olur.
• Bu dört varsayım birlikte ele alındığında bunların kamuoyunun oluşmasında
sürdürülmesinde ve değişmesinde etkili olduğu söylenebilir.

38

KAYNAKÇA
AYDENİZ, H. (2012). Medyayı Tanımak. İstanbul: Nakış Ofset.
BALDİNİ, Massimo (2000); İletişim Tarihi, Çev: Gül Batuş, İstanbul, Avcıol Basım
Yayın.
BARBİER, F., & Lavenir, C. B. (2001). Diderot'dan İnternete Medya Tarihi. (K. Eksen,
Çev.) İstanbul: Okuyanus Yayınları.
BERTRAND, C. J. (2004). Medya Etiği. Ankara: Başbakanlık Basın Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü Yayınları.
BÜLBÜL, A. R. (2000). İletişim ve Etik. Konya: Damla Ofset.
BÜYÜKBAYKAL, C. I. (2004). Türkiye'de Televizyon Alanında Küresel Yerel
Birlikteliği: CNNTÜRK ve CNBC-E Örneği. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yayınları.
ERDOĞAN, İrfan, ALEMDAR, Korkmaz (2005); Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram
ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Ankara, Erk.
EROL, G. (2007). Reklam ve Medya Planlaması. İstanbul: Beta Basım Yayım.
GÜNGÖR, Nazife (2013); İletişim Kuramlar Yaklaşımlar, Ankara, Siyasal Kitabevi.
İLAL, Ersan (2007); İletişim, Yığınsal İletim Araçları ve Toplum, İstanbul, Der
Yayınları.
İSPİRLİ, M. (2000). Medya Gerçeği ve Haberciler. Ankara: Akçağ Yayınları.
LAZAR, Judith (1999); “Kitle İletişimi”, Çeviren: İlker Bıçakçı, İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 9.
LOZİC, J., Roncevic, A., & Milkovic, M. (2015). Global Media Industry In
Postmodernism: Domination Of Broadcasting, and The Tradition Of Publishing. Temmuz 18,
2016 tarihinde http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=7e7e58fc-1ae4-4f69b5be-e83623646333%40sessionmgr106&vid=0&hid=120.
MCQUAIL, Denis, WINDAHL, Sven (2010); İletişim Modelleri: Kitle İletişim
Çalışmalarında, Çev: Konca Yumlu, İstanbul, İmge Kitabevi.
NOELLE-NEUMANN, Elisabeth (2002); “Suskunluk Sarmalı Kuramı’nın Medyayı
OLIVER, J. (2016). Defining The Media Industry. Haziran 21, 2016 tarihinde
https://www.academia.edu/1748867/Defining_the_Media_Industry adresinden alındı

39

SÖYLEMEZ, A. (1997). Medya Ekonomisi Üzerine. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 8
(27), 209-230.
TAŞ, O. (2006). İletişim Alanında Yöndeşme Eğilimleri. Kültür ve İletişim Dergisi, 2
(9), 33-62.

40

Uygulamalar
- Öğrenciler medyanın işlevleri doğrultusunda farklı medyalarını inceleyerek, hangi
içeriklerin hangi işlevleri karşıladığını araştırabilirler.
- Öğrenciler küresel ve yerel düzeyde medya şirketlerini inceleyerek hangi medya
organlarının hangi şirkete ait olduğunu öğrenebilir, medyanın genel yapısı üzerinde bilgi sahibi
olabilirler.
- Ülkemizdeki medyaları türlerine göre inceleyerek yopun olarak hangi medya türünü
kullandığımızı saptayabilirler.
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Uygulama Soruları
1) Araştırmanıza göre medya organları içerikleriyle kendilerinden beklenen işlevleri
sağlamaktalar mıdır?
2) Araştırmanıza göre hangi medya şirketleri hangi medya organlarına sahiptirler? Bu
şirketlerin medya dışında hangi alanlarda yatırımları vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm kapsamında medya kavramı tanımlanmış, medyanın işlev ve özellikleri ile
medya türleri açıklanmıştır. Sonrasında ise medya endüstrisinin tanımı yapılarak, mevcut
durum üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Medya endüstrisini etkileyen medya kuramları
anlatılmıştır.

43

Bölüm Soruları
1. www.statista.com’un 2015 yılı verilerine göre medya ve eğlence endüstrisinde
hangi ülke lider konumdadır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) ABD
D) Çin
E) Japonya
2. Kitle iletişim araçları içerisinde en yüksek bütçe ve gelire sahip olan hangisidir?
A) Gazete
B) İnternet
C) Radyo
D) Televizyon
E) Dergi
3. Aşağıdakilerden hangisi John B. Thompson günümüzde medya endüstrisinin
durumunu ekonomik ve siyasal düzeyde açıklayan dört ana eğiliminden biri değildir?
A) Medya endüstrisinde yoğunlaşma
B) Medya endüstrisinde çeşitlenme
C) Medya endüstrisinde küreselleşme
D) Medya yayıncılık kurallarını kaldırma eğilimi
E) Medya endüstrisinde kamulaşma
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4. İletişim araçlarında yaşanan yöndeşme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin
etkisi en fazladır?
A) Sosyoloji
B) Teknoloji
C) Çevre
D) Ekonomi
E) Siyaset
5. Aşağıdaki araçlardan hangisi diğerlerinden önce kullanılmaya başlanmıştır?
A) Telefon
B) Radyo
C) Televizyon
D) Video
E) Telgraf
6. Medyanın en temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haber ve bilgi vermektir.
B) Örgün eğitim sağlamaktır.
C) Kişileri gündelik hayatın stresinden uzaklaştırmaktır.
D) İnsanlar arasındaki iletişim güçlendirerek, çatışmaları önlemektir.
E) Kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmaktır.
7. Medya ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Yasalar tarafından düzenlenen yönetmeliklere tabidir.
B) Medya tekellerinin gelişimi ekonomik olarak yatay, dikey ve çapraz olmak üzere üç
şekilde görülmektedir.
C) Medya kuruluşlarının hedef kitleleri birbirinden farklıdır.
D) Tüm medya organları birbirleriyle uyum içinde çalışır.
E) Medya kuruluşları yayınlamak istedikleri içeriklerini belirli bir amaç doğrultusunda
hazırlar.
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8. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında sayılamaz?
A Televizyon
B) Radyo
C) Mektup
D) Gazete
E) Dergi
9. Suskunluk sarmalı kuramını kim ortaya atmıştır?
A) Shannon
B) Newcomb
C) Aristo
D) Elisabeth Noelle-Neumann
E) Baudliard
10. Gündem oluşturma kuramını kim ortaya koymuştur?
A) Robins
B) Denis McQuail
C) McCombs ve Shaw
D) Platon
E) Bernard

Cevaplar: 1) C, 2) D, 3) E, 4) B, 5) E, 6) A, 7) D, 8) C, 9) D, 10) C
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3. MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ
Arş. Gör. Serkan BULUT
(İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Medya Kavramına Genel Bir Bakış
3.1.1. İşletmecilik
3.1.2. Medya İşletmeciliği
3.2. Medya Faaliyetlerini Şekillendiren Kanunlar
3.3. Bir Medya İşletmesi Nasıl Kurulabilir
3.4. Medya İşletmelerinin Faaliyet Alanları
3.5. Medya İşletmelerinde Organizasyon
3.6. Medya İşletmelerinin Ekonomik Yapısı
3.7. İnternetin Etkisiyle Dijitalleşen Ortamlar ve Şekillenen Medya
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Medya işletmeciliği konusunda
İşletmeciliğini şekillendiren kanunlar nelerdir?

neler

biliyorsunuz?

Geleneksel

Medya

2) Yazılı ve görsel medyaların organizasyon yapıları aynı mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Medya İşletmeciliği,
Medya Ekonomisi,
Medyada
Organizasyon
Yapısı, Medya
İşletmeciliği
Hukuku

Medya işletmeciliği ve
organizasyon yapısını
öğrenmek. Geleneksel
medyanın iç işleyişleri ve
faaliyet alanları konusunu
irdelemek.

Literatürde yer alan çeşitli
tanımlardan ve açıklamalardan
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İşletme Kavramı



Medya İşletmeciliği



Medyada Organizasyon Yapısı



Medya Ekonomisi



Medya İşletmeciliği Hukuku
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Giriş
Medya ekonomisi ve işletmeciliği konusu medya çalışmaları içerisinde oldukça önemli
ve anlaşılması gereken hassas bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda kuramsal ve
pratik çalışmaların yapılması değişim ve dönüşüm içerisinde olan medya alanlarının daha iyi
öğrenilmesi, yakın gelecekte şekillenecek olan dijital medyanın yönetimi konusunda rehber
niteliğinde rol oynayacaktır. Medya üzerinde sıkça vurgu yapıldığı üzere toplumların her alanda
şekillenmesini etkileyen belki en önemli alanlarından biridir. Bu nedenle medyanın ekonomi
politiğinin iyi kavranması toplumların ekonomi politiğinin de iyi kavranmasını
kolaylaştıracaktır. Çünkü medya işletmelerinin kendi aralarında olan ilişkileri, toplumla olan
iletişimlerini anlamak medya işletmeciliği ve yöneticiliğinin üstesinden gelebilmeyi mümkün
kılacaktır. Bu açılardan düşünülerek hazırlanmış olunan bu bölümde medya ekonomisi ve
işletmeciliği konusunda temel noktalar üzerinde durulmaya çalışılmıştır.
Bölüm içerisinde medya kavramına genel anlamıyla değinilerek, medya işletmeciliği ve
organizasyon yapısı irdelenmeye çalışılmıştır. Geleneksel bir medya yapılanmasında temelde
ne gibi teknik konuların öne çıktığı, organizasyon yapılarının genelde nasıl şekillendiği,
ekonomik anlamda nelere bağlı oldukları ve temel işleyişlerinin neler olduğu üzerinde
durulmaya çalışılmıştır.
Geleneksel anlamda bir medya işletmesinin nasıl bir işletme yapısıyla örgütlenip
faaliyet sürdürdüğü oraya konduktan sonra bu alanda en temel soru olan medya işletmeciliği ve
ekonomisinin gelecekte nasıl şekillenebileceği sorusu sorulmuştur. İletişim teknolojilerinin bu
denli hızlı gelişmeleri sonrasında ortaya çıkan yeni dijital medyaların getirdiği bir çok yeni
imkân ve değişimden sonra yeni medyalar üzerinde temel işletme faaliyetlerini belirleyecek
olan yeni gelişmeler açıklanmaya çalışılmıştır.
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3.1. Medya Kavramına Genel Bir Bakış
Kitle iletişim araçları deyince birbirlerinden farklı medya organlarını kastetmiş oluruz.
Bu nedenle medya, medyalar ya da basın dendiğinde medyayı oluşturan yazılı, işitsel, görsel ve
elektronik tüm araçlar anlaşılmalıdır. Tarihsel süreçte medyaların işlevinden şu şekilde
bahsedilebilir: “bir topluma; mesaj ve bilgilerin saklanması, uzaktan iletilmesi ve kültürelsiyasi pratiklerin güncelleştirilmesi yönündeki üç temel işlevi tamamen ya da kısmen yerine
getirme olanağını sağlayan bütün iletişim sistemlerini anlıyoruz. Şu ya da bu biçimde saklamak,
sonuç olarak enformasyonları biriktirme imkânını vererek onları bir perspektif içine
yerleştirmek ve belli yoğunlukta bir düşünsel çalışma yürütmek anlamına geliyor; yani bilginin
ve onun eleştirisinin gelişimine izin vermek. Yazı (telefon ya da 20. yüzyıl sonunun telematik
araçları vb.) yoluyla uzaktan iletişim kurmak demek, aynı zamanda mekân ve zamanın
buyruğundan kurtulmak, bilgilerin ortaklaşmasını sağlamak, bir de bu bilgilere bağlı pratikleri
ve modelleri yeniden örgütlemek demektir (Lavenir, & Eksen, 2001: 7).
İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin geleneksel gazeteciliğe ilk etkisi
elektronik gazete kavramı ile ortaya çıkmıştır. Elektronik gazete kavramının ilk örneği,
televizyonda teletext yayını olarak adlandırılan yayın türünde görülmüştür. Teletex, 1971
yılında İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından geliştirilmiştir. Televizyon, yayın yaparken,
diğer taraftan Teletex’e girerek güncel haberler takip edilebiliyordu. Bu haberler, spor, havayol, gibi merak edilen konuları kapsıyordu. Toplanan haberler geleneksel gazetelerden farklı
olarak, bilgisayar teknolojisi olarak ekrana yansıtılıp okunabiliyordu (Kuyucu, 2013).

3.2. İşletmecilik
Dünyada yaşanan küreselleşme biçimleri, marka ve işletmelerin uluslararası anlamda
genişlemesi ve ilişkilerin giriftleşmesi, ekonomik anlamda ortak pazarlara olan bağlılık işletme
kavramanın öneminin artmasını sağlamıştır. Sadece özel sektörlerde değil, devlet ve kamu
yatırımlarında da büyüme odaklı faaliyetler yönetim ve işletme alanlarının yeniden
yapılanmasını beraberinde getirmiştir. İşletme kavramını genel olarak aşağıdaki gibi
tanımlamak mümkündür:
İşletme kavramı iş kökünden gelir ve iş gördürme, yer ve üretim birimi anlamındadır.
İşletme, insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve sahibine kâr (veya sosyal fayda) sağlamak için
üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek, ekonomik mal ve hizmet
üretmek ve/veya pazarlamak için faaliyette bulunan kuruluştur. Diğer bir ifade ile işletme,
müşteriler tarafından arzu edilen mal ve hizmetleri sağlayan ve kâr etmeyi hedefleyen
kuruluştur (Arslan, 2016: 10). Burada daha çok ulusal ölçekli işletmeler açısından bir tanım
yapılmıştır. Bu işletmelerin bir de türleri söz konusudur. İşletmeleri iş kollarına göre daha çeşitli
sınıflandırmak mümkün olsa da aşağıda sayılanlarla özetlenebilir. Bunlar:


Ürün türüne göre işletmeler,



Üretim araçlarına göre işletmeler,
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Büyüklüklerine göre işletmeler,



Yasal yapılarına göre işletmeler şeklindedir (Atılgan’dan aktaran, Özer, 2013: 90).

Her işletmenin bir kuruluş amacı misyon ve görevi bulunmaktadır.
İşletmelerin kuruluş sebepleri; insan ihtiyaçları ve o ihtiyaçların karşılanması
zorunluluğu ile sahibine kâr ve topluma sosyal fayda sağlamaktır. İnsanları işletme kurmaya
yönelten sebepler ise; (1) bağımsızlık isteği, (2) kazanç isteği, (3) miras isteği,(4) saygınlık
isteği, (5) başka fırsatların yokluğu, (6) bir düşünce veya bir varlığın işlenmesi ve (7) topluma
hizmet ve sosyal mesuliyet düşüncesi. Serbest piyasa ekonomisinin; (1) özel mülkiyet hakkı,
(2) seçme hürriyeti, (3) kâr elde etme ve (4) serbest rekabet gibi, sağladığı dört temel hakka
dayanarak insanlar işletme kurmaya yönelirler (Arslan, 10).
Bu noktada göz önünde bulundurulması gereken bir önemli konu da yönetim
kavramıdır. Yönetim, tüm işletme genelinde bulunan bir faaliyettir. Bunun nedeni; pazarlama
yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları, yönetimi gibi tüm işletme fonksiyonlarında
yönetimin söz konusu olmasıdır. Bu bağlamda; yönetim işletmenin genel fonksiyonu olarak
adlandırılmaktadır. Ayrıca, satın alma da ‘tedarik’ görünümünde diğer işletme fonksiyonları
içinde yer alabilmektedir. Örneğin; insan kaynağının tedariki (seçme ve işe alma) ya da finansal
fonların tedariki gibi. Muhasebe, finansman, insan kaynakları, halkla ilişkiler, araştırma
geliştirme gibi işletmenin büyüklüğüne, faaliyet alanına ve ihtiyaçlarına göre artabilecek ya da
azalabilecek fonksiyonlar ise işletmenin lojistik yani destekleyici fonksiyonları olarak
sınıflandırılmaktadır (Saruhan, 2014: 18-19). Bu fonksiyonlar temel faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi aşamasında hayati önem arz etmektedir.
İşletmeler her ne kadar türlerine göre amaçları ve var oluş sebepleri açısından
değişkenlik gösterse de birçoğunun sahip olduğu bir takım ortak temel özellikler söz konusudur.
Bu özellikleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
1. İşletme kâr (veya sosyal fayda) gayesiyle üretim faktörlerinin bir araya getirildiği
ekonomik bir birimdir.
2. İşletme teknik bir çalışma birimidir.
3. İşletme toplum içerisinde faaliyet gösterdiği için sosyal bir birimdir.
4. İşletme karar sistemlerini etkilediği ve onlardan etkilendiği için siyasi bir birimdir.
5. İnsan ihtiyaçlarını karşılamak ve varlığını sürdürmek için sürekli üretim yapan
dinamik bir birimdir.
6. Çevresiyle sürekli alış-veriş içinde olan açık bir sistemdir (Arslan, 11).
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3.2.1. Medya İşletmeciliği
İlk gazetelerin yayımlanmaya başladığı günlerden bugüne yapısal bağlamda oldukça
şekil değiştiren medya kuruluşları düşünsel boyutuyla da oldukça değişim yaşamıştır. Zaman
zaman devrimlere, darbelere ve toplumsal başka olaylara ön ayak olmuş medya kimi zaman
insanlık suçlarına ortak olmuş, kimi zaman duyarlı bir şekilde kamu gazeteciliği yapmış, halkı
veya hedef kitleyi bilgilendirmek kadar basit ama bir o kadar da zor olan maçını
gerçekleştirmeye çalışmıştır. Ancak günümüz dünyasının medya kuruluşlarına bakıldığında
özellikle anaakım medya oluşumlarının siyasi ve konjonktürel olarak hareket ettikleri ve birer
ticari işletmelere, şirket ya da holdinglere dönüştükleri görülecektir. Bu haliyle medya
kuruluşları da herhangi bir ticari işletmenin duyduğu kaygılara benzer kaygılarla hareket
etmeye yayınlarını bu doğrultuda gerçekleştirmeye özen göstermiştir.
Ticari bir işletmeyi en temelde şu şekilde tanımlamak mümkündür: Üretim faktörlerini
bir araya getirerek kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek ve bunları pazarlamak amacıyla
faaliyette bulunan kuruluşlara ‘işletme’ denir. Diğer bir tanıma göre işletme; mal ve hizmet
üretmek amacıyla kurulmuş olan, doğal kaynaklar, emek ve sermaye gibi üretim etmenlerini
bir örgüt ve yönetim gücüyle bir araya getiren ekonomik amaçlı kuruluşlardır. İşletmelerin
başlıca iki özelliği vardır: Ekonomik mal ve hizmetler ortaya koyabilmek amacıyla faaliyet
gösterir. Ekonomik mal ve hizmetler ortaya koymak için gerekli üretim faktörleri bir arada
bulunur (MEB, 2011: 16-17).
Belirli bir süre öncesine kadar belirli birkaç geleneksel medya türünden bahsetmek
mümkünken günümüzde medya kuruluşları teknik olanakları ve hitap ettikleri kitleler
bakımından çeşitlilik göstermiştir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür.


Yazılı Medya kuruluşları (Gazeteler, Dergiler)



Görsel İşitsel Medya Kuruluşları (Televizyonlar, Radyolar)

 Elektronik ya da Dijital Medya Kuruluşları (İnternet Gazeteleri, Siteleri ve Sosyal
Medya Habercilik Ağları)
Medya kuruluşlarının da diğer kuruluşlar gibi bir ekonomik yapıya bürünmesinden
sonra diğer ticari alanlarla eklektik bir döngüye girmesi kaçınılmaz olmuştur. Dolayısı ile
bağımlı bir alan haline gelen medya işletmelerinin yaşadığı maddi ve manevi sorunlar, siyasi
ve diğer kurumlarla ilişkilerinde yaşadığı sorunlar medya dışı işletmelerin yaşadıkları ile
benzeşerek artmıştır. Gerek kamu gerek se de özel medya kuruluşlarının finansman ve idari
yapılanmaları ticari işletmelerin yaşadığı süreçlerden geçerek şekillenmektedir.

3.2.2. Medya Faaliyetlerini Şekillendiren Kanunlar
Günümüzde medya alanındaki temel ve ilgili bazı düzenlemeler şunlardır:


5187 sayılı Basın Kanunu (09.06.2004)
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 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında
Kanun (03.03.2011)
 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin
Tanzimi Hakkında Kanun (13.06.1952)
 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (04.05.2007)


Basın Kartı Yönetmeliği (23.03.2001)



5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (13.12.1951)



5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (16.06.2006)

Bu düzenlemelerden özellikle 6112 sayılı Kanun, Avrupa Birliği Konseyi’nin 3 Ekim
1989 tarih ve 89/552/ EEC Sayılı Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi ile uyum
içerisinde düzenlenmiştir. Bu kanunla; tekelleşmenin önlenmesi, sektördeki yabancı sermaye
payının arttırılması, ticari iletişim kavramına yer verilmesi ve yayın ilkelerinin ihlali halinde
uygulanan yaptırımların kademelendirilmesi gibi önemli yenilikler getirilmiştir.
Bunun yanında 6385 sayılı Kanun ile daha önce kaldırılan gazetecilik mesleğinin
zorluğundan kaynaklanan “yıpranma payı” 2013 yılından itibaren tekrar yürürlüğe girmiştir
(BBEGM, 2013: 76).

3.3. Bir Medya İşletmesi Nasıl Kurulabilir?
Medya işletmelerinin nasıl kurulacağı ve faaliyetlerini nasıl sürdüreceği (süreli yayınlar
açısından) yasa koyucu tarafından en net biçimiyle 5187 Sayılı Basın Kanunu çerçevesinde
şekillendirilmiştir. Bu faaliyetler bir takım başlıklar altında tasniflenerek ilgili maddelerle
açıklığa kavuşturulmuştur.
Zorunlu Bilgiler: Basın Kanunu 4. maddesinde “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” denilerek medya
işletmelerinin yayıncılık faaliyetleri için gereken zorunlu bilgilerin neler olduğu sıralanmıştır.
Sorumlu Müdür: Kanunun 5. maddesinde de “Her süreli yayının bir sorumlu müdürü
bulunur. Sorumlu müdür, birden fazla ise her birinin sorumlu olduğu bölüm belirtilir.
Sorumlu müdür olabilmek için;
a) On sekiz yaşını bitirmiş olmak,
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b) Türkiye'de yerleşim yeri sahibi olmak ve devamlı oturmak,
c) En az ortaöğretim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak,
d) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
e) Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak,
f) T.C. vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulu aramak,
Gerekir.
Sorumlu müdürün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olması halinde sorumlu
müdürlüğü üstlenmek üzere müdür yardımcısı tayin edilir. Sorumlu müdür için bu Kanunda yer
alan hükümler, sorumluluğu üstlenen yardımcı için de geçerlidir” denilerek medya
işletmesinden sorumlu olması gereken kişi açıklığa kavuşturulmuştur.
Süreli Yayın Sahibi Kanunun 6. maddesinde “Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum
ve kuruluşları süreli yayın sahibi olabilirler.
Süreli yayın sahibinin on sekiz yaşından küçük veya kısıtlı olması halinde kanunî
temsilcisi, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişi temsilcisi hakkında da 5 inci maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen şartlar aranır” denilerek kimlerin bir medya işletmesi sahibi olabileceği
açıklanmıştır.
Beyanname Verilmesi: Kanunun 7. maddesinde “Süreli yayınların çıkarılması için,
kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına bir beyanname
verilmesi yeterlidir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen kayıtlar alenidir.
Kayıt için verilen ve yayın sahibi, sahibin küçük veya tüzel kişi olması halinde temsilcisi
ile sorumlu müdür tarafından imzalanan beyannamede yayının adı ve mahiyeti, hangi
aralıklarla yayımlanacağı, yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün ad ve
adresleri ile yayının türü gösterilir.
Beyannameye, 5. ve 6. maddelerde yazılı şartların varlığını gösteren belgeler ile yayın
sahibi tüzel kişi ise tüzüğünün veya ana sözleşmesinin veya vakıf senedinin bir sureti eklenir.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gösteren
bir alındı belgesi verilir” biçiminde bir açıklamaya gidilerek bir medya işletmesinin kurulması
öncesinde savcılığa gerekli beyannamenin verilmesi gerekliliği belirtilmiştir.
Beyannamenin
İncelenmesi:
5187
Sayılı
Basın
Kanunu’nun
8.
maddesinde “Beyannamenin ve eklerinin gerekli veya gerçek bilgileri içermemesi veya yayın
sahibinin veya temsilcisinin veya sorumlu müdürün 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı şartlara
sahip olmaması halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı beyannamenin verilmesinden itibaren iki
hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini yayın
sahibinden ister. Bu istemin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yerine getirilmemesi
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halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı yayımın durdurulmasını asliye ceza mahkemesinden talep
eder. Mahkeme en geç iki hafta içinde karar verir. Bu karara karşı acele itiraz yoluna
başvurulabilir.
Beyanname içeriğinde meydana gelen her değişiklik, iki hafta içinde, gerekli belgelerle
birlikte yeni bir beyanname ile aynı makama bildirilir.
Birinci fıkra hükmü, değişikliğe ilişkin beyannameler hakkında da uygulanır.
Sorumlu müdürün bu görevden ayrılması halinde, yenisi tayin edilinceye kadar
sorumluluk yayın sahibine veya temsilcisine aittir” şeklindeki açıklama ile eğer kanuna aykırı
beyannameler verilirse savcılığın ve mahkemenin vereceği karar bildirilmiştir.
Süreli yayın sahibinin hakkını kaybetmesi: Kanunun ilgili son maddesi olan
9’uncu maddede ise “Süreli yayın sahibinin beyanname verdiği tarihten itibaren bir sene
içinde süreli yayın yayımlanmaz veya yayımlandıktan sonra yayıma üç yıl müddetle ara
verilirse beyanname hükümsüz kalır ve sağladığı hak ortadan kalkar.
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri
saklıdır. Ancak, bu Kanunun yürürlük tarihinde 5680 sayılı Basın Kanunu gereği mevkute
neşredenler, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
hükümleri gereği mevkute neşretmekten alıkonulamazlar” denilerek medya işletmesinin
faalietlerinin
ne
şekilde
son
bulabileceği
açıklanmıştır.
(Basın
Kanunu,
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5187.pdf). Dolayısı ile kanun önünde herkes bir
medya işletmesi kurabilme hakkına sahiptir. Demokratik ve hukuk devletinde ancak kanunlar
çerçevesinde hareket edilebileceği unutulmamalıdır.

3.4. Medya İşletmelerinin Faaliyet Alanları
Her ticari işletmede olduğu gibi medya işletmelerinde de iş akışının sağlanmasına
katkıda bulunan bir takım farklı faaliyet alanları mevcuttur. Bu alanların her biri kendi
konusunda uzman bir yönetici ve bir ekipten oluşur ve profesyonel bir işbölümünün olması
gerekir. Bu noktada çalışmalar yapmış yazarlar olan Pringle ve Starr (2013: 263-264) bu
alanları aşağıda yer alan temel alanlar olarak belirlemişlerdir.
Hükümet ve Halkla İlişkiler: Bu ilişkiler genellikle direktör denilen bir kişi tarafından
idare edilir. Hükümetle ilişkiler ulusal ve seçilmiş yerel kamu görevlileri ile sürdürülür.
İnsan Kaynakları: İnsan kaynakları ile ilgili sorumlulukları ile bir yönetici mükelleftir.
İşe almalar ve iş başvuruları mülakatları, yeni alınan çalışanları oryantasyonu, çalışanların
eğitimlerini geliştirme ve uygulama ve programları değerlendirme ve personele sosyal
yardımları yönlendirme gibi işlemleri kapsayan görevleri bulunur.
Ticari Faaliyetler: Bu bölümde bulunan çalışanların işlerini, harcamaları ve gelirleri
kaydetmekten, tahsilatları takip etmekten ve bilgisayar işlemlerinden sorumlu olan bir yönetici
gözetir.
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Reklam Satışları: Reklamcı-destekli ağlarda yerel anlamda kullanılır değerlerin satışı,
bölümün temel sorumluluklarından biridir ve bu bölüm bir yönetici öncülüğünde çalışır. Ayrıca
yerel kökenli kanallarda birçok sistem de sınıflandırılmış reklam ve kısa reklam satışı
gerçekleştirmektedir.
Teknik Faaliyetler: Birçok görevle meşgul olan bir yönetici bu birimdeki
sorumluluklarla ilgilenmektedir. Kendi matbaasına sahip olan basın işletmelerinde bir teknik
servis ve başında da teknik müdür bulunur. Yine işletmenin özelliğine göre kullanılan alet ve
makinelerin bakım ve onarımlarından da teknik servis sorumludur (MEB, 31).
Pazarlama: Bir pazarlama direktörünün yönettiği bir birimdir. Temel sorumlulukları
sistemin program ve yayın hizmetlerinin ve ürünlerinin abonelere satışıdır. Bu hedeflerin
ilerleyişini sağlamak için reklam ve promosyon kampanyalarının planlanmasını ve bunların
yerine getirilmesinden sorumludur. Birim, müşteri tercih ve potansiyellerini değerlendirmek ve
yeni ve eski hizmetlere ve fiyat durumlarını karar vermekle ilgilenir. Birim ayrıca kapı kapı
dolaşarak, doğrudan mail yoluyla ve teleticaretle satış kampanyalarını yürütür. Birim ayrıca
sistem üzerindeki hizmetler ve ürünleri teşvik eder.
Müşteri Hizmetleri (Ombudsman): Bu bölüm, çağrı, tahkikat ve şikâyetlerin yanı sıra
tüm müşteri ilişkileri ile de ilgilenen bir yönetici tarafından yönetilir. Diğer adıyla bu kişi bir
ombudsmandır. Bu birim oldukça önemli bir fonksiyona sahiptir. Müşteri ilişkilerinde ortaya
çıkabilecek bir başarısızlık hızlıca ve etkili bir biçimde bir dalgalanmaya veya müşteri
eksilmesine neden olur. Örneğin, hızlıca büyüyen uydulu TV sistemi göstermiştir ki müşteriler
eğer yeterince tatmin olmazlarsa başka bir yere gidebilecek bir eğilimleri vardır. Çalışan sayısı
ve organizasyonu, sistemin durumu ve statüsü tarafından çok yönlü sistem faaliyetinin bir
parçası ve biricik mevcudiyetinin bir parçası olarak etkilenir. Yönetimin tercihleri bu noktada
ayrıca bir rol oynar.
Yukarıda bahsedilen birimler veya alanlarda gerçekleştirilen faaliyetler bir çatı altında
ama sorumlulukları birbirinden oldukça farklı olan alanlardır. Bu nedenle bu alanların iş akışı
uzman olmayan kişi ve personel tarafından yürütülmediği takdirde işletmenin maddi geleceği
oldukça olumsuz bir biçimde etkilenecektir. Unutulmamalıdır ki profesyonel olan, halkın ilgi
ve tercihlerine duyarlı, haber alma hakkına saygılı bir medya işletmesi kalite anlamında hak
ettiği yere erişecektir. Haberin önceliklerine, bir haberde bulunması gereken niteliklere aldırış
etmeyen medya işletmelerinde takip ve okunma oranları azalacak, yurttaşlarda ise o haber
kuruluşuna olan güven sarsılacaktır. Hatta öyle ki bu durum genel olarak medya kurumuna olan
güveni de zedeleyecektir.

3.5. Medya İşletmelerinde Organizasyon
Mevcut olan medya sektörü incelendiğinde görülecektir ki medya işletmelerinde
standart, tek tip bir organizasyon yapılanması yoktur. Görevleri iyi bilinen bir takım unvan ve
birimlerin olmadığı, var olanların ast-üst ilişkilerinin de farklı biçimde şekillendiği bir yapı
ortaya çıkmıştır. Bu durumun çeşitli nedenleri olabilir ancak biz bu yapılanma biçiminin
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konjonktürel olduğunu ve hukuki ve idari ihtiyaçların farklılaşmasının bir sonucu olduğunu
düşünüyoruz. Ancak bu bölüm altın işleyeceğimiz konular çok temel olan bir takım noktalardır.
Genel olarak Basın işletmelerinin örgütlenme yapısı bağlamında bir üst yönetim altında
yönetim kurulu, genel yayın yönetmeni bulunurken idari yönetim altında insan kaynakları
muhasebe, ilan reklâm, dağıtım ve promosyon ve teknik servisler yer almaktadır.
Yazı İşlerinde ise haber merkezi, dış haber servisi, yurt haberleri servisi, ekonomi
servisi, spor servisi, kültür sanat servisi, magazin servisi ve fotoğraf servisi bulunmaktadır
(MEB, 27-35). Aşağıda bir medya işletmesinde (yazılı ve görsel basın örneğinde) yukarıdan
aşağıya doğru bir organizasyon şeması çizilmeye çalışılmıştır.
Gazete Sahibi/Genel
Yayın Yönetmeni

Yazı İşleri Müdürü

İdari İşler Müdürü

Haber merkezi

Ekonomi Servisi

İlan ve Reklâm

İstihbarat Servisi

Dış Haberler servisi

Yurt Haberleri Servisi

Magazin servisi

Fotoğraf Servisi

Spor Servisi

Grafik ve Tasarım

Kültür Sanat Servisi

İnsan kaynakları

Muhasebe

Halkla İlişkiler

Dağıtım Satış

Arşiv

Ulaşım güvenlik ve
bina hizmetleri

Şekil 1: Orta ölçekli büyüklükte bir basın işletmesinin organizasyon şeması (MEB, 28).
Bu organizasyon şemasında bulunan sorumluların temel ve ortak bir amacı
bulunmaktadır. O da çıktılarını hedef kitleye eksiksiz ve doğru bir biçimde iletmektir. Daha
doğrusu bir medya işletmesinde öncelikli amaç bu olmalıdır. Ticari işletmelerde de bu amaçtır
ancak öncelikli amaç kar elde etmek olduğu söylenebilir.
Aşağıdaki tabloda bir e-sektör için temel faktörler sıralanmaya çalışılmıştır. Aslında bu
akış biçimi birçok işletme ve medya kuruluşları için de gerekli ve geçerli olan bir akış biçimidir.
Genel süreç günümüzde dijital bir yapılanma, üretilen ürünün dağıtımı ve son aşamada
parasallaşma ile özetlenebilir. Sanal bir medya işletmesinin-sektörünün bileşenleri sırasıyla
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gösterilmeye çalışılmıştır. Tablonun alt kısmında bulunan ok işretlerinin gösterdiği yöndeki
başlıklara doğru bir akış söz konusudur.

Platform:

Platform:

Geliştirme

Üretim Öncesi

Üretim

Üretim Sonrası

Kelime işlem

Proje yönetimi &

Dijital kamera

Düzenleme

yazılımı

Ön-görselleştirme yazılımı

yazılımı

Pazarlama

Ulaşım

Teslimat

Tüketim

Ofis/Verimlilik

Dijital ağ

Dijital ağ

Dijital oyuncu

yazılımı

Finansal
yerleşim

Telif hakkı sahiplerine telif
ücretleri

Kar
Katılımcıları

Muhasebe

Telif hakkı ücreti sistemi

Kelime işlem
yazılımı: sözleşmeler

Tüketici ödeme

Platform:

Ağ aracılığı ile
elektronik
bankacılık

yazılımı

Şekil 2. Bir sanal içerik sektörünün bileşenleri (Tassel, 2012: 45)
Yukarıda da belirttiğimiz gibi profesyonel bir işletmede çalışanlar arasında bir işbölümü
olması kaçınılmazdır. Çalışmalarını çalışanlar arası işbölümü üzerinde sürdüren Mintzberg,
kuruluşların (medya işletmelerinin dahil) göz önünde bulundurması gereken beş temel nokta
olduğunu belirtiyor:
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 Stratejik Dönemeç Noktası: Yönetim kurulları ve üst yönetim de dâhil olmak
üzere, kuruluşu yönetmek noktasında genel sorumluluk sahibi olan tüm insanlar
 Çalıştırma Merkezi: Kuruluşun çıktılarının üretimi için sorumluluk sahibi olan
insanlar – hareketli resimler, TV programları, CD albümleri, radyo şovları, basın bültenleri,
pazarlama planları, vs.
 Taktik: Stratejik dönemeç noktasındaki üst yönetici tarafından gerçekleştirilen
plan, politika ve prosedürleri takip etmek ve uygulamakla sorumlu orta yöneticiler
 Teknik Yapı: Doğrudan destek için teknoloji, analiz ve planlama gibi alanlarla
sorumlu görevliler
 Destek Personeli: Dolaylı işlevler, hukuk müşaviri, muhasebe, tesis işletme ve
bakım için sorumlu olan personel (Tassel, 2012: 32).
Yukarıda temel olarak bahsedilen sorumluluk alanlar farklı işletmelerde ve medya
işletmelerinde farklı isimlerle şekillenmiş olabilirler. Ancak isimleri ve ast-üst ilişkileri
birbirinden farklı olsa da her işletmede buna benzer birimler veya bu işleri takip eden
sorumlular mevcuttur.

3.6. Medya İşletmelerinin Ekonomik Yapısı
Medya kuruluşları ve işletmelerinin belirli bir ekonomi politikleri mevcuttur. Tassel,
(2012: 52) işletmelerin büyüklüğü, kapsamı, piyasalar ve tüketiciler açısından büyük bir
çeşitlilik gösterdiklerini ifade etmektedir. Ama yine de, birtakım ekonomik ortaklıklar
paylaşırlar ve bunları kabaca aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
 Çoğu eğlence piyasası (ç.n. medya sektörleri kastedilmektedir), içinde birçok farklı
ve aynı tip ürünlerin farklı çeşitlerde (başlıklar altında) üretim yapan işletmelerin bulunduğu
farklı piyasalardır (filmler, TV programları, kitaplar, dergiler, vs.)
 Bilişim ürünleri üretilmek için maliyetli bulunur, ancak yeniden üretimleri pahalı
değildir (Ekonomik anlamda, bilişim ürünlerinin sabit yüksek maliyetleri ve düşük marjinal
maliyetleri vardır.)
 Medya işletmelerinin ürettikleri ürünler potansiyel tüketicilerin kullanımları
konusunda bilgi sahibi olamayacakları deneme ürünleridir, çünkü onları henüz
kullanmamışlardır ve kullanmak veya satın almak noktasında karar vermek için deneme
ürünlerine ilişkin tecrübelere güvenmelidirler.
 Titiz olma ekonomisine ortak olurlar: bilişim ürünlerindeki satış (indirim),
alıcıların zaman harcamasına, enerjilerine ve onları tüketme isteklerine bağlıdır.
 Tüm teknoloji sistemlerine ve teknolojilere bağlıdırlar: pazarlama iletişimi, ödeme,
ürün dağıtımı ve teşhir için mekanizmalar olmaksızın bir izlerkitle bir filmi izleyemez.
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 Yaratıcı endüstrilerin pek çok kesimi başarı-odaklı, geniş bir cazibesi olan ürünlere
yönelen endüstrilerdir.
 İşletmeler başarı arıyor olmalarına rağmen, başarılı olabilecek ürünü tahmin etmek,
Caves’in iş çevrelerini ‘kimsenin bilmediği’ bir çevre olarak karakterize ettiği şeklinde
düşünülürse (eğer imkânsız değilse) çok zordur.
Medya işletmelerinin finansman yapılarını daha iyi analiz edebilmemiz bir finanasman
tanımı yapmamız gerekir. Finansmanı; bir işletmenin kurulabilmesi, işletilebilmesi ve
geliştirilebilmesi için fon ihtiyacının karşılanması olarak tanımlamak mümkündür. İşletmelerin
varlığını, hemen paraya çevrilebilir ya da çevrilemez olma özelliğiyle dönen ve duran varlıklar
oluşturmaktadır. İşletmenin faaliyet sürecinde paraya çevrilmeyen, işletmenin üretim gücünü
ve büyüklüğünü de bir anlamda belirleyen duran varlıklar sabit sermaye olarak da
adlandırılmakta olup, arazi, bina, makine gibi maddi sabit varlıkları, marka, patent hakkı gibi
maddi olmayan varlıkları, iştirakleri, uzun süreli alacakları ve fonları kapsamaktadır. Dönen
varlıklar ya da diğer bir deyişle işletme sermayesi ise, nakit veya işletmenin faaliyeti sırasında
bir yıl içinde paraya çevrilebilir ve kullanılabilir varlıkları ifade etmektedir (Gürkan, 2009: 29).
Haber medyası da, kapitalizmin son büyük krizlerinden birini yaşadığı 1970’li yıllardan
günümüze kadar geçen sürede çok önemli bir dönüşümden geçmiştir. Eric Klinenberg (2005),
televizyon gazeteciliğini büyük ölçüde etkileyen bu değişimleri şöyle özetlemektedir:
 Kablolu televizyonun geliştirilmesi, 24 saat haber yayıncılığı, gazete okuyanların
sayısındaki düzenli azalma (gazetenin kar oranlarında bir azalma olmamasına rağmen), uydu,
internet, masaüstü yayıncılık ve en önemlisi, 1970’lerde haber mutfaklarında çok az rastlanan
bilgisayar gibi ileri iletişim teknolojilerinin ortaya çıkması,
 Düşük gelire rağmen gazetecilik ilkelerine bağlı aile şirketlerinden oluşan haber
örgütlerinin ortadan kaybolmaya yüz tutması ve zincir gazetelerin ve multimedya prodüksiyon
şirketlerinin yükselişi,
 Sinerjik üretim ve dağıtıma dayanan (şirketin farklı branşlarının birbirinin kaynak
ve hizmetlerini paylaşması, karşılıklı olarak birbirlerine destek vermesi) medya devlerinin
yükselişi,


Yönetimsel ve editoryal işlemler arasındaki efsanevi işbölümünün çökmesi,

 Televizyon haber magazini, dramatize haber görüntüleri, ürün temelli haber
seksiyonları gibi yeni form ve formatların doğuşu,
 Medya piyasalarının deregülasyonu ve özellikle aynı kentte birden fazla medyaya
izin vermeyen (çapraz) sahiplikle ilişkili sınırlamaların kaldırılması,
 Sıklıkla yeni üretim koşullarının, gazetecilik standartlarını karşılama
kapasitelerinin altını oyduğundan, şöhretli elit gazetecilerin ayrıştığı kutuplaşmış bir emek
gücünün ortaya çıkışıyla mücadele etmekten, popülerlik araştırmalarında meslek grupları
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listesinin en altlarında yer almaktan şikâyet eden gazeteciler için bir meşruiyet krizi (Gans’tan
aktaran Adaklı, 2009: 74-75).
Yukarıda yaşanan gelişmeler aslında o yıllardan sonra etkisini gittikçe arttıran liberal
ekonomi veya serbest piyasa ekonomisinin varlığının pekişmesinin sonucudur. Buna bağlı
olarak toplumsal ekonomi ilişkileri de genel olarak değişimi yaşamıştır. Diğer işletme
kuruluşları ve şirketlerle göbekten bağlı olmayan medya işletmelerinde de bu ekonomi
politikalarına bağlı olarak özelleştirmeler artmış, aile şirketi biçiminde yayın yapan kuruluşların
güçlü ekonomiye sahip diğer kar amaçlı işletmelerle organik bağlarının arttığı görülmüştür.
Böylelikle medya işletmelerinin şehir merkezlerinde yurttaşlarla iç içe olan fiziki ortamlarının
da plazalara ve lüks gökdelenlere taşınması süreci de başlamıştır. Bu anlamda
değerlendirildiğinde her medya kuruluşunun maddi gelir ve giderleri birbirinden farklılaşmıştır.
Çünkü sahiplik ve kontrol ilişkileri medyaların özelliklerini belirleyen etkenler olmaya
başlamıştır.
İşletmelerin finansal yapısı sahip oldukları sermaye miktarı ve sermayenin oluşma
biçimini ifade etmekte olup, sermaye kaynağına göre öz sermaye ve dış kaynak sermayesi
(borçlar) olarak gruplandırılır. İşletme, sahip ve ortaklarından (esas sermaye kaynakları), kendi
(öz) kaynaklarından (oto finansman) ve üçüncü olarak da, dış kaynaklardan (üçüncü
şahıslardan) para sağlar. Eğer bu üç kaynaktan, miktar bakımından bol, maliyet bakımından
ucuz, geri ödeme koşulları bakımından kolay, nihayet güvence bakımından en az masrafla para
sağlanabiliyorsa, işletmenin mali (finansal) gücünün yerinde olduğu söylenebilir (Atılgan’dan
aktaran Gürkan, 30). Maliyetleri üzerinde durulan basın işletmelerinin başlıca gelir
kaynaklarını ise, ticari gelirler ve devletin basına sağladığı yardımlar olarak ele almak
mümkündür. Ticari gelirler genel olarak gazete satışlarından elde edilen gelir ve ilan-reklam
gelirlerinden oluşmaktadır. Bunların dışında çok büyük bir gelir kaynağı olmamakla birlikte
basın işletmelerinin baskı makinelerinin kiraya verilerek atıl kapasitenin değerlendirilmesi ve
hurda kâğıt ve iade gazetelerin satışından elde edilen gelirler gibi diğer ticari gelirler de söz
konusudur. Devletin basına sağladığı yardımlar ve kolaylıkları ise, sübvansiyonlar, resmi ilan
ve reklam yardımı, yatırım teşvikleri ve diğer kolaylıklar şeklinde sıralayabiliriz (Gürkan, 27).
Finansal yönetim ve medya işletmeleri için mülk değerlendirmek karmaşık bir iştir. Bu
karmaşıklığın bir kısmı medya sektörünün özgün doğasından kaynaklanır, oysaki diğer konular
bütün büyük işletmeler tarafından karşı karşıya kalınır. En temelde medya işletmeleri tarafından
karşı karşıya kalınan üç temel durum söz konusudur:
1. Sahiplikte tekelleşme ve bu durumu konsolide etme çabası nedeniyle, medya
değerleri artan bir biçimde, aralarında bazılarının bambaşka değerlerle ve yatırımlarla (ç.n.
maddi değerlerden bahsediyoruz) kümelendiği büyük karmaşık kuruluşlar tarafından
sahiplenilmiştir.
2. Finansal piyasalardaki buharlaşma hisse senedi değerlemesi için hareketli bir hedef
yaratmıştır. Gerçek şu ki medya şirketleri kurumsal olarak düzenli bir biçimde çökmüş ve
gözden düşmüş ve bireysel yatırımcılar medya şirketlerinin değerlerinin buharlaşma durumu
üzerinde büyük bir etkiye sahiptirler.
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3. Teknolojik inovasyon ve yöndeşme, medya içeriğinin oluşumu ve dağıtımı için yeni
bir çağın ortaya çıkışıyla sonuçlanmıştır (Ozanich, 2006: 607).
Bu değişimlerin dünya geneli birçok ülkede yaşandığını söylemek mümkündür. Bu
durumdan sonra medya işletmelerinde bir tekelleşme durumunun ortaya çıktığı görülür.
Önemli, büyük ve etkili medya işletmelerinin belirli gruplarda toplandığını gösteren tablo
(http://www.mediadb.eu/en.html) aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.

Uluslararası Medya Grupları
1.

Comcast (Philadelphia / ABD)

€ 51.769 milyar

2.

Google Inc. (Mountain View/ ABD)

€ 49.681 milyar

3.

The Walt Disney Company (Burbank / ABD)

€ 35.308 milyar

4.

News Corp. Ltd. / 21st Century Fox (New York/ ABD)

€ 30.441 milyar

5.

AT&T Entertainment Group (DirecTV) (El Segundo/ ABD)

€ 24.318 milyar

6.

Viacom Inc./CBS Corp. (New York / ABD)

€ 20.767 milyar

7.

Time Warner Inc. (New York / ABD)

€ 20.594 milyar

8.

Sony Entertainment (Tokyo / JP )

€ 20.169 milyar

9.

Bertelsmann SE & Co. KGaA (Gütersloh/ALM)

€ 16.675 milyar

10. Apple Inc. (Cupertino / ABD)

€ 13.596 milyar

11. Cox Enterprises Inc. (Atlanta / ABD)

€ 12.872 milyar

12. Liberty Media Corp./Liberty Interactive (Englewood, CO / ABD)

€ 11.253 milyar

13. Dish Network Corporation (Englewood, CO / ABD)

€ 10.990 milyar

14. Vivendi S.A. (Paris/ FRA)

€ 10.089 milyar
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15. Tencent Holdings Ltd. (Shenzen/ ÇİN)

€ 9.643 milyar

16. Thomson Reuters Corporation (New York / ABD)

€ 9.484 milyar

17. Facebook, Inc. (Palo Alto/ ABD)

€ 9.384 milyar

18. Rogers Comm. (Toronto / KAN)

€ 8.765 milyar

19. The Hearst Corporation (New York/ ABD)

€ 7.753 milyar

20. Microsoft Corporation (Redmond/ ABD)

€ 7.247 milyar

21. Lagardère Media (Paris/ FRA)

€ 7.170 milyar

22. RELX Group (London/ İNG)

€ 7.161 milyar

23. Charter Comm. Inc. (St. Louis/ ABD)

€ 6.856 milyar

24. Bloomberg L.P. (New York / ABD)

€ 6.775 milyar

25. ARD (Berlin, München/ALM)

€ 6.284 milyar

26. Pearson plc (London / İNG)

€ 6.046 milyar

27. Advance Publications (New York / ABD)

€ 6.022 milyar

28. BBC (London / İNG)

€ 5.965 milyar

29. Baidu Inc. (Beijing / ÇİN)

€ 5.871 milyar

30. Globo Communicação e Participações S.A. (Rio de Janeiro/ BRE)

€ 5.204 milyar

Şekil 3: Dünyanın en büyük medya grupları (2015)
Diğer yandan medya sektöründe kontrolün özgül biçimleri söz konusudur. Pahl ve
Winkler (akt. Murdock, 1977) medya sektöründe iki ayrı kontrol düzeyini ayırt etmektedir: 1)
operasyonel kontrol, 2) tahsisata dair (allocative) kontrol. İlk kontrol düzeyi, gündelik üretime
ilişkin rutin kontroldür. Örneğin haber medyasında, içeriğe ilişkin karar alma süreçlerinde söz
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sahibi olan editoryal kadronun her gün yinelenen standart işlemleri bu düzeyle ilgilidir. Genel
yayın yönetmenleri, editörler, program müdürleri, vb. manşete girecek haberin seçiminden
hangi habere kameraman gönderileceğine kadar pek çok konuda karar alma yetkisine sahiptir.
Medya içeriğinin gerek tematik, gerekse biçimsel özelliklerinin belirlenmesinde söz sahibi olan
editoryal kadro, operasyonel kontrolün esas öznesi olarak konumlanır. Tahsisatla ilgili olan
kontrol ise daha genel bir düzeyde işler. Bir bütün olarak medya şirketinin yapısı ve gelişimi;
eylemlerinin ölçeği ve kapsamı; kaynakların kullanımı ve tahsisiyle ilgilidir. Bu düzeyde alınan
kararlar şunları kapsar:
1. Temel politikanın oluşturulması
2. Anahtar personelin işe alınması ve işten çıkarılması
3. Şirketin genişleme ve daralma momentlerinin seçimi
4. Şirketi eğer gerekiyorsa elden çıkarmak ya da bütünüyle kapatmak (Murdock’tan
aktaran Adaklı, 2009).
Medya organizasyonunda temel iş akışının kontrolü şeklinde özetlenebilecek olan bu
kurallar esasen ekonomik gelecek konusunu da belirleyen kurallardır. Çünkü bir işletmenin
varlığını sürdürmesi ekonomik ihtiyaçlarını karşılamasını gerekli kılar. Bu bakımdan medya
işletmelerinin öncelikleri diğer işletmelerin ekonomik öncelik ve ihtiyaçlarıyla benzerlik
göstermektedir.
Medya ekonomisini, diğer ekonomik etkinliklere benzer özelliklerini şöyle
sıralayabiliriz (Desmoulins’ten aktaran Kuyucu, 2014: 29):
1. Kullanılan Araçların Önemi, Çeşitlendirme ve Yoğunlaşma: Ekonomi
biliminin üç etkeni, hammadde emek ve kamusal ya da özel sermaye medya ekonomisi için de
geçerlidir. Aynı zamanda teknoloji de medya sektöründe etkin rol oynamaktadır.
2. Pazara Girme ve Gelişmeye Engeller: Medya sektöründe giriş maliyetleri
yüksektir. Ürün malzemesi, personel ücretleri, üretim araçları, teknik ve ticari işler, idari işler,
tanıtım zorunluluğu ve kimlik oluşturma gibi zorunluluklar maliyetleri üst düzeyde tutarlar.
Ayrıca pazara girme eşikleri ve yaşam çevrimi diye özetleyebileceğimiz bir aşama daha vardır.
3. Endüstrinin Uluslararasılaşması: Medya, birçok etkinliklerinde belirli ülkelerde
toplanmış üreticilere bağımlıdır. Bu bağımlılık ticari faaliyetlerde dengesizliğe yol açar. Örneği
kâğıdın yurt dışından ithal edilmesi, yazılımlar, kamera ve mixerler gibi. Bu durum medya
ekonomisinin uluslararası pazarlara gebe olmasına sebep olur. Bu üç ortak özelliğin aksine
medya ekonomisinin normal ekonomiden ayrılan kendine has özellikleri de vardır. Bu öğeler
iki farklı başlık altında incelenmektedir (Sayılgan’tan aktaran Kuyucu, 29):
4. Medya Ürünlerinin Dayanıksızlığı: Bilgi endüstrilerinin yaydıkları ürünler
güncelliğini çabuk kaybetmeleri nedeniyle dayanıksızdırlar. İçerikler çok kısa süre içerisinde
değersizleşir. Bu nedenlerden dolayı medya kuruluşlarının, ayırt edici özelliği ürünlerin
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köhneliği, dağılımı, sürekliliğidir. Bir gazete veya dergide sunulan haber veya bilgi belirli bir
dönem için geçerlidir, hemen eskir ve yenisi yerini alır. Bir radyo veya televizyon programı
yayınlandığı süreç içinde vardır. Bu açıdan baktığımızda medya ürünü daha kısa ömürlüdür.
5. Pazarın Özgünlüğü: Medya endüstrisinde, pazara girerken gelirin yanı sıra başka
dış etkenlerle de karşılaşılır. Örneğin yazılı basın için ulaşılacak kitlenin okuryazar olması,
kültür derecesi gibi yan etkenler de rol oynar. Medya ürününün tüketilmesinde zaman kavramı
da önemli rol oynar. Bir diğer farklılıksa medya kuruşlarının diğer ekonomik örgütlerin aksine
reklam alabilmeleridir. Bu, medya ürünü için sattığı kitlenin yanında yeni bir pazara sahip
olması anlamına gelmektedir. İlan ve reklam pazarı doğrudan ilk pazar olan okuyucu- dinleyici
– izleyici kitlesine ve satış – reyting oranlarına bağlıdır.
Tüm bu yapı ve kurallar göz önünde tutulduğunda görülecektir ki ekonomik anlamda
kendine yetemeyen bir işletmenin dilediği gibi bir yayın yapması, özgünlük ve özgürlüğünü ele
alması mümkün değildir. Temel maddi ihtiyaçların karşılandığı bir ortamdan bahsedilemiyorsa
burada fikir ve düşünce özgürlüğünden bahsetmek de mümkün değildir. Çünkü bu özgürlük her
grup ve bireyin düşüncelerini medya yolu ile yayabileceği bir ortamı gerekli kılmaktadır. Bu
aynı zamanda demokratik değerlerin de bir gerekliliğidir. Bu anlamda düşünüldüğünde internet
medyasının niçin bu kadar hızlıca gelişip hayatımızın merkezinde yer aldığı görülecektir.

3.7. İnternetin Etkisiyle Dijitalleşen Ortamlar ve Şekillenen Medya
Medya işletmeleri uluslararası iş ortaklıkları bulunması, demokrasilerde etkin bir güç
olarak işlemeleri nedeniyle yönetim ilişkileri ve ekonomik faaliyetlerinin üzerine kurulu olduğu
zemin son derece hassastır. Bir yandan işletmelerin kar amaçlı hareket etmelerini getirdiği
kaçınılmaz işleme biçimleri, diğer yandan medyanın kendisinin kamu yararına faaliyet
gerçekleşmek zorunda olması işi oldukça zor bir duruma sokmaktadır.
Teknolojini gelişmesi ile medya işletmelerinin faaliyetleri açısından artan imkânları
kullanmak, medyada çeşitlilik yaşanması, sosyal, dijital ve internet medyalarının güç
kazanmasıyla okuyucuyu zabit tutmak zorunda olan geleneksel medya için oldukça
güçleştirmiştir. Yeni nesillerin internetle büyümesi sektörel bağlamda yayınları etkileyen
birçok engeli pekiştirmiştir. Sahiplik yapılarının tekelleşme biçiminde şekillenmesi ekonomik
açıdan medya sektörlerini diğer sektörlerle içe içe geçmesini sağlamış, bağımlı hale getirmiştir.
Üretilen üründe özgünlük sorunu medya işletmelerini zorlayan en önemli faktörlerden
biri haline gelmiştir. Yayıncılık anlayışı ve faaliyetlerinin tek tipleşmesi medyanın siyasal,
kültürel ve ekonomik alanlarında da tek tipleşmesi gibi bir sonucu beraberinde getirmiştir.
Artık geleneksel anlamda özellikle basılı medya işletmelerinde görülen birçok sorun
veya işletmenin teknik faaliyetleri açısından pek çoğunun ortadan kalktığına şahit oluyoruz.
Özellikle teknik anlamda her yönüyle değişim içinde olan bir medya ağı ile karşı karşıyayız.
Bu durum da tabii ki de medya işletmeciliği açısından da büyük değişimlerin yaşanmasına ve
birçok faaliyet alanın ortadan kalkmasına neden oluyor. Bu değişim örneklemesi açısından en
iyi geleneksel gazetecilik ve internet gazeteciliği arasında beliren farklar üzerinden anlatılabilir.

68

İnternet gazeteciliğinin geleneksel gazetecilikten en önemli farkı daha hızlı oluşudur.
Fakat bu durumun gazetecilik faaliyetine olumlu ve olumsuz yansımaları bulunuyor. Olumlu
açıdan bakarsak bilgi çok çabuk dağılıyor. Geleneksel basın işleyişi için bir yirmi yıl
öncesinden bahsedersek bir taşrada meydana gelen bir olayın bir gazete tarafından
haberleştirilmesi ve ertesi gün ilk baskıda verilmesi oldukça hızlı bir haberleştirmedir. Ancak
internet gazeteciliğinde hızın anlamı sadece saniyelerdir. Eğer çok büyük bir olayı dakikalar
içinde vermez iseniz o haber eskimiştir. İnternet gazeteciliği için bu haberin verilmesi bir cihaza
sahip olmayla (cep telefonu, dizüstü bilgisayar veya tablet) ve bir internet ağına bağlı olmakla
mümkündür. Bu durum günümüzde hiç de güç değildir. Ancak bir de olumsuz bir yanı var ki
bu da belirli doğrulama filtrelerinden geçmesi gereken bilginin çok hızlı olmak gerektiği için
bu filtrelerden geçememesidir. Doğrulama yeni gazetecilik anlayışı için zaman alan bir şeydir.
Bu nedenle çoğu zaman bir kaynakta edinilen bilgi doğrulanmadan haberleştirilmektedir.
Halbuki gazetecilikte di’li geçmiş zaman kullanılmasının anlamı habercinin olaya tanık olduğu
mesajını vermesidir.
Haberin anlık izlenmesi, haberle ilgili başka bilgilerin kaynaklarının verilmesi, İnternet
gazeteciliğinin temel avantajıdır. Ayrıca basılı gazete okuyucusunun, önüne gelen habere gerek
içerik, gerek biçim açısından hiçbir müdahale şansının olmaması İnternet gazeteciliğini bir
adım öne geçirmektedir. Çünkü İnternet gazeteciliğinde bir haber istendiği anda düzeltilebilir,
okurun katkılarıyla yeniden yapılandırılabilir. İnteraktif yayıncılık dediğimiz yayın anlayışında,
yanlış yapılan habere müdahale edilebilir, uyarılarda bulunulabilir ve haberin düzeltilmesine
katkı sağlanabilir (MEB, 2011: 9).
İnternet ve diğer teknolojilerin medyayı nasıl değiştirdiği konusuna odaklanan bir web
sitesi olan CyberJournalist.net'in yayıncısı Jonathan Dude, “İnternet gazetecileri bir kerede pek
çok şeyi düşünmek zorundadır: Kelimeler, düşünceler, öykü yapısı, tasarım, enteraktifler, ses,
video, resimler, haber değerlendirmesi bunlardandır.” demektedir. “TV haberleri gösterir.
Basım ise anlatıp açıklar. İnternet haberciliği ise gösterir, anlatır, açımlar ve etkileşim sağlar.”
Bunun mümkün olmasını sağlamak için, İnternet gazetecileri çeşitli öykü biçimleri kullanarak
bilgiyi katmanlar halinde sunmalıdır (Sullivan, 2001).
İnternet ve geleneksel gazeteciliğinin bir kıyaslamasını yapmak bize bunu
tablolaştırmamızı gerektirmektedir. Boczkowski bu konuda ikisinin net ayrımlarını içeren bir
tabloyu bizlere sunmuştur (Aydoğan, 2012: 24).

Basılı Gazete

İnternet Gazetesi

Genel ilgiye yönelik haber

Özelleştirilmiş haber ve kişiselleştirme

Fiziksel olarak sınırlı

Fiziksel olarak sınırsız
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Zamansal olarak sınırlı
1. Belli bir süreye bağlı olma
2. Sabit üretim döngüsü

Genellikle durağan

Zamansal olarak sınırsız
1 . Belirli bir süreye bağımlı olmama (arşiv)
2 . Çeşitli üretim döngüleri (güncelleme)

Genellikle dinamik

Tablo 4: Boczkowski’nin Basılı Gazete İnternet Gazeteciliği Karşılaştırması
İnternete medya açısından bakıldığında; geleneksel gazetecilik basılı materyal üzerinde
yayımlanma tekniğini kullanırken, radyo ve televizyon yayın olarak varlık göstermektedir.
İnternet ortamı ise habercilik ve gazetecilik için birçok sunum seçeneği sunmaktadır. Kamuoyu
araştırmaları, seri ilanlar ve insan kaynakları bölümleri de farklı alanlardaki hizmetlere örnek
olarak verilebilir. Ayrıca sanal gazeteler yazılan haberlerin içeriği ve uyandırdığı etkiyi ölçmek
için okuyucu ile birebir interaktif sistemler yaratarak normal gazetelerden farklı bir görünüm
ve işlev kazanmaktadır. Böylelikle İnternetin işlevi ve yapısı sayesinde herhangi haberin daha
çok okunduğu, hangi reklamın ilgi çektiği gazeteciler ve ilgililer tarafından rahatlıkla takip
edilebilmektedir. Anketler, forumlar düzenlenerek gündem daha belirgin hale
getirilebilmektedir (MEB, 2011: 10).
İnternet gazeteciliği, geleneksel gazeteciliğe nazaran daha demokratik bir alan sunuyor.
Ancak bu imkân bir şekilde kendisini sınırlıyor. İlk olarak ülkenin politik, kültürel ve eğitim
durumuyla yakından ilişkili. Anaakım medyanın denetiminde olan bir habercilik anlayışı
geleneksel sadık kalmayı, onun çizdiği sınırlar içerisinde hareket etmeyi beraberinde getiriyor.
Böyle olunca da içine girdiğinizde dil, biçim ve amacınızı biçimlendiriyor. Beliri kalıplarla
hareket etmenizi sağlıyor. Çünkü temel alışkanlıklar söz konusu. Ayakta durabilmek için çok
sayıda insana ulaşmak gerekiyor. Ama genel olarak izler kitle incelendiğinde temel beklentinin
cinsellik, şiddet gibi unsurlar olduğu görülüyor. Bu haberde bile olsa bu şekildedir. Diğer
yandan haberciyi oto sansüre iten nedenler de mevcuttur. Aslında yukarıda sayılanların tümü
oto sansürü de beraberinde getiren nedenlerdir.
Tüm bu yaşananlar medya işletmeciliği alanında da yeni bir dönemin başladığı, bu
sürecin yöneticiden veya işletmeciden ziyade tüketici-okuyucu-izleyici temelli değişimler
olacaktır.
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Uygulama
- Geleneksel medyayı temsil ettiğini düşündüğünüz bir gazete ya da televizyonu ziyaret
ederek organizasyonel ve ekonomik işleyişi konusunda gözlemlerde bulununuz. Daha sonra bir
internet gazetesi ya da sitesine aynı ziyareti gerçekleştiriniz. İki işletme ya da kuruluş arasındaki
benzerlik ve farklılıkları öğreniniz. Herhangi bir medya işletmesinin hukuki işlerinden sorumlu
kişilerle görüşüp medya işletmesi faaliyetlerinin olası yasal sonuçları hakkında bilgi toplayınız.

72

Uygulama Soruları
1) İncelediğiniz medya işletmelerindeki işleyiş biçimi nasıldı? Birkaç örnekle
karşılaştırmalı bir biçimde tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölüm kapsamında bir medya işletmesinin tanımı, yapısı, organizasyon biçimi,
ekonomik işleyişi, medya işletmelerinin kurulma biçimini, yasal zorunlulukları ve faaliyet
alanları incelenmiştir. Geleneksel medya işletmeleri açısından günümüz medya
örgütlenmelerinin internet ortamında şekillendiği, hedef kitlenin niteliği ve internet medyasının
özellikleri üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Medya işletmelerinin
şekillendirilmiştir?

nasıl

kurulacağı

hangi

kanun

çerçevesinde

A) Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi
Hakkında Kanun
B) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
C) İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
D) Basın Kanunu
E) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
2) Aşağıdakilerden hangisi Eric Klinenberg’in vurguladığı
gazeteciliğini büyük ölçüde etkileyen bu değişimlerden biri değildir?

televizyon

A) Kablolu televizyonun geliştirilmesi
B) İnternet yayıncılığının televizyon hayatına yeni bir boyut getirmesi
C) Yönetimsel ve editoryal işlemler arasındaki efsanevi işbölümünün çökmesi Kanun
D) Medya piyasalarının deregülasyonu
E) Zincir gazetelerin ve multimedya prodüksiyon şirketlerinin yükselişi
3) 5846 sayılı kanun hangi kanundur?
A) Basın Kanunu
B) İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
C) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
D) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
E) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
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4) Aşağıdaki birimlerden hangisi yazı işleri müdürüne bağlı değildir?
A) İlan ve Reklam
B) Grafik Tasarım
C) Fotoğraf
D) Kültür-Sanat
E) İstihbarat
5) Aşağıdaki birimlerden hangisi idari işler müdürüne bağlı değildir?
A) İnsan Kaynakları
B) Muhasebe
C) Halkla İlişkiler
D) Arşiv
E) Dağıtım-Satış
6) Teletext yayını hangi tarihte hangi kuruluş tarafından geliştirilmiştir?
A) 1971
B) 1984
C) 1995
D) 1965
E) 1979
7) Bir işletmede yönetim fonksiyonu nasıl adlandırılmaktadır?
A) Genel fonksiyon
B) Pazarlama fonksiyonu
C) Üretim fonksiyonu
D) İnsan kaynakları yönetimi
E) Özel fonksiyon
8) Aşağıdakilerden hangisi medya organizasyonları şemasında yer almaz?
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A) Haber merkezi
B) Halkla ilişkiler
C) Dış haberler servisi
D) Siyasi ilişkiler servisi
E) Arşiv
9) Aşağıdakilerden hangisi bir bütün olarak medya şirketinin yapısı ve gelişimi;
eylemlerinin ölçeği ve kapsamı; kaynakların kullanımı ve tahsisi noktasında alınan
kararlardan değildir?
A) Temel politikanın oluşturulması
B) Anahtar personelin işe alınması ve işten çıkarılması
C) Şirket personeline sosyal yardım sağlanması
D) Şirketin genişleme ve daralma momentlerinin seçimi
E) Şirketi eğer gerekiyorsa elden çıkarmak ya da bütünüyle kapatmak
10) Aşağıdakilerden hangisi Boczkowski’ye göre basılı gazetenin özelliklerinden
biri değildir?
A) Genel ilgiye yönelik haber
B) Fiziksel olarak sınırsız
C) Belirli b i r s ü r e y e b a ğ l ı olma
D) Sabit üretim döngüsü
E) Genellikle durağan

Cevaplar: 1) D, 2) B, 3) E, 4) A, 5) D, 6) A, 7) A, 8) D, 9) C, 10) B
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4. MEDYA ENDÜSTRİSİ VE YAZILI MEDYA
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Semiz Türkoğlu
(İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Medyanın Endüstrileşmesi
4.2. 1980 Sonrası Basında Magazinleşme
4.3. Medya Dışı Sermayenin Yayıncılığa Girişi
4.4. Yazılı Medya
4.5. Gazetecinin Görevleri
4.6. Yazılı Medyada Gelişmeler
4.7. Basılı Gazeteden Sanal Gazeteye
4.8. Veri Gazeteciliği
4.9. Basın İşletmeciliği Kavramı
4.9.1. Basın İşletmeciliğinin Özellikleri
4.9.2. Basın İşletmeciliği Kavramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye’de medyanın endüstrileşmesi hareketleri hangi yıllarda başlamıştır?
2) Türkiye’de medyanın endüstrileşmesini hızlandıran siyasal nedenler nelerdir?
3) Medyanın endüstrileşmesini hızlandıran başlıca olaylar neleridir.
4) Basın işletmeciliği kavramında ürün ve hizmet kriterlerinin değerlendiriniz?
5) Bir basın işletmesinin taşıması gereken genel özellikleri tartışınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Medyanın Endüstrileşmesi

1980 Sonrası Basında
Magazinleşme

Basın İşletmeciliği Kavramı

Kazanım
Medyanın bilinen genel
yapısından endüstriyel
yapıya geçişinin
öğrenilmesi
Genel siyasal durum ve
yasaklar nedeniyle
içeriklerin değişmesi
aşamalarının
öğrenilmesi
Medya kuruluşlarının
işletmeler olarak
değerlendirilmesi ve
özelliklerinin
öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Medyanın endüstrileşmesi
döneminde yaşanan gelişmeler
anlatılarak ve örnekler verilerek
Dönemin medya organlarının
tutumları değerlendirilerek

Medya organizasyonlarının
temel yapıları anlatılarak
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Anahtar Kavramlar


Yazılı Medya



Medya Endüstrisi



Medyada Magazinleşme



Gazete



Gazetecilik



Dergi



Basın İşletmeciliği



Veri Gazeteciliği



Sanal Medya
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Giriş
Yazılı basın kuruluşları, kamuoyu yaratma, onları yönlendirme ve etkilemesi açısından
büyük güce sahiptir. Bugün, basın işletmeleri milyar dolarla ifade edilen yatırımları ile ülke
ekonomisinde önemli bir yere ve güce sahiptir. Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren basın
sürekli olarak kontrol altında tutulmak istenmiştir. Tüm iktidarlar, basının kamuoyu
yaratmadaki etkinliğini bildikleri için medyanın bu gücünden faydalanmak amacıyla uğraşlar
içerisine girmişler ve medya üzerinde etki gücü oluşturmaya çalışmışlardır.
Bu tür oluşumların günümüzde de devam ettiği söylenebilir. 1983 sonrası dönemde
sermaye sahibi ve mesleği gazetecilik olmayan kişilerin medya alanlarına girmesiyle medya
kuruluşlarının yapıları hızlı bir değişim göstermeye başlamıştır. Basit matbaa mantığıyla
gazetelerin basıldığı işletmeler olmaktan çıkan gazeteler birer endüstriyel işletme mantığıyla
hareket eden medya kuruluşlarına dönüşmüşlerdir. Bu dönüşüm sonucunda medya işletmeleri,
hükümetlerle aralarında olan mesafeyi iyice azaltarak onlarla sıkı bir işbirliğine gittikleri
görülmektedir. Tabii ki bu işbirliği sonucu olarak siyasi iktidarlara yakın olan basın kuruluşları
hükümetin sağlamış olduğu doğrudan veya dolaylı yardımlardan fazlasıyla yararlanma yoluna
gitmişlerdir.
Günümüzde medya, toplumların duygu ve düşünce dünyasında yarattığı etkiyle,
ülkelerin toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal yapısının belirlenmesinde önemli rol
oynamaktadır. Kişilerin istek ve gereksinimlerinin çeşitlenmesi sonucu yayın türleri de
çeşitlenip, çoğalmaktadır. Ülke çapında basılıp dağıtılan gazetelerin yanı sıra yerel gazeteler,
çeşitli konularda süreli yayınlar ve dergiler, kitlelerin isteklerine uygun iletilerin aktarımını
sağlamaktadır. Medyanın en temel işlevi haber vermek, böylelikle de bireyi içinde yaşanılan
çevre, toplum, ülke ve de uluslararası ortamda gelişen olaylara ilişkin aydınlatarak, onun,
kanaatlerini sürdürmesini, güçlendirmesini ya da değiştirmesini sağlamaktır. Bunu
gerçekleştirmenin temel koşulu, öncelikle bireyin bilgi edinme, haber alma, özgürce düşünme
haklarını kullanabilmesini sağlamaktadır.
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4.1. Medyanın Endüstrileşmesi
Dünyada kapitalizmin bir uzantısı olarak ortaya çıkan liberal ekonomik yaklaşımlar,
Türkiye’de çok partili hayata geçişle birlikte uygulanmaya başlanmıştır. Yaşanan özelleştirme,
tekelleşme, çıkar ve kâr odaklı ticari ilişkiler, her yönüyle ekonomiye bağlı olan medyayı da
etkilemiş ve dönüştürmüştür. Türk basınının geleneksel yapısını kırmasında önemli rol oynayan
liberal ekonomik süreçle oluşan tüketim çılgınlığı ve popüler kültürün etkisiyle magazin,
eğlence ve güldürüye dayalı etkinlikler de medya ürün içeriği oluşturulurken önemle dikkate
alınmaya başlanmıştır.
Türkiye’nin özellikle 1980 sonrasında yaşadığı değişim ve dönüşüm sürecine
bakıldığında çok kısa zaman dilimleri arasında çok büyük değişimlerin yaşandığını görebiliriz.
Gerek dünya konjonktürünün, gerekse de 12 Eylül müdahalesinin getirdiği şartlar neticesinde
Türkiye her alanda kesin ve geri dönülmez şekilde liberalizme geçmiştir. Özellikle ekonomik,
siyasal ve kültürel alanlarda toplumun bu türlü geçişi sonucu medyada bu sürece ayak
uydurmuş ve dönüşmüştür. Günümüzün en büyük medya organlarının patronu olan Aydın
Doğan bu dönüşümü o dönemde “Nadir Nadi’nin gazetesi, Ali Naci Karaca’ın gazetesi dönemi
ya da başka deyişle başyazarlarının adıyla anılan gazeteler dönemi kapanmış, medya
kuruluşlarının büyük sanayi şirketleri ve holdinglerle bütünleşik olduğu bir dönem açılmıştır”
diyerek özetlemiştir.
1980 yılında Batı ile uyumlu ekonomik düzenlemeler yapma yoluna giden hükümetin
yabancı sermayenin Türkiye’ye girişini daha fazla kolaylaştırmak amacıyla 24 Ocak kararlarını
almasından sonra liberal bir yapıda ekonomik yaşamı şekillendirmeye çalıştığı bir dönemdir.
Yapılan ekonomik düzenlemelerin toplumda olumsuz sonuçlar yaratmasının ardından
hükümetin bu tutumunu üzerlerindeki baskı nedeniyle eleştiremeyen medya, eleştiri ve denetim
görevlerini yerine getiremez hale gelmiştir. 1980’de yaşanılan askeri darbe beraberinde medya
üzerinde baskı rejimini de getirmiş ve bunu takiben basının da etkisiyle depolitizasyona
uğrayan toplumun siyasi yaşama dair bilgilendirilmesinde sorunlar yaşanmaya başlamıştır.
Bunun yanı sıra serbest piyasa ortamının rekabetçi koşullarının da etkisiyle hareket etmek
durumunda kalan fikir ve kitle gazeteleri, daha fazla okuyucuya ulaşmak amacıyla magazinel
içerikli haberlere yer vermeye başlamıştır. Bu gelişmeler sonucunda yazılı basın, hedef
kitlesinin dikkatini daha fazla çekebilmek, reklam, ilan ve kâr elde edebilmek amacıyla
yayınladıkları haberlerin sunumunda değişiklikler yapmaya başlamıştır.
1980 döneminde Türkiye’nin siyasi, ekonomik ortamını ve medyanın durumunu
yakından anlayabilmek için 1980 askeri darbesinin gerçekleşmesinde büyük rol oynayan 27
Mayıs 1960 Askeri Darbesi ve 12 Mart 1971 Askeri Muhtırası mercek altına alınmalıdır. Çok
partili hayata geçişle birlikte başlayan yeni siyasi süreçte medya alanındaki yasal düzenlemeler
ve iktidar güçlerinin medyaya karşı tutumları, 1980 sonrasında siyasi ve ekonomik gelişmelere
bağlı olarak medya alanında yaşanan değişikliklerin ne yönde olduğu incelenmelidir. Liberal
ekonomiye geçiş sürecinde medyanın geçirmiş olduğu evreyi anlayabilmek amacıyla liberal
ekonominin dünyadaki yapılanması ve medyaya etkileri, küresel siyasi politikaların bir uzantısı
olan tüketim kültürü ve popüler kültürün gazeteler üzerindeki etkileri ve bununla birlikte
gazetelerin sosyal sorumluluk çerçevesinde yerine getirmesi gereken işlevleri de incelemek
gerekir.
1980 sonrasında, her alanda olduğu gibi medya sektöründe de bir yaprak dökümü
başlamış, gazeteler birer birer kapanmıştır. Bu süreç, güçlü mali ve finansal yapıya sahip
olanların, reklam geliri elde edenlerin ayakta kalabildiği, diğerlerinin ise piyasadan çekilmek
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zorunda kaldığı bir aşamadır. Gazetelerin mülkiyet biçimlerindeki bu yeniden yapılanma
süreci, basın alanında tekelleşme olgusunu da beraberinde getirmiştir. Özellikle Asil Nadir’in
merkezi İngiltere’de bulunana Polly Peck firması aracılığıyla basın piyasasında başlattığı satın
almalar, son on yıldır batıda tartışılan tekelleşme kavramını Türkiye’ye taşımıştır. Nadir,
1988’de Günaydın Gazetesi’ni, 1989’da Güneş Gazetesi’ni ve Gelişim Yayınları’nı satın
alarak, ilk kez bir gazete ve bir dergi grubunu tek elde toplamıştır. (Özgen; S:6)
1990 yılında Asil Nadir, ekonomik gerekçelerle basın hayatından çekilirken, 1950
yılında yayın hayatına başlayan Milliyet Gazetesi’ni satın alan Aydın Doğan, 1994 yılında
Hürriyet Gazetesi’ni Ali Naci Karacan’dan satın alarak bir devrin gazeteci aile profilini ortadan
kaldırmıştır. Bu nokta, Türk Basını’nda hem büyük sermayenin basının mülkiyetine egemen
olduğu hem de tekelleşmenin temellerinin atıldığı dönem olması itibariyle önemlidir.

4.2. 1980 Sonrası Basında Magazinleşme
Demokratik bir siyasi düzenin, bireysel temel hak ve özgürlüklerin toplumda yer
edinmesi açısından önemli tarihsel süreç geçiren Türkiye, çok partili sürecin hayata geçirilmesi
ve uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle büyük zorluklar yaşanmıştır.
Çok Partili Dönemi, 1945 yılından itibaren Türk siyasi hayatının CHP dışında 2. bir
partinin (Milli Kalkınma Partisi) kurularak seçimlere çok partili olarak gidilmesi ile başlamıştır.
Çok partili hayata geçişle birlikte bir türlü sağlanamayan muhalif kanatlarla iktidar arasındaki
demokratik siyasi yapıya, arka arkaya gelen askeri darbe girişimlerine zemin hazırlamıştır.
Muhalefet ve yönetim arasında yaşanan iktidar savaşı sonrasında tarafların çeşitli yollarla güç
elde etme ve birbirine karşı kullanma çabalarına neden olmuştur. Sosyal ve kültürel yaşama
dair değişimlerin hızla yaşandığı bu dönemde yayınlanan haber, yazı, makale vb. yayınların da
bu gelişmelerden üzerine düşen payı aldıkları ve içeriklerin ciddiyetten uzaklaştırılarak
magazinelleştirildiği görülmektedir.
1980 sonrası süreçte, ağırlıklı olarak işadamlarının sahibi olduğu, patronlarının sanayi,
ticaret veya gazetecilik mesleğinin dışındaki alanlardan geldiği medya kuruluşlarında üretilen
haberlerde sermayeyi koruyucu, gündem değiştirici, ciddiyetten uzak yayınlar yapılmaya
başlanmıştır. Genel olarak medya içerikleri, 12 Eylül döneminin siyasal yasakları nedeniyle
ülke gündemini oluşturan, özgürlük ve demokrasi içerikli haberler yerine, eğlendirici, günü
kurtarıcı ve gazete sayfalarını doldurmaktan ibaret magazinel haberlere dönüşmüştür. Bu tip
yayınların toplum tarafından da ilgi görmesi sonucu yayınlarda daha çok ağırlık ve yer
verilmeye başlamış, yaşanan bu süreçte de magazin dozu sürekli artarak bugünkü seviyesine
gelmiştir.

4.3. Medya Dışı Sermayenin Yayıncılığa Girişi
Toplum yaşamında gerek basılı gazeteler, gerek online gazeteler haber alma ve eğitim,
bilgilenme gereksinimlerinin karşılanması için yaşamımızın vazgeçilmez öğelerindendir.
Medya kuruluşları kendi kendine yeten, sürekli büyüyen, kendi kurallarını kendisi koyan,
büyümek için kullanabileceği çok geniş güç alanları olan kuruluşlardır.
Sanayileşmenin getirdiği bir sonuç olarak sermayenin hızla büyümesi, her alanda sadece
güçlü olanın varlığını sürdürebildiği yoğun rekabet ortamına yol açmıştır. Özellikle hızla
gelişen teknolojik gelişmelerin üretim alanlarını etkilemesi ve üretimi daha az maliyetli daha
çok kârlı bir hale getirmesi işletmelerin teknolojiyi takip etme zorunluluğunu getirmiştir.
Teknolojiyi üretimlerine entegre edemeyen işletmelerin rekabet gücü azalmaktadır. Bunun
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sonucu olarak ta piyasada varlığını sürdürememektedir. Piyasada varlığını sürdürmek isteyen
medya kuruluşları da büyüyebilmek için birer ekonomik güç olmak zorunda kalmaktadırlar.
Ayrıca sermayenin medyayı kârlı bir alan olarak görmeye başlaması, kendi ürünlerinin
pazarlamasını ve reklamını sağlamak istemesi ve reklam sektöründen daha fazla pay almak
istemesi bunun yanında medyayı gerek siyasal alanda gerekse iş alanlarında bir baskı unsuru
olarak kullanmak istemeleri bu alana girmelerinin diğer nedenleridir.
1980’lerde başlayan ve sonrasında hızlanan medya dışı sermayenin devreye girmesi ile
yayıncılık anlayışı da dönüşüme girmiştir. Ekim 1979’da Milliyet Gazetesi’nin Aydın Doğan
tarafından satın alınmasının ardından işadamları Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu, 1982
yılında yayın hayatına başlayan Güneş Gazetesi’nin sahipleri olarak medya dünyasına adım
atmıştır. Güneş Gazetesi’nin daha sonraki sahipleri, yine iş dünyasından Mehmet Ali Yılmaz,
Asil Nadir gibi isimler olmuştur. (Hacışabanoğlu, 1996: 12)
Holdinglerin ve büyük sermayenin medyada yer alması olgusu, 1990’lı yıllara
gelindiğinde daha da artış göstermiştir. Türk medya dünyasında önceleri medya sahibi ailelerin
soyadları ile anılan medya kuruluşları daha sonraları holding isimleri ile anılmaya başlanmıştır.
Bu ailelerden Simavi soyadı Hürriyet gazetesini, Karacan soyadı Milliyet’i ve Nadi ise
Cumhuriyet Gazetesi’ni anımsatmıştır. Holdingleşen medya kuruluşları büyüdükçe yazılı
medyanın merkezi olarak bilinen Bâbıâli’ye (Cağaloğlu) sığmamaya başlamış ve yavaş yavaş
Bâbıâli terk edilerek gazete ve yayın merkezleri, şehir merkezinden uzak alanlara taşınmıştır.
Holdingleşen medya kuruluşları ve medya dışında işlerle ilgilenen patronların daha
fazla kazanmak ve kâr elde etmek amacıyla haberden önce reklam ve ilana önem vermeleri ise
bu dönemde medyanın yaşadığı önemli sorunların başında gelmektedir. Türkiye’de 1985 ve
1989 yılları arasındaki reklam harcamalarının onda birini medya kuruluşları harcamıştır. Medya
kuruluşları, 1990 yılında televizyon kanallarında gösterilen reklamların sektörel analizinde
üçüncülükten ikinciliğe yükselmiştir. (Koloğlu, 2006: 143)
1980’li yıllarda başlayan magazinleşme olgusunun devamı olarak nitelendirilebilecek
bir başka gelişme ise 1985 yılında yaşanmıştır. Basında öncelikle renkli bir bulvar gazetesi
olarak ortaya çıkan Tan gazetesi ile masa başında asparagas haberler yapılmaya başlanmıştır.
Aynı yıl Ege bölgesinde yayınlanmakta olan Yeni Asır’ın sahibi Dinç Bilgin tarafından
İstanbul’da çıkartılmaya başlanan Sabah Gazetesi yayın hayatına girmiştir. Sabah Gazetesi,
hazırlanma aşamasında pikaj ve montaj işlemlerine gereksinim duymaksızın bilgisayarlı
sistemle gazetenin hazırlanması ve basılması konusunda Türkiye’de ilk uygulamayı başlatarak
bu alanda önemli bir atılımın da liderliğini yapmıştır. (Özgen, 1999: 471)
1991 yılının koalisyon yönetimleriyle geçmesi medya ve toplumda belirsizlik havası
yaratmıştır. Kasım 1991’e gelindiğinde Süleyman Demirel, merkez sağdaki DYP ile Erdal
İnönü’nün Sosyal Demokrat Halkçı Partisi (SHP) ile koalisyon kurmuştur. Süleyman
Demirel’in Başbakanlığa geçmesinin ardından Gazeteciler Cemiyeti’nin raporlarına göre ilk 11
aylık dönemde gazete ve gazeteciler için 73 dava açılmıştır. 1991 yılında 77 gazete ve dergi
toplatılmıştır. Toplatılmaya gerekçe ise çoğunlukla “Bölücülük ve sınıf farkı yaratma”
olmuştur. (Topuz; S:279) Bu dönemde öldürülen gazeteciler de basın tarihine damgasını vuran
gelişmelerin başında gelmektedir. Bu gazeteciler arasında 7 Mart 1990 sabahı evinin önünde
şoförüyle birlikte otomobilinin içinde vurulan Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi ve köşe
yazarı Çetin Emeç, 4 Eylül 1990 günü evinden markete giderken vurularak öldürülen gazeteci
Turan Dursun ve ardından 24 Ocak 1993’te otomobiline yerleştirilen bomba nedeniyle
öldürülen Uğur Mumcu yer almıştır.
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DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, 5 Ekim 1995’e kadar iş başında kalacak yeni
hükümeti kurmasının ardından Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle
özelleştirmeye ağırlık vermiştir. Ancak güneydoğuda yaşanan ağır çatışmalar, faili meçhul
cinayetler, işçi ve memur eylemleri basında yer alan konuların başında gelmektedir. 27 Mart
1994 yerel seçimlerden RP’nin güçlenerek çıkması ile İslamcı hareketlerde artış yaşanmıştır.
Bu dönemde yayıncılıkla ilgili hazırlanan kanunların yanı sıra Çiller ve RP serveti, şeriat
uyarıları, yolsuzluklar, Demokrasi Partisi davası, terörle mücadele yasa tasarısı basının
gündeminde yer almıştır. (Kejanlıoğlu: 349)
Bir taraftan promosyon döneminin başladığı medyada, tirajların artmasını sağlamak
amacıyla gazetelerin yanında insanların ilgisini çekecek ürünler verilmeye başlanmıştır. Bu
dönemde medya patronlarının kendi arasında yaşanan olumsuz tartışmalar ise toplum gözünde
medyanın değer kaybetmesine neden olmuştur. Diğer bir sorun ise özgür gazete ve özgür
gazetecilik olgusu olmuştur. Nezih Demirkent, basında yaşanan bu tartışmayı şu sözlerle
anlatmaktadır: “Bu konu basın dünyamızda tartışmalara yol açtı. Yine Sabah Gazetesi ortaya
bir iddia atarak kendileri dışında özgür gazete olmadığını söyleyince rakipleri örnekler vererek
Sabah’ı suçlamaya koyuldular. Aslında konu oldukça ilginç, çünkü bugünkü dünyada özgür
gazete kavramının var olması pek mümkün görülmüyor.” (Demirkent: 255)

4.4. Yazılı Medya
Toplumu yönlendiren en etki medya araçlarından biri de yazılı medyadır. İnternet
tabanlı medya araçları ve televizyonda her ne kadar etkin olsa ve her geçen gün gücünü arttırsa
da yazılı medya toplum üzerindeki etkisini sürdürmektedir. Özellikle gelişmekte olan ve az
gelişmiş ülkelerde yazılı basının etkisi güçlüdür. Yazılı medya araçları günlük, haftalık, aylık,
iki aylı, üç aylık gibi farklı periyotlarla basılan süreli medya araçlarıdır.
Gazete, dergi ve bültenler gibi iletişim araçlarının oluşturduğu yazılı medyanın en etkili
aracı gazetelerdir. TDK’nın Genel Türkçe Sözlüğü’nde gazete şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz,
her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın” ve “ Bu yayının yönetildiği,
hazırlandığı, basıldığı yer”
Gazete kelimesi kökeni 16. yüzyılda İtalya’da kullanılan para birimine dayanmaktadır.
O dönemde İtalya’da gazeteler bir “gazetta” karşılığında halka satılmakta idi. Johannes
Gutenberg’in matbaayı keşfiyle hem dünyanın hem de yayıncılığın kaderi değişti. Seri üretim
kitapların özellikle de gazetelerin halka ulaşmasını kolaylaştırdı. Artık haber kitlelere daha
çabuk ulaşabiliyordu. Yayıncılık eskiye oranla kolaylaşmış, beden gücünün yerini baskı
makineleri almıştı. Bu da gazetelerin etki alanını genişletip onları daha güçlü hale getirmişti.
Diğer taraftan tarihe ışık tutan yazılı eserlerin arşivlenmesi kolaylaşmış, haber ve bilgi daha
kalıcı hale gelmişti. Ancak gazeteciliği tam olarak uyanışı 16. yüzyılda olmuştur. Matbaanın
öncelikli olarak Orta Çağ sürecinde dini kitapların basımına ağırlık vermesi ve skolastik
düşüncesini baskısı gazeteye yeteri yatırımın yapılmamasına neden olmuştur. Dönemin
getirdiği ağır şartlar girişimcilerin gazeteciliğe mesafeli yaklaşımına neden olmuştur. 17.
yüzyılın ikinci yarısından sonra ise Avrupa’da ilk düzenli günlük gazetelerin çıkmaya
başlamıştır. (Aziz, 2013: 120) Literatürde modern anlamda ilk gazete Strasburg’da haftalık
olarak Almanca yayımlanan (1609) Relation oder Zeitung geçmektedir.
Avrupa’nın diğer önemli ülkelerinde ilk gazeteler şu tarihlerde yayımlanmıştır (İnuğur,
1982: 57):
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 İngiltere/Londra

The Weekly News From Italy and Germany

1622

 Fransa/Paris

La Gazette

1631

 İtalya/Roma

Gazetta Publica

1640

Zaman içinde gelişen teknoloji ile birlikte gazete sayıları artmıştır. Siyasal, sosyal ve
kültürel konulara değinen gazeteler halkın bilgilenme ihtiyacını karşılamaya çalışmıştır. Bu
bağlamda özgür, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı ile hizmet verilmeye çalışılsa da
hem iktidarlar hem de yayın organlarının patronları tarafından gazeteler kişisel çıkarlar için
kullanılmıştır. Belirlenen ideoloji ve çıkar doğrultusunda topluma propaganda yapılmış,
toplum yönlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda bilinçli yapılan haberlerin yanında pek çok
haber de es geçilmiştir. Tarih asparagas haberler ile doludur. Eksik bilgiler çıkarlar
doğrultusunda haberleştirilmiş, yalan haberler üretilerek topluma yön verilmeye çalışılmıştır.
Gazeteler günlük bilgi ve haber aktarımı yanı sıra toplumların okuma alışkanlığında da
büyük rol oynamıştır. Fiyatlarının uygunluğu ve taşınabilir bir medya aracı olarak çok tercih
edilmişlerdir. Günlük hayatın için, boş vakitlerde, dinlenme ve eğlence yerlerinde okunan ve
kolay ulaşılabilen gazeteler farklı fikir ve düşüncelerin aktarımında rol oynamıştır. Köşe
yazarlarının gündeme, siyasete ve sanata dair görüşlerini kamuoyuyla paylaşmalarını
sağlayarak aydınların fikirlerinin halka aktarımını da sağlamışlardır.
Bernard Berelson bireylerin gazete okuma nedenlerini şu şekilde sıralamaktadır (Kılıç,
2014: 53):
1. Dünya hakkında bilgi sahibi olmak,
2. Günlük işlerini öğrenmek,
3. Dinlenmek,
4. Sosyal statü sağlamak,
5. Toplumla sosyal bağlantı kurmak,
Gazeteler, televizyon gibi geri dönüşümü kısıtlı olan tek yönlü iletişim araçlardır. Dijital
yayıncılık ile bu durum kısmen çözülse de yazılı medya aracı olarak gazeteye geri bildirimler
mektup, mail ya da telefon ile olabilmektedir. Bu geri bildirimler ile dolaylı olarak gazete ile
iletişime giren okuyucular hızlı geri dönüşler alamamakta, çoğu zamanda elleri boş
dönmektedir.
Radyonun ortaya çıkması ile etkisini yitirmeye başlayan gazeteler televizyon ile ikinci
bir sarsıntı yaşamıştır. Önce işitselliğin sonrasındaysa görselliğin haber ve bilgiyi sunumu
okumayı daha geri plana itmiştir. Konformist bir çizgide ilerleyen yaşam sürecinde okuma
eylemi insanoğluna giderek daha zor gelmiştir. Hazır ve kolay anlaşılan işitsel ve özellikle
görsel araçlar, insanoğluna daha cazip gelmiştir.

88

4.5. Gazetecinin Görevleri
Gazeteci topluma doğru bilgiyi zamanında aktarmak ile görevli olan basın işçisidir.
Tarafsızlık, objektif ve güvenilir olma en temel özellikleridir. 2003 yılında yayınlanan Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’nin Bildirgesi’nde gazetecinin temel görev ve ilkeleri şu şekilde ifade
edilmektedir (Kılıç, 2014: 60):
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.
4. Gazeteci, kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz, kaynak açık
olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarıları yapmak
zorundadır.
5. Gazeteci, kamuya mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme
hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiç bir amaç için, izin verilmedikçe özel yaşamın
gizliliği ilkesini ihlal edemez.
6. Gazeteci, çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti,
dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur.
7. Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi
veya manevi avantajın peşinde olamaz. Gazeteci, devlet başkanından milletvekiline, iş
adamından bürokratına kadar haber kaynağı olarak da kabul edilen kişi ve kurumlarla
iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek yürütür.
8. Gazeteci her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın – yayın organındaki
yöneticileri dışında kimseden işiyle ilgili talimat alamaz.
9. Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes meslek ilkelerine en yüksek seviyede
uymayı taahhüt eder. Ülkesindeki yasalara saygılı olmakla birlikte, hükümet ve benzeri
kurumların müdahalelerine kapalıdır. Mesleki olarak yalnızca meslektaşlarının ve
kamuoyunun değerlendirmeleri ile bağımsız yargı organlarının kararlarını dikkate alır.
10. Gazeteci, devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve uluslararası politikalar
konularında önyargılara değil, halkın haber alma hakkına dayanır.

4.6. Yazılı Medyada Gelişmeler
Yeni medya ortamlarına olan ilginin artması rağmen ülkemizde yazılı basın hala
etkinliğin korumaktadır. Halen pek çok ulusla, bölgesel ve yerel gazete ve dergi faaliyetlerini
89

sürdürmektedir. Son yıllarda gazete sayılarında bir düşüş olsa da dergi sektöründe bir canlanma
söz konusudur. Ancak yazılı basının en büyük sorunu hala finansal sorundur. Reklam gelirlerin
azlığı, toplumun gazete okuma alışkanlığını bırakması finansal açıdan yazılı basını güçsüz
bırakmaktadır. Hep sübvanse edilmesi gereken bir durumda olan yazılı medya bu yüzden yayın
hayatını zorluklar sürdürebilmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı Yazılı Medya İstatistikleri‘ne göre gazete
ve dergi sayısı, 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 4,5 azalarak 6 bin 802 oldu (Yazılı
medya…, 2016). Bu yayınların yüzde 59,9’unu dergiler oluşturdu. Raporda şu bilgilere yer
verildi: “2015 yılında yayımlanan gazetelerin yüzde 89,6’sı yerel, yüzde 4,1’i bölgesel, yüzde
6,3’ü ise yaygın (ulusal) yayın yaptı. Dergilerin ise yüzde 37,2’si yerel, yüzde 7,3’ü bölgesel,
yüzde 55,6’sı yaygın (ulusal) yayın yaptı. Topluca bakıldığında gazete ve dergilerin yüzde
58,2’si yerel, yüzde 6’sı bölgesel, yüzde 35,8’i ise yaygın (ulusal) yayın yaptı.”
Dergi sayısındaki artışa karşılık yıllık tirajın yüzde 93,5’ini gazeteler oluşturmakta.
Ancak genel tirajda bir azalma yaşandı; gazete ve dergilerin tirajı, 2015 yılında 2014
yılına göre yüzde 6,3 azaldı. Ülkemizde 2015 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık
toplam tirajı 2 milyar 132 milyon 242 bin 338 olup, bunun yüzde 93,5’ini gazeteler oluşturdu.
Toplam tirajın yüzde 14,6’sını yerel, yüzde 1,8’ini bölgesel, yüzde 83,6’sını ise yaygın (ulusal)
gazete ve dergiler oluşturdu.
Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,7‘sini günlük gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının
yüzde 50,7’sini aylık, yüzde 21,5’ini ise haftalık dergiler oluşturdu.
Gazetelerin yüzde 87’si siyasi/haber/güncel içerikli yayın yaparken; yüzde 15,8’i
günlük, yüzde 30,8’i haftalık olarak yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 23,5’i aylık, yüzde 22,2’si
üç aylık olarak yayımlandı. Yayınlanan dergilerin yüzde 17,8’i sektörel/mesleki içerikli
yayınlar yaptı. Gazetelerin yüzde 13’ü, dergilerin yüzde 10,4’ü ek verdi.
2010 ile 2014 yılları arasındaki verilere bakıldığında genel olarak bakıldığında gazete
ve dergilerin %59,2’si yerel, %5,9’u bölgesel ve %35’i ise ulusal yayın yapmaktadır. (Yazılı
Medya İstatistikleri, 2016)
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4.7. Basılı Gazeteden Sanal Gazeteye
Yazılı basın için yapılan gelecek öngörülerinden biri de yakın zamanda yazılı yayınların
yok olacağı ve artık gazetelerin yazılı değil de internet ortamında sanal olarak yaşamı
sürdüreceği yönündedir. Bu bağlamda gazetenin tamamen bırakılacağını savunan Rupert
Murdoch bunun 10-15 yıl içinde gerçekleşeceğini ve ara geçişin iki-üç yıl süreceğini ifade
etmektedir (Yalçın, 2012: 13). Bu öngörü doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade
eden Murdoch, okuyucular için gazetelerin farklı sanal sürümlerinin geliştirilebileceğini;
herkesin ulaşabileceği türden haberler, abone olanlar için detaylandırılan sayfalar ve yüksek
kalite hizmet olarak adlandırılabilecek özel finansal haberler içeren sayfalarda özel abonelere
yönelik hizmeti düşündüklerini belirtmektedir.
Süreç kişiye özel haber ve reklama doğru yönelmektedir. Bu da özelleştirilmiş ya da
kişiselleştirilmiş gazete olarak karşımıza yeni bir yayını ortaya çıkacaktır. İnteraktif,
okuyucunun beğenileri ve ilgi alanları doğrultusunda şekillenmiş ona özel ve özgün içeriğe
sahip yayınlar. Philip Meyer ise son gazetenin basım tarihi olarak 15 Nisan 2043 tarihini
vermektedir (Yalçın, 2012: 13).
“Meyer, verdiği son tarihe kadar da gazetelerin yaşamak için yeniliklere mutlaka ayak
uydurması gerektiğini, bunun için de önemli değişikliklere imza atılmasının gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Meyer, gazetecilerin de bir satıcı olduğundan hareketle, raf ömrü bir gün olan
bir ürünü pazarladıkları saptamasını yaparak, güncel kalabilmenin ne derece önemli bir özellik
olduğunu vurgulamaktadır.”
Serdar Turgut ise yazılı ve sanal medya arasında zorunlu bir uzlaşma olacağından yana
fikir ileri sürerken her ikisinin de “nasıl yaparız da birbirimizi destekleyerek bir arada yaşarız?”
sorusuna cevap arayarak çözüme ulaşacaklarını belirtmektedir (Yalçın, 2012: 13).
Necati Yalçın, yazılı medya ve sanal medyayı içerik, maliyet, makineler, insan
kaynakları ve tutundurma başlıkları altında karşılaştırarak avantajlarını ve dezavantajlarını
ortaya koymaya çalışmıştır. Bu karşılaştırma bize geleceğin medyasının hangi yöne gideceği
konusunda önemli veriler sunmaktadır.
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YAZILI MEDYA

SANAL MEDYA

İçerik
Güncelleme

Nadir veya yok

Sıkça olası

Okuyucu fikrinin
yansıtılması

Kısıtlı

Kısıtlama sadece içerik
uygunluğuyla sınırlı

Hareketli görüntü desteği

Yok

Bağlantılarla sınırsız derece

Arşiv desteği

Yok

Yıllarca öncesine dek söz
konusu

Tutundurma amaçlı ödül dağıtımı
Cazip malzeme dağıtımı

Var

Var

Bedel

Var

Yok

Taşınabilirlik

Uygun

Cihaz yardımıyla olası

Alışkanlıkların etkinliği

Genelde avantajlı

Yeni nesil için olası

Erişim

Çeşitlilik açısından sınırlı

İnternet olması durumunda
neredeyse sınırsız

Biçim

Okuma ve/veya görme

Okuma ve/veya görmenin
yanında dinleme ve/veya
izleme olanaklarının
sunulması

Okuyucu yönünden

Genelde bir bedel ödemesi
gerekiyor

Genelde bedelsiz

Medya sahibi yönünden

Kâğıt ve geniş çalışan ağının
ücretleri

Genel ağ desteği ve daha dar
çalışan ağın ücretleri

Medya Kuruluşunun baskı
makineleri ve taşıma
araçlarına gereksinimi var

Kullanıcının genel ağ erişimi
sağlayabilen e-okuyucu,
bilgisayar, cep telefonu, el
bilgisayarı vb. araçlarının
gereksinim var

Kullanım Kolaylığı

Maliyet

Makineler

İnsan kaynakları
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Yazar/Editör

Yazarın üstünlüğü söz
konusu

Okuyucunun kaynağının
çoğalması söz konusu

Destek birimleri

Muhataplar baskıdan
dağıtıcıya değin geniş bir
yelpaze dağılım gösteriyor

Yazarlardan operatöre
uzanan daha dar bir profil
söz konusu

Tablo 1: Yazılı ve Sanal Medya Karşılaştırması (Yalçın, 2012: 18)

4.8. Veri Gazeteciliği
Son yılların popüler kavramlarından biri de “Veri Gazeteciliği” kavramıdır. Yeni medya
ortamlarını artması ile birlikte bilgiye olan ulaşmanın kolaylığı ve artan bilgi bulutları verileri
işleyip doğru bilgiye ulaşmayı gerekli kılmıştır. Bu bağlamda sanal dünyadan bulunan verileri
işleyip halka ulaştıracak veri gazetecilerine, veri uzmanlarına ihtiyaç doğmuştur.
Dünyada haber merkezlerinin çok sık kullandığı veri gazeteciliği bağlamında birçok
ajans ve akademisyen eğitim vermektedir. Geleceğin meslek alanlarından biri olarak kabul
edilen veri gazeteciliği, doğru bilgi ekseninde verileri işleyerek kanıtlarıyla birlikte özel
haberler hazırlamayı gerektirir. Veri Gazeteciliği üzerine ülkemizdeki ilk çalışmalara imza atan
Pınar dağ, Veri Gazeteciliği’ni şöyle tanımlamaktadır (Dağ, 2015):
“Veri Gazeteciliği basit anlamıyla veri ile gazetecilik yapmak. Daha geniş anlamıyla
oldukça büyük bir çalışma disiplini gerektiren, şeffaf gazetecilik, arttırılmış gazetecilik gibi pek
çok tanımla birlikte dünya ölçeğinde dijitalleşen haber odalarını veriyi daha etkin kullanarak
dönüştüren aynı zamanda bilinç değişikliği yaratan bir gazetecilik türü. Araştırmacı
gazeteciliğin dijitalleşen çağla uyumu da denebilir. Bilgiyi/veriyi yeni araçlar, yeni teknikler
ile daha etkili bir süreçten geçirmek ve bu sürecinde veri toplama, filtreleme, analiz etme,
görselleştirme ve hikayeleştirme aşamalarını kapsayarak olgunlaşması anlamına geliyor. Bu
daha fazla araştırma, istatistik, programlama dili, yazılım, tasarım ve dizayn demek.”
Dağ, Veri Gazeteciliği’nin önemi şu cümleleri ile özetliyor (Dağ, 2015):
“Artık haber odaları kod bilen, binlerce veri setini analiz edebilecek seviyede excel ya
da farklı araçları etkin şekilde kullanabilen, yazılımdan, programlamadan anlayan ayrıca
istatistik bilgisi olan ve veri bilimciliğinden de anlayan kişileri haberin bir parçası yapıyor
çünkü artık metinden daha güçlü hikâye/haber anlatabilen teknikler gelişiyor.”
Haberi daha zengin, güvenilir ve doğru kılan grafikler, görseller, videolar, fotoğraflar,
şekiller ve tablolar var. Görselliğin ön planda olduğu hızlı yaşam koşullarında okuyucuyu
yakalamak ve doğru haberi en güzel şekilde sunmak ön planda. Kısa zamanda vurucu işler
yapmak gerekiyor. Veri Gazeteciliği dünyaya kendini Vikileaks belgeleri ile gösterdi.
Yhayımlanan binlerce bilgi pekçok bilgiyi işaret ediyordu. Ne var ki ancak her şey dağınıktı.
“Wikileaks, 26 Temmuz 2010'da Amerikan ordusunun 2004-2009 yılları arasında
Afganistan Savaşı'nda tutmuş olduğu binlerce belgeyi The Guardian, The New York Times ve
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Der Spiegel gazeteleriyle birlikte açıklamış belgeler bireysel olaylarla birlikte, savaşta ölen
sivillerin bilgilerini de içeriyordu. Sadece Irak savaşıyla ilgili 391 bin kayıt aktarılmıştı.
Haberciler bu verilerden bir sonuç çıkarabilmek için haftalarca çalışmış, bilgisayar tabanlı
her türlü aracın desteğine ihtiyaç duymuştu, binlerce rapor vardı üstelik bunların çoğu metindi,
rapordu, adresti, ham belgelerdi. İşte o dönemde bu üç kuruluştan gazeteciler bir araya gelerek
bu kadar çok metni hem ölçülebilir bir veriye dönüştürme, hem ayrıştırma hem analiz etme hem
de doğruluğunu tespit etmek için çalışmış, bu şemsiye tanım hiç olmadığı kadar görünür hale
gelmişti. Çünkü teknoloji, yeni medya dili, haberin tüketim şekli artık değişiyordu. (Dağ,
2015)”
Ülkemizde Dağ Medya'nın Veri Gazeteciliği bölümü dışında doğrudan Veri
Gazeteciliği yapan bir kurum yok. Dünyada ise FiveThirtyEight, Vox, Propublica The Guardian
Datablog, The New York Times UpShot, i100.independent, ZeitOnline Datablog, The
Washinton Post Data Post ve daha pek çok haber odası veri gazeteciliği yapıyor” (Dağ, 2015).
Avrupa’nın çeşitli yerlerinden belirli sayıda gazeteciye* çeşitli sorular sorulduktan sonra
Veri Gazeteciliği bağlamın bir manifesto oluşturulmuştur. “Veri Gazeteciliği Manifestosu”nun
ilk taslağı şu şekildedir (Demirel, 2016):
“Avrupalı Veri Güdümlü Gazetecilik Manifesto
Veri gazeteciliği veriyi kamu yararı adına gerçek hikâyeleri bulmada ve aktarmada
gazetecilik amaçları için imkan tanır. Bu işlem birkaç şekilde sonuçlanabilir: Veriyi analiz etme
ve bu analizi yazılı bir biçimde ya da görselleştirerek aktarma, iletme, veritabanı yaratmak için
verileri toplama ya da kullanıcıların verileri kendi başlarına araştırabilmesi için uygulamalar
(apps) üretme.
Veri her zaman insan ile alakalıdır: Veri gazetecileri neyi toplayacakları ve nasıl
toplayacakları ve analiz edecekleri konusunda kendi düşüncelerini ve değerlendirmelerini
kullanırlar. Veri gazetecileri verinin insanlar tarafından kurulan, başlatılan bir süreç olduğunu
ve bundan dolayı da yeni veri biriktirme, toplama için denge ve fren (check and balance)
sisteminin gerektiğini akıllarından çıkarmamalıdır. Veri gazetecileri teknik ve sosyolojik
önyargıların herhangi bir veriş etinde kendiliğinden olduğunu anlamalı ve bunu
açıklamalılardır.
Gizlilik: Özel bilgiler ancak ve ancak kamu yararı ile ilgi ve alakası özel ve kişisel
çıkarlardan üstün gelirse yayımlanabilir. Eğer böyle bir durum yoksa, veri anonimleştirilmeli,
isimsizleştirilmeli ya da istatistiki gizliliği koruyacak biçimde olabildiğince bu türden veriler
kümeleştirilmeli, bir araya getirilmelidir. İnsan hakları odaklı çalışmaları sunma ve iletme
konusunda zarar görme riski taşıyan ya da bu tür ihlalleri ortaya çıkaran incelenmiş ve
araştırılmış kaynakların kimlikleri yargısal yolları da içerecek şekilde korunacaktır.
Manifesto için yanıtlara cevap veren isimler şöyle: lexandre Léchenet (Fransa), Cécile Schilis-Gallego (Fransa),
Jens Finnäs (İsveç), Anuška Delić (Slovenya), Nicolas Kayser-Bril (Almanya), Markus Hametner (Avusturya),
Marian Männi (Estonya), Christina Elmer (Almanya), Gavin Sheridan (Irland), Maaike Goslinga (Hollanda), Crina
Boros (Romanya), Paula Guisado (İspanya), Mehdi Atmani (İsviçre)
*
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Yöntem bilim (Metodoloji): Veriyi toplamada ve işlemede kullanılan yöntem bilimi
ve kaynaklar kesinlikle herkese açık, kolay anlaşılır ve kamu tarafından ulaşılabilir olmalıdır.
Olası önyargılar ve yanılma payları veri gazetecileri tarafından bilinmelidir,
anlaşılmalıdır ve eğer mümkünse yöntembilim ile birlikte yayımlanmalıdır.
Sürdürülebilirlik: Veri ileriki zamanlarda kullanılabilir olmasını ve sadeleşmiş
olmasını içerecek formatlarda kayıtlı olmalıdır. Sadece bu şekilde veri sürekli ve hiç durmadan
korunabilir ve geliştirilebilir.
Yeniden Üretilebilirlik: Veri eğer özellikle yeni ve farklı bir analize yer verecek
şekilde kendi anlamını değiştirmiyorsa, yeniden farklı bağlamlara izin verecek şekilde
yapılandırılmış olmalıdır.
Açıklık-Açık Olmak: Kodlanan şeylerin ve verilerin açık olması demek bunların
kolayca yüklenebilir ve işlenebilir olması demektir. Açık olmak bunların kamunun malı olması
anlamına gelmez ve veri gazetecilerinin oluşturdukları şeyler için herhangi bir yetkilendirme
ve izin tipi tercih edebilirler. Özel verilmiş izinler, insan haklarını tehlikeli ve güvencesiz
yerlerde destekleyen korumasız kaynakların kimliklerini korumak için yapılır.
İşbirliği: İşbirliği veri gazeteciliğinin en merkezinde yer alır. Bu işbirliği gazeteciler ve
bunu kodlayan insanlar arasında olduğu gibi gazeteciler ve diğer gazeteciler de arasındadır.
Veriyi kodu ya da bilgiyi paylaşma, yapılan işin kalitesini ve gücünü artırmada yardımcı olur
ve kaynakları en uygun hale getirir ve bir şeyi üretmek için gerekli maliyeti paylaştırır.”

4.9. Basın İşletmeciliği Kavramı
İşletme; insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere doğal kaynaklar, emek, sermaye ve
organizasyon olmak üzere üretim faktörlerinin uyumlu bir biçimde bir araya gelmesinden
oluşan iktisadi bir kuruluştur. (Tosun, 1992: 323) En kısa anlatımla ekonomik değer taşıyan
mal ya da hizmetin üretildiği veya pazarlandığı ya da her iki eylemin birden yapıldığı kuruluşa
işletme denebilir.
Bir başka açıdan bakıldığında işletme, üretim faktörlerini bilinçli, yararlı ve uyumlu
olarak bir araya getirerek ortaya mal ya da hizmet ürünü koyan ekonomik kuruluşlardır. Bir
diğer yaklaşım içinde işletme bağımsız, finansal ve yönetsel özerkliğe sahip kuruluş olarak
tanımlanır. Ancak işletmeler çağın rekabetçi koşulları içinde varlıklarını sürdürmek için bazen
diğer işletmelerle ekonomik, finansal ve yönetsel anlaşma ve birleşmelere gidebilirler ve
böylece bağımsızlıklarını zaman zaman geçici ya da sürekli olarak kaybedebilirler.
Basın işletmeleri, haber ve fikir üreten ve kültürel endüstri içerisinde yer alan hizmet
organizasyonlarıdır. Ancak diğer hizmet organizasyonlarından farklı olarak bu işlevlerini
gazete, dergi gibi belirli bir malı üreterek yerine getirdikleri için endüstri işletmelerinin pek çok
özelliğini de bünyelerinde barındırmaktadırlar. (Berberoğlu, 1991: 7) Basın işletmelerinde
temel amaç, kültürel, sosyal, ekonomik ve politik açılardan kamuoyu oluşturmak,
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bilinçlendirmek ve şekillendirmektir. Ancak, ideal sayılan bu durumdan uzaklaştıkça temel
amaç kârlılık olmaktadır.
Basın işletmeleri de, diğer bütün işletmeler gibi kâr elde etmek amacıyla kurulmuş
işletmelerdir. Buna karşılık, basın işletmelerinin, diğer işletmelere göre farklı özellikler
taşıması basın işletmesi kavramına açıklık getirmeyi zorlaştırmaktadır. Basın işletmeleri, diğer
işletmelere göre birtakım farklar gösterse de, temel noktalarda diğer işletmelerle aynı özellikleri
taşımaktadır. (Atılgan, 1999: 16) Basın işletmelerinin de çabalarının bu amaçların
gerçekleştirilmesine yönelik olduğu söylenebilir. Günlük gazeteler, dergiler, ajanslar, sözlü ve
görüntülü basından, radyo ve televizyonlar, çeşitli yayınevleri ve basımevleri basın işletmeleri
kapsamındadır.
Basın işletmelerini diğer işletmelerden ayıran bir diğer önemli nitelik ise, görünürde tek
bir mal olmasına karşılık, çok farklı iki pazarlama teşkilatı gerektirmesidir. Basın işletmelerinde
iki farklı hizmet ortaya konularak, iki farklı müşteri grubu elde tutulmaya çalışılır. Bu işletmeler
sürekli bir büyüme ve kaliteli bir ürün için çok sayıda reklam satabilmeli, buna karşılık reklam
sahiplerine çekici görünüp daha çok gelir elde edebilmek için iyi bir ürün ortaya koyarak çok
sayıda okuyucuya ulaşabilmelidir. Yani aslında bir gazeteyi alan, okuyucular ve reklam
verenler olmak üzere iki ayrı müşteri kitlesi vardır. (Uşaklıgil, 1983:114)
Basın işletmeleri haber, fikir üreten kültürel endüstriye dâhil olan hizmet
organizasyonlarıdır. Ancak diğer hizmet organizasyonlarından farklı olarak bu fonksiyonu,
üretilen bir mal yani “gazete” aracılığı ile yerine getirirler. Kısaca basın işletmeleri, fiziksel bir
ürün ortaya koyarak iletişim hizmeti sağlarlar. Hizmetin bu biçimde sunulması, basın
işletmelerinin kuruluş ve varoluşunda etkili olan ikili karaktere sahip olmanın sonucudur.
(Perrow; 1986: 179)
İşletmenin iktisadi mal ve hizmet üretmek veya pazarlamak için faaliyette bulunan bir
kuruluş olduğundan hareket edilerek basın işletmesi de, haber ve fikir üreten iktisadi kuruluş
olarak tanımlanabilir. Basın işletmeleri kamuoyu yaratma ve şekillendirmede önemli rol
oynadığından aynı zamanda sosyal bir kuruluştur. Her basın işletmesinin üst yönetim
felsefesine göre değişmekle birlikte temel amacı, kârlılık da olabilmektedir. Basın
işletmelerinde iki farklı müşteri grubu mevcuttur. Bunlardan biri haber ve bilginin yer aldığı en
son ürün olan gazeteyi satın alan okuyucular, diğeri bu son üründe yer satın alan reklam
sahipleridir. Bu nedenle basın işletmeleri bir yandan büyüme ve kaliteli ürün için reklam
satabilmeli, diğer yandan reklam sahiplerine çekici görünüp daha çok gelir elde etmek için iyi
ürün ortaya koyarak çok sayıda okuyucuya ulaşabilmelidir. Basın işletmelerinin karlılığını
sağlayan temel faktör reklam gelirleridir. İlan ve reklamlara olan bu zorunlu bağımlılık, hizmet
ettiği iki müşteri grubu arasında denge sağlamayı güçleştirmektedir. (Berberoğlu, 1991: 23-28)
Verilen tüm tanımlamaların ışığında basın işletmelerini kısaca kâr amacı güden ve aynı
zamanda toplumun haber alma, bilgi edinme, kültürel, sosyal, ekonomik ve politik açıdan
kamuoyu oluşturan işletmeler olarak tanımlayabiliriz.
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4.9.1. Basın İşletmeciliğinin Özellikleri
İlke olarak basın işletmeleri hizmet üretirler. Basın işletmelerinde üretilen hizmet
maldan (gazete ve dergiden) bağımsız düşünülemez. Gazete ve dergiler topluma fiziksel bir mal
biçiminde sunulurken, bu mal aracılığıyla iletişim hizmeti verilmektedir. (Udell, 1978: 80)
Basın işletmelerini diğer işletmelerden ayıran özellik olarak, iki ayrı tüketici grubunun
varlığıdır. Bu tüketici grupları okuyucular ve reklam veren kişi ve işletmelerdir. Engwall, 1986:
329) okuyucular, gazeteyi kendi ya da aile gereksinimleri için satın alan ve okuyarak doygunluk
sağlayan tüketici kitlesidir. Reklâm verenler ise; gazeteyi, belirli bir ücret ödeyerek, reklam
ortamı olarak kullanıp, mallara ve hizmetlere ilişkin okuyucu kitleye mesajlarını ulaştıran
işletmelerdir.
Basın işletmelerinin gelirlerinin büyük oranı genellikle reklam veren işletmelerden
sağlanır. Bir gazetenin gelirleri için ana kaynak olmasa da basın işletmelerinin başarısı
okuyucularıyla değerlendirilir. Okuyucular, bir basın işletmesinin toplumdaki farklı istek ve
gereksinimlerin doyurulmasında gösterdiği başarının yansıması olarak kabul edilir. (Colpaine,
1980: 27) Reklam verenler ise genelde okur kitlesi geniş, yüksek tirajlı gazeteleri tercih ederler.
Yüksek tiraj, reklam verenlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır.
İşletmeler, kendilerini çevreleyen ve etkileyen dış çevre şartları içinde işlevlerini yerine
getirirler. Dış çevreye bağımlılık basın işletmelerinde öteki işletmelerle karşılaştırıldığında
daha çok önem kazanır. Basın işletmeleri, dış çevre öğelerinin özellikleri, sınırları ve olanakları
içinde amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırlar. Kamuoyu, devlet, çeşitli yasalar, öteki basın
işletmeleri, okuyucular, teknoloji, fiziksel koşullar ve kültür, basını etkileyen dış çevre öğeleri
arasındadır. (Koçel, 1984: 120)
Basın işletmeleri de her işletme gibi tek başlı bir yönetime bağlıdır, ancak, uygulamada
farklı bir görünüm sergilenmektedir. En iyi işleyen basın kuruluşları iki başlı yönetilen
kuruluşlarıdır. Bu yönetim şekli bir yanda gazeteciler ve gazetecilerden sorumlu olan genel
yayın yönetmeni, öte yandan bütün teknik, idari ve mali personel ve bu fonksiyonları yöneten
işletme yöneticisi şeklindedir. Bu konuyu biraz daha ayrıntılı incelemek gerekirse bir basın
işletmesinde başarılı bir gazete üretimi için, ticari amaçlarla (üretim kanadı), gazetecilik
mesleği (yaratıcı kanat) amaçlarının bir noktada birleştirilmesi zorunludur. Daha açık tanımla
gazeteyi oluşturan haberlerin içeriklerinin hazırlanması işlemi ile gazetenin fiziksel olarak
hazırlanması, basılması ve dağıtılması işlerinin tam bir uyum içinde yürümesi gerekmektedir.
Tüm işletmelerde olduğu gibi basın işletmelerinde de görevlerini iyi bir şekilde yerine
getirebilmek için hizmet ve üretim araçları arasında uygun ve uyumlu bir işbirliği kurmak
zorundadırlar. Özellikle bu konu süreli ve belli aralıklı yayınlar için çok önemlidir. Günlük bir
gazetede sayfa düzeninin ilgili servise saatinde verilmemesi, o gazetenin saatinde çıkmamasını,
dolayısıyla işletme hayatının ciddi şekilde sarsılması sonucunu doğuracaktır. Basın işletmeleri
“ekip” çalışmasının önemli, hatta zorunlu olduğu organizasyonlardır.
Basın işletmeleri üretim araçları ile işbirliği yapmak zorundadır. Her işletme gibi üretim
araçlarına sahip olmalıdır. Basın işletmeleri insan ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan
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ekonomik bir varlıktır. Bu ihtiyaçlar; haber alma, bilgi edinme, çeşitli dünya görüşüne sahip
olma, oyalanma, eğlenme, kişiler arası iletişim olarak sıralanabilir. (Megep, 2007: 10)
Basın işletmelerinin kurulması ve işletilmesi için,


Faaliyetlerin sürdüreceği geniş bir mekâna, bir binaya,

 Ürün ve hizmeti verirken kullanılacak sermaye, (Basın işletmesinin sahip olduğu
faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli maddi ve manevi varlıklara sermaye denir.)
 Ürün ve hizmetlerin üretilmesi için çabaya, (Buna işgücü denilmektedir. Gazetenin
çıkarılması ve satılması faaliyetinde bulunan işgücü basın işletmesi için en önemli unsurlardan
biridir.)
 İşletmeyi yöneten yöneticilere, (Ne üretileceğine, nasıl satılacağına, kimlere
satılacağına, gelirler ve giderlerin nelerden oluşacağına karar veren kişiler.)


Kaliteli ve kalifiye personele,

 Ürün ve hizmetleri üretirken kullanılacak teknolojik imkânlara, (Teknoloji bütün
medya kuruluşları için çok önem arz etmektedir. Medya ürün ve hizmet üretirken zamanla
yarıştıkları için en ileri teknolojiyi kullanmak zorundadırlar. Bu teknolojiyi ürün ve hizmet
üretiminin her aşamasında kullanırlar.)
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Uygulamalar
- Yazılı medya ürünlerin gazete, dergi ve bültenlerin haftalık, aylık ve süreli çıkanları
gözden geçirilebilir.
- Ulusal, bölgesel ve yerel yazılı basın ürünleri incelenerek aradaki farkla r saptanabilir.
- Özellikle gazete ve dergilerin basılı çıktıları ile sanal versiyonları karşılaştırılabilir.
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Uygulama Soruları
1) Yazılı medya türlerinin diğer medya trülerinden farkı nedir?
2) Yazılı medya türlerinin sanal versiyonları arasında ne tür farklar vardır. Hangisi
okuma açısından daha avantajlıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gerek dünya konjektörünün dayatması, gerekse1980 öncesi dönemde yaşanan siyasal,
kültürel ve ekonomik koşulların ve 1980 darbesinin Türkiye’de yaratmış olduğu ortam
nedeniyle geleneksel yayın yapan medya organlarının hızla dönüşmeye başlaması ve
endüstriyel işletmeler haline gelmesi anlatılmıştır. 1980 sonrası siyasal yapının ve yasaklarının
aynı zamanda tüketim toplumuna geçiş aşamalarının medya sektörüne yansımaları içerik
açısından magazin ağırlıklı içeriklerin oluşturulması şeklinde görülmüştür. Sermaye
gruplarının medya sahipliği yarışı ile körüklenen rekabet ortamı ile ülke gündeminden uzak
içerikler üreten medya organlarının çoğalması sonucunu doğurmuştur. Bu süreçte büyüyen ve
büyük endüstri şirketleri haline gelen medya organizasyonları kendi organizasyon yapılarını
oluşturması incelenmiştir.
Dünyada ve Türkiye’de gazetecilik önemli medya organlarından biridir. Gelişen
teknoloji ile kendini yenileyen gazeteler toplumun haber alma ve bilgilenme ihtiyacını
karşılamaktadır. Bu noktada gazetecilik kavramı, gelişimi ve özellikleri ele alınmış, bir gazeteci
de olması gereken özellikler belirtilmiştir. Yeni medya ortamları ile birlikte ortaya çıkan veri
gazeteciliği masaya yatırılmış, yazılı medya ve sanal medyanın karşılaştırılması yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Avrupa’da ilk düzenli günlük gazeteler ne zaman çıkmaya başlamıştır?
A) 15. yüzyıl ortalarında
B) 1823
C) 16. yüzyıl
D) Matbaanın icadından sonra
E) 17. yüzyıl sonrasında

2) Aşağıdaki seçeneklerin hangisi bir basın işletmesinin çalışanlarına sağlaması
gereken olanaklar arasında en az öneme sahiptir?
A) Uygun çalışma şartları
B) Sosyal ve kültürel olanaklar
C) Gelişmiş teknolojik olanaklar
D) Kariyer olanakları
E) Servis olanakları

3) Medya endüstrisi bağlamında “okuyucu” olarak tanımlanan grubun medya
sektöründen aldığı hizmetin tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Gazeteyi reklamları için satın alan tüketici kitlesi
B) Reklam veren ve hizmetlerini gazete üzerinden kitlelere ulaştıran
C) Gazeteyi reklam ortamı olarak kullanıp, mallara ve hizmetlere ilişkin okuyucu
kitleye mesajlarını ulaştıran kitle
D) Gazeteyi kendi ya da aile gereksinimleri için satın alan ve okuyarak doygunluk
sağlayan tüketici kitlesi
E) Sermaye grupları veya holdingler, hizmet üreticileri veya pazarlama şirketleri
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4) Aşağıdakilerden hangisi Bernard Berelson’a göre bireylerin gazete okuma
nedenlerinden biri değilidir?
A) Dünya hakkında bilgi sahibi olmak.
B) Günlük işlerini öğrenmek.
C) Eğlenmek
D) Sosyal statü sağlamak
E) Toplumla sosyal bağlantı kurmak.

5) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Bildirgesi ne zaman yayımlanmıştır?
A) 2008
B) 1999
C) 2003
D) 2001
E) 2005

Aşağıdaki soruları doğru, yanlış şeklinde cevaplayınız.
6) Reklam verenler okur kitlesi geniş, düşük tirajlı gazeteleri tercih ederler.
A) Doğru

B) Yanlış

7) İçeriğin sanal medyada arşivlenmesi çok daha kolay ve uzun ömürlüdür.
A) Doğru

B)) Yanlış

8) Gazete kelimesi kökeni 16. yüzyılda İtalya’da kullanılan para birimine dayanmaktadır.
O dönemde İtalya’da gazeteler bir “gazetta” karşılığında halka satılmakta idi.
A) Doğru

B) Yanlış

9) Türkiye’de 1980’lerde başlayan ve sonrasında hızlanan medya dışı sermayenin devreye
girmesi ile yayıncılık anlayışı da dönüşüme girmiştir.
A) Doğru

b) Yanlış
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10) 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra ise Avrupa’da ilk düzenli günlük gazetelerin
çıkmaya başlamıştır.
A) Doğru

B) Yanlış

Cevaplar: 1) E, 2)B, 3)D, 4)C, 5)C, 6)B, 7)A, 8)A, 9)A, 10) B
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5. MEDYA ENDÜSTRİSİ VE GÖRSEL-İŞİTSEL MEDYA
Dr. Öğr. Üyesi Onur AKYOL
(İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Televizyon Nedir?
5.1.1. Teknik Özellikleri
5.1.2. İçerik Özellikleri
5.2. Televizyonun Tarihi
5.2.1. İlk Yayınlar
5.2.2. 1940-1980 Yılları Arası
5.2.3. 1980 ve Sonrası
5.2.4. Türkiye’de Televizyon Yayıncılığı
5.3. Televizyon Yayıncılığının Biçimsel Türleri
5.4. Televizyon Yayın Teknolojileri
5.4.1. Kablolu TV
5.4.2. Uydu Yayınları
5.4.3. Sayısal Yayıncılık
5.4.3.1. MPEG Kodlama Sistemleri
5.4.4. İnternet Üzerinden Televizyon Yayıncılığı
5.4.4.1. Kişisel Televizyon Kanalı
5.4.4.2. IPTV
5.4.4.3. OTT TV
5.4.4.4. HBB TV
5.4.4.5. HDTV
5.4.4.6. Üç Boyutlu Televizyon
5.4.4.7. Holografik Televizyon
5.5. Televizyon ve Kitle Kültürü İlişkisi
5.6. İletişim Araçlarında Ses
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5.6.1. Telefon
5.6.2. Gramofon
5.6.3. Radyo
5.6.3.1. Podcast Yayıncılık
5.6.3.3.1. Her Yerde ve Her Zaman Podcast
5.6.3.3.2. Mobil Öğrenmede Podcast Farkı
5.6.3.3.3. Podcast Nasıl İşler?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Televizyon ne işe yarar?
2) Televizyon yayıncılığı nasıl yapılır?
3) Televizyon içerikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Televizyon

Televizyon yayıncılığı
ve türleri

Radyo

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Televizyonun nasıl bir kitle
iletişim aracı olduğunu ve
nasıl çalıştığını öğrenir.
Televizyondaki program
türleri ve insanlar üzerindeki
etkileri hakkında bilgi edinir.

İletişim ile ilgili literatürden
destek alınarak açıklama yapılır.

Televizyon yayıncılığı
hakkında bilgi edini,
yayıncılık türlerini kavrar.
Televizyon yayıncılığına
eleştirel gözle bakmayı
öğrenir.

Konuyla ilgili literatürden destek
alınarak örneklerle konu
anlatılır.

Radyonun nasıl bir kitle
iletişim aracı olduğunu
öğrenerek tarihsel gelişimi
hakkında bilgi edinir.

Konuyla ilgili literatürden destek
alınır.
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Anahtar Kavramlar


Televizyon



Medya



IPTV



İnternet Televizyonu



Yayın



Yayıncılık



Kültür



Radyo



Ses
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Giriş
20. yüzyılın sonlarına doğru, dünyada iletişim ve yayıncılık alanında teknolojik devrim
olarak nitelendirilen gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin özeti; geleneksel olarak medya,
telekomünikasyon ve enformasyon olarak üçe ayrılan elektronik iletişim alanının sayısal
teknolojinin gelişimi ile yakınsamasıdır. Yakınsama mevcut iletişim teknolojilerinin yeni ürün
ve hizmetleri ortaya çıkaracak şekilde birleşmesini ifade eden bir kavram olarak
kullanılmaktadır. Sayısal teknoloji ile medya, telekomünikasyon ve enformasyon alanında
yaşanan yakınsama televizyon yayıncılığının yapısını değiştirmiştir. Bu değişim sadece artan
kanal sayısı ya da daha kaliteli ses ve görüntü ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda yayıncılığın
yapısını da değiştirmektedir.
Gelişen televizyon yayın teknolojileri ile birlikte televizyon yayıncılığı analogtan
sayısala dönüşmüş, karasal, kablolu ve uydu gibi geleneksel yayıncılığa alternatif yeni
televizyon yayın modelleri doğmuştur. Geleneksel televizyon yayıncılığındaki tek yönlü iletim
biçiminin aksine, ortaya çıkan yeni yayıncılık yaklaşımı içerisinde, izleyicinin yayıncı ve diğer
izleyicilerle etkileşim içinde olduğu iki yönlü bir iletim ortaya çıkarmıştır.
İnternet erişiminin yaygınlaşması ve ucuzlamaya başlaması, artan bilgisayar sahipliği,
genişbant erişim abonesi sayısı artışı gibi sebeplerle bilgisayar, televizyon izleyicisini dikkatini
çekmiş ve televizyon izlenme oranlarını azaltmıştır. Televizyon sektörünün bu yeni rakibe
karşı, onun sunduğu olanakları kendi içerisinde barındırarak yanıt vermesi etkileşimli
televizyon teknolojisi ile mümkün olmuştur.
Televizyon günümüzde sayısallaşma ve yakınsamanın etkileri ile isteğe bağlı olarak
yönlendirilebilen, katılımcı, doğrusal olmayan, eğlendirici bilgilendirme (infotainment)
ağırlıklı kullanılan, daha fazla reklam odaklı çift yönlü iletişim platformu haline gelmektedir.
Televizyon, artık izleyicinin enformasyon ve iletişim amacıyla kullandığı ve yönlendirdiği bir
cihaz olarak evimizde yerini almaktadır.
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5.1. Televizyon Nedir?
En genel tanımıyla televizyon, nesnelerin doğal ve olabilecekleri yerlerden daha başka
bir yerde, hatta başka bir zamanda görünür kılınmalarına olanak sağlayan bir kaydetme ve nakil
aracıdır.1 Televizyon kavramı, “uzak” anlamındaki Yunanca sözcük “tele” ve “görme”
anlamındaki Latince “visio” sözcüğünün bir araya gelmesi ile ortaya çıkmıştır. “Televisio”
kelimesi Türkçe’ye “televizyon” olarak geçmiştir. Televizyon kelimesi “uzak görüntü” ya da
“uzaktakini görme/uzağı görme” anlamına gelmektedir. Bu sözcük ilk kez Constantine
Persky tarafından 1900 yılında kullanılmıştır.2
İçinde yaşadığımız çağa damgasını vuran kitle iletişim araçlarının başında gelen
televizyon, kitlelere değişik tür ve amaçlarla hazırlanmış programlar aracılığıyla sürekli
mesajlar ileten görüntü ve sesi birlikte verebilen bir kitle iletişim aracıdır.3 Bununla birlikte,
insanın zaman ve mekân sınırlılıklarıyla çizili gündelik yaşam deneyiminin çevresini geliştiren,
geliştirmekle kalmayıp, bu deneyimin nitel ve nicel örüntüsünde önemli değişikliklere yol açan
bir teknolojik olanaktır.4
Televizyon göze ve kulağa hitap eden, bir bilginin bir alıcıda yeniden oluşturduğu bir
iletişim ve haberleşme sistemidir.5 Televizyon bilimsel ve teknik araştırmalar sonucunda icat
edilmiş olup, bir eğlence ve haberleşme aracı olarak gücü o kadar büyüktür ki, kendinden
önceki tüm eğlence ve haberleşme yollarını değiştirmiştir.6

5.1.1. Teknik Özellikleri
Televizyon, gazete, dergi, radyo gibi geleneksel iletişim araçlarından farklı olarak sesi
ve görüntüyü aynı anda sunan bir iletişim aracıdır. Özellikle görüntünün var oluşu, sunulanın
daha kolay algılanabilmesi ve inanırlığının daha fazla olmasını sağlamıştır. Bu nedenle gazete,
dergi, radyo gibi iletişim araçlarından daha fazla ilgi çekmiştir. Televizyon günümüzde her eve
girmiş, bununla birlikte işyerlerinde, okullarda, araçlarda kitlelerin hata bireylerin bulunduğu
her yerde izlenebilme özelliğine sahip olmuştur.7
Televizyonun yaşanan olayları anında canlı olarak aktarabilme özelliği, izleyicilerin
dünyayı saniyesi saniyesine izleme olanağına sahip olma imkânını vermektedir. Bu durum
insanlar ve toplumlararası birçok konuda hızlı bilgilenme, düzenli iletişim, alışveriş olanakları
ve ilişkilerde dinamizm sağlamaktadır.8
Televizyon yayıncılığının temel ilkesi, bir resmin yan yana gelmiş yüz binlerce küçük
noktalardan (piksel) oluştuğu ve bu yüz binlerce noktanın elektrik enerjisine dönüştürülüp
elektro manyetik dalgalarla iletilerek, iletilen yerde toplanıp aynı sıra ve koşullarda orijinal
resme yakın bir resmin oluşturulması olarak ifade edilebilir.

Sedat Cereci, Televizyonun Sosyolojik Boyutu, İstanbul, Şule Yayınları, 1996, s. 22.
Kırık, a.g.e., s. 21.
3
Ceyda Ilgaz Büyükbaykal, “Globalleşen Dünyada Televizyon Endüstrisi ve Tüketicileri”, Akademi İletişim 3
Aylık İletişim Haber Yorum Dergisi, Yıl:1, Sayı:4, Kış 2006, s. 27.
4
Erol Mutlu, Televizyonu Anlamak, Kültürel çalışmalar/02, Ankara, Ayraç Medya, 2008, s. 21.
5
Mehmet Özçağlayan, Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişim, İstanbul, Alfa Basım Yayım ve
Dağıtım, 1998, s. 104.
6
Williams, a.g.e., s. 10.
7
Sedat Cereci, Büyülü Kutu Büyülenmiş Toplum, İstanbul, Şule Yayınları, 1992, s. 33-34.
8
A.e.
1
2
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5.1.2. İçerik Özellikleri
Televizyon insanların haber alma, eğlenme ve boş zamanlarını değerlendirme
gereksinimlerini karşılayan en önemli kitle iletişim aracıdır. Televizyon programları, dünyanın
dört bir yanından derlenmiş konular, haberler, bilgiler, olaylar ve kişilerden oluşur. Bu anlamda
televizyon insanların dünyaya açılan penceresi konumundadır. Televizyon yayınları, çok
değişik konuları kapsayan, ilginç ve etkileyici özelliklere sahiptir. Geniş kitlelere ulaşması
nedeniyle, tanınmayan, az bilinen kavramları, markaları kitlelere tanıtır ve benimsenmesini
sağlar.9
Televizyonun anlatıları, sınıf, refah düzeyi, yaş ve cinsiyet sınırlarını aşıp herkese hitap
etmekte ve içinde bulunduğu kültürün başlıca mitolojilerini yansıtmaktadır. Televizyonun
popüler anlatıları, özellikle kurmaca ya da dramatik metinleri, bugün dünyanın farklı
ülkelerindeki çeşitli kültürlere, hatta bütün bir dünya kültürlerine hitap etme isteği ile
televizyonu günümüzün evrensel öykücüsü haline getirmektedir.10
Ellis’e göre: “Televizyonda görsel göstergeler anında, doğrudandır ve izleyiciye
seslenir. İzleyici ve metin arasındaki uzaklık ortadan kalkar. Televizyon, tiyatroya benzer
biçimde izleyicisiyle özel bir yakınlık kurar. Kurulan bu yakınlık, anlatıyı oluşturan parçaların
birinden diğerine geçerken kesintiye uğrar.”11

5.2. Televizyonun Tarihi
Televizyon günümüzde en ücra köşelerdeki evlere girerek en geniş izleyici kitlesine
ulaşmış ve en yaygın kitle iletişim aracı olmuştur. Kamuoyunun daha etkili bir biçimde
oluşması, mal ve hizmetlerin tanıtılması gibi fonksiyonları olan televizyon, gündelik hayatın
içerisine yerleşmiş durumdadır. Öyle ki, kişilerarası iletişimde bile gündem oluşturmada
belirleyici rol oynamaktadır. Kamuoyunu ilgilendiren hiçbir konu (politika, haber, eğitim, din,
bilim, spor vb.) televizyonun ilgi alanının dışında kalamaz ve halkın bu konuları kavrayış biçimi
tamamen televizyonun yönelimleriyle biçimlendirilir.12

5.2.1. İlk Yayınlar
Neil Postman’a göre televizyon herhangi bir şeyin devamıysa eğer, on beşinci
yüzyıldaki matbaanın değil, on dokuzuncu yüzyıl ortasında telgraf ile fotoğrafın başlattığı
geleneğin devamıdır.13 Televizyonun gelişim sürecini bu doğrultuda değerlendirmek gerekir.
Elektromanyetik dalgalarla ses iletiminin olanaklı duruma gelmesi, görüntünün de
iletilebileceği fikrini doğurmuştur. Görüntünün iletimi alanındaki çalışmalar 19. yüzyılın
başlarında başlamıştır, ancak düzenli televizyon yayınlarının başlaması 1930’ların sonlarında
mümkün olabilmiştir. Sinema filmlerinin elektromanyetik dalgalar aracılığı ile ya da elektriksel
olarak kablodan gönderilerek milyonlarca kişinin oturma odalarında filmi seyredebilme
imkânını doğurabileceği düşüncesi, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen bitiminde film
9

A.e., s. 35-36.
Mutlu, Televizyonu Anlamak, s. 29.
11
Ellis’ten aktaran Ayşe İnal, “Televizyon, Tür ve Temsil”, Yıllık 1999, Ankara, Ankara
Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001, s. 260.
12
Neil Postman, Televizyon Öldüren Eğlence, Çev. Osman Akınhay, İstanbul, Ayrıntı Yayınları,
1994, s. 90.
13
Postman, a.g.e., s. 96.
10
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endüstrisinin kendine rakip olacak televizyonun gelişmesine en çok katkıda bulunmasına neden
olmuştur.14
1873 yılında telgraf mühendisleri Louis May ile Willoughby bir rastlantı sonucu, ışık
dalgalarını elektrik akımına çevirerek, televizyonla ilgili ilk teknik buluşu gerçekleştirmişlerdir.
Bu buluştan sonra Carey, Senlecg, Leblanc ve Lucas gibi bilginler de çeşitli projeler ortaya
atmışlarsa da 1884 yılında Paul Nipkow görüntüyü başka bir yere aktaran ilk aleti bulmuştur.
“Döner Disk” adıyla anılan bu aracın içinde, kenarlardan başlayarak helozonik şekilde
yerleştirilen kare delikler, küçük bir delikten geçirilerek verilen elektrik ışınları ile baştan
başlayarak, dönerek taranmakta ve bu taranan yerler, ışık ve gölge olarak bir diğer yerde
görüntü olarak oluşmaktaydı.15 Bu bağlamda, Paul Nipkow bir video sistemi kurulması
yönünde ilk pratik adımı atan kişi olarak tarihte yerini almaktadır. Ayrıca ortaya attığı görüntü
tarama kavramı bu gün kullandığımız televizyon sisteminin temelini oluşturmaktadır.16
Nipkow’un döner diski 1920’li yıllarda Amerikalı Jenkins ve ardından İskoç bilgin John
Baird tarafından tüpler ve hertz dalgaları kullanılarak geliştirilmiştir. Bu gelişmeler ilk deneme
yayınlarının yapılabilmesine olanak sağlamıştır.
1924 yılında İskoç bilgin John Baird, Nipkow sistemini geliştirerek nesnelerin dış
hatlarını mekanik olarak tarayan bir televizyon sistemi bularak, tam anlamıyla kullanılacak ilk
televizyonu geliştirmiştir. 25 Mart 1925’de John Baird geliştirmiş olduğu televizyonun halka
açık ilk gösterisini yapmıştır.17 Mekanik olan bu sistemin daha fazla geliştirilebileceği çabuk
anlaşılmasına rağmen BBC, 1937 yılına kadar İngiltere’de bazı bölgelerde bu sistem üzerinden
yayınlarını gerçekleştirmiştir.
Rus asıllı ABD’li mühendis Vladimir Kosma Zworykin’in 1924 yılında İkonoskop
(iconoscope) adını verdiği ve elektronik taramada kullanılan aracı geliştirerek, ilk kez
elektronik tarama ile görüntü yayınını gerçekleştirmiştir.18 Zworykin, bu buluşu ile modern
anlamdaki televizyon yayıncılığına geçilmesinde çok önemli bir rol oynadığı için modern
televizyonculuğun kurucusu olarak kabul edilmektedir.19
Bu gelişmeler sonucunda ilk düzenli televizyon yayını Londra’da Alexader Place’da
kurulan televizyon stüdyosunda BBC (British Broadcasting Corporation) tarafından 1936
yılında gerçekleşmiştir. İngiltere’den sonra televizyon yayınlarını başlatan ikinci ülke ABD’dir.
ABD’de ilk yayın 1939 yılında New York’ta yapılmakta olan dünya fuarı izlenimlerinin
verilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki yıllarda sırasıyla Sovyetler Birliği, Almanya ve
Fransa düzenli televizyon yayınlarına başlamışlardır.

5.2.2. 1940-1980 Yılları Arası
1936 yılında halka açık ilk televizyon yayının gerçekleşmesinden sonra hızla
yaygınlaşması beklenen televizyon yayıncılığı, İkinci Dünya Savaşı’nın araya girmesi ile bir
Ahmet Durmaz, Televizyon Tekniği 1: Televizyon Sistemleri ve Profesyonel Kameralar,
Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları,1994, s. 2.
15
Erkebay, a.g.e., s. 4.
16
Richard C. Webb, Tele-Visionaries: The People Behind the Invention of Television, USA,
IEEE Press, 2005, s. 6-7.
17
Erkebay, a.g.e., s. 7-8.
18
A.e., s. 6.
19
Hakan Temiztürk, “Batılı Ülkelerde Radyo Televizyon Yayınlarının Denetimi ve Denetleyici
Kurumlar”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:16, s. 267.
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süre duraklama dönemi geçirmiştir. Savaş sonrası televizyon alıcı ve vericileri ile ilgili
yatırımların artması sonucu televizyon yayıncılığı büyük bir hızla gelişme göstermiştir. Kitle
iletişim aracı olarak televizyon yayın sistemlerindeki gelişmelerle 1940’lı yıllardan itibaren
büyük izleyici kitlelerine ulaşarak yaygınlaşmıştır.20
Televizyonda ilk başarılı kamera ikonoscope’un bulunuşuyla başlamıştır.
İkonoscope’un bulunuşundan sonra sırasıyla orthicon tüp ve vidicon tüplü kamera sistemleri
geliştirilmiştir. Küçük fakat ışık direnç münasebeti mükemmel olan görüntü plakası kurşun
monoksit (PbO) kaplı vidicon tüpün 1950 senesinde bulunuşu televizyonda dev bir adım oldu.
Tüplü kamera ek olarak yarı iletken görüntü sensörlü kameralar da yapıldı.
İlk renkli televizyon yayını sınırlı bir biçimde 1951’de ABD’de başlanmıştır.21 Renkli
televizyon alıcılarının seri üretimine ise 1960’larda geçilmiştir. Renkli resmin
yayımlanabilmesi için üç renk kuşağının (Kırmızı, Mavi, Yeşil) her birinin ayrı bir bant
kuşağına yerleştirilmesi gerekiyordu. Mevcut olan siyah beyaz televizyonların yayınları
alabilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi amacı ile renkli işaretler tek bandı kaplayacak bir
biçimde birleştirildi. Bu birleştirme işlemi ülkelere göre değişen yayın standartları oluşturdu.
ABD’de ve Japonya’da NTSC sistemi, İngiltere ve Avrupa ülkelerinde PAL sistemi, Fransa,
SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerinde ise SECAM sistemi standartlaşmıştır.22
Televizyon yayıncılığı ilk yıllarda taç giyme töreni, önemli spor olayları ya da tiyatro
ve sinema gibi var olan olgular üzerinden gerçekleştiriliyordu. 1950’nin ortalarında ve
sonlarında tıpkı radyoda olduğu gibi ilk on yılın sonunda televizyon için yeni tür programlar
yapılmış ve yine bu iletişim yolunun verimli kullanımında, bazı özgün çalışma türlerini de
içeren önemli ilerlemeler olmuştur.23
İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni bir toplumun yeni bir yaşam tarzının birbirinden farklı
gereksinimleri uzmanlaşmış iletişim yolu sayılan biçimlerde karşılanmıştır. Siyasal ve
ekonomik bilgi için; basın sosyal ailevi ve bireysel yaşam için fotoğraf; merak ve eğlence için
sinema filmi; işle ilgili bilgiler ve bazı önemli bireysel mesajlar için telgraf ve telefon gibi.
Televizyon yayıncılığı, bu birbiriyle bağlantılı uzmanlaşmış formlar bütünü içinde ortaya
çıkmış ve gelişmiştir.24
Savaşın bitimiyle hızla radyo ve sinemanın yerini alan televizyon özellikle göçmen işçi
sınıfının gruplar halinde izlediği inanılmaz, sihirli bir kutu halini almıştır ABD’de yüzden fazla
TV kuruluşu 1950’lerde ülkenin üçte ikisine yayın yapar hale gelmiştir. Televizyonun ilk
zamanlarında ekranda resimler ve fotoğraflar gösterilmekte ve bunlar üzerine konuşmalar
yapılmaktaydı. Daha sonraları radyodaki belgeseller, haber programları, yarışmalar ve müzik
revüleri televizyona uyarlanmıştır. 1955-1956 yılında televizyon her hafta yayınladığı drama
dizileriyle tüm ülkede büyük ilgi ve heyecan uyandırmıştır. Bu dizilerin en önemli yanı bir
Levent Kılıç, Sistem Yaklaşımı ile Televizyon Eğitim Programı Yapımı, Eskişehir, Açıköğretim Fakültesi
Yayınları, 1985, s. 1.
21
Emel Ceylan Tamer, Dünü ve Bugünüyle Televizyon, İstanbul, Varlık Yayınları, 1983, s. 25.
22
A.e., s. 26.
23
Williams, a.g.e., s. 25.
24
Williams, a.g.e., s. 20.
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tiyatro oyunu gibi canlı yayınlanmalarıydı.
ABD’de 1950’lerden sonraki gelişmeler birkaç başlık altında toplanabilir:25
 Televizyon programları çeşitlendi, toplumun her kesimine ve her yaşa uygun
programlar üretilmeye başlandı.


Televizyonculuk büyük maliyetler gerektiren bir endüstri kolu haline geldi.

 Bağımsız yayıncılar önemini korusa da yayıncılık, büyük televizyon şebekelerinin
(network) tekeline girdi.
 Videokasetlerin ve taşınabilen kameraların üretilmesiyle stüdyo dışında program
çekimleri yapılmaya başlandı.
Video aygıtlarının ortaya çıkması, kablolu televizyon yayınlarının başlaması ve uydu
yayınlarının gerçekleşmesiyle televizyon evlerimizin başköşesinde yerini almıştır. Dünya
yörüngesine oturtulan uydularıyla görüntüler anında dünyanın bir ucundan diğer ucuna
ulaştırılmaktadır. 1963 senesinde Amerikan Başkanı’nın uğradığı suikast 750 milyon kişi
tarafından televizyon aracılığı ile izlenmiştir. 21 Temmuz 1969’da N. Armstrong’un Ay’a ilk
adım atışı dünyanın birçok köşesinde aynı anda 500 milyon televizyon izleyicisi tarafından
seyredilmiştir. Bu tarihte Fransa’da 10 milyondan fazla alıcı bulunmaktadır.26
Şu ana kadar incelenen tarihi süreç özetlenecek olunursa, deneme ve başlangıç
evresinden sonra 1945-1960 yılları arası gelişme ya da olgunluk devresi olarak ifade edilebilir.
Bu dönemde televizyon hemen hemen tüm dünyada yayılmaya ve benimsenmeye başlamıştır.27
1960-1980 yılları arası altın çağ devresi. Bu devre televizyonun teknik olarak
gelişmesinde önemli adımlar atılmış, renkli televizyon yayınları başlamış, yayın türleri artmış,
radyo linkleri aracılığı ile ülkeler televizyon yayınlarının kapsama alanlarını tüm ülkeye
yaymışlardır.28

5.2.3. 1980 ve Sonrası
1980’lerden itibaren dünyada ve Avrupa’da hâkimiyetini giderek arttıran neo-liberal
politikaların bir uzantısı olarak yayıncılık alanında yaşanan özelleştirme eğilimleri ile tüm
Avrupa ülkelerini etkileyen genel bir dönüşümden söz etmek mümkündür. Televizyon
yayıncılığı medyanın finansman biçimi açısından, kamu hizmeti ve ticari (tecimsel) yayıncılık
olmak üzere ikili bir yapıya sahiptir.

(Çevrimiçi) http://cygm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/gazetecilik/moduller
/radyo_televizyon _tarihi.pdf, 18 Kasım 2009.
26
Jean-Jacques Cavalier, “Medya ve İletişim Teknolojileri, Çev. Mete Çamdereli İstanbul,
Salyangoz Yayınları, 2004, s. 240.
27
(Çevrimiçi) http://iletisimci.blogspot.com/2009/11/televizyon-nedir-televizyon-tarihi.html, 8
Ekim 2009.
28
A.e.
25
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80’li yıllarda Avrupa’da François Mitterand’ın iktidara gelmesi ile hem televizyon hem
de radyo dalgaları serbest bırakılmıştır. Bu dalgaların kullanımından doğan kargaşayı
engellemek için 29 Temmuz 1982 yasa ile “Yüksek Kurul” kurulur ve üç özel kanalın yayın
yapması önerilir.


Berlusconi ve Seydoux’un İtalyan kanalı “La Cinq”‘in kurulması



Salt ezgi kanalı “TV6”’nın kurulması



İlk paralı Fransız ve Avrupa kanalı olan kablolu kanal “Canal Plus”’ün kurulması

80 yılların sonunda video kameralar geniş kitlelere yayılmaya başlar. 1980’de %0.2 iken
1990’da %2’ye ulaşır.29 1990’lı yıllar boyunca sayısal ses ve yüksek tanımlı televizyon üzerine
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Avrupa Topluluğu, MEDIA izlencesine bağlı olarak yüksek
tanımlı televizyon (HDTV: High Definition TeleVision) üzerine araştırma izlencesi başlatır.30
1990 yılında Toshiba firması tarafından, sol gözden sağ göze görüntüleri almaştıran sıvı
kristalli gözlüklerle kullanılabilir bir video-kamera 3D (üç boyutlu-kabartmalı video) önerildi.
Bu sayede geniş kitle video kameraları ilk kez üç boyutlu film çekebilmiştir.31
1990’lı yılların başında bilgisayarların ve bağlı oldukları ağların görüntüyü izletebilecek
hıza ulaşmasıyla, uzun yıllar farklı kulvarlarda gelişen radyo, televizyon ve gazete aynı kulvara
zorunlu olarak girmiştir. Günümüzde teknoloji ve internete dayalı bir devrim dönemi
yaşanmaktadır Bu devrimin evimize açılan kapısı ise, televizyonun klasik yapısını ortadan
kaldıran internet ve sayısal televizyon yayıncılığına dayanan yepyeni bir sistemdir.32

5.2.4. Türkiye’de Televizyon Yayıncılığı
Ülkemizde ilk televizyon yayını 1952 yılının Mart ayında, İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) tarafından kapalı devre yayını olarak gerçekleşmiştir. Amatör bir ruhla ve genç insanların
heyecanlı çabalarıyla gerçekleşen ilk televizyon yayınları bir süre İTÜ bünyesinde devam
etmiştir.33
1952 Nisan’ında bir pazar sabahı Taşkışla binasındaki televizyon stüdyosuna davet
edilen basın mensupları ile konuklar Türkiye’deki ilk televizyonun açılışına tanıklık
etmişlerdir. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Emin Onat’ın çağrısıyla gelen konuklar adına unutulmaz
gazeteci Burhan Felek konuşmuştur. Böylece Türk televizyonlarında ilk konuşmacı ve ilk
gazeteci unvanı kendisinin olmuştur.
24 Aralık 1963 tarihli kanunla, Türkiye’de radyo ve televizyon kurma ve işletme hakkı
kısa adı TRT olan Türkiye Radyo Televizyon kurumuna verilmiştir. 1 Mayıs 1964 tarihinde
29

A.e., s. 245.
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Eğitim Kitabevi, 2004, s. 35.
33
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yürürlüğe giren bu kanunla, siyasal iktidarın tekelindeki radyo ve televizyonların yönetimi,
özerk ve tarafsız bir kamu kuruluşu olan TRT’ye devredilmiştir.34
31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara’da resmi televizyon yayınlarına başlamış olmasına
rağmen İTÜ’de haftada bir gün dört saat yapılan yayınlar yine seyredilmeye devam edilmiştir.
Ancak Haziran 1969’da yapılan bir yayının sonlarına doğru bir grup öğrencinin televizyon
yayınlarını protesto etmesi sonucu yayın yarıda kalmıştır. Bir süre daha devam eden yayınlar
hep baskı altında yapılmış ve TRT’nin illerde paket televizyon yayınları başlatması üzerine
Mart 1970 de İTÜ bünyesinde gerçekleştirilen yayınlara son verilmiştir.
1 Mayıs 1966 yılında ülkemizde ilk naklen yayın, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının
kesintisiz olarak verilmesiyle gerçekleştirilmiştir.35
Düzenli televizyon yayıncılığına Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bünyesinde, 31
Ocak 1968 tarihinde Ankara’da başlanmıştır. Bu yayınlar haftada üç gündür: Salı, Perşembe ve
Cumartesi. Bu yayınların teknik araç ve gereç desteği Federal Alman Hükümeti tarafından
sağlanmıştır. TRT’nin ilk televizyon yayınları Mithatpaşa Caddesi’nde bir apartman
bodrumunda kurulan tek televizyon stüdyosunda anonslar, haberler, söyleşi, edebiyat, tiyatro
programları ve aralarda yurt dışından temin edilen kısa metrajlı filmler yayınlanarak
gerçekleştirilmiştir. 12 Mart askeri müdahalesinin sonucunda TRT’nin özerkliği 1971 yılında
kaldırılmıştır.
1972 yılına gelindiğinde haftada üç gün olan yayınlar beş güne çıkarılmıştır. Her yıl
teknik olanakları ve yayın süresi artan Türk televizyonu, programcılık açısından dış yapımlara
bağlı olarak gelişmiştir.
Türk Televizyon yayıncılığı 1 Temmuz 1984 tarihinde renkli yayına geçmiştir. Renkli
yayına geçen TRT televizyonu için artık bir ikinci kanal oluşturulması düşünülmeye başlanmış
ve dönemin yöneticileri bu kanalın İstanbul merkezli olması doğrultusunda kararlar almıştır.
İlk TRT televizyon yayını gibi önce üç büyük şehirde Ankara, İstanbul ve İzmir’de yayın
yapması planlanan ikinci kanal çalışmaları başlatılmış, İstanbul TV stüdyolarının bu kanalın
yayın merkezi olması kararlaştırılmıştır. İlk yayınından 18 yıl sonra, TRT, 6 Ekim 1986
tarihinde ikinci bir kanalda (TRT-2) yayın yapabilecek düzeye gelmiştir. Bu tarihten sonraki
televizyon yayıncılığındaki gelişmeler çok daha hızlı yaşanmıştır. 2 Ekim 1989’da üçüncü
kanal ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) çerçevesinde yapılan çalışmalara katkıda
bulunmak amacıyla TRT-GAP yayına başlamıştır. 3 Temmuz 1990’da dördüncü kanal ve 28
Şubat 1990’da iki verici ile yurtiçine, uydu aracılığı ile Avrupa ülkelerine Yayın yapan TRTINT hizmete girmiştir.
TRT’nin elinde bulunan yayın tekeli, gelişen teknolojinin yarattığı fiili durum ve
yasaların zorlanmasıyla ortaya çıkan özel yayıncılıkla kırılmıştır. 1990 yılında Almanya’da
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kurulan Magic Box şirketi, kiraladığı uydu kanalı üzerinden Türkiye’ye “Star 1” televizyon
yayınını aktararak bu alanda ilk yayın başlatan kuruluş olmuştur.
Magic Box’tan sonra, çok sayıda şirket ve kurum televizyon yayıncılığına ilgi
göstermiştir. Yasal durumun oluşmadığı bir ortamda özel televizyon kuruluşları birbiri ardına
yayına başlamıştır. Teleon-8 Ocak 1992, Show TV-1 Mart 1992, Kanal 6-8 Ağustos 1992,
HBB-9 Ekim 1992, ATV-12 Temmuz 1993, Kanal D-19 Aralık 1993.
22 Nisan 1993’te İhlas Holding TGRT, Zaman Gazetesi’nin grubu da Samanyolu TV’yi
kurmuştur. Türkiye ilk şifreli ve paralı televizyon kanalı Cine 5 Mart 1993’te yayın hayatına
başlamıştır. Türkiye’nin ilk haber kanalı NTV, 1996 yılında kurulmuştur.
Özel yayın kuruluşları yayınlarını hiçbir yasal dayanakları olmadan 1994 yılına kadar
dört yıllık bir süreçte sürdürmüşlerdir. Bu durum, kamuoyunda özellikle kamu malı olan
frekansların tahsisinden dolayı rahatsızlık oluşturmuştur. Bu anlamda, radyo ve televizyon
yayıncılığındaki bu kargaşa ve hukuksuz ortamına son vermek adına 20 Nisan 1994 tarihinde
3984 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun” yürürlüğe
girmiştir. Bu yasa ile özel yayın kuruluşları yasallaştırılmış ve kamu hizmeti yayıncılığı ile
görevlendirilmişlerdir. Ayrıca, radyo televizyon yayıncılığını düzenlemek amacıyla “özerk ve
tarafsız” bir kamu tüzel kişi niteliğinde, kısa adı RTÜK olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
kurulmuştur.
İletişim hizmetleri sayısında artış sağlayan sayısallaşma daha çok özel yayıncı
kuruluşların yararına rekabeti getirmektedir. Yeni haberleşme ve iletişim teknolojileri ve
hizmetleri, internet ve sayısal veri hizmetlerinin yakınsamakta olan teknolojisi Türkiye’de
yaşamın parçası olamaya başlamıştır. Digiturk ve DSMART adlı sayısal uydu platformları hali
hazırda değişik birçok radyo, televizyon hizmetini birlikte sağlamaktadır.

5.3. Televizyon Yayıncılığının Biçimsel Türleri
Televizyon yayıncılığı teknik olarak kabul edilebilir bir düzeye geldiğinde, kendinden
önceki iletişim biçimlerinden birçok özelliği; tiyatrodan diyalog, aksiyon ve oyunculuğu,
sinemadan ekranı, radyodan geniş kitlelerin evlerine ulaşabilme yetisini kalıt olarak almıştır.
Raymond Williams televizyonun biçimlerini kabul gören önceki biçimlerle karıştırarak şu
şekilde sınıflandırmıştır:

Haberler, Tartışma ve Görüşme, Eğitim, Drama, Filmler, Varyete, Spor,
Reklamcılık, Eğlenceler
Yeni Biçimler

Televizyon

Drama-Belgesel, Görüntü ile eğitim, Tartışmalar, Özel programlar, Sekanslar,

Televizyon yayıncılığı kamusal tartışma ve görüşme biçimlerini büyük bir ölçüde
genişletmiştir. Televizyonun her eve girmesi ve televizyon kanallarının artması ile farklı
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görüşler dile getirilebilmiştir. Ancak, karşıt ya da azınlıktaki görüşler düzenli bir şekilde
televizyon ekranından dışlanmaktadır. İngiltere’de parlamentoya ilişkin herhangi bir işlemin
televizyonda gösterilmesi onaylanmamaktadır. Kamusal alanın güçlü iletişim yolu, büyük bir
bölümünde, siyasi editör, ekonomi muhabiri, parlamento muhabiri gibi her düzeyde kasıtlı bir
aracılıkla sınırlandırılmıştır. Bu aracıların karar merkezi olan ilişkisi, izleyicilerin aracılarla
ilişkisinde yinelenir. Televizyon gibi güçlü bir merkezileştirici iletişim yolu, tartışmanın çeşitli
ve düzensiz olan süreçlerini tüketebilmektedir.
Gelişen televizyon yayıncılığı ve özellikle internet tabanlı televizyon yayınları kamusal
tartışma ve görüşmeyi farklı noktalara taşımaktadır. Televizyonun sınırlandırmalar yoluyla
gerçekleştirdiği merkezileştiriciliği ortadan büyük ölçüde kalkmaktadır. Azınlık görüşler kendi
fikirlerini daha özgür bir şekilde dile getirebilmektedir. İzleyiciler canlı yayınlara görsel olarak
bağlanabilmekte, video paylaşabilmekte ya da açılan yorum bölümlerine yorum
yapabilmektedir. Hatta ucuzlayan yayın teknolojileri sayesinde kendi kanallarını kurarak
görüşlerini ifade edebilmektedir.
Televizyon, eğitim konusunda da geniş kitlelere ulaşabilmek adına çığır açan bir
teknoloji olmuştur. Konferans, ders, tanıtım ve sınıf eğitimi gibi eğitimsel uygulamalar kısa
sürede televizyonda yer almıştır. İngiliz Açık Üniversitesi (Open University) ve ülkemizde
televizyonda yayınlanan “Açık Öğretim” dersleri önemli örneklerdir. Geleneksel televizyon
yayıncılığında eğitimle ilgili, soru sorma ve açıklamanın teknik zorluklarıyla öğrencinin kendi
çalışmalarını etkin kılma konusunda sorunları çözememektedir. Ancak televizyon
teknolojisindeki gelişmeler sonucu ortaya çıkan etkileşimli yayıncılık tipi bu sorunların
aşılmasına olanak sağlamıştır. Bu sayede televizyon uzaktan eğitim konusunda günümüzde
önemli bir araç haline gelmiştir.
Drama, varyete ve film televizyonun büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Genel olarak
tiyatro ve sinemanın biçimleri olan bu türler televizyonla birlikte kitlelere ulaşarak
kamusallaşmışladır. Geniş bir izleyici kitlesine gösterilebilen nispeten ucuz maliyetli
televizyon oyunu kültürel olasılığın yeni bir boyutunu temsil etmektedir. Bir deneyim olarak
dramanın günlük yaşamın asli bir parçası olması, gelişmiş sanayi toplumlarının kendine özgü
niteliklerinden biri olmuştur. Televizyon sinema izleyicisinin azaldığı bir dönemde
yaygınlaşmasına rağmen film arşivi televizyon için hoşa giden bir kaynak halini almıştır.
Ancak, sinema perdesinde izlediğimiz bir film, sıradan bir televizyon ekranında izlendiğinde
görüntü kalitesinin çoğunu kaybeder. Televizyon ekranın ölçüsü temel bir sorun olarak
kalmaktadır. Buna karşılık, bu durum televizyon izlemenin bireyselleştirilmiş karakterinin bir
işlevidir. Özellikle LCD TV, Plazma TV ve HDTV teknolojileriyle bu temel sorun günümüzde
ortadan kalkmaktadır.
Televizyonun “izleyici sporları”’nın iletişim yolu ve bunun sonucu olarak da nedeni
olduğu vurgulanır. Spor programlarında yer alan ayrıntılı yakın çekim teknikleri, ağır çekim
teknikleri ve bakış açılarının çeşitliliği seyirciye fiziksel hareketleri izlemede yeni bir heyecan
ve yakınlık sağlayarak farklı bir görsel deneyim sunmaktadır. Televizyon yayıncılık
sistemlerinin değişimi ya da kitlesel olarak tecrübe edilmesi önemli spor olaylarının
gerçekleştiği zaman dilimine rastlamaktadır. Dünya kupasının gerçekleştiği 2006 yılında tüm
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Avrupa HD yayıncılığa geçiş yapmıştır. 2010 Dünya kupasında ise ilk kez üç boyutlu
televizyon yayını gerçekleştirilmiştir. Pay TV (öde ve izle) gibi özel uygulamalar ilk olarak
spor karşılaşmalarını yayınlayan televizyon kanallarında gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve
uluslararası spor bağlantıları endüstriyel kent kültürünün artan önemdeki sosyal boyutunu
biçimlendirirken televizyon biçimlendirici bir öğe olmaktan ziyade zaten aktif olan eğilimleri
barındıran güçlü bir kurum olmuştur.36
Televizyon reklamcılığı var olan tüm biçimlerinde ardışık ve bütünleşik özellikleri ile
herhangi bir dönemdeki reklamcılık türlerinden niteliksel biçimde farklık göstermektedir.
Televizyonu, reklamlarla kesilen bir program gibi görmekten çok, içinde reklamların ayrılmaz
bir paçayı oluşturduğu ardışık bir düzen olarak görmek gerekmektedir. Örneğin, diziden önce
yapılan kıyafet reklamında yer alan ürün dizinin başrol oyuncusunun üstünde yer alabilir.
Televizyonda reklamın izler kitleye etkilerini tespit etmek oldukça güçtür ancak internet tabanlı
televizyon yayıncılığında bu fazlasıyla mümkündür. Biraz önce verdiğimiz örnekle ilişkili
olarak IPTV ya da internet üzerinden yapılan televizyon yayıncılığında izleyici başrol
oyuncunun üzerindeki kıyafeti hemen anında satına alabilir. Bu durum izleyici tepkilerinin
anında tespit edilmesini ve izleyici profiline yönelik reklamların üretilmesine neden olmaktadır.
Televizyon, ister tecimsel olarak örgütlensin ister kamu kuruluşu olarak örgütlensin toplumsal
bir iletişim biçimi olduğu kadar, hatta daha da önemlisi bir endüstridir.37 Bu endüstrinin
devamlılığını reklamlar sağlamaktadır. Televizyon endüstrisinin işleyişi çeşitli etkenlerin
karşılıklı etkileşimi ile karakterize olur. Reklamcılar üretici firmalar adına tüketici olan
izleyicilere ulaşmak isterler; yayın şebekeleri, program yapım şirketleri ve stüdyolara sipariş
ettikleri nicel ve nitel düzeydeki izleyici kitlesini sağlamayı vaat ederler; araştırma ve
değerlendirme firmaları da topladıkları verilerle bu sürecin denetimini sağlar.38
Televizyona yapılan eleştiriler içerisinde en önemlilerinden biri, televizyonun salt
eğlence aracı olduğu yönündedir. Biçim açısından değerlendirildiğinde eğlence televizyonun
değişmez parçasıdır. Birçokları tarafından bu konu ile ilgili televizyon için eğlendirirken
bilgilendirir atfı sıklıkla yapılmaktadır. Televizyonla birlikte daha önce bir grup ya da aileye ait
olan faaliyetlerin tamamına yakını kamuya sunulmuş ve ortadan kalkmış olan birçok salon
oyunu, televizyon şovları şeklinde tekrar oluşturulmuştur. 39 Yapılan araştırmalara göre en fazla
televizyon izleme tercih nedeni boş zaman değerlendirmedir. İnsan kendine sunulan kitlesel
ürünü boş zamanında tüketerek kendisinin kitle insanı olmasına olanak sağladığı için gönüllü
bir ev işçisidir.40 Anders’ e göre; izleyici eğlence görünümü altında oyalanıp
kişiliksizleştirilmekte ve istenilen biçimde koşullandırılmaktadır.41 Televizyonun genel
içeriğini oluşturan; müzik programları, şovlar, komediler, yemek tarifleri, yarışmalar, moda,
astroloji ve fal programları bu durum için örnek gösterilmektedir. Postman’a göre televizyonun
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en iyi yaptığı şey eğlendirmedir. Televizyonun bu özelliği nedeniyle de günümüzde din, siyaseti
insan için hayati önem taşıyan her türlü kurum ve faaliyet eğlenceye dönüşmektedir.42
Televizyon temelde var olan sanat ve iletişim biçimlerine dayanmasına karşılık,
niteliksel olarak farklı biçimlerin doğmasına da neden olmuştur. Bunlar: Belgesel-drama,
görüntüyle eğitim, tartışma, özel programlar gibi… Ancak bazı düşünürler bu biçimler arasında
yer alan bazı biçimlerin temelinin eski yunan tiyatroları kadar eski olduğunu savunmaktadır.
Ancak unutulmamalıdır ki; televizyonun ulaştığı kitle ve bu kitleyi bilgilendirme potansiyeli
bakımından kendisinden önceki hiçbir iletişim biçimiyle kıyaslanamayacak kapasiteye sahiptir.
Williams’a göre ayrıştırılan karışık ve yeni biçimleri bu doğrultuda değerlendirmekte fayda
vardır.
Tüm sanatsal faaliyetler için geçerli olan ve kabaca sanatsal etkinliklerin belli
özelliklerine göre ayrıştırıldığı kategoriler şeklinde tanımlanan tür kavramını televizyon
yayıncılığına uyarladığımızda karşımıza birçok program türü çıkmaktadır. Avrupa Yayın
Birliği (EBU), geliştirmiş olduğu standartizasyon ile programlar ana konularına göre sekize
ayrılmıştır. ESKORT adı verilen bu sistemde yer alan ana başlıklar:43

Kamusal Konular, Bilim ve İnsanlık, Müzik, Drama, Güzel Sanatlar, Yaşam
Felsefesi, Spor, Boş Zaman ve Hobiler, Eğlence, Folklor ve İnsan Odaklı Programlar, Karışık
Konular, Diğer Konular
Ülkemizde ise TRT Kurumu farklı bir sınıflandırma yapmaktadır:44

Haber bülteni ve haber programlar, Spor programları, Eğitim-Kültür Programlar,
Dramalar, Belgeseller, Müzik programları, Eğlence programları, Çocuk programları, Yarışma
programları, Reklam programları
Günümüzde sayısal yayın teknolojileri ile yayın maliyetlerinin ucuzlaması ve yeni
iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla televizyon yayınları geçmiş yıllara kıyasla büyük
oranda artış göstermiştir. Bu artışın sonucu olarak izleyiciler çok sayıdaki televizyon programı
arasından kendilerinin ilgileneceği programları bulmakta zorluk çekmektedir. Uzun ve
kalabalık televizyon yayın listeleri arasından kendi ilgilerine yönelik olanı aramak kullanıcılar
için olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Bu sebeple televizyon yayınlarının otomatik olarak
taranması sonucu kullanıcıya bir tavsiyede bulunacak sistemlerin ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yine
yayınların artışı sebebiyle televizyon programlarının listelenmesi ve listeden programların
kolayca seçilebilmesine yönelik ihtiyaçlar da kullanıcıların gereksinimleri arasında yer
almaktadır. Kullanıcıların bu ihtiyaçları doğrultusunda, televizyon programlarının
kullanıcıların tercih profillerine göre ön plana çıkabileceği bir listeleme yapıldığı etkileşimli
uygulamalar yaygınlık kazanmaktadır.
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5.4. Televizyon Yayın Teknolojileri
Televizyon yayın teknolojileri yapıları itibarı ile karmaşıktır. Televizyon yayınları, elde
edilen görüntü ve sesin televizyon linki denilen, küçük güçlü vericilerle, verici istasyonuna
gönderilmesi ve buradan da elektro manyetik dalga olarak izleyicilerin alıcısına ulaşmasıyla
gerçekleşmektedir. Bu süreç televizyonun bulunuşundan günümüze kadar süre gelen “karadan
yüzeysel yayıncılık (Terrestrial)” kavramının tanımını oluşturmaktadır. Bu tanım, günümüzde
gelişen teknolojilerin (kablo, uydu, internet) de katkılarıyla farklı biçimlerde yapılmaktadır.
Terrestrial yayınlar ufuk çizgisi sınırları içerisinde yapılmaktadır. Bu nedenle bir
televizyon yayınının izleyicisi olmak için televizyon vericisinden görülen alana yakın olmak
gerekir. Daha fazla alanın görülmesi, daha fazla izleyicinin televizyon yayınlarını alabilmesi
için televizyon verici istasyonları yüksek yerlere kurulur. İyi kalite yayına ulaşabilmek ancak
alıcının bulunduğu yerden verici görünüyorsa mümkün olur. Tepeler ve yüksek binalar
elektromanyetik bir dalga olan yayını bozabilir ve bozuk görüntülere neden olabilirler.

5.4.1. Kablolu TV
Kablolu televizyon yayını ilk döneminde, özellikle şehirlerdeki binalarda karasal ve
uydu yayınlarını almak için kullanılan çatı ve çanak antenlerinin yol açtığı sorunlar, iç tesisatın
bozucu etkisi, çok sayıda televizyon yayınının farklı güçte alınmaları, yayınlar arasında karışım
gibi pek çok probleme en iyi çözümü sunmuştur.
Kablo yardımcılığıyla televizyon yayınlarının dağıtım fikri, 1944 yılında, ABD’nin
Pennsylvania kentinde, Hertz dalgaları aracılığıyla yapılan televizyon yayınlarını iyi alamayan
bir mühendisin, kenti gören bir yüksekliğe yerleştirdiği antenini, bir kablo yardımıyla
televizyon alıcısına bağlamayı düşünmesi ile başlamıştır. Coğrafi konumları sebebiyle yer
yayınlarını kaliteli ya da hiç alamayan bölgelerde hâkim tepelere her kanal için ayrı olmak üzere
bir yansıtıcı koymanın maliyetinin çok fazla olması, hem de çoğalan yayınların birbirini
etkilemesi kablolu televizyon şebekelerinin yaygınlaşmasına neden olmuştur.
“Bu sistemde görüntü ve ses sinyalleri bir merkezden, ya toprağın altına yerleştirilen bir
kablo aracılığıyla, doğrudan doğruya, ya da radyolinklerle gönderilmekte ve buna kablolu
televizyon veya CATV (Community Aerial Television) denilmektedir.”45
Özellikle gelişmiş batılı ülkeler bu teknolojiyi tercih etmektedirler. Kablolu TV
yayıncılara özgün programlar hazırlama imkânı sunmuştur. Hava durumu, haberler, borsa takip
programları, eğitim programları ve kamusal duyuru kanalları gibi birçok yenilik abonelere
sunulmuştur. Ayrıca bu sistem karşılıklı etkileşime dayalı iki yönlü iletişimi de mümkün
kılmaktadır. Aboneler bu sistem sayesinde; programlara katılıp görüş bildirebilirler, mal ve
hizmet satın alabilirler, bankacılık hizmetlerinden yararlanabilirler, video oyunları
oynayabilirler, eğitim programları sunan servislere katılabilirler vb. karşılıklı iletişime dayalı
hizmetlerden yararlanabilirler.
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Kablolu TV bağlantısı kuran televizyon sahipleri, şirketler aylık ücret ödemektedirler.
Sayıları gün geçtikçe artan kablolu televizyon şirketleri, müşterilerine yeni program seçme
olanakları getirmektedirler. Kablolu TV’den yayın yapan televizyon şirketleri çeşitli kanalları
belirli türlerde uzmanlaştırmaktadır.46

5.4.2. Uydu Yayınları
Küresel bilgi iletişim ağlarının en önemli unsurlarından biri olan uydular, Sovyetler
Birliği’nin ilk insan yapımı uyduyu uzaya göndermesiyle (1957) başlayan uzay yarışında soğuk
savaş taraflarının çok büyük ölçüde kamusal kaynak aktarmasıyla ortaya çıkan devasa bir
teknolojik alanın ürünüdür.47
1962 yılında uzaya gönderilen Telstar1 uydusu yardımıyla Fransa’dan ABD’ye ilk TV
yayını aktarılmıştır. 1965 yılında Intelsat (International Satellite System) adı verilen kıtalar
arası haberleşme sistemi ABD’de kurulmuştur.
Uydu teknolojisi gelişen iletişim teknolojilerinin en önemlilerinden biridir. Uyduların
televizyon yayınlarını sınır tanımadan aktarabilmesi sayesinde küreselleşme ivme kazanmıştır.
Bir anlamda uydular küresel köy içindeki iletişimi sağlayan en yaygın araçlar olmuştur. Ayrıca
uydu yayınları, ulaşabildikleri geniş izleyici kitlesi nedeniyle büyük program avantajları da
doğurmuştur. Çeşitli konulara ilişkin yayınlar, uluslararası konferansların yayınları, teletekst
hizmetleri ve doğrudan satış kanalları gibi.
Uydu yayınlarının temelini oluşturan teknoloji, radyo-elektrik işaretlerini kullanma
teknolojisidir.48 Uydular, radyo-elektrik işaretlerini uzak mesafelere ulaştıran hem link hem
verici görevindeki ileri teknoloji ürünleridir. Uydular belirlenmiş bölgelere ışın gönderirler.
Belirlenmiş bölgenin dışındaki ışınları veya geniş bir alandaki televizyon görüntülerini
alabilmek için daha geniş çaplı çanak antenlere ihtiyaç vardır.
Uydu ile iletişim konusunda ilk büyük deneme 12 Ağustos 1958 de uzaya atılan “Echo
1” ile başlar. Uydudan ilk televizyon yayını ise 1962 Temmuz ayında “Mondevizyon” olarak
adlandırılan programın “Telstar” aracılığıyla Amerika ve Avrupa ülkelerine dağıtılmasıyla
gerçekleşmiştir. İlk denemelerde aktarılan görüntülerin süresi bir kaç dakikayı geçmez iken,
günümüzde gelişen teknoloji ile uydu üzerinden 24 saat sayısal yayıncılık yapılmaktadır.
Uydu teknolojileri, geniş alanlara rahatlıkla ulaşabildikleri, alt yapı için kazı yapılması
gibi bir kısım zorluklardan arınmış oldukları için, çok önemli işletme kolaylıkları
sağlamaktadır.49 Uydu yayın teknolojisi, yer yayın istasyonlarına oranla maliyeti kilo metre
başına daha düşük olmasına karşın uydunun yer istasyonları ve kendisi çok pahalıya mal
edilmektedir. Ancak, günümüzde küreselleşmenin sonucu olarak iletişim her zamankinden
46

Tamer, a.g.e., s. 34.
Vural, a.g.e., s. 31.
48
Erkebay, a.g.e., s. 29.
49
“İletişim Alt Yapısı Taslak Raporu”, Türkiye 2.Bilişim Şurası, 9 Aralık 2004 (Çevrimiçi)
http://www.bilisimsurasi.org.tr/altyapi/docs/iletisim_altyapisi_taslak_raporu_20040219.doc, 8
Ekim.2009.
47

126

daha fazla önem kazanmıştır. Bu durum farklı devletleri uydu teknolojisine yatırım yapmaya
yöneltmiştir. Bu gelişmeler sonucunda uydu teknolojisinde DBS (Doğrudan Uydu
Yayını/Direct Broadcasting System) teknolojisi dünya çapında yaygınlık kazanmıştır. DBS,
uydu ile izleyici arasında herhangi bir aktarıcı verici olmaksızın, kişisel veya müşterek
antenlerle televizyon yayınlarının doğrudan izlenmesini mümkün kılan sistemdir.
Doğrudan Uydu Yayın’larının yararlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 50
 Hertz dalgaları düz yönde yayıldıkları için dünyanın yamukluğuna uyamaz ve
uzaklaştıkça zayıflayıp yok olurlar. Oysa uydudan gelen yayın geniş bir alanı, hemen hemen
Avrupa’nın yarısı büyüklüğünde bir alanı kapsamı içine alabilir.
 Net görüntü verir. Yayın alanları içinde karanlık ve parazitli bölgeler yoktur; her
yönden tam bir netlik içinde izlenilebilir.
 Yeryüzündeki kablo kanalları ve televizyonlara ayrılan frekanslar artık başka
alanlarda kullanılabilir.

5.4.3. Sayısal Yayıncılık
Kısaca DVB olarak adlandırılan Sayısal Televizyon Yayıncılığı (Digital Video
Broadcasting), bilginin, sürekli değerler alabilen akım veya gerilimlerle değil, kodlanmış
sayılarla işlendiği ve iletildiği sistemlerdir.51 Yayıncılıkta yeni bir yöntem olan ve sayısal
teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen sayısal yayıncılık, başta vericiler (Karasal yayıncılık
DVB-T) olmak üzere uydu (DVB-S), kablo (DVB-C) ve internet (IPTV) olmak üzere farklı
ortamlar aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca DVB; çok kanallı çok noktaya dağıtım
sistemi (MMDS), çok kanallı video dağıtım sistemi (MVDS) ve tek noktadan çok noktaya
dağıtım sistemi (LMDS) servislerinde de kullanılmaktadır.52
Bu ortamlardan uydudan ve kablodan gerçekleştirilen yayınlarda dünyada tek sistem
üzerine uzlaşılmıştır. Ancak karasal (vericilerden) sayısal televizyon yayıncılığında ise 4 farklı
sistem kullanılmaktadır. Bunlar;53
“DVB-T: Avrupa’da geliştirilen ve tüm Avrupa ülkeleri ile Avustralya, Singapur,
Hindistan gibi diğer ülkelerin kabul ettiği bir yayıncılık sistemdir. Ülkemiz de bu sistemi
benimsemiş olup bu sistemle ilgili altyapı çalışmalarına başlamıştır.
ATSC (Advanced Television System Committee): ABD tarafından geliştirilen ve

Gökçe, a.g.e., s. 57.
Avni Morgül, “Görüntü Sıkıştırma ve Sayısal TV Yayını”, RTÜK Sayısal Yayıncılık Paneli,
İstanbul, 6 Mayıs 2006.
52
“Sayısal Televizyon Yayıncılığı (DVB)”, (Çevrimiçi) http://www.rtuk.org.tr/sayisal3.htm, 1 Ekim 2005.
53
Erkan Can, “Vericilerden Sayısal TV (DVB-T) Yayınları (Deneme ve Düzenli Yayınlara Geçiş Stratejileri”,
Sayısal Yayıncılık Paneli (8 Mayıs 2006), (Çevrimiçi)
http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=2253161d-97cd-498b-86f5-1ff80ac08e26, 7 Ekim
2009.
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ABD, Kanada, Arjantin, Tayvan, Güney Kore gibi diğer ülkelerde bir sistemdir.
ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting): Japonya tarafından geliştirilmiş
olan bir sistemdir. Sadece Japonya tarafından kullanılmaktadır.
DVB-H (DVB-Handheld): Cep telefonlarına veya cep TV (avuç içi) alıcılarına yönelik
TV yayını. Bu konuda halen testler yapılmaktadır. Buna karşın özellikle Japonya ve
Almanya’da uygulamalara başlanmıştır. Ülkemizde de bir an önce uygulanması için gerekli
çalışmalar yürütülmektedir.”
Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk çalışmalar karasal yayıncılıkta sayısal HDTV
konusunda yapılmıştır. Sayısal Standart Televizyon (SDTV: Standard Definition Television)
formatıyla, PAL, NTSC, SECAM gibi 525 satırlı-625 satırlı yayın yapan analog geleneksel
televizyon formatlarının yaklaşık dört katı büyüklükte (1920 piksel x 1080 satır, 1280 piksel x
720 satır) yüksek çözünürlük elde edilmektedir.54 Bu durum, görüntüde kaliteyi artırmakta ve
görüntüde detayı çoğaltmaktadır.
Sayısal Televizyon Yayıncılığı’nın avantajlarından bazıları şunlardır; 55


Analog sistemlerden daha üstün görüntü kalitesine sahiptir.

 Daha güvenilir bir yayın sistemi olup, gürültü ve karışmalardan az etkilenir. Sinyal
kalitesi değişmez.
 Analog yayında kapsanan alan sayısal yayında daha düşük güçlü verici ile
kapsanabilmekte ve dolayısıyla enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
 Programla birlikte veya programdan bağımsız veri iletiminin sağlanması
olanaklarını sunar.


Etkileşimli (interaktif) TV yayıncılığına imkân tanır.

 Ülke çapında tek frekans ağı-SFN (Single Frequency Network) kurularak, frekans
spektrumunun etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 Sabit, portatif veya mobil alıcılarla kesintisiz ve kaliteli (enterferansız) yayın
ulaştırtır.
 Radyo alıcı ekranında; istasyon adı, program adı, içeriği, süresi, gelecek program,
deprem, yangın, sel felaketi gibi acil güvenlik bilgileri, trafik anonsları, hava ve yol durumu,
turizm bilgileri, borsa ve döviz bilgileri vs. görünebilecek olması gibi.
Sayısal görüntü kaydedicileri ile görüntü kalitesi düşmeden görüntü işaretleri
Nevin Katrancıgil, 9. Uluslararası Uydu İletişimi, Kablo, Yayıncılık Ve TV Sektörü Konferansı, İstanbul, 25
Kasım 2005.
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sıkıştırılarak daha az yer işgal etmesi ve analog görüntüde görülen kalite bozukluğu olmadan
birkaç defa aktarma ve kurgu yapılabilmesi sağlanmıştır. Sayısal görüntü sıkıştırması MPEG2
sıkıştırma yönteminin dışında MPEG-1 ve MPEG-4 adıyla anılan değişik yöntemlerle
yapılmaktadır. MPEG-1; VHS kalitesi, MPEG-2; Betacam kalitesi, MPEG-4; daha düşük hızda
daha kaliteli görüntü elde edilen görüntü sıkıştırma standardı olarak ifade edilebilir.
Sayısal teknolojinin yayıncıya kazandırdıkları;56
 Sayısal teknoloji ilk aşamada yayıncılar için, uydu üzerinden aktarma amaçlı
kullandıkları, bant genişliğini azaltmış, dolayısıyla uyduya ödedikleri kiraların 4 ile 8 kat
düşmesini sağlamıştır.
 Sayısal teknoloji daha çok kanalın aynı uyduya ya da kabloya daha kaliteli olarak
sığdırılmasını sağlamış, böylece yayıncı alternatif programlar ile izleyiciye ulaşabilmiştir.
 Sayısal teknoloji her türlü iletim kanalında, gürültüsüz, bozulmasız ve birbirine
karışmadan izleyiciye ulaşılabilmeyi getirmiştir.
 Sayısal yayınların, aktarma ya da dağıtım anında kalite kaybı, analog yayınlara göre
çok daha az olduğundan aktarma ve dağıtım maliyetleri düşmüş, daha uzak mesafelere daha
ekonomik olarak ulaşım sağlanmıştır.
 Sayısal karasal yayıncılıkla, mevcut UHF ve VHF bantlardan daha fazla kanalın,
daha düşük güçte vericiler kullanılarak, daha geniş alanlara yayınlanması mümkündür.
 Sayısal teknolojinin, yapım merkezlerinde, kameradan yayına kadar kullanılması ile
işletme maliyetleri düşecek, daha çok sayıda program yapılmasına, dolayısıyla ek kanalların
açılmasına imkân verecektir.
 Fiber optik kablo ile birbirine sayısal bağlanan kablo TV dağıtım merkezlerinin her
bölgede, farklı program paketleri yayınına imkân vererek, o bölge izleyicilerinin, aylık
program, film seçeneklerini merkeze ulaştırarak, program akışlarını düzenlemeleri mümkün
olmaktadır. Sayısal yayıncılıkta fiber optik kablo kullanıldığında, yaklaşık 5000 kanala kadar
görüntü taşınabilecek, istenilen eve, kendi özel kanalını seçmek mümkün olabilecektir. Ayıca,
fiber optik dağılım sayesinde, her ev kendi seçtiği filmi, kendi istediği zaman seyredebilecektir.

Yayıncılar sayısal teknolojiği kullandıklarında, yayın kanallarına eklenecek
etkileşim, alışveriş ve özel kullanıcı verileri ile yayın anında herhangi bir ürünün detaylı
tanıtımını ve isterse satışını bile yapmaya imkân vererek, daha fazla reklam geliri alabilecek,
değişik mal ve hizmet için yeni alışveriş ortamları gelişecektir.

Sayısal teknoloji ile yayıncı şifrelemeyi 5 ya da 8 kanala birden yapabildiği gibi
her kanalda program, dizi başına da şifreleme yapabilecektir. İzleyicilerin abonelik koşullarını
“Dijital (Digital) Yayıncılık”, (Çevimiçi) http://www.bilgininadresi.net/Madde/33653/Dijital(Digital)-Yay, 27 Ağustos 2009.
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esneterek aboneler, izlediği 1 ya da 2 film için ücret ödemesi sağlanarak, yayıncılar çok daha
geniş abone sayısına ve grubuna hizmet verebilecektir.

Sayısal teknolojide kablo ya da uydu üzerinden yayın yapıldığında, yayıncı
hangi kanalını kaç abonenin izlediğini, anında tespit edebilecektir. Bu durum sayesinde “rating”
karmaşası çözülecektir. Yayıncı aynı zamanda, kodlu- şifreli yayınlarını, değişik yayın
bölgelerinde farklı şifre uygulayarak (kablo TV’de İstanbul ayrı Ankara ayrı vs. olabilir) abone
denetimi ve ücretlenmesini daha sağlıklı yapabilecektir.
 Sayısal yayıncılıkta kalite artmasına rağmen, ucuzlayan yapım, yayın maliyetleri ile
yayıncı 2 ya da 4 kanalı bir paket kanal olarak kullanıp, bu kanalların aynı ya da farklı iletim
ortamlarında, saat farklı yayınlanmasını sağlayarak, izleyicinin istediği programı en geç yarım
saat ara ile bu kanallar içinden seçerek izleyebilmesine olanak sağlayacaktır. (Near Video on
Demand (kanallarda dönüşümlü program yayını))
 Belirli bir ücret karşılığı, izleyicinin özel olarak talep ettiği film, dizi, haber ya da
belgesel programı bu izleyicinin istediği saatte, kendi bölgesinde, mahallesindeki video sunucu
(video server) sistemine yükleyerek izleyicinin istediği zaman bu filmi, diziyi izlemesine
olanak sağlamaktadır. (Real Video on Demand)
 Sayısal yayıncılık ile normal yayın anında abonenin isteğine bağlı olarak günlük
gazeteler, borsa, spor karşılaşmaları sonucu, alıcı kutuya (Set-Top Box) yüklenerek, izleyicinin
her an erişmesi sağlanabilir.
 Sayısal yayıncılığın normal yayın akışı anında, akış bozulmadan İnternet erişimi
sağlanıp (telefon ile erişim, TV kanalından veri aktarımı, e-posta vs.) yoğun bilgiler kullanıcıya
görüntü arasında ulaştırılabilmektedir.
 Sayısal yayıncılıkta, normal yayın akışı bozulmadan evdeki çocuklar için yeni çıkan
video oyunlar ve eğitici programlar, ilgili oyun kutusuna yüklenerek oyun oynaması
sağlanabilmektedir.
 Sayısal yayıncılıkta işitme özürlüler için ekrandaki filmin seslerini alt yazı olarak
değişik boylardaki yazı stilleri ile görüntü üstüne bindirmek mümkün olmaktadır (closed
captioning) bu işlem için abone, sadece alıcı kutusuna ek bir kart alacaktır. Aynı şekilde görme
özürlüler için ekranda oynayan filmin normal seslerin dışında filmdeki aksiyonu anlatan ikinci
bir ses kanalı, dijital yayıncılığın sağladığı standart özelliklerdir.
 Sayısal teknoloji TV izlemeyi tek yönlü bir iletişim eylemi olmaktan kurtarıp,
izleyiciyi TV ile görsel, işitsel etkileşime sokarak, eğlence aracı özelliklerine, eğitim, alışveriş,
bankacılık ve benzeri eylemleri gerçekleştirmesini sağlayan aktif bir iletişim aracı şeklinde
dönüştürmektedir.
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5.4.3.1. MPEG Kodlama Sistemleri
MPEG, birbirini izleyen video çerçevelerinde büyük oranda tekrar eden benzerlikleri ve
insan gözünün algılayamayacağı düzeydeki detayları yok sayarak yüksek oranda sıkıştırma
sağlamaktadır.57
MPEG-1: MPEG’in bir araştırma grubu olarak ilk projesi MPEG-1 (ISO/IEC 11172)
standardıdır. MPEG-1 birleşik ses ve görüntü sıkıştırma, kodlama ve multiplex sistemini tarif
eden bir standarttır. Bu standart VHS kalitesinde 1.5 Mb/s’e kadar videoyu ve 192 kb/s’e kadar
stereo sesi saklamak için kullanılır.58 Düşük ayırıcılı video olarak tanımlanan MPEG-1,59 CDROM medyası için tasarlanmıştır ve 353 x 240 piksellik bir çözünürlüğe sahiptir.60 MPEG-1
standardı yayın ölçütleri için istenilen nitelikte görüntü kodlamaya uygun değildir. DVD
okuyucu ve “home sinema” gibi amatör tüketici elektroniği amaçlı daha gelişmiş tekniklerin
yaygınlaşmasıyla evlerde de yerini MPEG-2 standardına bırakmıştır. MPEG-1 teknolojisi diğer
MPEG standartlarına bir temel teşkil etmesi bakımından önem taşımaktadır.
MPEG-2: Günlük hayatımıza DVD ile giren MPEG-2 çeşitli uygulamaları destekleyen
özel bir kodlama sistemidir. MPEG-2, yüksek kalitedeki görüntüyü yaklaşık olarak 1 Mb/sn’lik
veri transfer hızıyla sağlamaktadır. MPEG-2 standardı, 3-15 Mb/s’de SDTV ve 15-30 Mb/s
arasındaki bit hızlarında da HDTV’yi kodlama olarak belirlenmiştir.61
MPEG-2’nin kodlama mantığı bakımından büyük benzerlikler gösterdiği MPEG-1’den
farkı, alan yapılanmasına izin vermesidir.62 Yüksek ayırıcılı video olan MPEG-2, sayısal
yayıncılık imkânlarını bizlere sunmaktadır.63
MPEG-2 hem yüksek çözümleme hem de daha kaliteli görüntüyü daha geniş bir bant
ile sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir standarttır. Bugün televizyonda gördüğümüz hemen her
görüntü, analog bir alıcıda bile, MPEG-2 ile kodlanmış ve çözülmüştür. Buna karşılık, MPEG2’nin internet ortamındaki uygulamalarda kullanım zorluklarından dolayı kablosuz ağlarda veri
transferi ve karşılıklı etkileşim sağlayan çoklu ortam (multimedya) uygulamalarında
kullanılmak üzere MPEG-4 standardı geliştirilmiştir.
MPEG-4: 1999 yılında standartlaşan MPEG-4, kolay kullanılır, adapte edilebilen,
etkileşimli bir ses/video sıkıştırma standardı olup, MPEG-2’ye göre daha yüksek sıkıştırma
olanağı sağlamaktadır.64 Sayısal sesli ve görsel verilere erişim ve bu verilerin yönetimini; içerik
Joan L. Mitchell, v.d.’den aktaran, Deniz Taşkın, Nurşen Suçsuz, Cem Taşkın, “MPEG Akımını Geçici Referans
Numaralarını Kullanarak Şifreleme,” Trakya Universitesi J Sci, 8(2), 2007, s. 73-74, (Çevrimiçi),
http://fbe.trakya.edu.tr/tujs/arsiv/2007-2/82-235.pdf, 02 Mart 2009.
58
Paul Caskey, “MPEG-2”,(Çevrimiçi) http://www.swcp.com/pcaskey/mpeg2.html, 6 Ağustos
2005.
59
Morgül, a.g.e.
60
Kemal Kafalı, “Analog Dijitale Karşı 2”, Broadcasterinfo. Ay. Tv, Rad., Sin.Tek. Der., Sayı:3, Eylül 2003, s.
108.
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“Sayısal TV’de Resim Kalitesi”, (Çevrimiçi) www.rtuk.org.tr/dvbt2.htm, 1 Ekim 2005.
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Abdullah Şen, “Mpeg-2 Nedir?”, Broadcasterinfo Ay. Tv, Rad., Sin. Tek. Der., Sayı:29, Nisan 2006, s. 104.
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temelli iletişimin yeni biçimlerini desteklemek üzere geliştirilmiş sıkıştırma standardı olan
MPEG-4, sadece bir dizi ve görüntü kodlayıcısı olmanın ötesinde, verimli gösterimi
destekleyen tam bir sistemdir.65 Bu sistem ses ve görüntü sıkıştırmayı geliştirerek, yayın,
genişbant, kablosuz ve paket medya ağlarında düşük bant genişliklerinden yüksek tanımlı
kaliteye kadar içerik ve hizmet dağıtımına olanak sağlamaktadır.66
Her tür bant genişliğinde etkileşimli çoklu ortam dağıtım sistemleri için uygun birçoklu
ortam sunum teknolojisi olan MPEG-4, çoklu ortam kullanımı ve işlevselliğinde önemli bir
devrim niteliğindedir.67 MPEG-4 kullanıcılara kablosuz ağlar, sayısal televizyon ve internet
gibi birçok dar bant ve genişbant platformları sunmaktadır.
Avni Morgül MPEG-4’ün temel özelliklerini şu şekilde sıralamıştır:68
 İçerik (nesne) tabanlı kullanıma olanak sağlar.
 Çoklu ortam (Multimedya) kullanımlara olanak sunar.
 Aynı anda veri ve görüntü iletimine uygundur.
 İçerik tabanlı ölçekleme yapılabilir.
 Doğal, yapay ve karışık görüntü işletimine uygundur.
 Daha etkili kodlama ve sıkıştırma gerçekleştirir.
 Çok düşük bit hızında hareketli resim iletimi sağlar.
 Gürültü ve hatalara daha dayanıklıdır.
Açık bir standart olan MPEG-4’ün en önemli özelliği nesne tabanlı olmasıdır. MPEG-4
kullanıcıya, hem hareketli görüntü gibi gerçek, hem de bilgisayar destekli tasarım çıktıları veya
bilgisayarla üretilmiş karikatür tarzı çizimler gibi sentetik kaynaklardan üretilen sahnelerdeki
nesnelerle etkileşime girme olanağı vermektedir. Örneğin, kullanıcı bir arabanın rengini
değiştirebilir, bir oyuncuyu takip edebilir, ileri düzey bir video programını kişiselleştirebilir, iç
içe resim pencerelerinden programla ilgili yorumları dinleyebilir, sponsorun reklamlarını
izleyebilir: hepsi çoklu ortam nesnelerini destekleyen MPEG-4 akışı içerisinde gerçekleşir.69
MPEG-4, standart ve yüksek görüntü kodlayıcıları ve set üstü cihazları, taşınabilir sayısal yayın
alıcıları, görüntülü cep telefonları ve diğer yeni amatör elektronik cihazlarda da
kullanılmaktadır.

Alper Metin, “MPEG-4 ve Verimlilik”, Broadcasterinfo Ay. Tv, Rad., Sin. Tek. Der., Sayı:6, Ocak 2004, s.
124.
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Alper Metin, “MPEG-4 Nedir?”, Broadcasterinfo. Ay. Tv., Rad., Sin. Tek. Der., Sayı:14, Kasım 2004, s. 95.
67
A.e.
68
Morgül, a.g.e.
69
Metin, “MPEG-4 Nedir?”, s. 96.
65

132

İnternet ortamında daha fazla bilgiyi kaliteli bir şekilde sıkıştırabildiği için MPEG-4
diğer sıkıştırma türlerine göre daha çok tercih edilmektedir. MPEG-4, MPEG-7 ve MPEG-21
ile etkileşimli ve uyum içerisinde çalışması sonucunda etkileşimli televizyon yayıncılığının
temel taşını oluşturmaktadır.
MPEG-1 ve MPEG-2 sıkıştırma tekniklerine yoğunlaşmış iken, MPEG-4 içerik içindeki
nesneleri tanımlayarak, içeriğin doğasına göre özel kodlama tekniklerini kapsamak suretiyle bir
üst düzey teknolojiyi getirmiştir. MPEG-1, MPEG-2 ve MPEG-4 bilginin kendisiyle ile
doğrudan ilgili standartlardır. MPEG-7 ise bu bilgiler hakkındaki bilgiler ile ilgili bir
standarttır.70 Dolayısıyla MPEG-7 bir sıkıştırma standardı olmayıp sıkıştırılmış dosyaların
içeriklerinin analizine yönelik bir çalışmadır.
MPEG-7: Bilgisayar yazılımları veya cihazlar ile ulaşılabilen veya aktarılabilen çoklu
ortam bilgilerinin içerdiği anlamları tanımak için geliştirilmiş Çoklu Ortam İçerik Tanımlama
Arayüzü (Multimedia Content Description Interface) olarak tanımlamaktadır.71 Kısaca
arşivlerin içerik anlamında birbirlerini anlayacakları ortam olarak ifade edilebilir. Temel amaç,
niteliklerine bakılmaksızın çoklu medya özellikli görsel ve işitsel verilere üst veri bilgisi
ekleyerek standart bir biçimde depolamak ve tanımlamaktır.72
MPEG-21: Bu standart MPEG-7’deki çoklu ortam dağıtım zincirindeki eksikleri
ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmeye başlanmıştır. MPEG-7 teknolojisi ile başlayan
“tanımlanabilir varlık” kavramı geliştirilerek tüm çoklu ortam öğelerini kapsayan “sayısal öğe”
kavramını ortaya çıkarmıştır.73 Bu bağlamda, MPEG-21, sayısal çoklu ortam işaretlerinin
elektronik ortamda üretimi, iletimi ve ticareti için bir alt yapı oluşturma amaçlı değişik
standartlı sistemlerin birlikte çalışabilmesini sağlayan yeni bir standarttır. MPEG-21 teknolojisi
ile birlikte standart bir temsil sağlanmış ve sayısal öğeler bu çerçevede yapılandırılarak yeni bir
uygulama ortaya çıkmıştır. Bu standartla internet ortamında herhangi bir kişi bir yayın
hazırlayabilir ve ticaretini yapabilir. MPEG-21 ortamı, sayısal öğelerle etkileşen kullanıcılardan
oluşur.74 Sayısal bir öğe, tek bir resim, bir ses izi gibi içeriğin bir parça elemanı olabileceği gibi
komple bir görsel-işitsel öğe olabilir. Kullanıcılar; üretici, telif hakkı sahibi, kullanıcı, yayıncı,
dağıtıcı veya sayısal öğeyle uğraşan herkes olabilirler.
Sonuç olarak, MPEG-7 ve MPEG-21, MPEG kodlama sisteminin işlevselliğini arttıran
ve yeni içerik yönetim özellikleri yaratmak için MPEG-4 ile tam olarak bütünleşen, ek
sistemlerdir. MPEG-4’te dâhili bir MPEG-7 veri tipi bulunmaktadır. Bu sayede, MPEG-7
tanımlamaları ve materyal verileri, MPEG-4 dizileri olarak taşınabilmektedir. Ayrıca, MPEG4’ün içerik gösterimlerini tamamlamak için MPEG-21’in teknik özellikleri yazılmaktadır. Bu
teknik gelişmeler ve sistemler arası bütünleşmeler sonucu, DVB’nin 2000 yılında ortaya

Volkan Tekin, “Arşivler Kullanılabildikçe Değerlenirler: MPEG-7 Arşivinizin Bilgi Arayüzü”,
Broadcasterinfo Aylık Televizyon, Radyo, Sinema Dergisi, Sayı:3, Eylül 2003, s. 92.
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koymuş olduğu vizyonu gerçekleşmektedir. Bu vizyon; televizyon yayıncılık sistemleri ile
internet dünyasını evlendirme, birleştirme olarak özetlenebilir.75

5.4.4. İnternet Üzerinden Televizyon Yayıncılığı
Medyanın diğer alanlarında olduğu gibi televizyonculuk da hayatımıza giren internete
teslim olmaktadır. Bu bağlamda icat oluşunun üstünden yarım asır geçen sihirli kutu televizyon,
internette kendine yeni bir mecra bulmak zorunda kalmıştır. Dünyada Amerika, İngiltere,
İtalya, Japonya gibi ülkelerde sayısal yayıncılığın hızla gelişmesiyle ortaya çıkan İnternet
Üzerinden Televizyon Yayıncılığı (Web TV, İnternet TV, Online TV) yüz binleri çoktan
kendine bağlamış durumdadır.
İnternet Üzerinden Televizyon Yayıncılığı iki türlü gerçekleştirilmektedir. Birincisi:
İnternet TV, Web TV olarak bilinen, açık internet ağı kullanılarak, sayısal televizyon
hizmetlerinin sunulması anlamında kullanılmaktadır. Bu durumda, hizmet sağlayıcı IP’nin
hizmet kalitesini denetleyemediği için, sayısal TV yayınları ancak internet bağlantı kalitesi ya
da yoğunluğa bağlı olarak internetin o anda mümkün kıldığı kalitede izlenebilir.
İnternet Üzerinden Televizyon Yayıncılığının ikinci yöntemi ise, güvenli ve kaliteli bir
televizyon yayıncılığı sunan IPTV (Internet Protocol Television-İnternet Protokolü
Televizyonu)’dir.
“IPTV (Internet Protocol Television), Televizyon ve/veya görüntü sinyallerinin
genişbant (kablo internet/DSL) kullanıcısı aboneler veya izleyicilere internet protokolü
üzerinden dağıtıldığı sistemlere denmektedir. Bu sistem genel olarak genişbant işletmecisi
tarafından sağlanan internet bağlantısına paralel olarak aynı altyapı üzerinde tahsis edilen bir
bant genişliğiyle sağlanır. Halen tüm dünyada 100 milyondan fazla evde genişbant internet
bağlantısının kurulu olduğu bilindiğinden IPTV’nin önümüzdeki yıllarda çok büyük bir hızla
gelişme göstermesi beklenmektedir.”76
Klasik yayıncılık ve kablo yayıncılık anlayışı, tüm kanalların eş zamanlı olarak
abonenin evine ulaştırılmasına dayanmaktadır. IPTV de ise, aboneler tarafından izlenen
kanalların dağıtımı yapılır ve IPTV, pratik olarak “sınırsız” sayıda kanalın sunulması
potansiyeline sahiptir. Bu doğrultuda geleneksel yayıncılık türlerinden ayrılan IPTV,
kullanıcılarına da dilediğini dilediği zaman seyretme özgürlüğünü tanımaktadır. Bu durum,
IPTV’nin doğal yapısında kaynaklanan aboneden merkeze, merkezden de aboneye çift yönlü
etkileşim (interaktivite) sayesinde mümkündür. 77
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Aslında internet bağlantısını kullanarak televizyon yayınları izlemek yeni bir teknoloji
değildir. İlk ciddi girişim 1995 yılında Microsoft, MSN TV kod adıyla başlatılmıştır. Kayda
geçen ilk internet üzerinden televizyon yayını ise 1999 yılında fakir ülkelerde interneti
yaygınlaştırmayı amaçlayan NetAid kampanyasıyla gerçekleşmiştir. “Netaid.org” adresinden
yayımlanan yardım konserini, o tarihte 2.4 milyon internet kullanıcısı izlemiştir.78
İnternet üzerinden yapılan yayın (Web TV) ile IPTV arasında farklılıklar
bulunmaktadır. İnternet herkesin kullanımına açık en geniş IP ağı olduğundan dolayı İnternet
TV (Web TV) yayınlarında hizmet kalitesi standart bir kaliteden uzak “olabildiğince iyi”
düşüncesi içerisinde gerçekleştirilmektedir. IPTV yayıncılığında ise, hizmet kalitesi, kontrollü
ve kapalı bir “IP ağı” ile garanti edilmektedir. IPTV’de yayınları almak için İnternet TV’ den
farklı olarak “Set Üstü Cihazı” (STB: Set-Top Box) ya da bu kutunun işlevini görebilecek
yazılımlar gerekmektedir. İnternet TV için görüntü kalitesi düşük çözünürlüklü iken, IPTV’de
görüntü kalitesi televizyon yayıncılık standartlarında olmalıdır.79 IPTV sistemiyle, IP tabanlı
güvenlikli kanallar kullanıcıya sunulmakta ve bu şekilde kapalı, kişiye özel bir televizyon
sistemi oluşturulmaktadır. Sonuç olarak, içeriğin dağıtılmasında internet üzerinden yapılan
standart yayınlara göre kontrol çok daha fazladır. İnternet televizyonu ise açık bir çerçevede,
birçok küçük ya da orta ölçekli pek çok sayıda video yapımcısı tarafından sunulan bir yapı
çerçevesinde işlemektedir. İnternet üzerinden televizyon yayıncılığı birçok yeni içeriğin, rahat
bir ortamda hazırlandığı açık bir ortamdır.80 Bu sebepledir ki birçok klasik kanal, geniş kitlelere
ulaşabilmek için yayınlarını internete taşımışlardır.

5.4.4.1. Kişisel Televizyon Kanalı
Kullanıcı kaynaklı kişisel içeriğin yaygınlaşmasının bir ileriki aşaması kişilerin
kendilerine ait televizyon kanalını kurmaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için
geliştirilmiş sistemler bulunmaktadır. Bu sistemler (örneğin mogulus, gomedia.tv) kullanıcılara
içerik yönetim paneli sunmaktadır. Bu panel kişileri televizyon yayıcısına dönüştürmekte ve
kendi kişisel televizyon kanalını oluşturmasına olanak sağlamaktadır. Bu sistemlerde canlı
görüntüleri kullanabileceğiniz gibi, kendi bilgisayarınızdaki videoları da yükleyebilir veya
doğrudan YouTube gibi video paylaşım siteleri üzerindeki herhangi bir videoyu
kullanabilirsiniz. Ayrıca bu sistemler video içeriği üretenlere bir gelir elde etme imkânın da
sunmaktadır.81
Dünyadaki en önemli örneklerden biri “justin.tv” uygulamasıdır. San Francisco’da,
Justin Kan tarafından kurulan (2007) “justin.tv” kısa sürede popüler bir internet uygulaması
olmuştur. Justin kendi kurduğu “justin.tv” de internette sürekli canlı video yayını yaparak
başlamış ve kendisi gibi yüzlerce kişiye bu imkânı ücretsiz olarak sunmuştur. Justin.tv
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ülkemizde Türkçe olarak da hizmet vermektedir. Bu uygulamalar, kamerası ve belirli donanıma
sahip internet bağlantılı bilgisayarı olan herkesi televizyon yayıncısı yapabilmektedir.82

5.4.4.2. IPTV
Şifreli, şifresiz televizyon kanallarının ve depolanan video içeriklerinin, IP (internet
protokolü) paketlerine dönüştürülerek genişbant erişim teknolojileri üzerinden son kullanıcıya
yayınlanmasına IPTV (Internet Protocol Television-İnternet Protokolü Televizyonu)
denmektedir.
Televizyon kanalları bir yayın merkezinde IP paketlerine dönüştürülür ve genişbant
erişim teknolojileri üzerinden izleyiciye taşınır. IPTV internet veya veri ağlarından televizyon
sinyallerinin taşınmasını sağlayan ürün olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanıma karşılık, IPTV;
insanların bir web sitesine bağlanıp televizyon seyredebilecekleri bir teknoloji olarak
algılanmamalıdır. Abone izleyicilerin bulunduğu yerde, internetten erişiminin sonlandığı
modem gibi cihazlara ek olarak televizyona bağlanan STB (Set-Top Box) adı verilen kod
çözücülere (decoder) ihtiyaç duyulmaktadır. IPTV, güvenli, kaliteli ve sıkı bir şekilde
yönetilen kapalı bir ağ üzerinden gelişmiş televizyon yayını sunmak anlamına gelmektedir.
Bu bağlamda sıradan internet üzerinden televizyon yayıncılığı olan İnternet TV’den
farklılık göstermektedir. Genel olarak birbirinin yerine kullanılan IPTV ve İnternet TV
farklılıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu tablo iki yayıncılık türünün bir birinden
oldukça farklı olduğunu göstermektedir.

İNTERNET TV

IPTV
Genişbant IP Şebekesi Üzerinden

İnternet Şebekesi Üzerinden

Sayısal TV Hizmeti

İçerik Hizmeti

Kontrollü Ağ Yapısı

Açık İnternet Ağı

TV’den İzleme

Bilgisayardan İzleme

Servis Kalitesi Garantili

Herhangi Bir Garanti Yok

Broadcast /TV kalitesinde yayın

Stream

Video on Demand

Download

Zengin, Kişiselleştirilebilir,

Tüm Aboneler için Aynı İçerik

Abone Etkileşimli İçerik
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Pay TV

Bedava
Tablo 1: IPTV ve İnternet TV Karşılaştırılması

IPTV’nin, sıradan bir televizyon programının internet üzerinden yayınlanmasından
farklı olarak kendi içinde bir özgünlüğü bulunmaktadır. Televizyonlara eklenen web
düzenekleri, aslında küçük bir bilgisayar özelliğini taşımaktadır. Web erişimini sağlayan bu
yazılımlar, modem, bir el kontrol cihazı (fare gibi) ve kendi içinde kayıtlı pek çok web sitesi
adresinden oluşmakta ve web sayfaları, doğrudan televizyon ekranına yönlendirilmektedir.
İstenirse, bir klavye ve küçük bir disk ünitesi de sisteme bağlanabilmektedir.83
Dünyada ilk IPTV uygulaması ABD’de 1994 yılında ABC (American Broadcast
Company) tarafından başlatılmıştır. İlk önemli yatırım ise İngiltere’de hizmet veren Kingston
Communications firması tarafından yapılmış ve 1999 yılında ADSL altyapısı kullanılarak IPTV
teknolojisi ile hizmet verilmiştir. Ancak uzun yıllar özellikle genişbant alt yapısının yaygınlık
kazanmamasından dolayı IPTV yeterince gelişmemiştir.

Şekil 1: IPTV Yayınının Network Mimarisi84
İnsanlar cep telefonları, diz üstü bilgisayarları vb. cihazlarla otobüste, tramvayda,
zaman ve mekân sıkıntısı yaşamadan televizyon yayınlarını izleyebilecek, günümüzde de
gerçekleştirilen bu uygulama yakın gelecekte daha kaliteli ve yaygın bir uygulama alanı
bulacaktır.
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5.4.4.3. OTT TV
İngilizce “Over-The-Top” ifadesinin kısaltması olan “OTT” bir şeyin üzerinde anlamına
gelmektedir. Bu anlamda en genel tanımı ile OTT TV, internet üzerinden sunulan televizyon
hizmetlerini ifade etmektedir.
OTT TV, internet üzerinden televizyon yayıncılığı; İnternet (Web) TV ve IPTV’ ye
benzerlik göstermekte, buna karşılık ikisinin arasında konumlanmaktadır. İnternet TV, hizmet
kalitesi garantisi olmadan, herhangi bir abonelik gerektirmeksizin bilgisayar üzerinden izlenen
televizyon yayınlarını ifade ederken, IPTV, denetlenen özel ağ üzerinden, özel bir kutu
aracılığıyla bildiğimiz televizyon ekranından izlenen, belli bir hizmet kalitesinin garanti
edildiği, abonelik gerektiren uygulamaları kapsamaktadır. OTT TV ise, İnternet TV’den farklı
olarak IPTV gibi bildiğimiz televizyon kullanılarak görüntülenmekte ve televizyon yayın
akışlarına ulaşılabilmektedir. OTT TV, kapalı bir ağa ihtiyaç duyan IPTV’yle kıyaslandığında,
internete genişbant erişim ile bağlanan herkese sunulan bir hizmet olarak farklılaşmaktadır. Bu
bağlamda OTT TV, genişbant ile klasik televizyon hizmetlerinin birlikteliği, genişbant
sayesinde kalitesi artan ve bir şekilde kontrollü bir İnternet TV hizmeti olarak adlandırılabilir.
OTT TV’de videonun sahibi bir kişi ya da bir kurum aracılığı ile son kullanıcıya
ulaştırılan yayıncılık hizmetidir. Yayıncıyla, izleyici/ kullanıcı arasındaki ilişki; ticari bir ilişki
olabilir, aylık abonelik olabilir, indirilen video başına para ödenebilir, reklam gösterebilir. Bu
durum, tamamen internetin üstünde yaşayan, internetin var olmasına dayanan, onun üzerine
eklenmiş bir servistir. OTT TV’nin radyo hizmetinden veya bir web sitesi kurmaktan bir farkı
bulunmamaktadır. IPTV Telekom şirketlerine bağımlı iken OTT TV Telekom şirketlerinden
bağımsız bir yapıda var olmaktadır.

5.4.4.4. HBB TV
İngilizce “Hybrid Broadcast Boadband Television” kavramının kısaltması olan HBB
TV, hibrit genişbant yayın televizyonu anlamına gelmektedir. Genişbant üzerinden televizyon
yayınlarının sunulmasını sağlayan bu yayıncılık türü başka ortamlarda sunulamayacak isteğe
bağlı video ve etkileşimli televizyon hizmetlerinin kalitesini arttırmaktadır.
Avrupa merkezli bir endüstri standardı olan HBB TV, 2009 yılında kurulanan bir
konsorsiyum aracılığı ile hayata geçirilmiştir. Bu konsorsiyumda yer alan kurumlar; ANT
Software Limited, EBU (European Broadcasting Union), France Televisions, Institut für
Rundfunktechnik GmbH, OpenTV Inc, Koninklijke Philips Electronics N.V Inc., Samsung,
SES ASTRA S.A, Sony Corporation, Television Francaise 1-TF1’dir.
HBB TV, IPTV ve uydu platformlarının birlikteliğini sunan bir sistemdir. Örneğin,
uydudan görüntüyü verebilir, görüntünün elektronik program rehberi (EPG), etkileşimli
kanalları, etkileşimli alt yapıyı isteğe bağlı görüntüleri internet üzerinden gönderebilirsiniz.
Uydunun ve internetin birleştiği bu uygulama HBB TV olarak karşımıza çıkmaktadır.
Gün geçtikçe ucuzlayan ve yaygınlaşan genişbant internet erişimi, geleneksel yollarla
yapılan televizyon yayıncılığının geleceğini tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır. Yapılan
araştırmalar yirmi beş otuz beş yaş arasında internet kullanımı ve televizyon seyretme
oranlarının yüzde elli elli olduğunu göstermektedir.85 Televizyon yayın sektörü bu gelişmelere
Melih Bayram Dede, “2013’e kadar tüm TV’ler ‘akıllı’ olacak” (Çevrimiçi)
http://yenisafak.com.tr/Bilisim/?i=345525, 06 Şubat 2012.
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izleyici kalmamaktadır. İzleyicileri tekrar televizyon ekranına odaklanmasını sağlamak adına
genişbant yayıncılığı içine alarak, klasik televizyon ekranını ve kumandayı, online içeriği de
kontrol edebilir hale getirecek çözümleri ortaya koymaktadır. Bunun en açık örneğini HBB TV
uygulaması sunmaktadır.

5.4.4.5. HDTV
Yeni televizyon izlencelerine ilişkin belirgin bir istem artışı karşısında, televizyon
yayıncılığının teknik niteliğini ve görsel-işitsel kalitesini arttırmak kaçınılmaz bir sonuç
olmuştur.
Sayısal yayıncılıkla analog yayınların sorunları aşılmasına rağmen, görüntü sıkıştırma
teknolojileri nedeni ile her zaman en iyi görüntü kalitesi elde edilememiştir. Sayısal teknoloji
ile elde edilen yüksek kaliteye karşılık televizyondaki görüntü kalitesini sinema kalitesine
yaklaştıran teknoloji ise kısa adı HDTV olan “Yüksek Tanımlı Televizyon” teknolojisidir.
Sayısal teknolojinin gelişmesi ile HDTV (High Definition Television) günümüzde ilk
versiyonlarından farklı olarak sayısal teknoloji ile yayın yapmaktadır.
HDTV, 1990 yılında yayınlanan CCIR 801 raporunda şöyle tanımlanmaktadır:86
“Yüksek Tanımlı Televizyon, ortalama görme keskinliğine sahip bir insan tarafından,
ekranın üç katı kadar bir uzaklıktan izlendiğinde, orijinal sahneden görülebilecek ayrıntıların
hemen hemen hepsinin aynı biçimde algılanabildiği, diğer bir deyişle hiç bir detay farkının
ayrımsanamadığı bir televizyon sistemidir.”
Bu sistem ilk olarak 1968 yılında NHK (Japon Yayıncılık Kuruluşu) ve Sony firmasının
çalışmaları sonucunda Japonya’da geliştirilmiştir. Bu teknoloji 1125 satır ve 60 Hz’dir. ABD
1968 yılında bu standardı benimsedi, ancak bu alanda yeni buluşlara ayak uydurabilmek ve
Japon HDTV’sinin dönüşüm problemlerini ortadan kaldırabilmek amacıyla mevcut NTSC’nin
iki katı olan 1.050 satırlı B-MAC diye adlandırılan yeni bir sistem geliştirdiler.
HDTV yayınlarının standardı geniş ekran (widescreen) da denilen 16:9 ekran görüntüsü
ve 1920 piksel x 1080 satır veya 1280 piksel x 720 satır olabilir. Bu görüntüde çözünürlük
standart bir DVD veya analog TV görüntüsüne göre, görüntüyü oluşturan parlaklık ve renk
bilgileri itibariyle üstünlüğü nedeniyle en az 6 kat daha yüksek detaya sahiptir. Kodek olarak
genellikle MPEG-2 kullanılmaktadır. Ancak gelişen teknoloji ile MPEG-4 gibi yeni sistemler
de HDTV yayınlarında tercih edilmektedir. Bu sistemler daha etkili kodlama ve bant
genişliğinin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu sayede daha fazla TV kanalı, disk başına
daha fazla film ve daha yüksek kaliteli görüntüler elde edilmektedir
Analog televizyonda eskiden beri kullanılmakta olan örüntüleme (interlace) bu sistemde
de kullanılabilmektedir. Buna karşılık bu sistemde “interlaced” (örüntülü) tarama yerine
alternatif olarak “progressive scan” (örüntüsüz/progresif tarama) getirilmiştir. Non-interlaced
de denilebilen bu taramada resim karesi örülü iki yarım kare yerine her seferinde yeniden
taranan bir tam kareden oluşur. Avrupa için esas olarak tercih edilmiş olan standart budur.
Progresif taramalarda dikey çözünürlük her zaman tümüyle verilmekte ve hareketlerden
bağımsız olarak ayrıntılarda bozulma meydana gelmez.87 1080p (progressive) veya 1080i
86

CCIR 801 Raporu aktaran Sankur, a.g.e., s. 23.
Ceyhan Kandemir, “Yeni Sayısal Yapım Formatı: 1080p”, İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dergisi, Sayı:15, 2002, s. 652.
87

139

(interlaced) ile dünya
oluşturulmuştur.88

genelinde

Yüksek

Tanımlı

Televizyon (HDTV) standardı

Yüksek Tanımlı Televizyon yayınları Avrupa’da ilk önce BBC’nin HDTV yapım
üretimi ve fuarlarda deneme yayınları yapmaya başlamasıyla gerçekleşmiştir. İlk HDTV
yayınları 2004 yılında gerçekleşmiştir. 2004’te Alfacam (Euro1080), 2005’te Pro 7, Sat 1
(MPEG-4 formatlı) özel televizyon kuruluşları HDTV yayınlarına başlamışlardır.89

5.4.4.6. Üç Boyutlu Televizyon
Yüksek Tanımlı Televizyonun bir adım ötesinde üç boyutlu televizyon (3-dimentional
television, 3D-TV) teknolojisi yer almaktadır. Üç boyutlu TV’ler stereopsis yöntemi
kullanılarak üretilmektedir.
Stereopsis normalde insan gözünün de kullandığı bir teknolojidir. İki göz, gözbebekleri
birbirinden yaklaşık 6,5 cm mesafede, birbirine çok yakınırlar fakat iki farklı fotoğraf
kaydetmektedirler. Bu iki fotoğraf beyinde birleşir ve 3 boyut algısı oluşur. Çok yakınımızda
olan cisimlere baktığımız zaman, iki gözümüzün kaydettiği fotoğraflar birbirinden farklı,
dolayısıyla cisim daha üç boyutlu ve yakında algılanır. Ama uzakta bir manzaraya baktığımız
zaman, fotoğraflar birbirine daha benzer, dolayısıyla iki boyutlu hale gelir. Üç boyutlu
görüntüler, çift lensli kameralarla veya iki farklı kamera bir araya getirilerek çekilmektedir. Bu
kameralar, çift lensli olanlar, insan gözüne benzer biçimde 6,5 cm lens açıklığına sahiptir.
Kayıt, insan gözü taklit edilerek yapılmaktadır.
Avrupa’nın ilk üç boyutlu televizyon kanalı 10 Nisan 2010 tarihinde yayına girdi. SKY
3D olarak adlandırılan bu kanalda ilk olarak kanal tarafından çekilmiş 2 saatlik 3D görüntüler
gösterildi. İlk canlı yayın, Premier Lig takımlarından Manchester United ve Chelsea arasındaki
maç gösterimiyle gerçekleştirildi. İlk yayınlarda reklamlar ve başlangıç Sky Sports
kanalındakiyle aynıydı, tek fark ise üç boyutlu gözlüklerle görülebilen bir geri sayımdı. Ayrıca
üç boyutlu bir de reklam yayınlandı.90 İlk üç boyutlu filmin gösterildiği 1922 yılından beri
büyük aşamalar kaydeden üç boyut teknolojisi bu gelişme ile artık resmen yaygın bir şekilde
evlere girmiş olmaktadır.
Günümüzde gerçekleştirilen üç boyutlu yayıncılıkta izleyiciler gözlükle yayın akışını
izlemek zorunda kalmaktadır. Teknoloji üreticileri bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için
yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. Yakın bir gelecekte televizyon ekranımız şimdi
anladığımızdan çok daha farklı bir üçüncü boyuta taşınacaktır.

5.4.4.7. Holografik Televizyon
Holografi kelimesinin kökü Yunanca “holos” bütün anlamına gelmektedir. Holografi
bir cisimden gelen dalgaya ait toplam bilgiyi, hem genlik hem faz değerlerini kaydeder. Bu
anlamda hologram, bir objenin üç boyutlu kaydı, başka bir deyişle lazerden yansımasıdır.
Farklı yerlerdeki kişilerin, birbirlerinin görüntülerini üç boyutlu görmeleri üzerine
kurulu bu teknoloji televizyonda ilk olarak 2008 yılında ABD’de yapılan seçimler sırasında
88
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CNN ekranlarında uygulanmıştır. CNN televizyonu seçimleri izlerken, muhabiriyle ilk kez
canlı, üç boyutlu insan hologramı kullanarak iletişim kurdu. Chicago’daki muhabirin, CNN’nin
New York stüdyolarındaki sunucunun karşısına, canlı ve “üç boyutlu” olarak taşınması,
Obama’nın seçim kazanmasının ardından, ABD’de en çok konuşulan konu olmuştur.
“Üç boyutlu ve canlı olarak” bağlantı yapılan ilk muhabir, CNN’den Jessica Yellin oldu.
Seçim akşamı, Chicago’da Barrack Obama’yı izleyen Yellin, daha sonuçlar açıklanmadan
önce, CNN’nin New York’taki stüdyolarına bağlandı. Bağlantı, CNN’nin New York’taki
sunucusu Wolf Blitzer’in, “Chicago’ya bağlanıyoruz” sözleri ile başladı ve New York’taki
stüdyoda, Blitzer’in karşısında, Yellin’in üç boyutlu görüntüsü belirdi. Kendisinin üç boyutlu
canlı bağlantı yapan ilk gazeteci olduğunu anlatan Yellin, bunun tekniği hakkında da
izleyicilere bilgi verdi. Chicago’da, Obama’nın bulunduğu binanın hemen yakınındaki bir
çadırda bulunduğunu söyleyen Yellin, çadırda CNN teknik ekibinin 35 yüksek çözünürlüklü
kamerayı daire şeklinde dizdiklerini, kendisinin de bu dairenin ortasında durduğunu anlattı.
Görüntüsünün bu kameraların tümü tarafından çekilerek, New York’taki stüdyoya canlı olarak
aktarıldığını kaydeden Yellin, böylece New York’ta, sunucu Blitzer’in karşısında, gerçek
boyutlarıyla görüntü olarak yer aldığını söyledi. Bu bağlantı televizyon tarihine bir ilk olarak
kayıtlara geçmiştir.

Resim 1: CNN Stüdyoları Hologram Bağlantısı91

5.5. Televizyon ve Kitle Kültürü İlişkisi
Günümüzde televizyon, hayatımızın merkezinde yer almış teknolojik bir aygıttır. Öyle
ki; bugün kimse televizyonsuz bir hayatı düşünemez duruma gelmiştir. Bu durumun temel
nedeni; televizyonun teknolojik bir aygıt olmasının yanı sıra toplumsal, kültürel ve endüstriyel
bir biçim olmasıdır.92 Televizyon, sadece dünyada olan bitenlere tanık olmamıza olanak
sağlayan sınırlı bir güç değil, aynı zamanda insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar çok sayıda
Moira, “Live Via “Hologram” On CNN” (Çevrimiçi) http://www.technovelgy.com/ct/ScienceFiction-News.asp?NewsNum=1980, 8 Eylül 2010
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insanı odamızın dört duvarına getirip birlikte olmamızı sağlayan bir araçtır.93 McLuhan,
televizyon sayesinde insanın kendi küçük çevresinin bir üyesi olmaktan çıkıp, iyice küçülen
dünyanın etkin bir üyesi olduğunu savunmaktadır.
McLuhan’ın ifade ettiği anlamda “aracın ileti” olduğunu düşünürsek, araçların
niteliğinin ilettikleri mesajdan daha fazla toplumu etkilediğini,94 kültürün teknolojinin etkisinde
ve onunla meydana gelen değişimlere bağımlı bir gerçeklik olduğunu varsayabiliriz. Bu
durumda ortaya çıkan sonuç; “endüstrileşmiş bir kültür” ya da Frankfurt Okulu’nun vurguladığı
gibi bir “kültür endüstrisi” olacaktır.95 İletişim teknolojisinin dağılımındaki dengesizlik sonucu
ortaya çıkan kültür endüstrisi ve sonucu kültür emperyalizmi, dünya çapında standart kültür
modelleri ortaya çıkarmaktadır. Frankfurt Okulu, film, televizyon, popüler müzik, radyo,
gazeteler ve magazin dergisinden oluşan eğlence endüstrisinin kolayca ve tektipleştirilmiş
ürünleriyle birlikte yaygınlaşmasının, bireylerin eleştirel ve bağımsız düşünebilme
yeteneklerini azalttıklarını iddia etmektedir. Frankfurt Okulu’nun kitle kültürü eleştirisi, bu
yapay kültürün toplumsal adaletsizliklerin sürüp gitmesine yönelik işleviyle ilgilidir. Teknoloji
de hayatın her alanına girerek kültür endüstrisinin etkinliğini, dolayısıyla sistemin
tahakkümünü arttırmaya yardımcı olmaktadır.96
Televizyon, kitle kültürü üretici kurumlarının başında gelmektedir. Çünkü televizyon
kuruluşları yalnızca kazanç sağlamak amacıyla, parayı ödeyen izlerkitlenin isteklerini göz
önüne alır. Kitlesel izleyicinin talepleri düşük bir beğeni ölçüsünü yansıtan, derinliksiz,
eğlendirici, sadece zaman geçirmeye yönelik ürünlerdir. Televizyon kuruluşları kazançlarını
sağlamak için bu nitelikte üretim yapmak zorundadırlar. Aynı zamanda insanlar kitle
toplumunda yalıtılmış, yönsüzleşmiş oldukları için, gerçek yaşam deneyimlerine kılavuzluk
etmesi bakımından da televizyona bağımlı olmaktadırlar.97

5.6. İletişim Araçlarında Ses*
Graham Bell’in buluşu olan telefon (1876), sesin iletimi ve sonrasında kayıt
teknolojilerine olan katkısı açısından gramofonla eşit düzeyde önemlidir. Monaco’ya göre
(2006:75), Bell’in icadı elektrik sinyallerinin ses kaydı için nasıl uygun hale getirileceğini
göstermiştir. Bell’in sesin elektriğe dayalı iletimi teorisinin mekanik gramofon teknolojisiyle
birleşmesi 1920’lerin ortasına kadar sürmüş ve aynı dönemlerde sinema filmlerinde kullanmak
amacıyla ses kayıtları, görüntü kayıtlarıyla birleştirilmiştir.

5.6.1. Telefon
Eski Yunancada Telos “Uzak” ve Phone “Ses” sözcüklerinin birleşmesinden oluşan
telefon dilimize Fransızca Telephone’ den geçmiştir. Birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler
ve düzenekler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme aygıtı olarak
tanımlanan telefonun çalışmasında ana ilke, ağızdan çıkan ses dalgalarının önce elektrik
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sinyallerine çevrilmesi, u sinyallerin çeşitli gönderme yöntemleriyle uzağa iletilmesinden
sonra, bu defa elektrik sinyallerinin yeniden kulakla duyulabilecek ses dalgalarına
çevrilmesidir. Telefonun ahizesi sesi elektrik enerjisine ve elektrik enerjisini de sese
çevirebilmektedir (www.tdk.gov.tr, www.wikipedia.org 12.04.2010). Alexander Graham Bell
tarafından 1876 yılında icat edilen telefon, mikrofonun temellerini oluşturması, sesin elektriksel
sinyallere dönüştürülmesi ve iletimi açısından sinema sektörü için de büyük bir öneme sahiptir.

5.6.2. Gramofon
Eski Yunancada Fone, “Ses” ve Grammein, “Yazmak” sözcüklerinin birleştirmesinden
oluşan cihazın patenti ilk olarak 29 Eylül 1887 yılında Alman bilim adamı Emil Berliner
tarafından alınmış olsa da daha önce de denildiği gibi Gramofon 1887 yılında Thomas Alva
Edison tarafından icat edilmiş olan Fonografın geliştirilmiş şeklidir (www.tdk.gov.tr ,
www.wikipedia.org 12.04.2010).
Fonograf ya da daha yaygın adıyla Gramofon, ses titreşimlerini, döner bir silindire
sarılmış bir kalay folyoya izler halinde kaydetmektedir. Silindir yerine plak kullanma fikri,
plakların daha fazla sayıda çoğaltılıp daha kolay piyasaya sürüleceği görüşünden doğmuştur.
Berliner 1893’ te fiyatı makul ilk gramofonları ve sert kauçuktan yapılan 7’inçlik plakları
piyasaya sürmeye başlamıştır. Elektrikle çalışan ilk gramofonlar, 1894 yılında Washington’da
United States Gramophone Corparation tarafından yapılmıştır. Bu pikaplar, 7’inçlik plakları
çalabilmiştir. Bunun ardında, 10’inçlik ve 12’inçlik gramofonlar da yapılmıştır. İlk plak
doldurma stüdyosu ile ilk plakçı dükkanı da, 1897 yılında Berliner Gramophone Corparation
tarafından Philadelphia’da açılmıştır. Sonraki yirmi yıl içerisinde plak endüstrisindeki başarı
ve satıl grafiği inanılmaz bir yükseliş göstermiş, plak ve ses kayıt endüstrisi, kısa zamanda
dünyanın önde gelen sektörlerinden biri olmuştur (Milliyet Ansiklopedi, 1985:235-237,
http://www.recording-history.org, 10.09.2011).
Bu mekanik-akustik kayıt yöntemi 1920’de elektrikli sistemlerin ortaya çıkmasına
kadar sürmüştür. Bant kayıt sistemlerini geliştirmek içinse, zamanla magnetik (manyetik)
ilkeleri kullanılmıştır. Bu sistemler, 1935’te magnetik plastik şeridin devreye girmesiyle,
ardından da 1960’larda mikro elektroniğin kullanılmasıyla, büyük bir ticari başarı kazanmıştır
(www.kameraarkasi.org, 25.12.2009). Aynı dönemde radyo sektörü de bu rekabet ortamına
dahil olmuştur. 1920 yıllarında önce ABD’de sonrasında Avrupa ülkelerinde radyo yayınları
yapılmaya başlamıştır.

5.6.3. Radyo
Radyo terimi Latince kökenli olmasına ve “Radius” – “ışın” (radyasyon-ışınım)
kelimesinden kaynaklanmasına karşın dilimize Fransızca’dan girmiştir. Haber, eğlence ve
kültür aracı olan bu radyonun tarihi 1800’lü yılların başına dayanmaktadır. 1827 yılında fizik
bilgini Amerikalı Savory’nin elektrik arkı etrafındaki toplu iğnelerin (demir, çelik gibi
ferromanyetik cisimlerin) mıknatıslanmasını bulması radyo tarihinin başlangıcı olarak kabul
edilmektedir (Agopyan, 2002, www.wikipedia.org 12.04.2010).
1840 yılında İngiliz Joseph Henry’nin yüksek frekanslı titreşimler elde etmesinin
ardından Samuel F. B. Mors’un özel mors alfabesini bulması 16km öteye ilk telgraf metnini
1838’de göndermesi daha sonra da James Clark Maxwell’in 1873’de matematikle ispat ettiği
elektromanyetik dalgaların varlığı ve dalga denklemlerini takiben 1888 yılında da Alman fizikçi
Rudolf Herz’in elektromanyetik enerjinin yayılabileceğini, tekrar toplanabileceğini ve dedekte
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edilebileceğini bulmasıyla elektronik dalı başlamıştır. Herz’den ayrı olarak Branly, Sir Oliver
ve Popov’un çalışmalarından sonra 1901’de transatlantik telsiz haberleşmesini yaparak
radyonun temellerini atan ise Guglielmo Marconi olup İtalya’nın Bologna kentindeki evinin
tavan arasında yaptığı deneylerle Popov’un bu alandaki teorisini kanıtlamıştır. Marconi’nin
mesaj göndermek için kullandığı verici Hertz tarafından geliştirilmiş bir elektrik kıvılcımı
jeneratörüdür. Jeneratörün yaydığı dalgalar, Fransız Eduard Branly’nin icat etmiş olduğu bir
alıcı tarafından yakalanıp, alıcı daha sonra radyo dalgalarını bir elektrik akımına
dönüştürmüştür. Marconi ise 1894’te oda içinde gönderilen radyo sinyallerini çalan bir
elektrikli zil yapıp, sonraki sekiz yıl içinde Atlas okyanusu üzerinden 4800 km’yi aşan
transatlantik haberleşmeyi sağlayan mesajları göndermeyi başarmıştır (Agopyan, 2002, Aziz,
2007, www.tdk.gov.tr, www.wikipedia.org, 12.04.2010, http://www.recording-history.org,
10.09.2011). Elektronu 1897’de J. Josseph Thompson keşfetmiştir. Fransa’da ise Eugene
Ducratet 1899 yılında Rus donanması için alıcı olarak çalışan bir telefon kulaklığına bağlı
duyargaçlar üretmiştir. 1900’de Ferrie’nin icat ettiği elektrolitik algılayıcılar 1904 yılında kadar
kullanılmıştır. 1906 yılında Pickard’ın kristal dedektörü bulması ile en önemli radyo gelişmeleri
1906 ve 1909 yılları arasında kullanılan galenli algılayıcılar ile sağlanmıştır. Ancak bu
alıcılarda ayarlar kararsızdır. Bu sorunu İngiliz Jonh Ambrose Fleming önceki yıllarda, 1903
tarihinde vakum tüplü diyotu (termoiyonik lamba) keşfederek çözmüştür. Termo – iyonik
terimi “sıcak” ve “elektrik yüklü atom parçacığı” anlamında doğru akıma çevrilerek elektrik
alanında ve radyo devrelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Ardından 1907 yılında Amerikalı De
Forest vakum tüplü triyot lambayı bulunca elektronikte radyo imalat tekniği kolaylaşmıştır
(Agopyan, 2002, Aziz, 2007).
İlk radyo yayını, Kanada doğumlu Prof. fteginald Aubrey Fessenden tarafından 24
Aralık 1906 günü Massachussets eyaletinin Brat Rock kentinde bulunan National Electric
Signalling Co.’ya ait 140 metre yüksekliğindeki radyo anteni aracılığıyla yapıldı. Program,
Fessenden’in bizzat çaldığı Gounod’un “Oh, Kutsal Gece” adlı bestesiyle başladı.
İlk radyo yayınları amatör radyocular tarafından daha çok deneme niteliğinde
gerçekleştirilmiştir. I. Dünya Savaşı’nda propaganda yapmak ve halka moral vermek için
kullanılan radyonun bir kitle iletişim aracına dönüşmesi savaş sonrası döneme rastlar. Radyo
alıcılarının satılabilmesi için halkın ilgisini çekecek programların yapılması gerekmektedir.
Dolayısıyla radyo yayınlarına süreklilik kazandırmak gereklidir. İlk düzenli yayınlar ABD’de
1920 yılında başlatılmıştır. Bunu sırasıyla İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği (1922) ve
Almanya (1923) takip etmiştir. 1927 yılına kadar tüm Avrupa’da, Amerika’da, Japonya’da ve
Yeni Zelanda’da radyo yayınları başlamıştı.
1922′de ilk özel radyo verici istasyonu kurularak, pille çalışan radyo alıcıları yapıldı.
Kent elektriği akımıyla çalışan radyo alıcılarının seri olarak üretilmesi 1930′larda
gerçekleştirildi. Her türlü radyo yayınında 1935′e kadar AM’li (genlik modülasyonlu) radyolar
kullanıldı. 1935′te Edwin H. Armstrong uzun süren denemelerden sonra geniş bantlı frekans
modülasyonunu (FM) buldu.
Ülkemizdeki ilk radyo yayınına İstanbul Radyosu adıyla, 6 Mayıs 1927'de, Sirkeci'deki
Büyük Postane binasının bodrum katında başlandı. Henüz kimsede radyo alıcısı
bulunmadığından, Postane binasının kapısının üzerine yerleştirilen hoparlör yardımıyla her
akşam yayın yapıldı.
Farklı türlerde yapılan programlar radyonun halk arasında yaygınlaşmasını sağlamıştır.
Sadece kulağa seslenen bir iletişim aracı olan radyoda iletiler kalıcı değil uçucudur. Haberleri
gazeteler kadar ayrıntılı veremez ancak okuma yazma bilmeyi gerektirmez ve geleneksel medya
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içinde en hızlı haber iletebilen araçtır. Önce televizyon sonra da internet, radyonun haber
kaynağı olarak etkisini kaybetmesine neden olmuş, radyo yayınlarında eğlence programlarının
sayısı giderek artmıştır.

5.6.3.1. Podcast Yayıncılık
Podcast, ses ve video dosyalarının internet üzerinden kolayca paylaşılmasını sağlayan
bir yayın dağıtım sistemidir. Yayınlanan programların her birine “podcast yayını” ya da kısaca
“podcast” adı verilmektedir. Bu yayını yapan kişilere ise podcaster denilmektedir. Sistem ilk
olarak Apple tarafından geliştirildiği için adı da iPod ve İngilizce broadcast kelimelerinin
birleşiminden ortaya çıkmıştır. Kelimenin Türkçe çevirisi “oynatıcı yayın aboneliği” olarak
verilse de kullanımı henüz pek yaygın değildir.

5.6.3.1.1. Her Yerde ve Her Zaman Podcast
Podcast, son yılların en popüler yeni medya kavramlarından biridir. Podcast, RSS ve
müzik formatı MP3’ün birleşimiyle ortaya çıkan bir teknoloji olup farklı konularda kayıt edilen
programların internet üzerinden dağıtılması yöntemidir. Podcast, MP3 veya görüntü dosyaları
biçimlerinin RSS gibi dağıtım teknikleriyle mobil araçlara bir çeşit ses içeriği aktarımı şeklinde
gerçekleşmektedir.
Podcast’in yaygınlaşmasında rol oynayan en önemli etmenlerden birinin de Apple’ın
iTunes yazılımına podcast desteği eklemesidir. Bu destek ile iPod’u ve iTunes yazılımını
yükleyebilecek bir bilgisayarı bulunan kullanıcılar, podcast için gerekli tüm donanıma sahip
olmuşlardır. Uygulamanın yaygınlaşmasındaki diğer bir etmen ise internet kullanıcılarının
kendi radyo programlarını podcast teknolojisi ile internete yüklemeleridir. Podcast teknolojisi
sayesinde dinleyiciler radyoda takip etmek istedikleri ama yayın saati nedeniyle kaçırdıkları
programları, sonradan bilgisayarlarına yükleyerek, istedikleri yer ve saatte dinleyebilir duruma
gelmişlerdir.
Ülkemizde radyolar podcast yayıncılığını alternatif olarak sunmaktadırlar. Türkiye’de
NTV Radyo’daki “Sanal Âlem” adlı radyo programı, Türkçe yayın yapan ilk podcast olma
özelliğine sahiptir.
Podcast’in, otomatik, kolay kontrol edilebilir, taşınılabilir, her zaman erişilebilir, az ve
öz olma gibi birçok avantajı yanı sıra uygulama, mevcut teknoloji altyapısı ile bütenleşme
sorunları, akademik içerik eksikliği, teknik sınırlamalar ve bu konudaki bilinç ve bilgi eksikliği
gibi bazı dezavantajları da bulunmaktadır.

5.6.3.2. Mobil Öğrenmede Podcast Farkı
Podcast, radyo yayıncılığı dışında yeni iletişim teknolojilerinde de yoğun bir şekilde
kullanılmaktadır. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle mobil öğrenmede podcast uygulamaları artış
göstermiştir. Öğrenciler, okulda gördükleri derslerini, etkinlik videolarını, yorumlarını her
yerde mobil olarak paylaşıp eğitime kesintisiz olarak devam edebilmektedir. Yeni iletişim
teknolojilerinin bir ürünü olan podcastler, mobil öğrenme ve eğitim sürekliğinin
vazgeçilmezleri hâline gelmişlerdir. Son yıllarda uzaktan eğitimde alternatif bir araç olan
podcast, yapısı gereği mobil öğrenmede yaygın şekilde kullanılmaya başlayan bir uygulamadır.
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5.6.3.3. Podcast Nasıl İşler?
Podcasting, bireysel uygulamalar, radyo ve televizyon yayınları, pazarlama, turizm,
eğitim gibi birçok alanda yaygın bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Podcast geliştirme araçları ile
hazırlanan ses ya da video dosyaları, podcast sunucu hizmeti veren sunucu siteler üzerinden
kullanıma sunulmaktadır. Bireyler, sunucu üzerinden paylaşılan podcast yayınlarını kişisel
bilgisayarlarına yükleyerek ya da RSS aboneliği aracılığıyla bu işlemin otomatik olarak
gerçekleşmesini sağlayarak podcast sisteminden yararlanabilmekteler.
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Uygulamalar
- Yerel ya da ulusal bir televizyon kanalı ziyaret edilebilir ve yetkililerden
televizyonculuk ve televizyon yayıncılığı hakkında bilgi alınabilir?
- Televizyon yayıncılık türlerinden ayrı ayrı televizyon yayınları izlenerek aralarındaki
farklar bulunmaya çalışılabilir?
- Ulusal televizyon kanallarından en çok izlenilen ilk üç kanal 1 hafta boyunca takip
edilerek program içerik türleri kaydedilir. Daha sonra bu program türleri karşılaştırılarak izler
kitlenin beğendiği türler saptanır.
- Bir radyo ziyaret edilerek radyo yayıncılığı hakkında bilgi alınıp radyoda belli bir
süre gözlem yapılabilir.
- Okulunuzdaki televizyon ve radyo yayınlarına katılabilir. Edindiğiniz bilgiler
doğrultusunda siz de okulunuzdaki televizyon ve radyo için bir program hazırlayabilir. Bir
ekipte yer alarak bilgilerinizi pratiğe dökebilirsiniz.
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Uygulama Soruları
1) Teorikte öğrendiğiniz televizyonculuk ile pratikte gözlemlediğiniz televizyon
yayıncılığı nasıl? Benzer ve ayrışan yönlerini belirtiniz?
2) Farklı televizyon içerikleri ile karşılaştınız mı? Toplum en çok hangi program
türünü izliyor?
3) Toplum üzerinde radyonun etkisi nasıldır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Televizyon tarihini, onu nasıl bir gelişim izlediğini öğrendik. Dünyadaki televizyon
yayıncılığına paralel olarak Türkiye’deki televizyon yayıncılığının gelişimi hakkında bilgi
edindik.
Televizyon yayıncılık türleri ve bunların özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi.
Televizyon proram türleri işlendi. Televizyonun topluma olan etkisi, ne tür özellikleri olduğu
hakkında açıklamalar yapılarak televizyonun nasıl bir kitle iletişi aracı oldupu ortaya
konulmaya çalışıldı.
İşitsel bir kitle iletişim aracı olan radyonun tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ele alındı
ve özellikleri ortaya konuldu. Toplum üzerindeki etkileri konusunda açıklamalar yapıldı.
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Bölüm Soruları
1. ABD’de ilk yayın ne zaman yapılmıştır?
A) 1939
B) 1958
C) 1927
D) 1929
E) 1945
2. Televizyondaki ilk başarılı kameranın adı nedir?
A) Döner disk
B) Orthicon
C) İkonoscope
D) Vidicon
E) Canon
3. Aşağıdaki yayın eşleştirme standartlarından hangisi yanlıştır?
A) ABD-NTSC
B) Japonya-SECAM
C) Fransa-SECAM
D) Türkiye-PAL
E) Almanya-PAL
4. Geniş kitle video kameraları hangi tarihten sonra üç boyutlu çekim
yapabilmiştir?
A) 1987
B) 1976
C) 2003
D) 1990
E) 1999
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5. Ülkemizde ilk televizyon yayını hangi kurum tarafından gerçekleştirilmiştir?
A) TRT
B) RTÜK
C) İTÜ
D) İÜ
E) Başbakanlık
6. Türk televizyon tarihinin ilk konuşmacısı ve gazetecisi kimdir?
A) Mehmet Ali Birand
B) Burhan Felek
C) Prof. Dr. Emin Onat
D) Ali Kırca
E) Sedat Simavi
7. Paul Nipkow’un 1884 yılında görüntüyü başka bir yere aktaran ilk aleti
bulmuştur. Bu aletin adı nedir?
A) Televizyon
B) İkonoscope
C) Döner Disk
D) Camera
E) Sinematograf
8. Televizyonun kelime manası nedir?
A) Görüntülü cihaz
B) Beyaz ekran
C) Uzak görüş
D) Görüntü iletkeni
E) Yakın görüntü
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9. İlk kez elektronik tarama ile görüntü yayını kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
A) Paul Nipkow
B) Edison
C) Tesla
D) Louis May
E) Vladimir Kosma Zworykin
10. Aşağıdakilerden hangisi internet tv’nin özelliklerinden biri değildir?
A) İnternet Şebekesi Üzerinden
B) Açık İnternet Ağı
C) Bilgisayardan İzleme
D) Video on Demand
E) Tüm Aboneler için Aynı İçerik

Cevaplar: 1) A, 2) C, 3) B, 4) D, 5) C, 6) B ,7) C, 8) C, 9) E, 10) D
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6. MEDYA ENDÜSTRİSİ VE YENİ MEDYA
Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK
(Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü)

157

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. Medya Endüstrisi ve Yeni Medya
6.1. Yeni İletişim Teknolojileri ve Genel Özellikleri
6.2. Yeni İletişim Ortamı Kavramı
6.2.1. Sayısallaşma
6.2.2. Yöndeşme/Yakınsama
6.2.3. Bireyselleşme
6.3. Yeni İletişim Ortamları
6.3.1. İnternet
6.3.2. Radyo ve Televizyon Alanındaki Gelişmeler
6.3.3. Mobil Haberleşme Sistemleri
6.3.4. Yeni İletişim Ortam ve Teknolojilerinin Etkileri

158

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yeni Medya nedir?
2) Dünyada en çok kullanılan kitle iletişim aracı hangisidir?
3) Yeni iletişim araçları nelerdir?
4) İletişim araçları nasıl bir gelişim çizgisi içerisindedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yeni Medya

Yeni İletişim Ortamları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yeni medya kavramının ne
olduğunu ve insanları nesıl
Yeni medya ile ilgili
etkilediğini öğrenir. Bu
konuda yapılan çalışmalar ve literatürden destek alınarak
geliştirilen teoriler hakkında örnekler ile açıklama yapılır.
bilgi edinir.
Yeni iletişim ortamlamrının
gelişimi, türleri hakkında
bilgi edinir, bu iletişim
ortamlarının özelliklerini
kavrar.

Konuyla ilgili literatürden
destek alınarak güncel
örneklerle verilecektir.
Yardımcı kaynaklar
önerilerek öğrencilerin daha
sonra da detaylı çalışma
yapmalarına yardımcı
olunacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Yeni Medya



Medya Endüstrisi



Medya



Yöndeşme



Yeni İletişim Ortamları



İnternet, Sayısallaşma
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Giriş
İnsanlar, ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli yöntem ve teknikleri bularak doğa
karşısındaki zayıflıklarının üstesinden gelebilecek yaşama biçimlerini geliştirmişlerdir. Bu
yöntemlerden ilki olan alet yapmakla teknoloji tarihi de başlamıştır (Göksel, 2004: 121).
Bütüne bakıldığında iletişim kavramı da teknolojik gelişmelerin merkezinde yer almaktadır.
İletişim ve teknolojiye, ortam ve ortam araçları açısından bakıldığında teoride ve pratikte
ayrılmaz iki olgu ortaya çıkmaktadır (Atabek, 2001). Habermas (1993: 54); teknik ilerlemenin
yönünün, işlevlerinin ve hızının toplumsal ilgiler tarafından belirlendiğini ifade etmiştir.
Gelişen bilim ve teknoloji sayesinde ortaya çıkan yeni buluşlar, birçok alanda olduğu gibi
iletişim alanında da kendini göstermiş ve teknolojik yönden faydalı olabilecek her türlü araç
iletişim alanında da kullanılmaya başlanmıştır.
Her geçen sene iletişim teknolojilerinde yeni gelişmeler yaşanmıştır. İletişim alanında
kullanılabilecek araçlar icat edilmiş, çoğaltılmış, çeşitlenmiş ve geliştirilmiştir. Özellikle
bilgisayar ve internet teknolojisinin bulunması ile iletişim teknolojilerinde devrim niteliğinde
ilerlemeler görülmüştür. İletişim teknolojileri kavramı, iletişim alanındaki tüm teknolojileri
kapsamakla birlikte; iletim (transmission), telekomünikasyon (telecommunication), iletişim
(communication), enformasyon (information), yayın (broadcasting), yayım (publishing) ve
basımla (printing) ilgili teknolojileri içermektedir. Ayrıca iletişim teknolojileri kavramının;
telgraf, telefon, faks, teleks, radyo, televizyon, uydu, interaktif televizyon, kablolu televizyon,
uzaktan kumanda, çağrı cihazı, GSM, telsiz, trunk telsiz, bilgisayar, modem, video çalar, video
kamera, video projektör, kaset çalar, amplifikatör, tuner, CD-ROM, VCD, DVD, matbaa,
yazıcı, fotokopi gibi araçları kapsadığını da söylemek mümkündür (Atabek, 2001:31, Uluç,
2003:14). Bu bağlamda Toffler’in (1981) de değindiği gibi teknolojik devrimin öznesini
oluşturan iletişim teknolojilerini, zamansal olarak eski ve yeni ayrımları içinde sıralamak
gerekmiştir.
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6. Medya Endüstrisi ve Yeni Medya
6.1. Yeni İletişim Teknolojileri ve Genel Özellikleri
20. yüzyılın sonlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, iletişim
ortamlarının teknik anlamda birbirlerine yakınlaşmalarına yol açmıştır. Bu yakınlaşmadaki
temel ise sayısallaşmaya (dijitalleşme) dayanmaktadır. Sayısallaşma sayesinde, teknoloji ile
enformasyonun aynı ortamda kullanımı ve aktarımı mümkün olmuştur. Teknoloji sahipliği ve
araçların birbirleri ile veri alışverişi yapabiliyor olmasına bağlı olarak da bu alandaki hız ve
çeşitlilik artmıştır. Bu bağlamda Rice; yeni iletişim teknolojilerini, tipik olarak mikroişlemci ya
da bilgisayar özelliklerini kullanan ve etkileşime olanak tanıyan ya da bunu zorunlu kılan
iletişim teknolojileri olarak tanımlamıştır (1984; aktaran Geray 1994, 5-6, Timisi, 2003:80-81).
Kablolu televizyon, dijital televizyon, ev bilgisayarları, videokaset kaydedicileri, cep
telefonları, uydu yayıncılığı, elektronik bilgi ulaştırma, hiper medya (basın, televizyon, işitsel
araçlar ve bilgisayarı birleştiren yeni bir medya), CD-ROM’lar, yüksek tanımlı televizyonlar
ve internet, sözü edilen bu yeni teknolojilere ilişkin önemli örneklerdir (Dağdaş, 2002:256257). Bu bağlamda enformasyon teknolojileri olarak da adlandırılan yeni iletişim teknolojileri;
bilgisayar, telekomünikasyon ve mikro elektronik gibi üç önemli alanda meydana gelen
gelişmelerin sonucudur (Timisi, 2003: 80). Polat, eski ve yeni iletişim teknolojilerini genel
olarak aşağıdaki tabloda karşılaştırmıştır:

Klasik’ten Yeni’ye...
Klasik







Fiziksel/Doğal
Birebir veya Kitlesel
Eşzamanlı
Sınırlı etkileşim



Yeni





Sanal/Yapay
Birebir+Kitlesel=Platform
Eşzamansız
Sınırsız etkileşim





Şekil 1: Eski ve Yeni Teknolojilerin Genel Özelliklerinin Karşılaştırılması (Polat, 2009)

Polat’ın yukarıdaki tablosunda da görüldüğü gibi yeni iletişim teknolojileri sayesinde
daha önce iletişim alanında kullanılmayan bazı kavramlar kullanılmaya başlanmıştır. Hız,
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erişim, saklama kapasitesi ve yeni hizmet alanlarının doğmasına olanak tanıması açısından
geleneksel iletişim araçlarından farklı olan yeni iletişim araçları ile elde edilen enformasyon
miktarı artmış ve iletişimde yenilikler yaşanmıştır. Kullanıcının, enformasyon kanalları ve
sunulan enformasyona katkısı ve bunlar arasında seçim yapma şansı artmış, sahip olduğu
özellikler ve kullanıcıya tanıdığı imkânlar sayesinde kitlesellikten bireyselliğe geçişe olanak
sağlamıştır. Bu bağlamda Rogers (aktaran Geray, 1994: 7), yapısal bir sınıflandırma içinden
giderek yeni iletişim teknolojilerinin üç özelliğini tanımlamıştır:
Etkileşim: Sayısal teknolojinin kullanılmaya başlanmasından önce de dinleyici ya da
izleyiciden mesajın kaynağına doğru bir geri bildirim söz konusudur. Ancak, internet kullanımı
ile birlikte bilgi alışverişi hız kazanmış ve bu da karşılıklı etkileşime olanak sağlamıştır. Bu
bağlamda etkileşim, karşılıklı hareket etme ve birbirini etkileme anlamında kullanılmaktadır.
Yeni iletişim teknolojilerinin sağlamış olduğu olanaklar sayesinde internet forumları,
okuyucu yorumları ve e-posta karşılıklı etkileşim ile yürütülmektedir. Okuyucu, dinleyici ya da
izleyici, yeni iletişim teknolojilerini kullanarak karşılıklı etkileşim içine girmektedir. Buna göre
alıcının, teknik düzenlemeler yardımıyla aynı zamanda verici olabilmesi ve/veya kaynağın
mesaj üzerindeki kontrolünü arttırabilmesi etkileşimdir (Geray, 2002: 18).
Eş Zamansızlık: Yeni iletişim teknolojileri ile mesaj almak ve göndermek için uygun
zamanı kullanıcının kendisi belirleyebilmektedir. Yeni iletişim teknolojileri, aynı zamandalık
gerekliliğini ortadan kaldırarak (Geray, 1994:8) kullanıcıyı bağımlılıktan kurtarmış ve daha
özgür olmasını sağlamıştır.
Kitlesizleştirme: Kitlesizleştirme genel olarak, kitle iletişim sisteminin kontrolünün
mesajın kaynağından iletişim aracı tüketicisine doğru kayması demektir (Geray, 1994: 8,
Timisi, 2003: 82). Yeni iletişim teknolojileri, büyük bir kullanıcı grubu içinde, her biriyle özel
mesaj değişimi yapılabilmesini sağlayacak kadar kitlesizleştirici olabilmektedir. Bu özellik
sayesinde her bireye e-posta, forum vb. yollarla ulaşmak mümkün hale gelmiştir.
Bu üç özelliği de taşıyor olmak, yeni teknolojileri diğer geleneksel iletişim biçimlerinin
birbirine dönüştüğü ve aralarındaki farkların ortadan kalktığı ortamlar haline getirmiştir.

6.2. Yeni İletişim Ortamı Kavramı
Yeni iletişim teknolojileri ile birlikte bilgi akışının gerçekleştirilebileceği yeni ortamlar
ortaya çıkmıştır. Bu yeni iletişim ortamları, bilinen kişisel ve kitlesel iletişim ortamlarının ve
araçlarının günümüz toplumunun ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap verecek şekilde geliştirilmiş
ve dönüşüme uğramış halidir (Lister vd., 2003). Yeni iletişim ortamlarına genel olarak Yeni
Medya denmektedir.
Medya kelimesi İngilizce’de ‘‘araç, orta, ortam aracı’’ anlamlarına gelen medium
(Latince medius) sözcüğünün çoğulu olan media’dır. Diğer yandan, Türkçede media sözcüğünü
karşılamak üzere, kitle iletişim araçları kavramı da kullanılmaktadır. Medya kavramı en geniş
anlamı ile çok kişiye ulaşabilen her türden sözlü, yazılı, basılı, görsel metin ve imgeleri
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(kitaplar, gazeteler, dergiler, broşürler, billboard’lar, radyo, film, televizyon, internet gibi)
içeren iletişim araçlarını kapsamaktadır (Nalçaoğlu, 2003: 1).
Medya kelimesinin tanımı yukarıdaki gibi yapılırken, Thompson 1970’lerde ortaya
çıkan yeni medya kavramının bilgi ve iletişim tabanlı araştırmalarda; sosyal, psikolojik,
ekonomik, politik ve kültürel çalışmalar yapan araştırmacılar tarafından ortaya atıldığını
belirtmektedir. Ancak bu anlam, 1990’larda hızla ilerleyen bilgisayar ve internet teknolojisi ile
birlikte genişlemiş, farklı boyutlara ulaşmıştır (1995: 23).
Neuman; medyadaki bu yenilikleri, coğrafi uzaklıkları bir engel olmaktan çıkaracak,
iletişimi daha da güçlendirecek, iletişim hızının artması için olanaklar yaratacak, etkileşimli
iletişim için çeşitli imkânlar sağlayacak, bağımsız iletişim yöntemlerinin birbirleriyle
ilintilendirilmesinin önünü açacak gelişmeler olarak tanımlamıştır (aktaran Croteau ve Hoynes,
2003:322). Van Dijk ise yeni medyanın, “iletim linkleri ile metin, veri, görüntü ve/veya ses gibi
içeriklerin yüklenmiş olduğu farklı aygıtlara monte edilebilen yapay belleklerin bir birleşimi”
olduğunu belirtmektedir (aktaran Aktaş, 2007: 108). Yeni medya kavramı bu çok geniş
anlamlarının yanı sıra çoklu ortam (multimedia), bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin
etkileşimli ve yaratıcı ifade şekillerini tanımlamak için de kullanılmaktadır
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Yeni_medya 18.10.09). Törenli de, geleneksel iletişim
araçlarından ayrı duran sayısal televizyon, İnternet, GSM, WAP, GPRS, CD, VCD, DVD,
etkileşimli CD, çift taraflı CD vb. sayısal teknolojilerin yeni medya olduğunu ifade etmektedir
(Törenli, 2005: 88).
Manovich, yukarıda sayılanlara ek olarak yeni medyaya sayısal video ile üretilen
televizyon programları, 3-D animasyon ve sayısal kurgu içeren filmler, sayısal olarak üretilen
fotoğraf görüntülerini de eklemektedir. Bu bağlamda Manovich’e göre yeni iletişim
ortamlarının beş temel niteliği vardır (2001: 27-48):
a. Sayısal Temsil: Ortamın kodlardan, yani matematiksel simge ve algoritmalardan
oluşmasıdır. Böylece yeni ortamdaki bütün veriler sayılabilir ve programlanabilir bir hale
gelerek daha tutarlı davranmaktadır.
b. Modülerlik: Yeni medyanın ortaya konuluş şekilleriyle doğrudan ilintilidir. Bir
web sayfası örnek alınırsa, görüntü, ses, yazı gibi elemanlar ayrı ayrı özelliklere sahiptir.
Bunların bir araya gelip oluşturduğu web sayfasında bir değişiklik yapılmak istendiğinde her
eleman üzerinde bu değişiklik ayrı ayrı yapılmaktadır. Bu da modülerliği getirmektedir.
c. Otomasyon: Yeni medyanın, kullanıcı olmadan ürettiği etkinlikleri ifade
etmektedir.
d. Değişkenlik: Sayısal temsil ve modülerliğin bir uzantısıdır. Yeni medya,
birbirinden oldukça katı bir biçimde ayrılan nesnelerin dahi, aynı nesnenin uzantısı olarak farklı
şekillerde sunulmasını olası kılmaktadır.
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e. Kod Çevrimi: Yeni medyanın iki temel katmanını temsil etmektedir: Sosyal
katman ve bilgisayar katmanı. Bunun yanı sıra sayısallaştırılmış verinin bir formattan diğerine
çevrilmesini de ifade etmektedir.
Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere yeni ortam, mevcut nesnenin birden çok şekil ile
yeniden ortaya çıkmasını mümkün kılmaktadır. Yani, yeni medya bilinen ortamları birbiriyle
bir araya getirmektedir (Lister vd., 2003:9). Yeni medya kelimesi de (yeni ortamlar, yeni
araçlar, yeni mecralar) bilgisayarların işlem gücü olmadan oluşturulamayacak veya
kullanılamayacak olan, kullanıcısına ve hedef kitlesine etkileşim olanağı sağlayan ortamlar için
kullanılmaktadır.
Kitleler üzerinde sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel etkileri olan yeni medya, siber
ortam (cyberspace) ya da popüler adıyla internet olarak da bilinmektedir. Küreselleşme boyutu
göz önüne alındığında kültürel anlamda yeni medya, siber kültür kavramını doğurmuştur. Siber
kültürü de insanların birbiriyle karşılaştığı ve kendini yeniden keşfettiği evrensel bir format
olarak betimlemek mümkündür (Polat, 2009, Dilmen, 2007: 20).

Siber Alan




Sabit telefon

İNTERNET



Bilgisayar

Sayısal TV


Mobil Telefon

Şekil 1: Siber Ortam’ın Genel Yapısı (Polat, 2009)
Yeni medyanın nesneleri, bilgisayarda sayısal olarak üretilmektedir. Buna ek olarak eski
medya nesneleri de bilgisayara koyulabilmekte/sayısallaştırılabilmektedir. Böylelikle eski
medya da yeni medyaya dönüştürülmektedir.
Yeni medya ile artık fiziksel uzam, sanal uzamla eş zamanlı olarak yer almaya
başlamıştır. Her ne kadar kitlesel gibi görünse de bireysel iletişimde önemli bir yere gelen
internetin gelişimi ve etkin kullanımı ile bilgiye erişim ve iletim hızında da önemli bir artış
görülmektedir.
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Bilgi-İletişim-Medya:2000+
İletişim

Bilgi

İŞLEM
(COMPUTING)

Erişim
(Access)

AĞLAŞMA
(NETWORKING)

Siber
Ortam

Üretim
(Production)

Yayıncılık
(Broadcast)

İÇERİK
(CONTENT)

Medya
Trevor Barr, 2000

Şekil 2: Yeni Ortamlar (aktaran Polat, 2009)
Yeni medyanın bileşenlerini Törenli’den (2005) üç başlıkla aktarmak mümkündür:
Telekomünikasyon Altyapısı: İnsanların telefon ve internet yoluyla birbirlerine
ulaşabildiği, birbirleriyle haberleşebildiği bir ağ ortamı ve bu ağı oluşturan telefon cihazları,
santraller, fiber optik kablolar, baz istasyonları, radyo linkleri, uydular v.b. cihazların tümü.
Hücresel Mobil İletişim: Cep telefonları ve GSM teknolojisiyle açıklanmaktadır. İlk
GSM ağı Ericsson tarafından, 1991’de Finlandiya’da kurulmuş ve çok hızlı bir şekilde dünyaya
yayılmıştır. Mobil telefonların hızlı gelişmesi yeni teknolojileri de beraberinde getirmiştir.
İnternet ve Sayısal Ağlar: Yeni medyanın ilk ve temel örneklerinden biri internettir.
İnternet ise sayısal ağları birbirine bağlayan ağ ifadesi ile tanımlanmaktadır. İnternetin gelişimi,
yeni medyanın diğer türlerinin doğmasına da imkân sağlamıştır. Bu tanım kapsamında; internet
erişimine olanak tanıyan tüm araçlar ve her türlü metinsel-sayısal bilgi, hareketli-hareketsiz
görüntü, müzik-ses birbirine bağlanmıştır (Geray, 2003: 19).
Bu bağlamda interneti bir kitle iletişim aracı olmaktan çok, bir kitle etkileşim aracı
olarak değerlendirmek de mümkündür (Çakır, 2007: 138). Teknolojideki bu değişim ve gelişim
sürecinde; sayısallaşma, yakınsama (yöndeşme) ve bireyselleşme gibi bazı kavramlar ortaya
çıkarak yeni medya teriminin ve yeni medya türlerinin oluşmasını sağlamıştır:

6.2.1. Sayısallaşma
Daha önce de belirtildiği gibi yeni iletişim ortamlarının önemli bir karakteristik özelliği
sayısallaşmadır. Manovich (2001), devamlı verinin numerik (sayısal) sunuma
dönüştürülmesine sayısallaştırma (dijitalleştirme) demektedir. Başka bir deyişle, yeni
medyanın nesneleri bilgisayarda yaratıldığından sayısal olarak üretilmişlerdir. Buna ek olarak


Bu bileşenler aşağıda daha detaylı ele alınacaktır.
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eski medya nesneleri de bilgisayara koyulabilmekte yani sayısal formata
dönüştürülebilmektedir. Böylelikle eski medyanın ürünleri yeni medyada da kendine yer
bulabilmektedir (Manovich, 2001: 28). Bu bağlamda; sesin, verinin, metnin ve görüntünün tek
bir altyapı üzerinden aktarılabilmesine, saklanabilmesine, toplanabilmesine ve işleme tabi
tutulabilmesine olanak tanıyan işlem sayısallaşmadır. Bu sayede enformasyon analog halinden
bilgisayarlar tarafından okunabilir bir formata dönüştürülmüştür. Sayısallaşmış enformasyonun
elektriksel değerler şeklinde ifade edilmesi ile elektronik cihazlar tarafından kullanılabilmesi,
birbirine dönüştürülebilmesi ve kolayca bir ortamdan diğer bir ortama aktarılabilir olması yeni
medyanın en büyük avantajıdır (Atabek, 2001: 37, Aktaş, 2007: 108).
Sayısallaşma süreci ile her türlü verinin, daha kaliteli ve daha düşük maliyetle elektronik
ortamda saklanması, işlenmesi ve yüksek hızla iletilmesi mümkün hale gelmiştir. Ayrıca
sayısallaşma sayesinde alıcı iletişime müdahale edebilmektedir. Sonuçta, sayısallaşma ile
medya içerikleri internet üzerinden yayılmaya uygun hale gelmiştir.

6.2.2. Yöndeşme/Yakınsama
Sayısal teknolojiler bağlamında karşılaşılan kavramlardan biri de yöndeşmedir.
Yöndeşme ses, video ve veri iletişiminin tek bir kaynakta birleşmesi olarak tanımlanmaktadır.
Geray; bu kavramı iki nokta arasındaki iletişim, veri iletişimi gibi çeşitli iletişim
biçimlerinin, giderek birbirine dönüşmesi ve aralarındaki farklılığın yok olması şeklinde
tanımlamaktadır (2003). Yöndeşme ayrıca, birbirinden farklı olan altyapıların, hizmetlerin ve
endüstrilerin aralarındaki ayrımların teknolojik, sektörel ve düzenleme politikaları bağlamında
giderek aşınması ve iletişim biçimlerinin ortak platformları kullanmaya başlamaları olarak da
tanımlamaktadır (Aydoğan 2005: 259). Bununla birlikte yöndeşme; medya kültürünü etkileyen
teknolojik, endüstriyel ve kültürel değişiklikleri de ifade eden bir kelimedir. Jenkins ise en genel
anlamda yöndeşmenin, farklı şebeke platformları aracılığıyla benzer hizmet çeşitlerinin
taşınması ya da telefon, televizyon ve kişisel bilgisayar gibi tüketici aygıtlarının bir araya
getirilmesi olduğunu ifade etmektedir (2006: 282).
Yeni iletişim teknolojilerinin kullanıma girmesiyle telefon ya da televizyon ile metin
içeren elektronik postalar gönderilmesi, radyo kanalları ile video aktarımı yapılabilmesi ve
kişisel bilgisayarlardan televizyon izlenip, radyo dinlenmesi mümkün olmuştur (Hepdinçler,
2007). Bu bağlamda yöndeşme; bilgisayar, görsel-işitsel medya, telekomünikasyon gibi
sektörlerin teknolojik ve ekonomik olarak birleşmesi, yeni ürünler ve hizmetler meydana
getirmesini ifade etmektedir (Geray, 2003: 19).
Sayısallaşan medyanın yöndeşmesi sonucunda; metin, ses, video, grafik, fotoğraf,
müzik gibi her türlü iletişim öğesi, yeni ortamlarda dünya çapında yayılmaya başlamıştır.

6.2.3. Bireyselleşme
Yeni iletişim teknolojileri, kitle izleyicisini bireysel kullanıcı olarak da kapsayabilen,
kullanıcıların içeriğe veya uygulamalara farklı zaman dilimlerinde ve etkileşim içinde
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erişebildikleri sistemler olarak tanımlanmaktadır. Bilişim toplumu; gelişen teknoloji, mal ve
hizmetlerin kitlesel olarak kişiselleştirilmesine (mass customization) olanak sağlamıştır.
Etkileşim özelliğinin de yardımıyla kişilerdeki bireysellik duygusu ön plana çıkmaktadır.
Yeni iletişim ortamlarının sunduğu olanaklar çerçevesinde bireylerin fikir ve
beğenilerinde de farklılaşmalar oluşmaya başlamıştır. Sonuç olarak yeni iletişim
ortamlarının/medyanın temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:
a.

Sayısallaşma ve farklı medyaların yöndeşmesi

b. Etkileşim ve internetin kitle iletişiminden ayrılması
c.

Kullanıcının içeriği etkilemedeki rolü ve toplumsal kontrolün azalması

d. Asenkron iletişim (Aktaş, 2007:115-117)

6.3. Yeni İletişim Ortamları
Bilgi akışının gerçekleştirilebileceği yeni ortamları şu şekilde sıralayabiliriz:
Sanal Topluluk ve Forumlar: Sanal topluluklar ve forumlar, internet ortamında
kişilerin önceden oluşturulan gruplara (çoğunlukla) üyelikler oluşturarak çevrim içinde bir
araya gelmesiyle oluşan kişisel ilişki ağlarıdır.
Rheingold, sanal toplulukları “yeterli sayıda kişinin internet aracılığıyla, sanal ortamda
insani duygulara dayalı kişisel ilişki ağları oluşturmak üzere, yeterli sürelerde devam ettirdikleri
halka açık tartışmalar” şeklinde tanımlamıştır (aktaran Özmen ve Uzkurt, 2006:25). Sanal
topluluklar içinde oluşturulan bağlar; ortak ilgi alanları, bilginin dağılımı ve ortak öğrenme
üzerine kurulmuştur.
Forum siteleri ise içeriğine göre sınıflandırılmış ilgi alanları hakkında ortak bilgi
paylaşımlarının yapıldığı ortamlardır. Bir konu ve/veya alan üzerinde yoğunlaşan forumlar,
hızlı ve güncel bilgi akışı sağlamakta ya da geçmiş konuşmaların ışığında süreçle ilgili fikir
vermektedir (Hüseyinoğlu, 2009:142). Sanal topluluklar ve forumlar sayesinde dünyanın dört
bir tarafından insanlar; yer, zaman ve mekân ayrımı olmaksızın her türlü bilgiyi
paylaşabilmektedir (Ersöz, 2005:1).
E-Gruplar: Basit bir ifade ile e-grup, kişiler arasındaki mesajlaşma (mailleşme)
işlemidir. İnternetin ilk döneminde kişilere tek tek gönderilen mesajlar, e-grup sayesinde işlemi
kolaylaştırarak toplu mesajlaşmaya olanak sağlamıştır. E-gruplar kişiler arasında bir e-mail
zinciri kurarak mail atmak isteyenlere depolama imkânı da sağlayan bir ortam vermektedir. Bu
gruplardaki temel amaç, bir problemi çözme ve aynı sorunlarla boğuşan ya da aynı ilgi
alanlarını paylaşan insanlar arası iletişimi sağlamaktır.
Anlık Mesajlaşma Ortamları: Sosyalleşmeyi en pratik hale getiren uygulamalar anlık
mesajlaşma ortamları ile oluşturulmuştur. Teknik imkânlar dahilinde, mekân ve zaman fark
etmeksizin internet üzerinden önce yazılı sonra da sesli ve görüntülü olarak sohbet ortamları
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yaratılmıştır. 1997 yılında ortaya çıkan bu ortamlar; IRC, ICQ, MSN, Skype, Whatsapp, Viber,
Tango, GoogleTalk vb. ile gelişimini sürekli devam ettirmektedir.
Sosyal Medya: Yeni iletişim ortamlarının gelişmesi ve bilgi iletişim teknolojilerine
olan ilginin artması sosyalleşme kavramına da yeni bir boyut kazandırmıştır. Yeni medyanın
en çok ilgi gören alanı olan sosyal medya, sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık
olması, paylaşıma olanak tanıması açısından kullanıcılar için ideal bir ortam sunmaktadır.
İnsanlar sosyal medya sayesinde anlık olarak duygu ve düşüncelerini paylaşabilmekte, bunlar
üzerine tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya koyabilmektedir. Ayrıca sosyal medya sayesinde
fotoğraflar, videolar paylaşılmakta, hatta kimi kullanıcılar gerçek dünyayı sanal ortamda
yaşamaktadır. Her geçen gün yenilenen sanal dünyaya yeni bir kavramsal çerçeve çizilmektedir
(Vural ve Bat, 2010:349). Sosyal medyaya ilişkin net bir tanım olmamakla beraber internet
erişimi sağlayabilen araçlar sayesinde, zaman ve mekân sınırlaması olmadan paylaşıma ve
etkileşime dayalı bir iletişim ortam olduğu bilinmektedir. Sosyal medya da aşağıda yer alan
iletişim ortamlarını doğurmuştur:
Kişisel Site/Bloglar: Bloglar, web sitelerinin farklı bir formu olan web tabanlı
uygulamalardır. İnternet günlükleri de denilen bloglar teknik bilgi gerektirmeyen ve
kullanıcıların istedikleri konuda yazabildikleri alanlardır. Blogların içeriği, geleneksel internet
içeriğinden farklılık gösterdiği için, sadece bloglar için kurulmuş özel indeksleme
mekanizmaları ve arama motorları bulunmaktadır. Blogların anahtar fonksiyonları kısaca
aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Cook, 2006: 7):


Profil oluşturma



Uzman Açıklamaları



Ağ Oluşturma



İş Üretme

Video/Fotoğraf Paylaşım Ortamları: Sosyal medyanın en önemli özelliklerinden biri
de fotoğraf veya video gibi dosyaların paylaşılmasına olanak sağlayan, paylaşıldığı andan
itibaren, içeriğin önemine göre, çok sayıda kişiye ulaşabilen video ve fotoğraf paylaşım
siteleridir. Bu siteler günlük hayatla ilgili yaşantıların yanında çeşitli müzik, klip veya
görüntülerin paylaşıldığı ve özellikle son zamanlarda modern habercilik denilen yerel
habercilik adına kullanılmaya uygun bir yapıdadır. Hatta sıradan insanların çektiği fotoğraf ve
videolar, sosyal medyayla birlikte haber kuruluşları tarafından da paylaşılmıştır (Özçağlayan
ve Uyanık, 2010: 60).
Sosyal Paylaşım Ağları: Sosyal Paylaşım Ağları, üyelerin oluşturdukları profillerle
diğer üyelerle bağlantı kurmak için birbirlerini eklemesi ve birbirlerini görmesini sağlayan web
tabanlı servisler olarak tanımlanmaktadır (Vural ve Bat, 2010: 3352). Sosyal ağ sitelerini özgün
yapan ise bireylere buluşma olanağı sunması değil, kullanıcıların kendi sosyal ağlarını
göstermeleridir. Sosyal ağ sitelerinde kullanıcıların amacı, yüz yüze olarak, seyrek görüştükleri
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ya da uzun zamandır görüşmedikleri kişileri de sosyal ağlarına katmaktır (Boyd, Ellison, 2007).
En büyük sosyal ağ olan Facebook haricinde Myspace, Habbo, Friendster, Windoes Live
Spaces gibi ağlar da bulunmaktadır.
Ayrıca, yukarıda belirtilenlerin dışında tartışmalı da olsa yeni medya olarak
sayılabilecek diğer ortamlar aşağıdaki gibi listelenebilmektedir:


Bilgisayar oyunları



Sanal gerçeklik ortamları

 Multimedya (Çok ortamlı; Ses, Video, İnteraktif platformlar, Animasyon, Metin
v.b) CD-ROM'lar gibi...


Yazılım



Elektronik kiosklar



İnteraktif televizyon



Mobil medya



Podcast



Hypertext edebiyatı



Televizyon yayınları (IP TV ve Sayısal TV üzerinden)



Radyo yayınları (Internet Radyoları, Offline radyo)



Gazeteler ve dergiler (e-gazete, e-dergi)



Filmler (sayısal prodüksiyon ürünleri olarak)

6.3.1. İnternet
Yeni medya, kullanıcılara içinde bulundukları zaman-mekândan bağımsız, etkileşim
olanağı sağlayan sanal bir ortam sunmaktadır. Fiziksel ortamda mümkün olmayan iletişim
biçimleri de bu sanallık sayesinde gerçekleşebilmektedir (Flew, 2008). Sayısallığın bir uzantısı
olarak yeni medya, veri kaybının da önlendiği ortamlardır. Bir veri kümesinin bire bir kopyası
kayıpsız olarak çıkartılabilir. Çünkü her yeni ortam biriminin içerdiği veri sayısı belirli ve
kesindir.
Yeni iletişim teknolojilerinin en iyi örneği internettir. İnterneti, Healy, uygarlığın demir
yollarıyla başlayan ilişki kurma ve yayılma anlayışının son halkası olarak, Poster ise toplumsal
bir mekân olarak tanımlamaktadır (aktaran Güzel, 2006). Thompson’a (1995) göre internet
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kullanıcıları günümüzde interneti sadece bilgi elde etmek amacıyla kullanmamakta, bunun yanı
sıra internete içerik yükleyebilmekte ve var olan içeriğe müdahalede bulunabilmektedir.
İnternetin ilk sürümü olan Web 1.0, kullanıcısına sadece okunabilen bir ortam sunarken
Web 2.0, okuma ve yazmayı aynı anda sunmaktadır (http://innovateonline.info/pdf,
15.12.2013). Web bilgelik, insan merkezli Web, katılımcı Web ve Web okuma/yazma diye
adlandırılan Web 2.0 interaktif ve işbirlikçi yöntemlerle kullanıcılarına sosyal etkileşim
fırsatları sunmaktadır. Son yıllar içersinde MySpace, Flicker ve YouTube gibi başarılı Web 2.0
tabanlı sosyal uygulamalar tarafından desteklenen Web 2.0, daha önce hayal dahi edilemeyecek
aşamalar kaydetmiştir (Murugesan, 2007:34). İnternet tabanlı etkileşimin bir sonucu olan
sosyal ağlar böylelikle bireylere özgürlük, özerklik, içeriğini kendisini yaratabilme serbestisi
sağlamıştır (Onat ve Alikılıç, 2008:1118).

6.3.2. Radyo ve Televizyon Alanındaki Gelişmeler
20. yüzyılın ilk yarısı iletişim ve medya arasında başlayan yakınlaşma, yayım
(broadcasting) olgusunu ortaya çıkarmış ve bunun sonucu medya, basılı ortamın ötesine
geçerek radyo ve televizyon cihazlarında somutlaşan görsel-işitsel bir biçim kazanmış ve
bununla da kalmayarak iletişim şebekeleri sayesinde yerel niteliğinden sıyrılarak ulusal ve
giderek küresel bir konum almıştır. Bu gelişmeleri takip eden dönemde, medya sektörünün
basılı ve görsel-işitsel içeriğinin üretimi, bilgi teknolojilerinden yararlanmak yoluyla, fiziksel
ortamlardan alınıp elektronik ortamlarda yapılmaya başlanmıştır (Polat, 2009).
Radyo alanındaki en önemli gelişme dijital radyoculuğun başlamış olmasıdır.
Günümüzde radyo yayıncılığı, artık podcastlar ve forum sitelerindeki kişisel radyo yayınları
göz önüne alındığında oldukça gelişmiş durumdadır. Televizyon alanında yaşanan gelişmeleri
de 5 temel başlıkta ele almak mümkündür:


Teleteks



Fiber Optik Kablo Teknolojisi ve Kablolu Televizyon



Uydu Yayıncılığı ve Dijital / Etkileşimli Televizyon



Yüksek Çözünürlükte Televizyon Yayını



İnternette Televizyon Yayıncılığı

Yayıncılığın telekomünikasyon ve internetle yöndeşmesi sonucunda pek çok farklı
yayıncılık seçeneğini, sayısal televizyon temelinde sunulabilmektedir. Televizyon, giderek
geleneksel bir cihaz olmaktan çıkmıştır.
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6.3.3. Mobil Haberleşme Sistemleri
Teknolojinin gelişimiyle hücresel sistemlerde kullanıcı ihtiyaçları ve buna bağlı olarak
gerekli bant genişliği ile sunulan servisler artmaya başlamıştır. Ticari amaçlı ilk hücresel telefon
sistemi 1978’de Bahreyn’de kurulmuştur. 1990’lı yılların başından itibaren de sayısal hücresel
telefon sistemleri geliştirilmiş ve ses, sayısal veri haline getirilerek iletilmiştir.
Kolayca taşınabilen, geniş kapsama alanlı, kablosuz telefon sistemini kullanan bir
iletişim ve multimedya aygıtı olan mobil telefonlar, GSM (Mobil İletişim İçin Küresel Sistem,
cep telefonu için iletişim protokolü) sayesinde küresel bir çapa ulaşmıştır
(http://www.tdk.gov.tr, http://tr.wikipedia.org/wiki/GSM, 11.02.2014). Mobil alanda, özellikle
cep telefonunda görülen teknolojik gelişmeler oldukça ileri boyutlara ulaşmış (0G, 1G, 2G,
2.5G, 3G ve şimdilik 4G olarak adlandırılan dördüncü nesil sistem) ve cep telefonları; mobil
şebeke, Wi-Fi veya kablolu bağlantı üzerinden internete erişerek bilgisayarların niteliklerine
sahip olmuştur.
Her kullanıcıya bağlantı süresince iki yönlü görüşme yapabilmesi için iki kanal ayıran
1G sistemler, oldukça sınırlı sistem kapasitesine sahiptir. 1G sistemlerin tümü ses iletimi için
FM kanal kullanmaktadır. 1990’lı yılların sonundan itibaren kullanılmaya başlanan 2G
sistemler ise önceleri sadece ses iletimi için kullanılırken daha sonra kısa mesaj servisi (SMS)
ve internet erişimi için veri haberleşmesi amacıyla da kullanılmıştır. 3G sayesinde geniş-alanda
kablosuz
telefon
görüşmeleri,
görüntülü
aramalar
ve
kablosuz
veri
aktarımı gerçekleştirilmiştir. Dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisi olan 4G ise 3G
standartlarının genişletilmesiyle elde edilen IP (Internet Protocol) tabanlı ağ altyapısına sahip
teknolojiler için geliştirilmiştir. 4G sistemler daha yüksek veri hızı ve haberleşme kapasitesi
yanında aynı zamanda daha fazla hareketlilik (mobility), servis kalitesi (QoS), güvenlik
(security) imkânı ile düşük gecikme süresi (latency) sunmaktadır.
Bir diğer yenilik olan RFID (Radio Frequency Identification - Radyo Frekanslı Tanıma
Sistemi) ise nesnelerin radyo dalgalarıyla tanımlanmasına ve hareketin izlenmesine olanak
sağlayan bir tanımlama yöntemidir. Mikro işlemci ile donatılmış ve RFID etiketi denilen
yaklaşık bir pul büyüklüğünde ve kalınlığında olan cihazlara verinin depolanıp maksimum 1
metre mesafeden erişilmesine olanak sağlamaktadır. Doğrudan görüş mesafesi zorunluluğu
yoktur ve etiket, yazıcı, okuyucu ve uygulama olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.
NFC (Near Field Communication-Yakın Alan İletişimi) cihazların birbirlerine
değdirilmesi veya yakınlaştırılmasıyla iletişim kurmalarını sağlayan yeni bir teknolojidir. NFC
teknolojisi; kredi kart ödemeleri, bilet alma, hızlı dosya paylaşımı veya belli noktalardan güncel
bilgilere ulaşma gibi farklı amaçlarla kullanılabilir. Tüm bu özel ve gizli bilgilerin saklanacağı
yer ise gerekli tüm güvenlik özelliklerini taşıyan bir SIM karttır.



Buradaki bilgilere: http://www.tdk.gov.tr, http://www.turkcell.com.tr/yeni_teknolojiler, http://en.wikipedia.org,
http://ab.org.tr/ab12/bildiri/128-kisa sayfalarından 12.02.2014 tarihinde erişilmiştir.
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4G terimi sadece hücresel sistemleri değil aynı zamanda geniş bant kablosuz erişim
sistemlerini de içine almaktadır. Bu bağlamda 4G’nin alt yapısında iki potansiyel teknoloji
bulunmaktadır. Bunlardan biri LTE diğeri ise WiMax’dir. LTE (Long Term Evolution –
Gelecek Nesil Mobil Erişim Teknolojisi), teknolojisi GSM, UMTS ve HSPA’dan tamamen
farklı bir radyo arabirimine sahiptir ve geniş bant erişimi ile yüksek veri hızları sunabilmektedir.
LTE’nin kullanım amacı; şebeke verimliliğini arttırmak, maliyetleri düşürmek, geniş bant
yüksek veri hızıyla servis çeşitliliğini arttırmak ve yeni servis fırsatlarını ortaya çıkarmaktır.
WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access – Mikrodalga Erişim) ise
modülasyon tekniğine sahip bir erişim teknolojisidir. Yeraltından kablo döşenmesi mümkün
olmayan zorlu yerleşim yerlerinde büyük avantajlar sağlaması beklenmektedir. (LTE ve
WiMax teknolojileri henüz yaygınlaşmamıştır.)

Şekil 3: Mobil Teknolojilerin Gelişim Eğrisi (http://turkcell.com.tr/yeni_teknolojiler)

6.3.4. Yeni İletişim Ortam ve Teknolojilerinin Etkileri
Yeni iletişim ortam ve teknolojilerinin gelişmesiyle, birçok farklı alanda sosyal ve
ekonomik köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Buluş ve keşifler; ekonomik, siyasi, sosyal
ve kültürel bakımdan tüm toplumları farklı zaman ve derecelerde etkilemiştir. Günümüzde
ekonomik faaliyetlerin merkezinde inovasyon (yenilik, buluş) ve yeni ürünler üretme
çabalarının bulunduğu bir dönem yaşanmaktadır. Telekomünikasyon alanındaki gelişmeler,
kişisel bilgisayarların yaygınlaşması, internet ile bütünleşen bilgi iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler, bu teknolojilerin sayısallaşması ve sonuçta ortaya çıkan yöndeşme; Bilgi Çağı,
Sayısal Çağ, Bilişim Toplumu veya Yeni Ekonomi olarak adlandırılan sürecin temelini
oluşturmuştur (Vural, 2006). Bilişim toplumundaki gelişmeler de üretimin ve verimliliğin
artırmasına yol açmakta; yeni teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri de teşvik
etmektedir (Karaduman ve Karaduman, 2004: 244).
Masuda, bilişim toplumunun yapısını şöyle özetlemektedir:
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a.
altyapısı,

Enformasyon ağlarından ve veri bankalarından oluşan enformasyon hizmetleri

b.

Enformasyon endüstrisi,

c.

Katılımcı demokrasi,

d.

Çok merkezli ve birbirini tamamlayan gönüllü topluluklar,

e.

Materyal tüketiminden, hedeflerin başarılmasıyla tatmin olunan değerler,

f.

Global enformasyon toplumunun kurulması (aktaran Geray, 2003: 121–122).

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, zaman ve mekân farklarını ortadan kaldırarak
ülkeleri hızlı bir şekilde birbirine yaklaştırmıştır. Firmalar; yönetim yapılarını, organizasyon
şemalarını yeniden oluşturarak küresel bir perspektif kazanmışlardır ve toplumların maddi
temelini yeniden şekillendirmeye başlamışlardır (Vural, 2006). Eğitim de zamana bağımlı
olmaksızın farklı ortamlarda, farklı etkenler ve kişilerin yardımıyla hatta bireyin kendi kendine
gerçekleştirdiği bir süreç olmaya başlamıştır (Erdoğan, 2002: 53). Fiziksel ortamda mümkün
olmayan neredeyse her şey sanallık sayesinde siber alanda gerçekleşmiştir (Flew, 2008).

Fiziksel Alan-Siber Alan
Fiziksel Alan



Aynı mekan
Senkronize









Siber Alan



Kanal iletişimi

Duyuların tamamının
kullanımı
Doğallık










Doğa

Özgürlüğün gücü
Hiyerarşik



Ayrı mekan
Asenkronize
Duyuların sınırlı
kullanımı
Yapaylık





Platform iletişimi

Teknoloji

Bilginin gücü
Demokratik





Şekil 4: Fiziksel ve Siber Ortam Karşılaştırılması (Polat, 2009)
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Sonuç olarak, kitle iletişim araçları analog yayın modellerine ve baskı teknolojilerine
bağlı olarak varlığını sürdürmekteyken yukarıda değinilen teknolojik ilerlemeler sayesinde
(bilgisayarların, mobil cihazların ve internetin günlük yaşamın birer parçası olmalarıyla) hızla
sayısal teknolojinin içine girmiştir. Özellikle internet kullanımı ile geleneksel medya araçları
yeni bir boyuta taşınmış ve yeni bir iletişim çağı başlamıştır. Bu teknolojiler sayesinde,
dünyanın diğer ucundaki bilgiye anında ulaşabilmenin yanı sıra etkileşimli katılım da olanaklı
hale gelmiştir. Tek yönlü iletişim ortadan kalkmış; ses, hareketli görüntü, metin ve resim gibi
içerikler taşınabilir ve müdahaleye uygun hale gelmiştir. Bu araçlar sayesinde büyüme hız
kazanmış ve iletişim her zamankinden daha güçlü hale gelmiştir.
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Uygulamalar
Kullandığınız yeni iletişim ortamlarını yeniden gözlemleyerek geleneksel kitle
iletişim araçları ile karşılaştırınız.
-

Yeni iletişim ortalarının hangi amaçlarla kullanıldığını yazınız.

-

Yeni medya kullanmayan insanlar ile görüşülebilir.
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Uygulama Soruları
1) Yeni medyayı hayatınızdan çıkarsanız ne olur?
2) Yeni iletişim ortamlara insanlara hangi alanlarda kolaylık sağlıyor.
3) Yeni iletişim ortamlarının geleneksel kitle iletişim araçları ile ilişkisi nasıldır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeni iletişim teknolojilerinin insanoğlunun hayatında ne gibi değişikliklere yol açtığı
öğrenildi. Yeni iletişim ortamlarının ne olduğu, türleri, özellikleri ve topluma olan etkisi
hakkında ayrıntılı bilgi edinildi. Yeni iletişim ortamlarının kullanım alanları hakkında bilgi
verildi.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi klasik medyanın özelliklerinden biri değildir?
A) Fizikseldir.
B) Birebir ve kitleseldir.
C) Eş zamanlıdır.
D) Zamanlı etkileşimdir.
E) Yapaydır.
2) Kitle iletişim sisteminin kontrolünün mesajın kaynağından iletişim aracı
tüketicisine doğru kaymasına ne ad verilir?
A) Yeni Medya
B) Etkileşim
C) Eş
D) Zamansızlık
E) Kitlesizleştirme
3) Aşağıda İngilizce karşılığı verilen kavramlardan hangisi yanlıştır?
A) İletim (transmission)
B) Telekomünikasyon (telecommunication)
C) İletişim (communication)
D) Yayın (definition)
F) Basım (printing)
4) Yeni medya kavramı hangi yıllarda ortaya çıkmıştır?
A) 1980’ler
B) 1960’lar
C) 1970’ler
D) 2000’ler
E) 1990’lar
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5) IRC, ICQ, MSN, Skype, Whatsapp, Viber, Tango, GoogleTalk gibi sosyal
medya araçlarını nasıl tanımlayabiliriz?
A) Fotoğraf paylaşım uygulamalarıdır.
B) Anlık mesajlaşma ortamlarıdır.
C) Video paylaşım uygulamalarıdır.
D) Önemli bloglardır.
E) Forumlardan önce kullanılan ağlardır.
6) Yeni iletişim Aşağıdakilerden hangisi yeni medya ortamlarından biri değildir?
A) Sanal gerçeklik ortamları
B) Elektronik kiosklar
C) İnteraktif televizyon
D) Telgraf
E) Hypertext edebiyatı
7) Aşağıdakilerden hangisi
özelliklerinden biri sayılamaz.

yeni

iletişim

ortamlarının/medyanın

temel

A) Sayısallaşma ve farklı medyaların yöndeşmesi
B) Etkileşim ve internetin kitle iletişiminden ayrılması
C) Kullanıcının içeriği etkilemedeki rolü ve toplumsal kontrolün azalması
D) Asenkron iletişim
E) Bireyi teknolojinin tahakkümünden kurtarması
8) Aşağıdakilerden hangisi televizyon alanında yaşanan gelişmelerden biri
değildir?
A) Teleteks
B) Fiber Optik Kablo Teknolojisi-Kablolu Televizyon
C) Uydu Yayıncılığı ve Dijital-Etkileşimli Televizyon
D) Sosyal Medyadan Canlı Yayıncılık
E) İnternette Televizyon Yayıncılığı
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9) Aşağıdakilerden hangisi siber alanın özelliklerinden bir değildir?
A) Asenkronize
B) Yapaylık
C) Duyuların tamamının kullanımı
D) Demokratik
E) Bilginin gücü
10) Aşağıdakilerden hangisi Manovich’in yeni iletişim ortamları için belirlediği
beş temel özelliklerden biri değildir?
A) Sayısal Temsil
B) Sekronizasyon
C) Modülerlik
D) Otomasyon
E) Kod Çevrimi

Cevaplar: 1) E, 2) E, 3) D, 4) C, 5) B, 7) E, 8) D, 9) C, 10) B
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7. MEDYA ENDÜSTRİSİ VE SOSYAL MEDYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Sosyal Medya Kavramı
7.2. Sosyal Medya Araçları
7.3. Sosyal Medyanın Özellikleri
7.4. Sosyal Medyaya Yönelik Eleştiriler
7.5. Sosyal Medyanın Geleneksel Medya Üzerine Etkileri
7.6. Medyanın Medya Endüstrisindeki Yeri
7.7. Dünyada Sosyal Medya
7.8. Türkiye’de Sosyal Medya
7.9. Türkiye’de İnternet Hukuku
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal medya kavramını duyduğunuzda aklınıza ilk gelenler nelerdir? En çok
kullandığınız sosyal medya araçları nelerdir?
2) Sosyal medya günlük hayatınızda sizin için ne kadar önemlidir?
3) Sosyal medya üzerinden televizyon, rado veya gazeteleri takip ediyor musunuz?
4) Sosyal medyanın zaralı yönleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Literatürde yer alan çeşitli
tanımlar ve bilgilerden
faydalanılacaktır.

Medya ve Sosyal Medya
Kavramları

Sosyal medya ve medya
kavramlarını öğrenmek.
Medya ve sosyal medya
arasındaki ilişkiyi anlamak.

Sosyal Medya Özellikleri ve
Ona Yönelik Eleştiriler

Sosyal medyanın
özellikleini bilerek,
dezavantajlı yönlerini
kavrayıp daha etkin
kullnama bilincine
kavuşmak.

Literatürde yer alan çeşitli
tanımlar ve bilgilerden
faydalanılacaktır. Örneklerle
bilgiler pekiştirilecektir.

Sosyal Medyanın, Medya
Endüstrisindeki Yeri ve
Önemi

Medya endüstrisi için
sosyal medyanın önemini
anlayarak, sosyal medyanın
nasıl kullanıldığını
öğrenmek.

Literatürde yer alan çeşitli
tanımlar ve bilgilerden
faydalanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal Medya



Medya Endüstrisi



Geleneksel Medya



Yeni Medya



İnternet
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Giriş
Dersimizin 8. haftası kapsamında; sosyal medya kavramının medya endüstrisindeki yeri
incelenerek, geleneksel medya yapısı üzerinde yol açtığı değişimler irdelenecektir.
Günümüz iletişim araçları dünyayı giderek küçültmektedir. Hızlı enformasyon yayılımı
ile herkes her şeyden haberdar olmakta; bilinmeyen kimlikler, yaşamlar, kültürler bilinir
kılınmakta; teknolojik, bilimsel gelişmeler, veriler tüm dünyada eş zamanlı olarak hayatın içine
girmektedir. (Aytekin, 2014: 22) Bu gelişmeler beraberinde kişi, kurum ve ülkelerin kendi çıkar
ve menfaatleri doğrultusunda iletişim araçlarının isteklere göre sınırlandırılması,
yönlendirilmesi, bilgi ve haberin içeriğinin değiştirilmesi sorununu getirmiştir.
Edibe Sözen’in de (1999) ifade ettiği gibi çağımız söylem çağıdır. Bu söylem çağında
popüler söylem üreticisi olan medya bir güçtür. (Sözen, 1997) Postman da benzer düşüncededir.
Ona göre kitle iletişim araçları yani medya metaforları, “…dünyayı bizim adımıza sınıflandırır,
sıraya sokar, bir çerçeve çizer, genişletir, küçültür, daraltır, renklendirir ve dünyanın
görünümüne ilişkin savlar ortaya atarlar.” Bu süreçte kitle iletişim araçlarını yönlendirenler
de genel olarak iktidarlardır. İktidar üretir; gerçekliği üretir; nesne alanları ve hakikat ritüelleri
üretir. (Megill, 1998: 356) Dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkeler de kültürel sömürü için
gelişmiş iletişim araçlarını kullanmaktadırlar.
Sosyal medya, kullanıcılarının iktidarın değiştirdiği sürece dahil olmalarına olanak
tanır. Tek yönlü medya araçlarının aksine daha özgür ve çift yönlü yapısı ile iktidarın
enformasyon bombardımanı ile şekillendirdiği kamuoyuna gerçek ve bilinmesi gereken
enformasyonun yayılmasını sağlar. Zengin içeriksel yapısı, görsel, işitsel ve yazınsal özellikleri
bir arada vermesi, diğer kitle iletişim araçlarından ayrılan etkileşimli ve daha geniş paylaşım
olanakları sunması ile yeni medya araçları, bugün dünyanın büyük çoğunluğunu etkisi altına
alan araçlardır.
Sosyal Medya demokrasinin işlevsellik kazanmasında ve toplumun geneline
yayılmasında etkin bir rol oynayabilecek bir kitle iletişim aracıdır. Toplum ile iktidara talip
olanları bir araya getirerek görüşmelerini, tartışmalarını fikirlerini paylaşmalarını
sağlayabilecek bir platformdur.
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7.1. Sosyal Medya Kavramı
Günümüzün gelişmiş teknoloji dünyası içinde insanoğlu iletişim süreçlerini kısaltmıştır.
Artık saniyeler içinde veri alış-verişi gerçekleştirmek mümkündür. Hayatın her alanında işi
kolaylaştıran elektronik araçlar, hayatın rutin bir parçası haline gelmiştir. Bu araçların en
önemlilerinden biri de şüphesiz kitle iletişim araçlarıdır. Televizyondan gazeteye, radyodan
dergilere farklı mecralardaki birçok kitle iletişim aracı yani medya, insanoğlunun haber alma,
eğlence, bilgilenme gibi temel ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamakta, çoğu kez katharsise
ulaştırarak hem bedenen hem de ruhen bir boşalma sağlamaktadır.
Artık insanoğlu geleneksel medya yerine çok daha işlevsel özellikler barındıran “sosyal
medya”yı tercih etmektedir. Özellikle teknolojinin çok daha hâkim olduğu gelişmiş
toplumlarda, Batı dünyasında, sosyal medyanın kullanım alanı çok daha geniştir.
Kaplan ve Haenlein’a (2010) göre sosyal medya “…ideolojik ve teknolojik içeriklerin,
kullanıcı merkezli olarak üretilmesine ve geliştirilmesine izin veren internet tabanlı
uygulamaların bütününe” verilen ad olarak tanımlanabilir.
Hayatı yönlendirecek boyutta kendini gösteren yeni medya iş, sağlık, ekonomi, eğitim
vb. birçok alanda etkin olarak kullanılmaktadır. Dünyanın diğer gelişmekte olan ülkeleri ile az
gelişmiş ülkeleri ise Batı dünyasını takip ederek şehirli kültür yapısı içinde teknolojik bir
dünyaya doğru evrilmekte, sosyal medyayı keşfederek sancılı da olsa kendilerine özgü yeni bir
tekno-medya kültürü dünyası oluşturmaktadırlar.
Etkileşimli ve iletişime dayalı, zamandan ve mekândan bağımsız olarak bilginin hızlı
bir şekilde paylaşılabildiği Web 2.0 öncesi dönemde medya tek yönlü bir iletişim aracı olarak
faaliyet göstermekteydi. İnsanlar medya araçları ile kendilerine sunulan sınırlı içerikleri
tüketmek zorundaydılar. İçeriklerin televizyon, sinema, radyo, gazete ve dergi gibi medya
araçları ile kullanıcılara ulaştırıldığı bu dönemde iletişim etkileşimden uzak, iletişimden ziyade
iletim şeklinde gerçekleşmekteydi. (Kahraman, 2014:20)
Web 2.0 teknolojilerinin insanların hayatına girmesi ile birlikte ise her internet
kullanıcısının birer içerik üreticisine dönüştüğü bir süreç başlamıştır. Sosyal medyanın doğması
da Web 2.0 ile gerçekleşmiştir. Sosyal medya, hedef kitleyi sürece dâhil eden, etkileşimli
toplulukları birbirine bağlayan iletişim kanallarıdır. Sosyal medya üzerinde paylaşılan her türlü
bilgi başka kullanıcılar tarafından da değerlendirilebilir ve paylaşılabilir. Mesajın etkisi
hakkında hızlı bir şekilde geri dönüş elde edilebilir.
Şehirleşen insanoğlunun apartman kültüründe sosyalleşmesini sağlayan bir medya alanı
olarak sosyal medya, kullanıcılarının tanıdıkları ve tanımadıkları insanlarla zamandan ve
mekândan bağımsız olarak kullanıcılarına karşılıklı ve eş zamanlı iletişim kurmalarını; çok
çeşitli türde veri aktarımında bulunmalarını ve kendilerine özgü sanal kimlikler edinmelerini
sağlayan araçlar bütününe verilen addır. Van Dijk ise yeni medyanın, “iletim linkleri ile metin,
veri, görüntü ve/veya ses gibi içeriklerin yüklenmiş olduğu farklı aygıtlara monte edilebilen
yapay belleklerin bir birleşimi” olduğunu belirtmektedir (aktaran Aktaş, 2007:108).
Kullanıcısının ihtiyacına göre şekillenen ve kendine anlamlar bahşedilen yeni medya
günümüzde genel olarak internet* tabanlı medya araçlarının bütününü tanımlamak için
kullanılmaktadır. Ağların ağı olarak tanımlanan internet dünyaya yayılarak McLuhan’ın
küresel köy öngörüsünü hayata geçiren bir işleve sahip olmuştur. Hem içerik hem de özellikler
olarak, her türlü veri alış-verişi yapılabilecek şekilde geliştirilmiştir. İnsanlar bir yandan
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haberleşme ihtiyaçlarını giderirken diğer yandan bireysel zevkleri için de interneti
kullanmaktadır. Geniş bir kitleye hitap eden iletişim aracı internet de zaman içinde farklı medya
içeriklerini taşıyan bir multimedya sistemine dönüşmüştür. İnternetin gücünü keşfeden
teknoloji devleri, insanoğlunu peşinden sürükleyecek bu multimedya sistemlerini her geçen gün
geliştirmektedir. İnternetin renkli dünyasının zengin içerikli yeni medyasını şu şekilde
sıralamak mümkündür: Sosyal medya, bloglar/mikro bloglar, forumlar, sözlükler, anlık
mesajlaşma programları, web siteleri… Yani günlük hayatta sıklıkla kullandığımız Facebook,
Linkendin, Instagram, Pinterest, Foursquare, WhatsApp Twitter, Youtube, Vine…
Görsel, işitsel ve yazınsal olarak veri aktarımına olanak tanıyan sosyal medya araçları,
sanal kafe işlevi görmektedir. Eski arkadaşlar, dostlar ve aile bireyleri ile sohbet etme, fikir
paylaşma, tartışma hizmetlerinin yanı sıra yeni arkadaşlar keşfetme ve alternatif oyun
seçenekleri ile yeni medya araçları yalnızlaşan insanın net üzerinden dijital bir yaşam kurmasını
sağlamaktadır. Bir anlamda gerçekliğin dışında sanal bir hayat yaşanmaktadır.

7.2. Sosyal Medya Araçları
Sosyal medya kavramının hayatımıza girmesi ile birlikte bireyler, sınırlı sayıdaki
geleneksel medya aracının yanı sıra birçok içerik arasından seçim yapma şansına erişmiştir.
Sosyal medya geniş kullanım alanları ile birlikte son zamanların en çok tercih edilen dijital
mecrasıdır.
Sosyal medyanın var olabilmesi için gerekli mecralar olarak sosyal medya araçları,
kullanıcılara geniş paylaşım olanakları sunmaktadır. Bu araçlar wikiler, sosyal ağlar, sözlükler,
bloglar, mikrobloglar olarak sıralanabilir. (Kahraman, 2014: 21)
1. Wikiler: Wikiler bilgi paylaşmaya yönelik kullanılan mecralardır. Wiki,
kullanıcıların herhangi bir web tarayıcısını kullanarak web sayfası içerikleri yaratmalarını ve
içerikleri düzenlemelerini sağlayan bir sunucu yazılımıdır. (Güçdemir, 2012: 38)
Wiki yapısıyla ansiklopedi hizmeti sunan wikipedia.org dünyanın en çok kullanılan
wiki tabanlı platformudur. Wikipedia 262 dil 12 milyondan başlığı ile insanlık tarihinin
paylaşıma açık en büyük bilgi kaynağı olarak kabul edilmektedir. (Kahraman, 2014: 22)
Kullanıcıların biçimlendirilmesine katkıda bulunabileceği wikiler sayesinde bilgiye
erişmek ve bilgiyi depolamak çok kolay bir hale gelmektedir.
2. Sosyal Ağlar: Web 2.0’ın hayatımıza girmesi ile birlikte yükselişe geçen sosyal ağlar,
kullanıcıların bağlı oldukları gruplarla iletişimini sağlarken metin, fotoğraf ve video gibi pek
çok içeriği paylaşmalarına da izin vermektedir.
Facebook, YouTube ve MySpace gibi sosyal paylaşım ağları kullanıcıların sosyal
aktivitelerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Facebook gibi bir takım sosyal ağlar kişilerin
arkadaşları ile iletişime geçmelerini ya da yeni arkadaşlar edinmelerini sağlarken Linkedin gibi
bazı sosyal ağlar da kişiler arası iş ve kariyer iletişimini sağlamaktadır.
Bireyler, sosyal paylaşım ağları üzerinde kendilerine özel bir profil hesabı açabilir,
arkadaşları ya da yeni tanıştıkları üyelerle iletişim kurabilir, herhangi bir konuya ilişkin
görüşlerini paylaşabilirler. Geniş kitlelere ulaşılmasını sağlayan sosyal paylaşım ağları,
özellikle genç kuşak tarafından tercih edilmektedir. Bu özelliği ile sosyal paylaşım ağları
şirketler ve markalar tarafından da hedef kitleleri ile karşılıklı paylaşımlarda bulunmak üzere
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kullanılmaktadır. Aynı zamanda sosyal ağlar, önemli politik olayların başlamasında ve
gelişmesinde de etkili olmaktadır.
3. Sözlükler: Bilgiye en çok ulaşılan platformlardan birisi de örnekleri gittikçe artan
sözlüklerdir. Diğer web sitelerine göre kullanıcıların deneyim ve tecrübelerinden beslenen
sözlüklerde yer alan bilgiler daha sade ve yalındır. Katılımcıların yorumlarını da içeren
sözlüklerin ilk örneği 1999 yılında kurulan ve interaktif sözlük kavramı ile tanışmamıza vesile
olan ekşisözlük’tür. (Kahraman, 2014: 25)
Bugün sosyal medya ortamının ayrılmaz bir parçası olan ve en bilinen sözlükleri şu
şekilde sıralayabiliriz: Ekşi, Uludağ, İTÜ, İnci, İHL, Kötü, Cogito, GS, Sozluk.org, Deniz,
Dolu, Meydan, İncefikir, Eko, Private, Bilgi, Antisourtimes, Mürteci, Yeditepe, BOUN,
Galatasaray, Medya, İÜ, KOÜ, EÜ, GS, KTÜ, Anti Ekşi, SAÜ, Kirli, Son, Edebiyat, Hacettepe,
FU, Bursa, DEÜ, İzmir, Ezik, ODTÜ, AÜ, PAÜ, Uykusuz, Vampircik ve Rahat. (Bozkurt ve
Biroğul, 2012:21)
4. Bloglar: Bloglar, Kişilerin veya aynı amaç kapsamında bir araya gelen kişilerin,
grupların uzmanı oldukları, merak duydukları, birikime sahip oldukları, herhangi bir konuda
fikirlerini beyan ettikleri sitelerdir, sayfalardır. Kısaca web günlüğü (weblog) olarak da
tanımlanmaktadırlar. Blog, interneti temsil eden web ve içerik girmeyi temsil eden login
kelimelerinin birleşmesinden (weB-LOGin) meydana gelmektedir.
Genel olarak yeniden eskiye doğru yazıların sıralandığı bloglar, amatör ve profesyonel
olarak tasarlanmaktadır. Blogger, Blogcu, WordPress, azbuz.com, Windows Live Spaces, Live
Journal gibi ücretsiz herkesin kullanabildiği blog siteleri olduğu gibi çeşitli kurumlar ve
(ünirversiteler, şirketler, kamu kuruluşları, eğitim kurumları), çeşitli medya kuruluşları da
(radikal, milliyet, hürriyet) kullanıcılarına blog hizmeti sunmaktadır. Kişiler farklı amaçlar için
bu bloglara girerek kendi düşüncelerini, edindikleri bilgileri ve güncel konular hakkındaki
yorumlarını paylaşmaktadırlar.
Blogların kullanımı 1999 yılında blog hizmeti vermeye başlayan Blogger’ın bu hizmeti
ücretsiz hale getirmesi ile yaygınlaşmıştır. Google, 2003 yılında Blogger’ı satın aldı ve hizmet
ağını genişletti. Türkiye’de bloglar 2005 yılında sonra belirgin olarak ön plana çıkmaya başladı.
Ülkemizde bloglar sayesinde üne kavuşan pek çok kişi bulunmaktadır. Angutyus, Pucca,
French Oje, Pink Freud bunlardan sadece birkaçıdır. Bu bloggerlar, zaman içinde basılı
medyaya da geçiş yapmış örneğin Pucca adıyla sanal dünyada ünlenen Selen Işık Hürriyet
gazetesinde, Angutyus Ot dergisinde köşe yazarlığına başlamıştır. Yine aynı blog yazarları
Okyanus Yayınevi’nden Dizüstü Edebiyatı adı altında çıkan seride bloglarındaki yazılardan
oluşan kitaplar kaleme almışlardır. Yine bu bağlamda okuyuculardan çok ilgi gören Dizüstü
serisi, diğer blog ve twitter fenomenlerinin katılımıyla daha da genişlemiştir. Böylece yeni
medyanın edebiyatımıza “dizüstü” olarak adlandırılan yeni bir türü kazandırmıştır. Bloglar
konularına göre kişisel, kurumsal, tematik; yayınlanan bilgilerin niteliğine göre videoblog,
photoblog, linklog gibi türlere ve bilgisayar dışı bazı iletişim aygıtlarına yönelik hazırlanan
moblog gibi sınıflara ayrılabilmektedir. (Ceylan, 2013: 30)
5. Mikrobloglar: Bloglara göre daha kısa gönderilerin paylaşıldığı sosyal medya
aracıdır. Anlık ve kısa iletilerin yanı sıra mikrobloglar aracılığı ile fotoğraf ve metin paylaşımı
da yapılabilmektedir.
Mikrobloglar içerisinde en bilindik olanı Twitter’dır. Twitter, kullanıcılara 140 karakter
ile metinler oluşturma fırsatı sunarken o an neler yaptıklarını ya da ne düşündüklerini
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anlatmalarına olanak tanıyan bir uygulama olarak kişilerin yanında dünyaca ünlü markalar,
kurum ve kuruluşlar ile şirketler tarafından da kullanılmaktadır. Markalar, twitter üzerinden
müşterilerin beklenti ve düşüncülerini takip edebilirken aynı zamanda bu mecrayı stratejik bir
iletişim aracı olarak da değerlendirmektedirler.
Grahl (2015) ise sosyal medya araçlarını altı ana kategoride sınıflandırmaktadır.
1. Sosyal Ağlar (Social Networks): Kullanıcılarına benzer konulara ilgileri olan
kişilerle iletişim kurma imkânı sağlayan servislerdir. En çok kullanılan sosyal ağlar Facebook
ve LinkedIn’dir.
2. Yer İmleme Siteleri (Bookmarking Sites): Kullanıcılarına internetteki farklı web
sayfalarını ve kaynakları kaydetme, organize etme ve bağlantıları yönetmek için kullanılan
platformlardır. Yaygın olarak kullanılan yer imleme siteleri Pinterest, Delicious ve
StumpleUpon’dur.
3. Sosyal Haberler (Social News): Kullanıcılarına hem link paylaşabilme, hem de
kendi yazdıkları yazıları siteye yükleyebilme imkânı sağlayan platformlardır. Ayrıca,
kullanıcılar paylaşılan içeriklere yorum ve oylama yapabilmektedirler. Yaygın olarak
kullanılan sosyal haber siteleri Digg ve Reddit’tir.
4. Video ve Resim Paylaşım (Media Sharing): Kullanıcılarına fotoğraf video gibi
medya araçlarının paylaşılmasına imkân veren platformlardır. Bir çok medya paylaşım
servislerinin profil oluşturma ve yorum yazma gibi ek özellikleri de bulunmaktadır. YouTube,
Instagram, Vimeo ve Flickr yaygın olarak kullanılan medya paylaşım araçlarıdır.
5. Mikrobloglar (Microblogging): Üye olanlara kısa güncellemeleri ulaştırmak
amaçlı kullanılan servislerdir. En çok kullanılan mikroblog Twitter’dır.
6. Bloglar ve Forumlar (Blog Comments and Forums): Üyelerine mesajlarını
yayınlama imkânı veren çevrimiçi forum siteleridir. Bloglarda forum sitelerine
benzemektedirler yalnız blog yorumları genelde blog yazısı şeklinde olur.

7.3. Sosyal Medyanın Özellikleri
Sosyal Medya, geleneksel medyanın bilgi verme, toplumsallaştırma, motivasyon,
tartışma, eğitim ve eğlence işlevlerinin yanında pek çok işlevi de gerçekleştirmektedir. Zengin,
farklı metin, işitsel, görsel ve grafik içeriği sunmanın yanı sıra, yorum yapabilme, paylaşma ve
kullanıcılarına özel içerik üretme imkânları sosyal medyanın önemli artılarındandır. Kısıtlama
olmaksızın herkesin kullanabildiği sosyal medya araçları, yeni fikirlere açık yapısı ile özgür bir
tartışma platformudur da aynı zamanda. Bu da örgütlenmeyi, aynı fikirdeki insanların bir çatı
altında toplanmasını kolaylaştırmaktadır. Geleneksel medyanın da sistem içinde yer alması ile
düzenli ve hızlı bir bilgi akışı sağlayan yeni medya araçlarının mobilizasyonu zamana ve
mekâna bağlılığı da ortadan kaldırmıştır. Maliyetinin ucuzluğu farklı iletişim araçları ile
bütünleşmiş yapısı, yeni medyayı daha tercih edilebilir kılmaktadır.
Kişiselleştirme: Sosyal medya kullanıcılara kendilerine özgü kullanıcı profilleri
oluşturmaya olanak tanıyarak onlara sanal dünya içerisinde özel bir alan vermekte, sanal
kimlikler oluşturulmasına yardımcı olmaktır. Her türlü özelliğin kullanıcı tarafından verildiği,
onaylandığı ve gerektiğinde değiştirildiği sanal karakterler, sistemin izin verdiği her türlü
değişikliği yapabilmektedir. Öyle ki kullanıcılar, farklı yeni medya ortamlarında gerçekliğin
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ötesinde kurmaca kimlikler oluşturabilmekte, farklı yüzler ile sanal dünyada hayat
sürebilmektedir. Kullanıcı oluşturduğu kimliği, “sanal ben”i, istediği düşünceler doğrultusunda
değiştirerek idealize edebilmekte kendi zevkine göre şekillendirebilmektedir.
Etkileşimlilik: Sosyal medyanın en önemli özelliklerinden biri de etkileşimli olmasıdır.
Paylaşılan bilgi, fotoğraf, video kısacası herhangi bir veriye saniyeler içinde yorum
yapılabilmekte, o yorumlara yenileri eklenebilmekte, anlık mesajlaşmalar ile iletişim süreci
sekteye uğramadan gerçekleşebilmektedir. Geri dönüşümler çok hızlıdır. İletişim süreçlerini
değiştiren bu özellikle sosyal medyayı, geleneksel medya araçlarından ayrılmaktadır.
Bu hız, zaman ile yarışan insanoğlunun hayatın her alanında çok önemli kazanımlar elde
etmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle olağanüstü hallerde, toplumsal olaylarda bilgi
paylaşımına, yardımlaşmaya katkı sağlamaktadır.
İnsanların günlük hayatta kurdukları iletişimi en doğal biçimde sosyal medya ortamına
taşıyabilmeleri de bu mecraya olan ilgiyi arttırmaktadır. İnsanlar sosyal medya üzerinde anlık
düşüncelerini paylaşabilir, kullandıkları ürün ve hizmetlere ilişkin fikirlerini dile getirebilir, iş
ilişkileri kurabilir ve günlük hayata ilişkin pek çok aktiviteyi gerçekleştirebilir. Bu durum
sosyal medya üzerindeki katılımın da her geçen gün çoğalmasına yol açmaktadır.
Sosyal medyanın kullanıcılar için sağladığı önemli kolaylıklardan biri ise zamandan ve
mekândan bağımsız olmasıdır. Aynı anda dünya üzerine birbirine çok uzak noktada olan iki
kişinin iletişimi engelsiz bir şekilde gerçekleşmektedir.
Aktif Kullanıcı: Zaman ve mekândan bağımsız olma sosyal medya ortamlarının en çok
rağbet görmesinin sebeplerinden biridir. Kişi istediği her an ve mekânda bu ortamlara
bağlanabilmekte ve her türlü ihtiyacını karşılayabilmektedir. Bu önemli avantaj iş dünyasından
eğitime, spordan sanata sektörlerin yeniden şekillenmesinde, önemli bir rol oynamıştır. Birçok
meslek yeniden tanımlanmak zorunda kalmıştır. Artık birey mobilize olmuş bir durumda kendi
istediği anda iletişim sürecini istediği yerde başlatabilmektedir. Başka bir ifadeyle insan yeni
medya araçları ile hem alıcı hem de vericidir.
Medyada Dönüşüm: Geleneksel medya, yükselen okuyucu kitlesine uygun olarak
sosyal medya araçları bünyesinde daha fonksiyonel bir yapı içinde de kendini göstermektedir.
Kamuoyu, zengin ve özel içerikli haberler içeren yeni bir ortama kavuşmuştur.
Bunun yanında sosyal medyanın olanaklarından yararlanarak kitlelere ulaşmaya
amaçlayan geleneksel medya dışında sadece internette yayın yapan video haber kanalları,
gazeteler ve dergiler de yayın hayatına başlamıştır. Hem bu geleneksel medyanın sanal dünya
sürümleri hem de sosyal medya araçlarının kendileri alternatif medya organları olarak, topluma
farklı görüşlerin ve düşüncelerin özgürce taşınmasına olanak sunmakta, tekelci zihniyetin
kırılmasına imkân tanımaktadır.
Türkoğlu (2015), yeni kitle iletişim araçlarının en önemli üstünlüklerini üç ana başlıkta
değerlendirir:
Karşılıklı İletişim: Yeni iletişim teknolojilerinin, klasik iletişim araçlarının tek yönlü
işleyişlerine karşı en önemli üstünlüğü.
Kitlesizleştirme: Tek tek bireylere özel mesajlar iletme ya da alma şeklinde mesaj
değişimi sağlayabilmektedir.
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Asenkron Olabilme: Yeni iletişim teknolojilerini kullananlar iletişimi istedikleri
zaman başlatabilmekte, dondurmaya ya da bitirebilmektedir. Böylece zamanlama ve iletişim
sürecinde etkin olma rolü kaynaktan alıcıya doğru kaymıştır.
Sosyal medyanın belli başlı özelliklerini şu başlıklar altında toplamak mümkündür.
 Güncel bilgilerin paylaşımında ve kişisel tecrübeleri aktarımında etkili bir
yoldurlar.


Sosyal ilişkilerin kurulmasına yardımcı olurlar.

 Demokratikleşme sürecine katkı sağlar. Demokrasi çıkmazına karşı model
arayışları, sosyal medya araçlarına da belirli oranda sorumluk yüklenmesine ve bu araçlardan
demokratikleşme yönünde belli kazanımlar beklenmesine neden olmuştur. Bu beklentinin
oluşumunda, geleneksel medyanın tek yönlü iletişim yapısına, eş zamanlı ve kitlesel bir iletişim
aracı olmasına karşın yeni medyanın etkileşimli, eşzamanlı-eşzamansız ve kitlesizleştirebilen
ve hatta gerektiğinde kitleselleştirebilen yapısı etkili olmuştur. Sosyal medya araçlarının
demokratikleşmeye getirdiği varsayılan en önemli unsurların başında bilgiye ulaşabilmenin ve
bilgiyi yayabilmenin kolaylaşması gösterilmektedir. Özellikle internet tabanlı sosyal medya
araçlarının gelişimiyle birlikte, insanlar oturdukları yerden istedikleri bilgiye ulaşabilme
şansına sahip olmuşlardır. Üstelik bu bilgiye ulaşım son derece zahmetsiz ve ucuz bir şekilde
gerçekleşebilmektedir. Ayrıca sadece bilgiye ulaşmak değil bilgiyi yaymak da son derece
kolaylaşmıştır. İnternetin mülkiyetsiz yapısı, geleneksel medyanın aksine bireye istediği bilgiye
ulaşma ve istediği bilgiyi yayma şansı vermiştir. Bilginin serbest dolaşımı bir demokratikleşme
göstergesi olarak algılandığı ve devletler tarafından desteklenebildiği gibi bu dolaşımı kendileri
için bir tehdit unsuru olarak kabul eden yönetimler de mevcuttur.


Geniş bir hedef kitleye sahiptirler.

 Sıradan insana kendini ifade etme olanağı tanır, bir fırsat sunar; yeni yeteneklerin
ortaya çıkmasına olanak sağlar. Olağan süreç içinde yitip gidecek değerler yeni medya ile
sahneye çıkma şansını yakalamaktadır. Bu bağlamda pek çok sosyal medya ünlüsüne rastlamak
mümkündür. Örneğin sıradan bir blog yazarı iken ülkemizin önemli gazete ve dergilerinde
yazan, kitap kaleme alan Angutyus, Pucca, French Oje, Pink Freud gibi...


Kullanıcı sayısı, profili geleneksel medyaya göre daha geniştir.



Geleneksel medyaya göre daha hızlı ve çeşitli veri akışı vardır.



Çok farklı sektörlerle etkileşim halindedir ve o sektörlerin dönüşümüne yardımcı



Yeni iş kollarının ve çalışma alanlarının doğmasına yardımcı olur.

olur.

 Her türlü mevcut ve yeni verinin üretimi için teşvik edicidir. Alıcılar aynı zamanda
verici konumundadır.
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 Görselliğin gücü hem fotoğraf hem video hem grafik hem de tasarımlar ile sonuna
kadar kullanılmaktadır. Bu sayede mesajın çekiciliği, anlaşılırlığı, akılda kalıcılığı
arttırılmaktadır.


Sosyal medya kullanıcısı alternatifsiz değildir.



Aynı çatı altında pek çok işlevin bir arada gerçekleştirilebilmesini sağlar.

7.4. Sosyal Medyaya Yönelik Eleştiriler
Sosyal medyanın en önemli katkılardan birinin bilgiye ulaşma ve bilgi paylaşımı
konusunda sağladığı kolaylıklar olduğunu belirtmiştik. Bu noktada yöneltilen eleştirilerin
merkezinde ise internette yayılan bilgilerin herhangi bir denetime tabi olmamasından ötürü bilgi
kirliliğine sebep olduğu iddiası yer almaktadır. Herkes istediği konuda istediği bilgiyi,
doğruluğuna bakılmaksızın, yeni medya araçlarında kitlelerle paylaşabilmekte ve yanlış bilgiler
kartopu etkisiyle yayılarak daha geniş kitleleri etkileyebilmektedir.
Sosyal medya her türlü bilgi ve verinin dolaşımına olanak sağlarken bu bilgi ve verilerin
doğruluğunun teyidi mümkün değildir. Sürekli olarak kullanıcıların seri bir şekilde kaynağı
belirsiz bilgileri paylaşması bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Bilgi kirliliği içinde yanlış
yönlendirmeler, infial yaratacak paylaşımlar, iftiralar, kitleleri sürükleyecek beyanatlar yer
alabilmektedir. Sonucu kötü eylemlere dönüşebilecek bu bilgi kirliliğini maalesef engelleyecek
bir sistem yoktur. Sanal ortamda doğrulanmamış, sınıflandırılmamış, bir bütün teşkil etmeyen
sayısız veri dolaşmaktadır. Kullanıcıların sisteme kendileri olarak içerik üretebilmeleri
kolaylığı bu bilgi kirliği içinde kendilerine özgü doğruların yer aldığı gerçeklikler üretmelerine
de fırsat vermektedir. Bu da mutlak doğru yanında birçok “özel doğru”ların sanal dünyada yer
almasına zemin hazırlamaktadır. Bilgi kirliliği içinde hakiki bilgi kaybolmaktadır. Neticede bu
bilgiler, kişilerin, kurumların, kuruluşların ve toplumların kolayca manipüle edilmesi sorununu
ortaya çıkarmaktadır. Yönlendirmeye açık olma sanal linçi körüklemektedir. Ortama hâkim
olamayan kullanıcılar bu süreçten negatif yönde etkilenmektedir. Kullanıcılar istemediği,
beğenmediği, aynı fikirde olmadığı kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında kolaylıkla yalan-yanlış
bilgiler yayabilmektedir. Bu düşünce paralelinde toplum ahlak ve huzurunu bozan, terörize
düşüncelerin yayılması çok kolay hale gelmektedir. Kötü niyetli kişilerin elinde bu zayıf yön
çok güçlü bir silaha dönüşmektedir.
Gerçek hayatın içinde kanlı canlı bir insan olarak yer alan kullanıcılar, sosyal medya
araçlarında olduğundan çok farklı sahte kimlikler ile var olmaktadırlar. İletişim sürecindeki
güven problemini sekteye uğratan bu maskeleme etkin bir iletişimin gerçekleşmesini
engellemektedir. Yalancı bir zemin üzerine oturtulan ilişki sürecinde sahte kimlikler, etkileşim
içinde oldukları bireylerin özel bilgilerini kolaylıkla paylaşabilmekte, farklı mecralara ve basına
bu bilgileri servis edebilmektedir. Sosyal medya kullanıcıları bu yönden istismara çok
açıktırlar. Kaynağın kendinden kaynaklanan bir güvenlik zafiyeti vardır. Mevcut durum için en
etkili çözüm, sanal hareketlerin sıkı bir otokontrolden geçirilerek, paylaşımların teyit edilerek
yapılması yönündedir.
Sosyal medyanın bir diğer dezavantajı ise kullanıcılarının hazır bir reklam hedef kitlesi
olmasıdır. Kullanıcılarının, kişisel, demografik, eğitim, kültür, eğlence vb. birçok verisini
barındıran sosyal medya araçları reklamcılar için bulunmaz bir fırsattır. Markalar, sosyal medya
araçlarının elindeki veriler sayesinde hedef kitlelerine kolaylıkla ulaşabilmektedirler. Artık pek
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çok araştırmanın, analizin, çalışmanın yapılıp hedef kitleye ulaşma yollarının aranma süreci
çok kısalmıştır. İşin püf noktası yeni medya araçlarındaki verileri doğru okuyabilmektir. Bu da
kullanıcıların sadece tüketen bireyler olarak konumlandırılmasına neden olmaktadır.
Kullanıcılar, istemedikleri reklamlar ile sık sık karşılaştığı gibi kişisel verileri de farklı
mecralarda kullanılabilmekte, farklı kurumlara satılabilmektedir.
Yönlendirmeye çok açık ve tepkilerini anında verebilen sosyal medya kullanıcıları,
kişiler hakkında çıkan asılsız haberlerde de yine bilginin doğruluğunu sorgulamadan sanal bir
linç kampanyaları gerçekleştirebilmektedirler. Sosyal medya araçlarının geleneksel medya
kanallarına alternatif olacağı ve geleneksel medyada kendilerine yer bulamayan görüşlerin
buralarda seslerini duyurabileceği, geleneksel medyada yer bulamayan veya önemsiz görülen
haberlere halkın bu kanallardan ulaşabileceği ve bilgi edinebileceği sosyal medya araçlarına
yönelik beklentilerdir.
İnternet üzerinde en çok okunan haber sitelerine baktığımızda ilk beş sırada geleneksel
medyada yer alan gazetelerin haber sitelerini görmekteyiz. Bağımsız görülen sitelerin başlıca
haber kaynağı ise yine haber ajansları veya geleneksel medyada yer alan gazetelerdir.
Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçlarının gündemlerinin ise ağırlıklı olarak geleneksel
medya araçlarından beslendiğini söylemek mümkündür.
İnternetin demokratik potansiyeline yönelik eleştirileri üç başlık altında toplayan Polat
ilk olarak internetin herkesin erişimine açık olmadığını aksine akılcı eleştirel kamusal
tartışmaya erişimi olma açısından hali vakti yerinde olanlarla sınırlı olduğunu belirtmektedir.
İkinci olarak ise internet, kamusal alan için esas olan bütünlük ve akılcı uyumdan yoksundur.
Çevrimiçi söylem "bir” kamusal alan yaratabilmek için çok fazla parçalı ve merkezsizdir.
Çevrimiçi müzakere aynı kafada insanlar arasında gerçekleşmektedir –ki bu siber söylemin
birbirini dışlayan siber cemaatler boyunca parçalanması anlamına gelmektedir. Üçüncü olarak
ise internet reklam gelirleri potansiyeli sebebiyle hali hazırda ticari çıkarlar tarafından
sömürgeleştirilmiştir. (Doğu, Burak vd., 38-39) Polat’ın da değindiği gibi internet başta olmak
üzere yeni medya araçlarına ulaşımda hem maddi olanaklar açısından, hem de bu araçları
kullanıp buralarda edinilen bilgiyi işleme açısından gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler ve
hatta aynı ülkede farklı bölgeler arasında ciddi uçurumlar bulunmaktadır. İnternette yayınlanan
bilgilerin çoğu İngilizce olmasına rağmen İngilizce dünyada en çok konuşulan dil olmamakla
birlikte az gelişmiş ülkelerde İngilizce sunulan bu bilgileri anlayıp işleyecek düzeyde İngilizce
bilen kişi sayısı da yeterli değildir. Bu nedenlerden dolayı da internet ve yeni medya araçlarının
gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki uçurumu kapatmaktan ziyade bu uçurumun daha da
büyümesine neden oldukları düşünülmektedir. Timisi de internetin yenidünya düzeninde
eşitsizlikleri derinleştirdiği, yeni sömürgecilik anlayışının uzantısı olduğu, bu sömürgecilik
anlayışının yeni post-fordist ekonomik yapılanma aracılığıyla belirginlik kazandığı ve
küreselleşme adı altında görünmez kılındığının ileri sürüldüğünü belirtmektedir. (Timisi, 2003,
211)
Sosyal medyanın anındalık etkisi konuların çabukça tüketilmesinde etkili nedenlerden
birisidir. Bu etkinin güçlü olduğu Facebook, Twitter ve Ekşi Sözlük gibi mecralar aynı zamanda
bir boşaltım mekanizması görevi de yapmaktadırlar. Pek çok kullanıcının aynı anda verdiği
yoğun tepki, bir toplu tatmin yaratmakta ve konuya ilgiyi azaltmaya başlamaktadır.
Sosyal medya araçlarının demokratikleşme sürecine katkı sağladığı görüşüne yönelik
eleştirilerin bir diğer odak noktası da dijital gözetim ve elektronik fişlemedir. İnternette gezinen
her birey aslında yok edemeyeceği izler bırakmaktadır. Özellikle sosyal medyada yer alan
kişisel profillerinde kendileri ile ilgili birçok bilgiyi paylaşan bireyler aslında bu gözetim ve
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fişleme sürecine katkı sağlamaktadırlar. İnternet servis sağlayıcılarının, bilgisayarlarımıza
sızabilen hackerlerin veya devletin resmi organlarının internet aracılığıyla veya abone
olduğumuz dijital televizyon platformları gibi hizmetler aracılığıyla bizlerle ilgili birçok bilgiye
ulaşma ve alışkanlıklarımızı, eylemlerimizi izleme şansı bulunmaktadır. Sosyal medya
araçlarının Foucault’un tabiriyle “panoptikonizm”i güçlendirdiğini ve izlendiğini düşünen
bireylerin otoriteye karşı daha bağlı görünme çabasında olduğunu söylemek mümkündür.

7.5. Sosyal Medyanın Geleneksel Medya Üzerine Etkileri
Geleneksel Medya kendini sosyal medyaya adapte edip yeni bir vizyon ile hedef
kitlesinin karşısına çıkarken sosyal medyayı da bir haber, içerik kaynağı olarak kullanmaktadır.
Sosyal medya geleneksel medyayı her yönden etki etmektedir.. Özellikle internetin pek çok
yerde kullanılması ve mobil teknolojiler var olan gazetecilik ve yayıncılık anlayışının
değişmesine sebep olmuştur.
İnternet ve ardından sosyal ağların hayatımıza girmesi, medya tüketim
alışkanlıklarımızda önemli değişikliklere yol açmıştır. Aynı zamanda yeni teknolojiler kitle
iletişim araçlarının yapısında da önemli değişimlere sebep olmuştur. Özellikle “insan”
kavramına verilen önemin artması ile birlikte birbirinden bağımsız ve belirsiz gruplara hitap
eden geleneksel medya anlayışı yerini geri bildirim almanın daha kolay olduğu yöntemlere
bırakmıştır.
Sosyal medyanın geleneksel medyadan temel farkı; geleneksel medyada, bilgi başka
kaynaklarca/odaklarca hazırlanmakta, izleyiciler/kullanıcılar tarafından da tüketilmektedir.
Bundan hareketle geleneksel medya, üreten–tüketen veya etken–edilgen (Bostancı, 2014)
olarak ikiye ayrılmaktadır. Sosyal medyanın içeriğini genellikle tüketenler oluşturduğundan çift
yönlü bir iletişim örgüsü bulunmaktadır (Tamçelik, 2014).
Her ne kadar basının sınırsız özgürlüğünden yana olmasa da Tocqueville (aktaran
Dinçkol, 2006, 9-12) basının fikirleri değiştirebilme ve yönlendirebilme gücünden dolayı
zaman zaman yönetimlerle uzlaşmayı tercih ettiklerini belirtir ve basında çoğulculuğu,
demokrasi açısından yararlı görerek, çoğulcu basının çoğunluk baskısını önleme yollarından
birisi olduğu ifade eder. Geleneksel medyanın günümüzdeki durumuna baktığımızda
Tocqueville’yi doğrular nitelikte, ticari faaliyetler yürüten şirketlerin sahipliğinde, iktidarı ve
kamuoyunu etkileme aracı olarak kullanılan, tekelci, iktidar sahipleri ile yakın ilişkilerde
bulunan, sisteme aykırı ve düzeni tehdit eden seslere yer vermeyen, kendinden olmayanı
dışlayan ve görmezden gelen bir medya yapısı karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte Sachs’a göre
(aktaran Timisi, 29) internet, diğer iletişim araçlarında yer almayan ya da dışlanan
enformasyonun dolaşımına olanak vermektedir. Geleneksel iletişim araçlarının siyasal ve
ekonomik iktidar odaklarıyla ilişkisi nedeniyle dışlanan enformasyon, internet üzerinde kolayca
yer alabilmekte ve bu durum geleneksel medyaya alternatif oluşturmaktadır.
Sosyal medyanın yayılma gücü ne kadar hızlı olursa olsun, geleneksel medyanın gücü
ve önemi de kendini korumaya devam etmektedir. Bu durum sosyal medya ve geleneksel
medyanın bütünleşmesini yeni ve güçlü bir strateji olarak karşımıza çıkarmaktadır. (Tanrıbilir,
2015:175)
Geleneksel medyaya göre daha ucuz ve daha hızlı uygulamaları ile karşımıza çıkan
sosyal medya, benzer ilgi alanlarına sahip kişilerin sosyal ağlar, bloglar, mikroblog siteleri,
forumlar ve içerik grupları gibi enstrümanlardan oluşan bir ortamda paylaşım, arkadaş edinme,
görüş bildirmeleri ile oluşan yeni bir iletişim biçimidir. (Eraslan, 2016:7)
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Sosyal medya ve geleneksel medya arasındaki farkları daha net anlamamızı sağlayacak
olan bazı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz: (Özgen, 2012: 13)
Erişim: Sosyal medya ve geleneksel medya karşılaştırmasında çoğunluk tarafından
ortak kabul edilen özelliklerden biridir. Hem sosyal medya hem de geleneksel medya
teknolojileri kişilerin küçük veya büyük kitlelere ulaşabilmesine olanak tanır.
Erişilebilirlik: Geleneksel medyada üretim araçları belirli güçlerin elindeyken (özel
şirketler veya devlet), sosyal medya araçları herkes tarafından çok az bir maliyet ile
kullanılabilmektedir.
Kullanılırlık: Geleneksel medya üretimi uzmanlık ve eğitim gerektirirken sosyal
medya üzerinde herhangi bir ayrım olmaksızın herkes üretimde bulunabilmektedir.
Yenilik: Geleneksel medya iletişimlerinde tepki almak haftalar hatta aylarca
sürebilirken sosyal medya üzerinde etki ve tepki çok hızlı şekilde gerçekleşmektedir.
Geleneksel medya ve sosyal medya uygulamalarının adaptasyonundan ötürü bu farklılığın
yakın zamanda ortadan kalkacağı öngörülmektedir.
Kalıcılık: Geleneksel medya araçları (dergi, gazete vb.) değişim için elverişli değilken
sosyal medya üzerindeki yorumlar ya da değerlendirmeler anında değiştirilebilmektedir.
Nazife Güngör, sosyal medyanın geleneksel medyadan ayrılan özelliklerini şöyle
sıralamaktadır:
Etkileşimcilik: Sosyal medya ortamları, geleneksel kitle iletişim ortamlarından,
karşılıklı iletişime olanak vermesi bakımından farklılık gösterir. Geleneksel iletişim
ortamlarında iletişim tek yanlı iken, sosyal medya ortamlarında iletiler karşılıklı gönderilir ve
yanıtlanır. Gönderici ile alıcı arasında birebir etkileşim kurulur. Geleneksel iletişim
ortamlarında geri dönüş ya olmaz ya da anketler, araştırmalar vb. ile ölçülmeye çalışılır. Sosyal
medyada ise geri dönüşler anlıktır ve karşılıklıdır.
Anındalık Özelliği: Sosyal medya, diğer kitle iletişim araçlarından farklı olarak
anındalık özelliğine sahiptir. İletilerin gönderilmesi ve geribeslemenin alınması aynı anda
olmaktadır.
Üreticinin ve tüketicinin yer değiştirilebilirliği: Sosyal medyada, geleneksel
medyadan farklı olarak, tüketiciler aynı zamanda üretici haline gelmiştir. Geleneksel medyada,
içerikler kurumsal ve endüstriyel bir işlem süreci ile üretilirken, sosyal medyanın ortaya
çıkması ile eskiden bu ürünlerin tüketicisi olan kesim aynı zamanda üretici olmuştur.
Ticari kazanç amacı güdülmez: Sosyal medyada üretici ile tüketicinin yer
değiştirilebilirliği, ileti üretiminde ve alışverişinde ticari kazanç belirleyici olmaktan
çıkarmıştır.
Ekonomik oluşu: Sosyal medyanın kullanımı, sosyal medya servislerine abonelikler
ücretsiz, reklam izleme karşılığı ücretsiz ya da küçük bir ücret karşılığı yapılabilmektedir.
Bireysellik ve kitlesellik özelliği: Sosyal medya, yapısı gereği bireysel olduğu kadar,
aynı zamanda kitlesel bir iletişim aracıdır da. Vatandaşlar, bireysel olarak iletilerini
paylaşabileceği gibi, tanınmış kişilerin hayran sayfaları kitlelere yönelik paylaşım da
yapabilmektedir.
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Küçük grup iletişimi: Facebook Messenger, WhatsApp gibi mecralarda kişiler grup
iletişimi kurabilir.
Profesyonellik gerektirmez: Geleneksel iletişim araçlarında çalışmak için belirli bir
eğitim ve profesyonellik gerekir. Gazete, TV gibi iletişim araçları bu profesyonellik anlayışı
çerçevesinde yönetilir. Oysa sosyal medyada okuryazar olan herkes sosyal medya araçlarını
kullanabilir.
Hiyerarşik ilişkiler önemsenmez: Sosyal medya ağlarında kişiler genellikle senli-benli
üslubu kullanır, hiyerarşik ilişkiler çoğunlukla göz ardı edilir.
Kozmopolitlik: Sosyal medya, yaş grubu, cinsiyeti, milliyeti, eğitim ve meslek
durumları ne olursa olsun her sınıftan insanın kullanımına açıktır.
Zincirleme iletişim: Facebook, Twitter ve hemen tüm sosyal medya mecralarında
iletişim ağı zincirleme bir şekilde devamlılık gösterir. Facebook’ta arkadaş olunan kişilerin
arkadaşları ve ortak arkadaşlar da önerilerek devamlı bir iletişim ağı kurulur.
İletilerin değiştirilebilirliği: Geleneksel medya araçlarında, örneğin bir gazetede bir
iletinin geri alınması olanaksızdır. Ancak sosyal medyada iletiler anında düzeltilebilir ya da
silinebilir. Karşılıklı iletişim olanağı da bu düzeltme ve geri almaya katkıda bulunur. Ancak
burada bu iletilerin aynı hızda ekran görüntüsünün de alınabileceğini eklemek gerekir.
Multimedya özelliği: Sosyal medya ortamlarının hemen hepsi, ses, fotoğraf, yazı, video
gibi multimedya öğelerini destekler. Twitter’da karakter sınırlaması az olsa da yazıya ağırlık
verilebilirken Youtube’da videolar önem kazanmaktadır.
Uzamsızlık: Sosyal medyada uzam önemsizdir. Sosyal medya, her yerden, herkes ile
iletişim kurulmasına olanak verir.
Zaman aşırılık: Sosyal medyada iletişim kurmak için zamanın önemi azalmıştır.
Geleneksel medyada, örneğin TV’de bir program belirli bir saatte izlenebilirken, sosyal medya
araçları ile yayınlar istenilen saatte izlenebilir.
Mülkiyet Yapısında Farklılık: Geleneksel medyada iletişim araçlarının mülkiyeti
çoğunlukla az sayıda sermaye grubunun elinde bulunur. Dolayısıyla iletişim akışının denetimi
sınırlı sayıda kişinin/şirketin elindedir. Sosyal medya ağlarının mülkiyeti de büyük sermaye
gruplarının elinde bulunmasına rağmen, sosyal medya kullanıcıları dilediklerini çok daha
serbest bir şekilde paylaşabilmektedir. Bir gazetede çalışan bir muhabir, editörün ve
yöneticilerin izni olmadan bir haberi paylaşamazken, sosyal medyada kullanıcılar, bir haberi
istediği anda paylaşabilir. Hatta bir anda kitlelere ulaşabilir.
Fazla Miktarda Enformasyon Sağlama: İnternet ve sosyal medya ağlarında
kontrolsüz bir şekilde sınırsız bir enformasyon akışı olmaktadır. Bu da beraberinde müthiş bir
bilgi kirliliği meydana getirmektedir. Ulaşılan bilginin doğruluğunu kontrol etmek oldukça
zorlaşmaktadır.
Jason Christopher Chan’a göre (2015), geleneksel medyanın alışık olduğumuz kitlelere
ulaşma konusundaki sınırlılıklarına karşın; sosyal medya, sahip olduğu beş özellikle bu
sınırlılıkların büyük oranda aşabilmektedir.
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Toparlayıcılık: Sosyal medyanın bütünlükçü yapısı, farklı coğrafik bölgelerdeki
insanları ortak platformlarda bir araya getirebilmekte; benzer görüşleri paylaşan insanlardan
oluşan internet topluluklarının büyüyebilmesini sağlamaktadır.
Bağlanırlık: Geleneksel medya araçlarının aksine, sosyal medyada kullanıcılar, web
bağlantıları aracılığıyla, farklı kaynaklardaki içeriklere ulaşabilmektedir.
Bütünlük: Sosyal medyada bir platformda yapılan eklemeler, sabit bir biçimde
tutulabilmekte ve diğer kullanıcılar tarafından görüntülenip, paylaşılabilmektedir.
Anlaşılırlık: Sosyal medya sitelerindeki içerikler genellikle görsel olarak da
anlaşılırdır. Ayrıca, kullanıcılar birbirlerinin etkileşimlerinin ve içeriklerinin farkındadırlar.
İşbirliği: Kullanıcılar, bilgi toplayarak ve geribildirim sağlayarak, ilgili oldukları
alanda paylaşım ve katkı yapmak konusunda teşvik edilmektedir.
Sosyal medya araçları ve ortamının geleneksel medyaya göre sahip olduğu bu avantajlar
geleneksel medyanın da kendisini değiştirmesine ve yapısında önemli bazı değişiklikler
olmasına yol açmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, kullanıcıların da
içeriğe katkıda bulunduğu bir ortam yaratmıştır. Mobil iletişimin yaygınlaşması ise üretilen
içeriklerin hızlı bir şekilde geniş kitlelere ulaşmasına ve yayılmasına yol açmıştır. Sosyal medya
geleneksel medyadan edindiği bilgileri yorumlayıp, yeniden üreten ve dağıtan bir konuma
yerleşmiştir. (Ceylan, 2013: 63) Geleneksel medya ise sosyal medyanın tüm olanaklarını
kullanmaya başlamıştır. Geleneksel medya ve sosyal medya arasında karşılıklı bir haber ve bilgi
geçişi bulunmaktadır.
Sosyal medyanın geleneksel medyaya göre böylesine hızlı, ulaşılması kolay ve her
yerden erişilebilir olan yapısı geleneksel medya araçlarında bu mecrada var olma
zorunluluğunu doğurmuştur. Yapı ve işleyişinde değişime uğrayan geleneksel medya araçları,
hayatımıza internet gazeteciliği, internet üzerinden televizyon yayıncılığı, dijital halkla ilişkiler
gibi bir takım yeni kavramların girmesine yol açmıştır.

7.6. Sosyal Medyanın Medya Endüstrisindeki Yeri
İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte medya alanında da büyük bir
değişim yaşanmıştır. Başlarda serbest zamanları doldurmak için bir araç olarak görülen sosyal
medya, son dönemlerde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültür-sanat alanlarında hayatımızda
önemli bir yer kaplamaya başlamıştır.
Sosyal medya, güçlü rekabet ortamında pazar dengelerini değiştirmiş, marka ve
şirketlerin farklı stratejiler geliştirmesine yol açmıştır. Sosyal medya sadece medya kullanım
alışkanlıklarını değil, medyanın geleneksel yapısını, gazetecilik anlayışını, radyo ve televizyon
teknolojilerini, reklam, halkla ilişkiler ve pazarlama stratejilerini de değiştirmiştir. Günlük
yaşamımızı sürdürmek için gerçekleştirdiğimiz birçok temel aktivite kullanıcı ile etkileşime
giren ve iletişimin iki yönünü de kullanan bu yeni iletişim biçiminin etkisi altına girmiştir.
Dijital teknolojilerde yaşanan gelişmelerle birlikte mobilize olmuş bir iletişim ağının
içine girildiği görülmektedir. Telefonların sadece konuşma aracı olmaktan çıktığı bu çağda
tabletler de yeni bir dönemin başladığını işaret etmektedir. Tüm bu teknolojiler sayesinde
seyahat ederken, alışveriş yaparken, televizyon izlerken ve birçok farklı mekânda
telefonlarımız ya da tabletlerimiz aracılığı ile iletişim ağının içinde yer alabilir, akışı takip
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edebiliriz. (Özel, 2013:218) Bu durum yeni iletişim ortamlarının “sosyalleşme” anlayışımızı da
değiştirdiğini göstermektedir. Fotoğraf çekimi, video kaydı, internet kullanımı ve dosya
paylaşımı gibi birçok uygulamaya olanak tanıyan akıllı telefonlar, interaktif iletişime fırsat
tanıyan ve bireysel özelliği ile ön plana çıkan araçlardır.
TÜİK verilerine göre bireyler interneti en çok e-posta alıp verme, sosyal ağlara girme
ve habere, bilgiye ulaşama amacı ile kullanmaktadır. Habere ulaşmak isteyenler arasında sosyal
medyayı kullananların sayısı ise azımsanmayacak derecededir. (Sözeri, 2012:281) Bugün
birçok birey günlük gazete okuma alışkanlıklarını terk ederek haberleri telefonları aracılığı ile
sosyal ağlar üzerinden takip etmeye başlamıştır. Akıllı telefonlar aracılığı ile internet erişimi
olan herkes facebook, twitter gibi sosyal paylaşım ağlarının yanı sıra telefonlarına indirdikleri
e-gazete uygulamaları aracılığıyla da haberlere erişebilmektedir.
Hayatımızın her alanı etkileyen sosyal medya, sinema endüstrisi tarafından da aktif
şekilde kullanılmaktadır. Sinema endüstrisinin en iddialı filmlerini yapan Hollywood, sosyal
medyayı bir pazarlama aracı olarak yapımlarında başarılı bir şekilde kullanmaktadır. Harry
Potter filminin yapımcısı olan Warner Bros. film adına resmi bir web sitesi açmış, bu sayfayı
Facebook, Twitter, Google Plus ve YouTube gibi sosyal medya kanalları ile desteklemiş ve
sadece tek yönlü değil, çift yönlü bir etkileşim kurarak geniş bir hayran kitlesine ulaşıp istediği
başarıyı gişede de elde etmiştir. Bugün Harry Potter’ın Facebook’ta 76 milyon 500 beğenen
sayısı ve Twitter’da 1.618.261 takipçisi vardır. Film serisi 2011 yılında sona ermesine rağmen,
sosyal medya sayfalarında hala aktif olarak paylaşım yapılmaktadır. (Akyol ve Kuruca, 2015:
68)
Sosyal medyanın etki alanını geliştirmesi ile birlikte geleneksel reklamcılık tanımı da
değişime uğramıştır. Sosyal medya kullanıcılarının her geçen gün artması ile birlikte geleneksel
reklamcılık tanımında yer alan “yer ve zaman satın alma” yerini, internet reklamcılığında
kullanılan elektronik ağızdan ağıza pazarlama ve viral reklamcılık aracılığıyla, kullanıcılar
üzerinden herhangi bir bedel ödemeden yapılan ücretsiz reklamcılığa bırakmıştır. (Uraltaş ve
Bahadırlı, 2012: 43) Marka ve şirketlerin çeşitli stratejilerle sosyal medya üzerinde faaliyet
göstermesi, müşteriler ile yakın bir ilişki kurulmasının yanı sıra marka ya da şirkete ilişkin
hiçbir bilgisi olmayan kişilerle de tanışma imkânı sağlamaktadır. Sosyal medyada yer alan
şirketler pazarı yakından takip etme fırsatına erişirken aynı zamanda müşterilerin istek ve
ihtiyaçlarına yönelik bilgi sahibi olmaktadırlar. Yaş, cinsiyet, etnik köken ve ilgi alanları
hakkında detaylı bilgilerin de yer aldığı sosyal ağlar şirketlerin hedef kitlelerine kolayca
ulaşabilmesine katkıda bulunmaktadır.
Sosyal medya bugün açık bir şekilde bir propaganda aracı olarak da kullanılmaktadır.
Devletler, liderler ve çeşitli gruplar, sosyal medyayı propaganda aracı olarak kullanarak bu
mecranın sunduğu özgürlükten yararlanıp insanları etkilemek ya da rakipleri alt etmek amacı
güdebilmektedirler. (Öztürk, 2014: 42) Bununla birlikte Vasseur’a göre günümüzde sosyal
medya araçları sayesinde bilgiye ulaşma ve bilgiyi yaymanın denetlenmesi giderek
güçleşmektedir. Bu yüzden de yeterli iletişim altyapısına sahip olan bir ülkede, haberleşme ve
iletişim olanaklarını kısıtlamanın güçlüğü, bunu denetlemek zorunda olan totaliter bir rejimin
başarı şansını olumsuz etkilemektedir. Thierry Gaudin 1988’de bir diktatoryanın, nüfusun
%10’undan fazlasının telefona sahip olduğu bir ülkeyi yönetmeyi başaramayacağını ve
Sovyetler Birliği’nin bu orana ulaştığını söylüyordu. Kasım 1989’da önce Berlin Duvarı yıkıldı
ardından da Doğu Avrupa’daki çözülme süreci başladı. (aktaran Özçağlayan, 167)
Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar aracılığı ile her geçen gün daha çok veriye
ulaşmaktayız. Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlarda her geçen gün üretilen içerik
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daha da artmaktadır. Bu büyüklükteki verileri hızlı ve doğru bir şekilde işleyebilecek veri tabanı
madenciliği teknikleri geliştikçe müşteri segmentasyonunda bir kişilik segmentasyona müsaade
eden yapılara geçmek de mümkün olacaktır. (Kahraman, 2014:193)

7.7. Dünyada Sosyal Medya
2016 verilerine göre dünyada 3.630 milyon aktif internet kullanıcısı, 2.671 milyon aktif
sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Geçen yıla oranla sosyal medya kullanıcısı %26’lık
bir artış göstermiştir (We Are Social, 2016).
1995’te dünya genelinde internet kullanıcısı sayısı %1’in altındayken, bugün internet
kullanıcısı oranı %49’ı geçmiştir. 2005’te bu rakam 1 milyara ulaşırken, 2010’da ikinci milyarı,
2014’te de üçüncü milyarı aşmıştır.
Mobil kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre %19’luk artışla 4.779 milyara ulaşmıştır.
Aktif mobil sosyal medya kullanıcı sayısı ise %39,3’luk dikkat çekici bir atışla 2.438 milyar
olmuştur (We Are Social, 2016).
En popüler sosyal medya ağı olan Facebook’un kullanıcı sayısı 1.712 milyar olurken,
Twitter’ın kullanıcı sayısı ise 313 milyon olmuştur.

Tablo 1: Sosyal Medya Ağlarına Göre Kullanıcı Sayıları (WeAreSocial, 2016)
İlk web sayfası 1991’de kullanıma girmiştir. Günümüzde dünyadaki toplam internet
sayfa sayısı 1.118.093,916’ya ulaşmıştır. Ancak bu internet sayfalarının %75’i aktif değildir.
2016’da gönderilen eposta sayısı ise 78.361.085.493.757 olmuştur. 2015’te toplam;
1.589.857.372 milyar blog içeriği yüklenmiş; 1.993.567.777.640 trilyon Youtube videosu
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izlenmiş, 22.351.321.523 Instagram fotoğrafı yüklenmiştir. 2007’de, Twitter’da günde 5 bin
tweet atılırken; 2013’te bu rakam 500 milyona ulaşmıştır. 2016 yılında ise 220,108,757,141
tweet atılmıştır (Internet Live Stats, 2016).

7.8. Türkiye’de Sosyal Medya
WeAreSocial’ın raporuna göre; (We Are Social, 2016) Türkiye nüfusunun %53’ü (42
milyon) sosyal medya kullanıcısıdır. Ülkemizde internete akıllı telefonlardan erişme oranı
%45’tir (36 milyon). Aktif sosyal medya kullanıcılarında %5’lik bir artış gerçekleşirken; aktif
mobil sosyal medya hesaplarında ise %13’lük bir artış olmuştur. Buna göre sosyal medyaya
mobil cihazlardan erişimin daha da artacağını söyleyebiliriz.
Aynı rapora göre, ülkemizde internette erişilen sayfaların %51’ine bilgisayardan,
%46’sına mobil cihazlardan, %4’üne ise tabletlerden ulaşılmıştır. Ancak bilgisayardan erişim
geçen yıla göre %25 düşerken, mobil cihazlardan erişim %55, tabletlerden erişim ise %9
artmıştır (We Are Social, 2015).
Türkiye’de internet kullanıcısı 46,3 milyon iken; mobil internet kullanıcısı ise 40,5
milyondur. Türkiye’de bilgisayarda geçirilen süre 4 saat 14 dakika, mobil cihazlarla geçirilen
süre ise 2 saat 35 dakikadır. İnternet kullanıcıları arasında TV izleme süresi ise 2 saat 18
dakikada kalmıştır. Tüm cihazlardan sosyal medyada geçirilen vakit ise 2 saat 32 dakikadır (We
Are Social, 2015).
Türkiye’de en aktif sosyal medya platformları %32 ile Facebook, %24 ile WhatsApp,
%20 ile Facebook Messenger, %17 ile Twitter, %16 ile İnstagram, %15 ile Google +, %8 ile
Linkedin’dir (We Are Social, 2015).

Tablo 1: Türkiye'de Sosyal Medya Ağları Kullanıcı Sayıları (WeAreSocial, 2016)
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7.9. Türkiye’de İnternet Hukuku
Türkiye’de internet hukuku, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
ile düzenlenmektedir.
Kanun ile internet bir internet sitesinde özel hayatına ihlal olduğunu iddia eden kişiler
siteye başvurmadan direkt mahkemeye giderek içerik kaldırabilmekteler.
Mahkemelerin aldığı içerik kaldırma kararları doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliği adı
verilen örgüte ulaştırılmaktadır. Birlik, hakkında kaldırma kararı çıkan içeriği URL veya alan
adı şeklinde bulunduğu sitenin bilgisi olmadan erişime engellemekte; böylelikle kaldırma
kararından sonra içerik sahibine yapılan bilgilendirme sırasındaki zaman kaybı ortadan
kalkmaktadır.
İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal
edildiğini iddia eden kişiler, TİB’e doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi
tedbirinin uygulanmasını isteyebilmektedir.
5651 sayılı kanun ile TİB ve Erişim Sağlayıcıları Birliği aracılığıyla site kapatma ve
içerik engelleme işlemi hemen uygulamaya konabilmektedir. İnternet yayıncısı durumu fark
ettikten sonra mahkemeye başvurarak engelleme kararının bozulmasını talep edebilir.
Kanun ile içeriğin çıkarılması için Sulh Ceza Mahkemeleri birkaç saat içinde karar
alabilmekte, çıkan karar hemen uygulanmaktadır. Yasa ile yer sağlayıcılar kullanıcıların IP
adresi gibi kişisel verilerini 1 yıl boyunca saklayabilmektedir. 5651 sayılı yasada erişime
engellenen içeriklere DNS değiştirmek, VPN kullanmak gibi alternatif yollarla ulaşmak
mümkün olmamaktadır (Sosyalmedya.co, 2017).

Sonuç
Sosyal medya, internetin yaygınlaşmasıyla gelişmeye başladı. E-posta ile başlayan
süreç, ICQ, MSN Messenger, MySpace ile devam etmiş, bugün Facebook, Twitter, Youtube,
Snapchat, Instagram gibi mecralarla giderek hayatımızda daha fazla kaplar hale gelmiştir.
Geleneksel medyada kendine yer bulamayan görüşler, sosyal medya araçları sayesinde,
özellikle internet aracılığıyla, seslerini duyurabilmekte ve kendilerini ifade edebilmektedirler.
Artık çok düşük maliyetlerle internet üzerinden televizyon yayını ve internet gazeteciliği
yapmak mümkün hale gelmiş ve geleneksel medyaya alternatif medya kanalları oluşmaya
başlamıştır. Henüz emekleme döneminde sayabileceğimiz bu alternatif medya kanalları, mobil
teknolojilerin gelişimiyle birlikte “vatandaş gazeteciliği” adı verilen kavramın gelişim rüzgârını
da arkasına alarak ilerlemektedir. Mobil teknolojiler sayesinde, yurttaşlar şahit oldukları
olayları akıllı telefonları ile kayıt altına alabilmekte, yine aynı araçlardan Facebook, Twitter,
YouTube gibi sosyal medya ortamlarına yükleyerek geniş kitlelerle kolayca
paylaşabilmektedirler. Bu sayede de geleneksel ve kartel medyanın görmezden geldiği veya
önemsiz gördüğü konular halkla buluşmakta ve üzerine tartışılarak kamuoyu
oluşturulabilinmektedir.
Sosyal medyanın kullanıcılara editöryal bir sansür olmadan sınırsız içerik paylaşma
hakkı vermesi, eşzamanlı bilgi paylaşımına olanak tanıması, milyonlarca kişiye aynı anda
ulaşmayı mümkün kılması ve sosyalleşme tabanlı yapısı bu platformun güç kaynağı olarak
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nitelendirebileceğimiz özellikleri arasında yer almaktadır. Sosyal medya zamanla toplumun
tamamını etki alanına almaya başlamış, günlük yaşamın ve iş hayatının ayrılmaz bir parçası
olmuş ve bu platformda geçirilen zaman her geçen gün artmaya başlamıştır.
Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı, internet kullanıcısı; yaklaşık üçte biri de sosyal medya
kullanıcısıdır. Gündemi belirleyen tüm medya kuruluşlarının aktif olarak kullandığı; anında
geribildirime ve herhangi bir vatandaşların da bir anda gündem belirleyebildiği sosyal medyayı
artık “5. Güç” olarak değerlendirebiliriz.
Her vatandaş, kamu kurum ve kuruluşları, sanattan spora, eğlence dünyasından bilime
kadar birçok mecra ile interaktif olarak iletişime geçebilmekte, hesap sorarak hakkını
arayabilmektedir. Sosyal medyada paylaşılan bilgi veya haberin yayılım hızının çok hızlı oluşu;
temel düzeyde bilgisayar kullanım becerisine sahip olan herkesin gündeme veya kendi ilgi
alanına giren konulara ilişkin yorum yapabilmesi, yeni medya olarak tanımladığımız bilişim
altyapılı bu yeni iletişim kanalını yasama, yürütme, yargı ve 4. Güç medyadan ayrı, onların
üstünde bir pozisyonda konumlandırmaktadır. 5. Güç sosyal medya bağımsız, dinamik, kolay
erişilebilir ve esnek yapısıyla hem siyasal iktidar hem de sorumlu kurum, kuruluş ve kişiler
üzerinde bir denetim mekanizması olarak kendine yer buldu (Takıl, 2014).
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Uygulamalar
- Öğrenciler,
gözlemleyebilirler.

sosyal

medya

araçlarının

hangi

amaçlarla

kullanıldığını

- Öğrenciler farklı sosyal medya araçlarını deneyimleyerek sosyal medya araçlarını
karşılaştırabilirler.
- Öğrenciler geleneksel medya araçlarının sosyal medya kanalları üzerinden
yürüttükleri iletişim stratejilerini inceleyebilirler.
-

Öğrenciler sosyal medya kullanıcıları ile yaşadıkları sıkıntılar üzerine konuşabilir.
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Uygulama Soruları
1) Sosyal medya platformları üzerinde yürütülen iletişim stratejilerinde neler
dikkatinizi çekti?
2) Bireyler yeni iletişim teknolojilerini günlük yaşamlarında nasıl kullanmaktadırlar?
Gözlemleriniz üzerinden açıklayınız.
3) Sosyal medya araçlarını kullanmayan ya da az kullanan kişiler, haber alam ve
bilgi ihtiyaçlarını nasıl karşılamaktadırlar?

212

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal medya kavramının medya endüstrisindeki yeri incelenmiş ve
geleneksel medya yapısı üzerinde yol açtığı değişimler irdelenmiştir. Yeni iletişim
teknolojilerinin geleneksel medya araçları ile nasıl bütünleştiği ve bireylerin medya kullanım
alışkanlıklarında ne gibi değişimlere yol açtığı ele alınmıştır. Sosyal mecraların hayatımıza yön
verdiği alanların her geçen gün arttığı göz önüne alınarak önümüzdeki yıllarda günlük
yaşamımızda daha sık karşılaşacağımız kavramlar açıklanmıştır.
Gelişen iletişim teknolojileri, birçok disiplinle iç içe bir alan olan medya endüstrisini de
önemli derecede etkilemiştir. Bugün insanlar için kitle iletişim araçları günlük yaşamın
vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır. İletişim ve enformasyon teknolojilerindeki yaşanan
hızlı gelişmeler ise geleneksel kitle iletişim araçlarının işlevlerinde önemli değişimlere yol
açmıştır. Yapı ve işleyişinde değişime uğrayan geleneksel medya araçları ile birlikte de internet
gazeteciliği, internet üzerinden televizyon yayıncılığı, dijital halkla ilişkiler gibi birçok yeni
kavram hayatımıza girmiştir. Bununla birlikte birçok marka ve şirket de yeni iletişim
teknolojileri ile uyumlu stratejiler geliştirmiştir. Bugün internet aracılığı ile basılı medya
araçlarının hemen hepsine ulaşmak mümkündür. Televizyon kanalları ve radyo yayınları da
internet üzerinden takip edilebilmektedir. Geleneksel medya araçlarının tek yönlü iletişim
yapısı da bu yeni mecralarla birlikte karşılıklı ve etkileşime dayalı yeni bir forma kavuşmuştur.
Hayatımıza giren her yenilik gibi yeni medya ortamları da toplumun sosyal, siyasal ve
ekonomik yapısında önemli değişimlere yol açmıştır. Dijital teknolojilerle birlikte içine
girdiğimiz mobil iletişim çağında telefonlar sadece bir konuşma aracı olmaktan çıkmış, haber
okuma, film izleme, eğlence içerikli aktivitelere katılma gibi pek çok farklı hizmet için
kullanılmaya başlanmıştır.
İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yeni medya araçlarının hayatımıza girmesi
kuşkusuz birçok kolaylığı da hayatımıza getirmiştir. Güncel haberlere ve her türlü bilgiye
ulaşmak ve bu süreçte bir katılımcı olarak da yer alarak yorum yapabilmek mümkün hale
gelmiştir. Sosyal medya insanlara düşüncelerini ifade edebilecekleri, birbirleri ile farklı
konularda görüş alışverişinde bulunabilecekleri, tartışabilecekleri yeni bir medya sunarken
geleneksel kitle iletişim araçlarına göre çok daha hızlı bir şekilde etki alanı yaratmaktadır.
Sosyal medyanın geleneksel medyaya göre böylesine hızlı, ulaşılması kolay ve her yerden
erişilebilir olan yapısı geleneksel medya araçlarının da bu mecrada var olma zorunluluğunu
doğurmuştur.
Teknolojik gelişmeler medya kuruluşlarının hedef kitlelerine ulaşabilecekleri ortam
çeşitliliğini de arttırmıştır. Bu gelişme ile birlikte ise hedef kitlelerine ulaşmak için birbirleri ile
yarışan medya kuruluşları internet teknolojilerinin getirdiği tüm yeni mecraları, sosyal ağları
kullanmaya başlamışlardır. Özellikle genç gruplar tarafından aktif olarak kullanılan sosyal
medya, geniş bir kullanıcı ağına sahiptir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyayı cazip kılan özelliklerden biridir?
A) Mahremiyetin yok olması
B) Bilgi kirliliği
C) Kazanç sağlaması
D) Zararlı yazılımlar
E) İnteraktif iletişim
2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal
kolaylıklardan biri değildir?

medyanın kullanıcılar için

sağladığı

A) Geleneksel medyayı desteklemesi
B) Zamandan ve mekândan bağımsız iletişim
C) Geribildirimin hızlı bir şekilde alınması
D) Bilgiye erişimin kolaylaşması
E) Yeni sosyal topluluklar oluşturulmasına imkân tanıması
3. Kullanıcılara 280 karakter ile metin oluşturma fırsatı tanıyan mikroblog
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Facebook
B) Twitter
C) Vine
D) Instagram
E) Flickr
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4) Jason Christopher Chan’a göre sosyal medya sahip olduğu beş özellikle
sınırlılıklarını büyük oranda aşabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden
biri değildir?
A) Anlaşılırlık
B) İşbirliği
C) Bütünlük
D) Sadelik
E) Toparlayıcılık
5) Hedef kitleyi sürece dâhil eden, etkileşimli toplulukları birbirine bağlayan
iletişim kanallarına ne ad verilir?
A) Sosyal Medya
B) Sanal Medya
C) İnternet
D) Forum
E) Yeni Medya
6) Kişilerin herhangi bir konu, olay ya da durum hakkında kendi görüşlerine yer
verebildikleri kişisel web sayfaları olarak tanımlanabilen sosyal medya araçlarının adı
nedir?
A) Facebook
B) Forumlar
C) Chat Odaları
D) Bloglar
E) Kurumsal Sayfalar
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7) Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya ve geleneksel medyayı ayrılan
özelliklerden biri değildir?
A) Geleneksel medyada üretim araçları belirli güçlerin elindeyken (özel şirketler veya
devlet), sosyal medya araçları herkes tarafından çok az bir maliyet ile kullanılabilmektedir.
B) Geleneksel medya üretimi uzmanlık ve eğitim gerektirirken sosyal medya üzerinde
herhangi bir ayrım olmaksızın herkes üretimde bulunabilmektedir.
C) Geleneksel medya ço ucuz iken sosyal medya pahalı bir iletişim aracıdır.
D) Geleneksel medya iletişimlerinde tepki almak haftalar hatta aylarca sürebilirken
sosyal medya üzerinde etki ve tepki çok hızlı şekilde gerçekleşmektedir.
E) Geleneksel medya araçları (dergi, gazete vb.) değişim için elverişli değilken sosyal
medya üzerindeki yorumlar ya da değerlendirmeler anında değiştirilebilmektedir.
8) Dünyadaki en popüler sosyal ağ hangisidir?
A) WhtasApp
B) Facebook
C) Twitter
D) Google
E) Instagram
9) En çok kullanılan mikroblog hangisidir?
A) Blogger
B) Blog up
C) Foursquare
D) Twitter
E) Flickr
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10) Yeni medyayı, “iletim linkleri ile metin, veri, görüntü ve/veya ses gibi içeriklerin
yüklenmiş olduğu farklı aygıtlara monte edilebilen yapay belleklerin bir birleşimi” olarak
tanımlayan ünlü iletişim bilimci ve sosyolog kimdir?
A) Shannon
B) Umberto Eco
C) Habermas
D) John Fiske
E) Van Dijk

Cevaplar: 1) E, 2) A, 3) B, 4) D, 5) A, 6) D, 7) C, 8) B, 9) D, 10) E
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8. SOSYAL MEDYA VE MEDYA ENDÜSTRİSİNİN GELECEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. Sosyal Medya ve Medya Endüstrisinin Geleceği
8.1. Sosyal Medya Etkileri
8.2. İnternet Gazeteciliği
8.3. Vatandaş Gazeteciliği
8.4. Crowdsourcing (Kitle kaynak)
8.5. İnternet Tabanlı Televizyon Yayıncılığı
8.6. Dijital Halkla İlişkiler
8.7. Simülasyon Çağı ve Sanal Gerçeklik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal Medya’nın hayatımıza girmesi medya kullanım alışkanlıklarınızı nasıl
etkiledi?
2. Sosyal Medya uygulamaları hayatınızda ne kadar yer kaplıyor?
3. Yeni iletişim ortamlarını bilgi, haber ve eğlence ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek
adına yeterli görüyor musunuz?

220

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Literatür taraması sonucu
konu ile ilgili derlenen
bilgilerden yararlanılacaktır.

Sosyal Medya’nın
Geleneksel Medya Üzerine
Etkileri

Sosyal Medyanın medya ve
toplum üzerindeki etkilerini
öğrenmek

İnternet Gazeteciliği,
İnternet Tabanlı Televizyon
Yayıncılığı, Dijital Halkla
İlişkiler, İnternet ve
Vatandaş Gazeteciliği, Sanal
Gerçeklik
Sosyal Medya’nın Medya
Endüstrisindeki Yeri

Sosyal Medya kavramının
mevcut medya araçlarını
nasıl değiştirdiğini anlamak

Literatürde yer alan
bilgilerden faydalanılarak
çeşitli örnekler
paylaşılacaktır.

Sosyal medyanın medya
endüstrisindeki yerini
anlamak ve öğrenmek

Literatürde yer alan
açıklamalardan
faydalanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal Medya,



Geleneksel Medya,



Medya Endüstrisi,



İnternet Gazeteciliği,



Dijital Halkla İlişkiler,



Vatandaş Gazeteciliği,



Sanal Gerçeklik,



Simülasyon
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Giriş
Dersimizin 8. haftası kapsamında; sosyal medya kavramının medya endüstrisindeki yeri
inceleyerek, medya endüstrisinin geleceğinde ne gibi değişiklikleri yapabileceği üzerinde
duracağız ve güncel gelişimlere değineceğiz.
Günümüzde en büyük değişim iletişim alanında yaşanmaktadır. Özellikle teknoloji
alanında yaşanan gelişmeler ilk olarak iletişim alanında kendini hissettirmektedir. Kitle iletişim
araçlarına ulaşabilmek her geçen gün kolaylaşmaktadır. İş ve eğlence zamanlarının çoğunu
bilgisayar başında geçiren insanlar, haber sitelerine, televizyon yayınlarına ve oyun, eğlence
tabanlı sitelere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Sosyal medya, her geçen gün gücünü artırarak en
önemli kitle iletişim aracı haline gelmiştir.
İnternet ve yeni medya teknolojilerinin bir getirisi olan sosyal medya, geniş kullanım
alanlarıyla birlikte iletişim disiplinleri ve geleneksel medya yapısında önemli değişimlere yol
açmıştır. İnsanların haber alma, eğlence ve bilgiye erişme ihtiyaçlarının birçoğunu internet
üzerinden karşılamaya başlaması geleneksel medyaya olan ilginin de azalmasına sebep
olmuştur.
İnsanlara zaman ve mekândan bağımsız, eşzamanlı, etkileşimli bir iletişim ortamı
sağlayan sosyal medya, geleneksel medya araçlarını değiştirerek farklı bir boyuta taşımıştır.
Sosyal medya insanlara düşüncelerini ifade edebilecekleri, birbirleri ile görüş alışverişinde
bulunabilecekleri, tartışabilecekleri yeni bir medya sunarken geleneksel kitle iletişim araçlarına
göre çok daha hızlı bir şekilde etki alanı yaratmaktadır. Eğitim ve uzmanlık şartı olmaksızın
herkes sosyal medyada yer alabilir.
Geleneksel medyanın tek yönlü iletişim akışına ve statik yapısına karşın sosyal medya
çift yönlü iletişim akışı olan dinamik bir yapıya sahiptir. İnternet, sahip olduğu özelliklerle yeni
iletişim sembolleri, kullanım kalıpları, jargonlar ve kodları ile iletişimin yapısını ve işleyişini
değiştirmektedir. (Güçdemir, 2012: 58)
Günümüzde insanların sosyal medya üzerinde ziyaret ettikleri platformlarda
harcadıkları zaman, internet üzerindeki diğer mecralarda geçirilen zamana kıyasla çok daha
fazladır ve hızla artmaktadır. İnsanların sosyal medya üzerinde geçirdikleri zamanın son derece
hızlı artması bu mecranın geleneksel medya araçlarını da hızlı bir dönüşüme uğratmasına yol
açmıştır. Bu bölümde sosyal medya dönüşümünden, gazetecilik anlayışının, radyo ve
televizyon yayıncılığı ile halkla ilişkiler kavramının nasıl etkilendiği üzerinde durulacaktır.
Sosyal medya üzerinden geleneksel medya anlayışının geçirmekte olduğu değişim gözlenerek
sosyal medyanın medya endüstrisindeki yeri incelenecektir.
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8. Sosyal Medya ve Medya Endüstrisinin Geleceği
Sosyal medya bugün hayatımızın her alanında önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal
medyanın “herkes için” olması ve bireylerin kendilerini “özgürce” ifade etmesine olanak
tanıması onu cazip bir ortam haline getirmektedir.
Sosyal medyanın yükselişi ile ilgili olarak bir diğer önemli konu ise bireyleri sadece
enformasyon tüketicileri olmaktan çıkarması ve Toffler’ın “Üçüncü Dalga” isimli kitabında
kurguladığı “tüketen üretici–prosumer” olarak değiştirmesidir. (Eraslan, 2016: 47) Bireyler
hem sosyal medya üzerindeki hesaplarına fotoğraf ve video yükleyebilir hem de arkadaşlarının
yüklediği içerikleri takip edebilirler. Mesleği gazetecilik olmayan bir bireyin bir video
paylaşımı haber değeri taşıyabilir ve geniş bir etki alanı yaratabilir. Sosyal medyanın anlık
paylaşımlara olanak tanıyan yapısı haberleşme sürecinin hızını da arttırmaktadır.

8.1. Sosyal Medya Etkileri
İnternet teknolojileri ve sosyal medyanın gelişimi, kitle iletişim araçları ve geleneksel
medya anlayışı üzerinden önemli değişimlere yol açmıştır. Özellikle internetin pek çok yerde
kullanılması ve mobil teknolojiler var olan gazetecilik ve yayıncılık anlayışının değişmesine
sebep olmuştur.
Sosyal medyanın gelişmesi gazetelerin online ortama taşınmasına yol açmış ve “internet
gazeteciliği” kavramının doğmasına sebep olmuştur. Benzer şekilde belirli saatlerde televizyon
başında bulunmak zorunda kalan düzenli izleyiciler de internet üzerinden yapılan yayınlar ile
istedikleri televizyon dizisi, programı ve yayınına istedikleri zaman diliminde
ulaşabilmektedirler. Bu durumun bir sonucu olarak internet üzerinden en çok izlenilen diziler
televizyon reyting sıralamalarında kötü bir puan tablosu sergilemektedir. Bu duruma örnek
olarak 2011-2013 yılları arasında TRT 1 kanalında yayınlanan “Leyla ile Mecnun” dizisinin
reyting oranlarının düşük olmasına rağmen, internet sitelerinden yapılan anketlerde zirvede yer
almasını verebiliriz. Bu gelişme ile birlikte birçok kanal, izleyicilerin ulaşabilmesi için kendi
internet sitesi üzerinden güncel olarak devam eden dizilerin yayınlanmış bölümlerine ve
yayından kalkmış dizilerin eski bölümlerine yer vermeye başlamıştır.
Sosyal medyanın bu hızlı gelişimi yalnızca geleneksel medya araçlarının yapısında
değişim yaratmakla kalmamış, insanların bu mecra üzerinde geçirdikleri sürenin artmasıyla
markaları sosyal medya üzerindeki görünürlüklerini arttıracakları stratejiler geliştirmeye
yönlendirmiştir. Pazarlama ve halkla ilişkiler stratejileri, sosyal medyanın hayatımıza girmesi
ile önemli bir değişim göstermiştir. Kurumlar ile hedef kitleleri arasındaki devamlılık gösteren
faaliyetlerin güvene dayalı bir şekilde örgütlenmesinden sorumlu olan halkla ilişkiler, sosyal
medya kavramının hayatımıza girmesiyle birlikte uygulama ortamlarında kendine yeni araç ve
yöntemler geliştirmiştir. Sosyal medyanın, geleneksel medyaya dair aktiviteleri değiştirmesi,
halkla ilişkiler uygulayıcılarının, halkla ilişkiler uygulamalarını sanal ortamlara entegre etme
zorunluluğunu doğurmuştur. Hayatın her alanına hızla nüfus eden sosyal medyanın etki ve
tesirlerinden halkla ilişkiler stratejileri, araç ve yöntemleri de etkilenmiştir. Sosyal medya,
halkla ilişkiler uygulayıcılarının hem elde etmek istedikleri verilere ulaşmalarını hem de
yaymak istedikleri bilgilerin hedef kitlelere ulaştırılmasını kolaylaştırmıştır. Başka bir ifadeyle
sosyal medya, halkla ilişkiler faaliyetlerinin iki temel amacını da etkilemiştir.
Hayatımızda köklü değişikliklere yol açan internet teknolojileri ve sosyal medya,
tüketicilerin alışveriş yapma eğilimlerinde de değişimlere yol açmıştır. Özellikle kişisel
bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile birlikte, birçok şirket tüketicilerine
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internet üzerinden yapılan satışlarla ulaşmaya başlamıştır. Hayatımıza giren sanal mağazacılık
anlayışıyla birlikte milyonlarca insan internet başında bulundukları mekân fark etmeksizin
alışveriş yapabilir konuma gelmiştir. İnternet üzerinden farklı ürünlere ulaşabilmek, en uygun
fiyatı olan ürünü seçebilmek mümkündür. Bu durum şirketleri, mal ve hizmetlerini müşterilere
tanıtabilmek amacıyla internet ortamında farklı reklam stratejileri geliştirmeye yöneltmiştir.
Burada önemli olan nokta ise müşterileri sıkmadan, onlara güven vererek, onları ihtiyaç
duydukları bilgiye ulaştıracak iletilerle buluşturarak, reklam ve tanıtımlarını yapmalarıdır.
İleride elektronik, ağızdan ağıza pazarlama ve viral reklamcılığın daha da gelişeceği ve bunlar
aracılığıyla tüketicilerin ilgisini çeken, eğlenceli içeriğe sahip paylaşımlarda bulunmaya
yönelik yöntemlerin daha fazla çeşitlilik göstereceği öngörülmektedir. (Uraltaş ve Bahadırlı,
2012: 52)

8.2. İnternet Gazeteciliği
Dijital teknolojiler gazeteciliğin biçiminde de değişimlere yol açmış, geleneksel
gazetecilik anlayışı teknolojik yeniliklere uyum sağlamaya başlamıştır. Kullanıcıların
ürettikleri içeriklerin pek çok insan tarafından hızlı bir şekilde paylaşıldığı bu platformlar,
günümüz insanının daha çok haber, daha hızlı haber ve en yeni haber ihtiyacını karşılamaya
yardımcı olmaya başlamıştır. (Ceylan, 2013: 61)
İnternet, akıllı telefonlar ve tablet teknolojilerinin hayatımıza girmesi ile geleneksel
gazetecilik anlayışı ve gazete endüstrisi de gerilemeye başlamıştır. Mobil teknolojilere ek
olarak her yerde bulunan geniş bantlı ve kablosuz internet, geleneksel gazete medyasının
etkisini azaltarak dijital ortam tüketiciye eğlenceli medya erişimi sağlamıştır. (çeviren Kalsın,
2013:84) Reklam verenlerin geleneksel medyadan uzaklaşmasına sebep olan bu durum sonucu
reklam gelirlerindeki düşüşler birçok gazetenin kapatılmasına sebep olmuştur.
John Vernon Pavlik dijital teknoloji ve gazeteciliğin demokrasiye etkilerini incelerken
(çeviren Kalsın, 2013:83-84) geleneksel gazetecilikte bozulma ve değişim, dijital uçurum,
güçlü mesajlar, hükümetin şeffaflığı ve sivil katılım gibi konulara dikkat çekmiştir. Dijital
teknolojilerle yükselen “arttırılmış gerçekliğin”98 geleneksel gazetecilik anlayışının
değişiminde önemli bir rol oynağını ifade ederek bu teknolojin mesajların etkisini ne denli
arttırdığının da üzerine durmuştur. Sosyal medya kullanımı toplumsal anlamda yol açtığı birçok
değişim ve dönüşümün yanında, haber almadaki bilgi açığının kapatılması üzerinde de önemli
rol oynamıştır. Özellikle dijital teknolojiler ve mobil cihazların kullanımının artması ile
profesyonel gazeteciler ve ağ bağlantılı bireyler arasında aktif ve etkileşimli bir diyalog
oluşmuş ve bu durum yurttaş gazeteciliğinin gelişmesine sebep olmuştur. (çeviren Kalsın,
2013:105) İnternetin sunduğu zamandan ve mekandan bağımsız iletişim anlayışı, herkesin bu
mecrada pay sahibi olmasını sağlamıştır. Kişiler, iletişim ve mobil teknolojilerinin kendilerine
sundukları olanaklar ile bulundukları mekânlarda tanıklık ettikleri önemli haber ve gelişmeleri
bu araçların yardımı ile insanlarla ve geleneksel medya ile de paylaşmaya başlamışlardır.
Geleneksel medya ise bu içeriklere kayıtsız kalmayarak belirli editoryel süzgeçlerden
geçirdikten sonra bu içerikleri diğer insanlara sunmuştur.
Genç kuşağın haber alma ihtiyacının büyük bir kısmını internet üzerinden karşıladığını
düşünecek olursak, gazetecilik medyasında ortaya çıkan bu değişimi anlamak da zor
olmayacaktır. Gençlerin sadece kendisini internet mecrasına taşıyan gazeteler üzerinden değil
Arttırılmış gerçeklik Feiner, Pavlik ve Höllere tarafından geliştirilen konum belgeseli gibi hikâye anlatımının
yeni bir biçimidir. Buradaki konum belgeseli kavramı, mobil bir cihazla donanımlı olan bir kişinin, geçmişte
yaşanmış bir haberin olay yerine yaptığı bir ziyareti anlatmaktadır. (çeviren Kalsın, 2013:97-98)
98
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aynı zamanda sosyal ağlar üzerinden de haber alma ihtiyaçlarını karşıladıklarını görüyoruz.
Özellikle Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların yanı sıra bloglarında kendi deneyim ve
uzmanlık alanları haricinde magazin, ekonomi ve siyaset gibi farklı alanlarda görüşlerini
paylaşmaya başlayan bloggerlar, yazılarına gelen yorumlarla da etkileşimli bir ortamın
doğmasına yol açmışlardır. (Ceylan, 2013: 65)
Gazetelerde sayfa sınırlaması yüzünden okuyucuların ilgisini çekmesine rağmen yer
almayan birçok içerik, yeni iletişim ortamlarında hiçbir sınırlama olmaksızın kullanıcılara
sunulabilmektedir. (Aktaş, 2010:8) Haber alma ihtiyacının karşılanmasında etkili olan sosyal
medya araçlarından diğer ikisi ise “Facebook” ve “Twitter” olarak karşımıza çıkmaktadır.
Basılı olarak yayınlanan gazetelerin teknolojik gelişmelerle birlikte “haber sitesi” olarak
internet ortamında varlıklarını göstermeye başlamaları ile birlikte birçok haber sitesi de
Facebook ve Twitter hesabı açarak sosyal medyadaki etkilerini arttırmıştır. Aynı şekilde haber
sitelerinde yer alan haberler “paylaş” ikonları aracılığı ile Facebook, Twitter ve Youtube gibi
birçok mecra üzerinden yayılmaktadır. Gazetecilikte var olan “okuyucu” kavramının yerini
“takipçi” kavramı almaya başlamıştır. Kişiler için her gün düzenli olarak alınan gazeteler yerini
facebook ve twitter hesaplarının düzenli olarak kontrol edilmesine bırakmıştır. İnsanların
ilgisinin böylesine yoğun olduğu bir mecra, gazeteciler için de yeni bir mecra olmuştur.
Gazeteciler ve okuyucular sosyal medya üzerinde birebir iletişime geçebilmekte ve
tartışabilmektedir. Gazetecilerin yazdıkları haber ve köşe yazılarına bu mecralar üzerinden
takipçileri tarafından hızlı bir dönüş olmaktadır.
Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışma Enstitüsü tarafından son beş yıldır
düzenli olarak yayınlanan Dijital Haber Raporu’nun beşincisi Türkiye’de haber kaynağı olarak
sosyal medyanın yükseldiğini gösteriyor. Türkiye’den kentlerde yaşayan 2 bin 157 internet
kullanıcısı ile görüşülen rapora göre Türkiye’de internet kullanıcılarının %73’ü sosyal medyayı
bir haber kaynağı olarak görüyor. Raporda, Türkiye’de sosyal medyayı bir haber kaynağı olarak
kullandıklarını söyleyen kullanıcıların en çok tercih ettiği platform ise %64 ile “Facebook”
olarak karşımıza çıkıyor. Facebook’u sırası ile takip eden mecralar ise YouTube, Twitter,
Whatsapp ve Instagram. Rapora göre habere ulaşmak için en çok kullanılan cihaz ise akıllı
telefonlar. (Kılıç, 2016)

8.3. Vatandaş Gazeteciliği
Mobil cihazların kullanımının artması, sosyal medyanın etkinliğini tüm dünyada daha
da artırdı hayatımıza yeni bir kavram soktu: “Vatandaş Gazeteciliği”. Dünya nüfusun
yarısından fazlasının mobil internet kullanıcısı olduğu (We Are Social, 2015) zamanımızda
vatandaş gazeteciliği de giderek önem kazanmaya başladı.
İngilizcede “citizen journalism” olarak adlandırılan bu kavram, profesyonel olarak
gazetecilik yapmayan ve bir medya kuruluşu için çalışmayan bireylerin, dijital medya araçları
ile herkesin ulaşabileceği haberler paylaşılabilmesini ifade eder. Vatandaş gazeteciliği ile klasik
kitle iletişiminde edilgen olan ve kitle iletişim araçlarının verdiği mesajları alan bireyler, bugün
aktif olarak dijital mecralarda iki yönlü iletişim kurabiliyor. Vatandaş gazeteciliği ile bireyler;
fotoğraf, video ve internet özellikli telefonlar ile sosyal medya ve bloglarda yazı ve görsel içerik
paylaşarak gündemle ilgili görüşlerini herkesin görebileceği şekilde paylaşabiliyor.
“Arap Baharı” olarak nitelenen ve 2010’da Ortadoğu ve Kuzey Afirka’da çıkan büyük
çaplı protestolarda sosyal medya ve vatandaş gazeteciliği büyük rol oynamıştır. Sosyal medya
üzerinden bir araya gelen insanlar, kitle medyasında yer almayan güncel gelişmeleri sosyal
medya üzerinden duyurdular (University of Washington, 2016).
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Vatandaş gazeteciliğine profesyonel medya kuruluşları da kayıtsız kalmadı. CNN,
“ireport” (http://ireport.cnn.com/) geliştirirken, BBC de User Generated Content Hub’ı
(https://bbcnewsupload.streamuk.com/ ) kullanıma soktu.
Sosyal medya ile birlikte sıradan kullanıcının medya üretimini kolaylaştıracak araçların
da sayısı arttı. Sıradan kullanıcıların gündem belirleme gücü Twitter’ın “trending
topics”lerinde kendini buldu. Bir bakıma Twitter kitleler için bir mikrofon haline geldi
(Murthy, 2011).
Terry Flew (2003), vatandaş gazeteciliğinin şu üç öğeyi barındırdığını savunur: Açık
yayın, kolektif işbirliği içinde üretim ve içeriğin yaygınlaştırılması.

8.4. Crowdsourcing (Kitle kaynak)
Kitle kaynak, belirli bir işin gerçekleştirilmesi için tutulmuş ücretli personelin veya
şirketin yerine işin, genellikle internet üzerinde, büyük bir grup insana havale edilmesini ve
onlar tarafından yerine getirilmesini ifade eder (The New York Times Magazine, 2016).
Facebook’ta yapılan tercümelerin kullanıcıların onayına sunulması, Foursquare ve
Swarm vb. sosyal ağlarda yer adlarının, konumlarının ve o yer ile ilgili bilgilerin kullanıcılar
tarafından oluşturulması, kitle kaynağa örnek verilebilir.
Kitle kaynağın internet dünyasındaki en önemli örneği Vikipedi’dir. Vikipedi ile çok
sayıda yazara ve editöre, personel olarak ihtiyaç duymadan, farklı ülkelerdeki internet
kullanıcılarının katkılarıyla dünyanın en büyük ve en çok farklı dile çevrilmiş ansiklopedisi
oluştu. Kitle kaynağın en önemli avantajı pek çok farklı insanın fikirlerini, becerilerini ve
bilgisini bir araya getirip ortak bir bilgi kaynağı oluşturmasıdır. Ancak kalitenin belirli bir
seviyede tutulması için standartların çok açık ve katı bir şekilde belirlenmesi gerekir (Daily
Crowdsource, 2016).

8.5. İnternet Tabanlı Televizyon Yayıncılığı
Bilgiye ulaşmanın en hızlı yolu olan internet sadece yazılı ve basılı geleneksel medya
araçlarında değil görsel bilgi kaynaklarında da önemli değişimlere yol açmıştır. Geleneksel
medyanın önemli araçlarından biri olan “televizyon” için üretilen haberlerin kolayca
paylaşılabileceği sosyal medya mecraları önemli bir yer tutmaktadır.
İnternetin hayatımıza girmesi ile televizyon başında geçirilen süre kısalmış ve dijital
teknolojiler kullanılarak internet üzerinden televizyon yayıncılığı başlamıştır. Genç kitleleri
ekrana çekmenin yollarından biri olarak sosyal medyanın önemini fark eden televizyon
kanalları, sosyal medya ile bağlarını güçlendirecek ve yayın içeriklerinin bu sosyal
platformlarda dolaşım içerisinde olmasını sağlayacak politikalar geliştirmektedirler.
(Hamamcı, 2015: 24-25)
Yayın öncesi ve yayın sırasında sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan
kanallar kendi izleyici kitlelerinin yanı sıra potansiyel kitlelerini de bilgilendirmekte ve yeni
yayınlardan haberdar etmektedirler. Özellikle Twitter aracılığı ile dizi yayınları sırasında
hashtag çalışmaları yapan kanallar, fragmanlar ve dizi klipleri içinse Youtube kanalını aktif
olarak kullanmaktadırlar.
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İnternetin gelişimi ile birlikte geleneksel televizyon yayıncılığı anlayışında da önemli
değişimler yaşanmaktadır. Televizyon, sosyal medyanın teknolojik unsurları ile uyum
sağlayarak izleyiciler için “her zaman ve her yerden ulaşılabilir içerik”, interaktif katılıma
olanak sağlayan ve akıllı cihazlarla da uyumlu yapısı ile hayatımızın her alanında önemli yer
tutmaktadır. İzleyiciler farklı çözünürlükteki içerikler arasından seçim yapabilmekte ve isteğe
bağlı video hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Seyahat halindeyken bile yüksek kalitede ses
ve görüntüye erişebilen izleyiciler yayınla da etkileşeme girebilmektedir. (Büker, 2013: 139)
Analog yayıncılığın yapımcılardan tüketicilere doğru tek yönlü yapısına karşın dijital
televizyon, izleyicilere setleriyle sohbet etme şansı tanımaktadır. Devrimsel bir nitelik taşıyan
bu gelişme ile etkileşim kapasitesi dört yolla gerçekleşmektedir. İzleyiciler izledikleri yayının
zamanlama ve sunumunu kontrol edebilmekte, görüş ve düşüncelerini yapımcılara ve diğer
izleyicilere iletebilmekte, yalnız bir seyirci değil aynı zamanda “katılımcı” olabilmekte ve
elektronik ticaret hizmetleri geliştirebilmektedirler. (aktaran Murdock, 2000: 51)
İnternet ve bilgi teknolojilerinin televizyona olan etkileri IPTV, Mobil TV,
İnternet/Web TV ve OTT TV gibi farklı yayıncılık türlerinin doğmasına neden olmaktadır.
Teknolojinin gelişmesi, televizyon yayıncılığının maliyetlerini düşürerek alternatif yayıncılık
modellerinin gelişmesine neden olmuştur. (Akyol, 2015: 129)
IPTV, Elektronik Program Rehberi, İsteğe Bağlı İçerik, İzle ve Öde, önceden yayınlanan
ancak izlenemeyen bir televizyon programını izleme, Kişisel Video Kaydedici, Ses İletimi gibi
olanaklar sağlayan etkileşimli deneyim sunan servistir. IPTV’nin temel unsurları IP (internet
protokolü) tabanlı olması, kapalı bir sistem olması, güvenli ve güvenilir bir sistem olması,
hizmet kalitesi ve etkileşimli bir sistem olması olarak sıralanabilmektedir. (Büker, 2013: 151)
Mobil TV, genel olarak televizyon hizmetlerinin mobil televizyonlara uygulanması şeklinde
tanımlanabilir. Hücresel şebekeler üzerinden gerçekleştirilen Mobil TV, kullanıcıların mobil
ortama uyumlu hale getirilmiş içerik hizmetleri almasına da olanak sağlamaktadır. (Akyol,
2015: 115) İnternet TV’de ise geleneksel televizyonculuk anlayışından farklı olarak
kullanıcılar, kendi ürettikleri içeriklerle yayıncı olabilmektedir. İnternet TV, kurumsal yayınlar,
eğitim içerikleri veya video konferans amaçlı olarak kullanılabilmektedir. (Büker, 2013:156)
İnternet teknolojisi sayesinde bir sesi ya bir görüntüyü bir ortamdan başka bir ortama taşımak
için artık farklı teknolojik sistemlere başvurulması gerekmemektedir. Tek bir taşıyıcı sistem bu
farklı üç göstergeyi bir ortamdan bir başka ortama ışık hızıyla taşıyabiliyor. (Ramonet, 1999:
87)

8.6. Dijital Halkla İlişkiler
Yeni iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler her alanda olduğu gibi halkla ilişkiler
disiplinine de yeni kavramlar ve uygulamalar getirmiştir. Kurumlar ile hedef kitleleri arasındaki
devamlılık gösteren faaliyetlerin güvene dayalı bir şekilde örgütlenmesinden sorumlu olan
halkla ilişkiler, internet teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerle birlikte uygulama
ortamlarında kendine yeni araç ve yöntemler geliştirmiştir. Bununla birlikte halkla ilişkilerde
medya yönetiminin işleyişi de farklılaşmış, kullanılan pek çok uygulamaya yenilik gelmiştir.
İnternet, dünyanın globalleşmesinde en etkili bilgi teknolojilerinden biri olarak
görülmektedir. Her alanı etkisi altına alan internet, halkla ilişkiler uygulayıcılarını da harekete
geçirmiş ve kendilerine online ortamda kullanabilecekleri araç ve yöntemler geliştirmelerini
sağlamıştır. Farklı mekânlardaki insanları birbirine bağlamada güçlü olan bu teknoloji, halkla
ilişkiler yönetiminin en temel araçlarından biri haline gelmiştir. İnsanlar en temel ihtiyaçlarını
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ve aktivitelerini bile internet üzerinden gerçekleştirmeye başladıklarından bu yana, kurumlar
da hedef kitlelerine ulaşmada bilgisayara bağımlı hale gelmişlerdir.
Halkla ilişkiler alanına başarılı şekilde entegre edilen sosyal medya, halkla ilişkiler
uygulamaları için yeni ortamlar oluşturmuştur. WordPress, Myspace, Facebook ve Twitter gibi
pek çok sosyal medya ortamlarında hedef kitleleri daha yakından tanımak mümkün olmuş ve
veri toplamak daha kolay hale gelmiştir. Özellikle hedef kitlelerle birebir iletişime geçme
imkânının yarattığı etkileşimli ortam, halkla ilişkiler stratejilerinin daha başarılı şekilde
yürütülmesine yardımcı olmaktadır. Diğer yandan kurumların açtığı blog ve web siteleri
sayesinde hedef kitlelerine kendilerini ve kurum kültürlerini tanıtmaları da kolaylaşmıştır.
Kurumlar ve hedef kitleleri arasındaki duvarların yıkılması, iki taraf arası iletişimin
şeffaflaşmasına da yardımcı olmuş ve halkla ilişkilerde yer alan “şeffaf iletişim” anlayışını
destekler nitelik kazanmıştır.
Sosyal medya ile birlikte marka temsilcileri oluşturmak, halkla ilişkiler için daha önce
olmadığı kadar kolaylaşmıştır. Kurumlar sosyal medya içerisinden kendilerine gönüllü marka
temsilcileri oluşturmaktadır. Bir gıda firması bunu fabrikasını gezdirerek yapabilirken, bir
kozmetik firması ise gönderdiği hediye ve promosyonlarla bunu sağlamaktadır. Oluşan marka
temsilcileri ise kurumun ürünlerini seven, tercih eden ve kendi deneyimlerini başkaları ile
paylaşarak kuruma potansiyel müşteriler kazandıran kitleler haline dönüşmektedir. Bu
gelişmelerle birlikte ise geleneksel medya anlayışında kurumun sözcüsü olan gazetelerin yerini
“gerçek insan” almaktadır. Halkla ilişkiler uygulamalarının halka indiği bu noktada, düzenli
müşteriler kazanmak da daha kolay hale gelmektedir.
Sosyal medya kurumların kendisini daha açık ve daha kolay ifade etmesine de yardımcı
olmaktadır. Eşik bekçisi99 kontrolü olmadan ya da gazeteci beğenir mi beğenmez mi diye
düşünmeden kendilerini anlatan kurumlar, paylaşımlarını da “tırpalanma” olmadan
yapabilmektedir. Herhangi bir gazetede kendisini yeterince iyi anlatamayan bir kurum, sosyal
medya ağında kendi kurumsal kültürünü istediği şekilde aktarabilmektedir. Bu durumun önemli
bir getirisi de kurumlar için “kurumsal gerçeklik” yaratma fırsatının doğmuş olmasıdır.
Kurumlar, bir köşe yazarının hikâyesi ya da bir gazete küpürü olmaktan çok daha fazlasına
sahip olmaktadır.
Sosyal medyanın halkla ilişkiler uygulamalarına getirdiği önemli yeniliklerden bir
diğeri ise hedef kitlelerin hazır kitlelere dönüşmüş olmasıdır. Kurumların her yazdığını takip
eden ve bundan haberdar olan hazır kitleleri bulunmaktadır. Bloglar, facebook ve twitter gibi
sosyal ağlar sayesinde her kurumun ürünlerini takip eden hazır kitleleri, reklam yasağı olan
ürünler için de bulunmaz bir fırsat yaratmıştır. Alkol markaları ile ilgili uzun tanıtım ve
deneyim yazılarının yer aldığı bloglar, facebook ve twitter etiketleri bu gelişmelerin en önemli
örnekleri arasında yer almaktadır.
Tüm halkla ilişkiler kampanyalarının en önemli aşaması olan değerlendirme de, sosyal
medya ile gerçekleşen yeniliklerden payını almıştır. Sosyal medya sayesinde başarılı geri
bildirim (feedback) almak mümkün hale gelmiştir. Mevcut müşterilerin paylaştığı satın alma
Hangi enformasyonun iletişim zincirinden geçeceğini ve ne ölçüde aslına sadık olarak yeniden üretileceğini
kararlaştıran kişi(ler) ya da kurum(lar). İletişim araçlarında mevcut enformasyon bolluğu içinden hangisinin
kullanılacağına karar veren muhabirler, fotoğrafçılar, editörler, yorumcular ve benzerleri eşikbekçisi olarak işlev
görürler. Bir gazete ya da bir yayın istasyonu da izlerkitlesine ne sunulacağına karar verdiği için bir eşikbekçisidir.
Ayrıca, mesajın hedefi olan insanlar da (okur, seyirci ya da dinleyici) eşikbekçisidir. Onlar da kendi bireysel
gereksinimlerine göre malzemeyi ayıklayıp yorumlamak suretiyle bir eşikbekçisi olarak davranırlar. (Mutlu,
2008:102)
99
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sonrası deneyimler, kimi zaman potansiyel müşterilerin de satın alma davranışına karar
vermesinde yardımcı olabilmektedir. Kimi zaman da herhangi bir marka hakkında yer alan kötü
bir yorum çok kısa sürede, çok geniş kitlelere yayılarak markayı ve ürünü risk altına
alabilmektedir. Bu da sosyal medya kavramının halkla ilişkilere sağladığı avantajların yanı sıra
aynı zamanda çok hassas ve başarı ile yönetilmesi gereken bir kavram olduğunu da ortaya
koymaktadır.
Halkla ilişkiler disiplininin temel amaçları arasında yer alan “fark edilebilirliği
sağlamak” adına sosyal medya ortamlarına ilişkin farklılaşma stratejisinin de planlanması
gereklidir. Bu stratejiyi planlayacak bir ekip oluşturulması ve bu ekibin iletişimin sürekliliği
esası ile hareket etmesi gerekmektedir. (Özgen, 2012: 52) Sanal ortamda halkla ilişkiler
uygulamalarını başarı ile icra edebilmek ve ilişkileri sağlıklı bir şekilde yürütebilmek büyük
önem taşımaktadır. Kurum içi ve kurum dışı iletişimin yürütülmesinde avantaj sağlayan yeni
uygulamaların yönetilmesi ve sanal itibarın sağlanması adına yeni teknolojilerin hayatımıza
getirdiği yeniliklerin halkla ilişkiler stratejilerine başarılı şekilde entegre edilmesi
gerekmektedir.

8.7. Simülasyon Çağı ve Sanal Gerçeklik
Simülakrlar ve Simülasyon eserinde (Simulacra and Simulation), Baudrillard, gerçeklik,
semboller ve toplum arasındaki ilişkiyi inceler. Simülasyon ise zaman içinde, gerçek dünyadaki
bir sürecin ya da sistemin faaliyetinin imitasyonudur (Wikipedia, Simulacra and Simulation,
2017). Simülasyon, nerede başlayıp bittiği belli olmayan gerçeklik ve canlandırma arasında bir
yerdedir. Baudrillard’a göre simülasyon artık fiziki sınırlarla kategorize edilecek bir düzlem
üzerinde yer almamaktadır; zihinlerde ya da teknolojik simülasyonlarda yer almaktadır.
Simülakr, orijinali artık bulunmayan ya da başlangıçtan bu yana orijinali hiç bulunmamış
kopyaları ifade eder. Baudrillard, imgeye özgü aşamaları 4 adımda sıralar:
- Derin gerçekliğin yansıması olan imge,
- Derin gerçekliği değiştiren ve maskeleyen imge,
- Derin gerçekliğin yokluğunu maskeleyen imge,
- Gerçeklikle hiçbir ilişkisi olmayan, saf simülakrı olan imge.
İçinde yaşadığımız çağı iletişim teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak hipergerçek çağı
olarak tanımlayan Baudrillard, toplum tasvirinde teknolojiyi belirleyen olarak değil, bağımlı
değişken olarak görür. Baudrillard simülasyon çağı olarak da adlandırılan modern dünyada
medyanın, gerçeğin hipergerçeğe dönüşmesinde bir araç görevi gördüğünü söyler (Yeni Medya
Çalışmaları…, 2013).
Artık insanoğlu kendi gerçeklikleri ve oluşturduğu dünyalar içinde hayatını sürdürür ya
da başka bir ifadeyle kendi yaşamını sanal dünyaya dönüştürür hale gelmiştir. İşte noktada sanal
gerçeklik başlamaktadır. “Sanal Gerçeklik” ya da “Virtual Reality” yaygın kullanımıyla da
“VR”, genel anlamda insan–makine etkileşimi arttırmak için geliştirilen, insan duyularına hitap
eden birçoklu ortam (multi-media) olarak tanımlanabilir. Daha açık bir ifadeyle bilgisayarda
sonradan üç boyutlu olarak yaratılan ya da gerçek mekânlarda özel kameralarla ve yöntemlerle
oluşturulan bir ortam mevcut ve biz bazı duyularımız ve vücut hareketlerimizle bu ortama
girebiliyoruz. Biraz karmaşık görünse de mevcut cep telefonlarımızdaki hareket algılayıcıları
ve kaliteli ekranlarla sanal gerçeklik çok uzağımızda değil. Şimdilik biraz kaba ve kablo
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karmaşası içinde olsa da ilerleyen dönemlerde daha kompakt ve küçük, giyilebilirliği daha
kolay olan sanal gerçeklik donanımları ortaya çıkacak.
İlk zamanlarda askeri alanda kullanılan sanal gerçeklik teknolojileri ile savaş
simülasyonları, pilotlara yönelik uçuş eğitim simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Günümüzde
de gelişmiş cihazlarla bu tür askeri eğitimler devam etmekte olup sivil pek çok alanda
kullanılmaktadır.
Temelinde sanal bir ortamla her nerede olursa olsun etkileşim halinde olunabildiği için
oturduğunuz bir yerden bir sanat galerisini dolaşabilir, bir müzeyi ziyaret edebilir, sizden çok
uzaktaki bir mimari yapıyı yakından inceleyebilirsiniz. Emlak ve inşaat alanında da kullanılan
sanal gerçeklik teknolojileri ile satın almak istediğiniz konutu daha inşa edilmeden
dolaşabilirsiniz. Büyük mimari projeler sanal gerçeklik teknolojileri ile daha projelendirme
aşamasındayken
görülebilmekte,
gün
ışığı
ve
diğer
verimlilik
kıstasları
değerlendirilebilmektedir. Bu sayede büyük projelerde yapılacak olan değişiklikler inşaat
başlamadan daha düşük maliyetlerle yapılabilir hale gelmektedir. Eğitim amaçlı hazırlanan
sanal gerçeklik ortamlarında insan vücudunda dolaşılabilmekte, uzay boşluğunda gezegenler
çok yakından görülebilmekte, sanal sınıflarda dersler verilebilmektedir.
Sanal gerçeklik teknolojilerinin bir başka kullanım alanı da sinema ve televizyon
sektörüdür. İzleyiciler özel teknikler kullanılarak çekilen filmleri izlerken aslında sinemanın ilk
dönemlerinden beridir amaçlanan, izleyiciyi filmin içerisine çekebilme ya da hikâyeye dâhil
edebilme misyonuna yaklaştırılmaktadır. Bu durum sinema ve televizyon endüstrisinde köklü
değişimlere de sebep olmaktadır.
Bilgisayar oyunları da sanal gerçeklik donanımlarıyla oynanabilir durumdadır. Oyun
geliştiriciler, gerek mobil cihazlar için gerek masaüstü bilgisayarlar için sanal gerçeklik
oyunları geliştirmektedir.
Sanal gerçeklik teknolojileri artık hayatımızın her alanında yer edinmeye başladı ve bu
durum daha da gelişecek gibi görünüyor. Günümüz standartlarındaki sanal gerçeklik
teknolojileri incelendiğinde, gelecekte insanların nasıl birbirleriyle iletişim kurabileceklerini ve
insan-makine etkileşiminin nasıl boyutlara ulaşacağını tahmin etmek çok da zor değil…

8.8. Sosyal Medya Geleceği Şekillendiriyor
Sosyal medyanın hayatımızda yön verdiği alanlar her geçen gün artmaktadır.
Önümüzdeki dönemde sosyal medyanın etkisi ile hayatımızda daha sık karışılacağımız bazı
kavramları kısaca aşağıdaki başlıklar şeklinde açıklayabiliriz: (Kahraman, 2014:179)
Sosyal Ticaret: Sosyal medya servisleri üzerinde gerçekleştirilen ticaret olarak
adlandırabileceğimiz sosyal ticaret kavramına örnek olarak facebook üzerinde ödeme yapılarak
oynanan Farmville vb. oyunlar verilebilir.
Oyunlaştırma: Kahraman tarafından oyun olarak düşünülmemiş ve asıl işlevi oyun
olmayan süreç ve yapılara, oyun kurgu mekanizmalarının entegre edilmesi olarak tanımlanan
oyunlaştırma, dijital iletişime uyumlu stratejilerle hareket etmeyi gerekli kılmaktadır.
Hayatımızda çok yeni bir kavram olmayan oyunlaştırmayı en sık kullanan sektörler
arasında perakende sektöründe faaliyet gösteren markalar yer almaktadır. Her alışverişte puan
toplayarak gümüş, altın, platin vb. “rütbe”lere yükselen bireyler, markanın rütbelerine göre
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kendilerine sunduğu ayrıcalıklardan faydalanmaktadır. Müşteri ile şirket arasında duygusal bir
etkileşim yaratan oyunlaştırma uygulamalarına verilebilecek en güzel örneklerden biri dünya
çapında en popüler sosyal ağlardan biri olan Foursquare tarafından kullanıcıların check-in
yaptığı yerlerin özelliklerine ve check-in yapma sıklığına göre kullanıcılara rozetler vererek
rütbelerini yükseltmekle ödüllendirmesi verilebilir. (Önerli, 2014)
Büyük Veri: Büyük veri kavramı, geleneksel veri tabanı sistemlerinin işlem gücünü
aşacak kadar büyük ve hızlı akan veri miktarını tanımlamak için kullanılmaktadır. (Kahraman,
2014:192) Sosyal medya içinde her geçen akan büyük miktarlardaki veriler önemli bilgiler
içermektedir. İlerleyen süreçte bu dağınık ve karışık bilgi yığınları için düzenleyici ve doğru
okuyucu veri uzmanlarına ihtiyaç olacaktır.

Sonuç
Sosyal medyanın toplumsal, siyasi ve ekonomik etkilerine uyum sağlayabilmek her
geçen gün zorlaşmaktadır. Sosyal medyanın da etkisiyle ortaya çıkan elektronik pazarlama,
online itibar yönetimi ve dijital halkla ilişkiler gibi pek çok kavrama uygun stratejiler
geliştirmek önemli bir konu haline gelmektedir. Geleneksel medya süreçlerini değiştiren sosyal
medya, toplumsal hayatımızda da önemli değişimlere yol açmaktadır.
Sosyal medya araçlarının özgür bir platform olduğu ve demokratikleşme sürecine
şüphesiz katkılar sağlayacağı doğrudur ancak iktidarların bu özgürlükçü platformu tam tersi
özgürlükleri kısıtlamak veya kontrol altında tutmak için kullanabilmeye çalışabileceklerini de
göz ardı etmemek gerekmektedir.
Sosyal medya, her geçen gün arttırdığı etki alanları ile iletişim alanının yanı sıra sosyal,
politik ve ekonomik birçok alanda da değişime yol açmıştır. Sosyal medyanın bu denli hızlı
gelişen ve rağbet gören bir iletişim platformu olması da geleneksel medya üzerinde birçok
yeniliğe sebep olmuştur. İnternet teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte yeni iletişim
alanlarının ortaya çıkması ve mevcut iletişim alanları üzerinde değişimler meydana gelmesi
kaçınılmazdır. Dünyanın bu kadar hızlı değiştiği bir dönemde sosyal medya gibi interaktif
iletişime olanak tanıyan bir mecra her geçen gün etkisini arttırmaya ve medya endüstrisindeki
yerini ve etki alanını genişletmeye de devam edecektir.
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Uygulamalar
Öğrenciler geleneksel medya araçlarının sosyal medya kanalları üzerinden
yürüttükleri iletişim stratejilerini inceleyebilirler.
Öğrenciler vatandaş gazeteciliği ile sosyal medyada ve geleneksel medyada yer
alan haberleri inceleyebilirler.
-

Öğrenciler sanal gerçeklik uygulamalarını deneyimleyebilirler.

Öğrenciler internet gazeteciliğinin ve basılı gazeteciliğinin önde gelen
yayınlarını inceleyerek karşılaştırma yapabilirler.
Öğrenciler gelecek medya teorisi üzerine literatür taraması yapıp güncel
haberleri gözden geçirebilirler.

235

Uygulama Soruları
1) Sosyal medya platformları üzerinde yürütülen iletişim stratejilerinde neler
dikkatinizi çekti?
2) Bireyler yeni iletişim teknolojilerini günlük yaşamlarında nasıl kullanmaktadırlar?
Gözlemleriniz üzerinden açıklayınız.
3) Sanal gerçeklik uygulamalarını
kullanılmaktadır, kullanılabilir?

nasıl

buldunuz?

Hangi

sektörlerde

4) İnternet gazeteciliği mi daha etkin yoksa geleneksel gazetecilik?
5) İnternet üzerinden yayın yapan televizyonların yayıncılık anlayışını nasıl
buldunuz?

236

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal medya kavramının medya endüstrisindeki yeri incelenmiş ve
geleneksel medya yapısı üzerinde yol açtığı değişimler irdelenmiştir. Yeni iletişim
teknolojilerinin geleneksel medya araçları ile nasıl bütünleştiği ve bireylerin medya kullanım
alışkanlıklarında ne gibi değişimlere yol açtığı ele alınmıştır. Sosyal mecraların hayatımıza yön
verdiği alanların her geçen gün arttığı göz önüne alınarak önümüzdeki yıllarda günlük
yaşamımızda daha sık karşılaşacağımız kavramlar açıklanmıştır.
Gelişen iletişim teknolojileri, birçok disiplinle iç içe bir alan olan medya endüstrisini de
önemli derecede etkilemiştir. Bugün insanlar için kitle iletişim araçları günlük yaşamın
vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır. İletişim ve enformasyon teknolojilerindeki yaşanan
hızlı gelişmeler ise geleneksel kitle iletişim araçlarının işlevlerinde önemli değişimlere yol
açmıştır. Yapı ve işleyişinde değişime uğrayan geleneksel medya araçları ile birlikte de internet
gazeteciliği, internet üzerinden televizyon yayıncılığı, dijital halkla ilişkiler gibi birçok yeni
kavram hayatımıza girmiştir. Bununla birlikte birçok marka ve şirket de yeni iletişim
teknolojileri ile uyumlu stratejiler geliştirmiştir. Bugün internet aracılığı ile basılı medya
araçlarının hemen hepsine ulaşmak mümkündür. Televizyon kanalları ve radyo yayınları da
internet üzerinden takip edilebilmektedir. Geleneksel medya araçlarının tek yönlü iletişim
yapısı da bu yeni mecralarla birlikte karşılıklı ve etkileşime dayalı yeni bir forma kavuşmuştur.
Hayatımıza giren her yenilik gibi yeni medya ortamları da toplumun sosyal, siyasal ve
ekonomik yapısında önemli değişimlere yol açmıştır. Dijital teknolojilerle birlikte içine
girdiğimiz mobil iletişim çağında telefonlar sadece bir konuşma aracı olmaktan çıkmış, haber
okuma, film izleme, eğlence içerikli aktivitelere katılma gibi pek çok farklı hizmet için
kullanılmaya başlanmıştır.
İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yeni medya araçlarının hayatımıza girmesi
kuşkusuz birçok kolaylığı da hayatımıza getirmiştir. Güncel haberlere ve her türlü bilgiye
ulaşmak ve bu süreçte bir katılımcı olarak da yer alarak yorum yapabilmek mümkün hale
gelmiştir. Sosyal medya insanlara düşüncelerini ifade edebilecekleri, birbirleri ile farklı
konularda görüş alışverişinde bulunabilecekleri, tartışabilecekleri yeni bir medya sunarken
geleneksel kitle iletişim araçlarına göre çok daha hızlı bir şekilde etki alanı yaratmaktadır.
Sosyal medyanın geleneksel medyaya göre böylesine hızlı, ulaşılması kolay ve her yerden
erişilebilir olan yapısı geleneksel medya araçlarının da bu mecrada var olma zorunluluğunu
doğurmuştur.
Teknolojik gelişmeler medya kuruluşlarının hedef kitlelerine ulaşabilecekleri ortam
çeşitliliğini de arttırmıştır. Bu gelişme ile birlikte ise hedef kitlelerine ulaşmak için birbirleri ile
yarışan medya kuruluşları internet teknolojilerinin getirdiği tüm yeni mecraları, sosyal ağları
kullanmaya başlamışlardır. Özellikle genç gruplar tarafından aktif olarak kullanılan sosyal
medya, geniş bir kullanıcı ağına sahiptir.
Günümüzde insanların sosyal medya üzerinde ziyaret ettikleri platformlarda
harcadıkları zaman, internet üzerindeki diğer mecralarda geçirilen zamana kıyasla çok daha
fazladır ve hızla artmaktadır. İnsanların sosyal medya üzerinde geçirdikleri zamanın son derece
hızlı artması bu mecranın geleneksel medya araçlarını da hızlı bir dönüşüme uğratmasına yol
açmıştır. Bu bölümde sosyal medya dönüşümünden, gazetecilik anlayışının, radyo ve
televizyon yayıncılığı ile halkla iİlişkiler kavramının nasıl etkilendiği üzerinde durulmuştur.
Dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren internet gazeteciliği, internet tabanlı
televizyon yayıncılığı ve dijital halkla ilişkiler gibi kavramlar örneklerle açıklanmıştır. Sosyal
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medya üzerinden geleneksel medya anlayışının geçirmekte olduğu değişim gözlenerek sosyal
medyanın medya endüstrisindeki yeri incelenmiştir. Yeni iletişim ortamlarının gelecekte de
önemini artıracağı ve belki de daha fazla yeni iletişim aracını da hayatımıza katacağı
kestirilebilir bir gerçek olarak görülmektedir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi internetin hayatımıza girmesi ile ortaya
çıkmıştır?
A) Gazete
B) Televizyon
C) İnternet Gazeteciliği
D) Reklamcılık
E) Halkla İlişkiler
2. Sosyal medyayı haber kaynağı olarak görenlerin en çok tercih ettikleri platform
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Twitter
B) Facebook
C) You Tube
D) Wikipedia
E) Linkedin
3) İnternet ve bilgi teknolojilerinin televizyona olan etkileri hangi tür
yayıncılıkların doğmasına neden olmuştur?
A) Karasal
B) Bölgesel
C) İnternet/Web TV ve OTT TV
D) Paralı
E) Konvansiyonel

4) Geleneksel veri tabanı sistemlerinin işlem gücünü aşacak kadar büyük ve hızlı
akan veri miktarını tanımlamak için kullanılan kavram nedir?
A) Deep Data
B) Büyük Veri
C) Kitle Kaynak
D) Çok Veri
E) Bulut Veri
5) Crowdsourcing kavramının Türkçe karşılığı nedir?
A) Açık kaynak
B) Kalabalık Satış
C) Kitle Kaynak
D) Kaynak Arama
E) Arama Motoru
“Zaman içinde, gerçek dünyadaki bir sürecin ya da sistemin faaliyetinin imitasyonudur.
Nerede başlayıp bittiği belli olmayan gerçeklik ve canlandırma arasında bir yerdedir.”
6) Yukarıda hangi kavramın tanımı yapılmıştır?
A) Mimesis
B) Kitle Fonlama
C) Sanal bellek
D) Yapay Zeka
E) Simülasyon
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7) Sanal gerçeklik ilk olarak hangi alanda kullanılmıştır?
A) Sağlık
B) Askeri
C) Spor
D) Psikoloji
E) Biyoloji
8) Simülasyon ve Simulakrlar kavramlarını hangi sosyal bilimci ortaya atmıştır?
A) Micheal Foucault
B) Ünsal Oskay
C) John Neo
D) Umberto Eco
E) Jean Baudliard
9) Halkla İlişkiler ve sosyal medya ilişkileri açısından düşünüldüğünde aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kurumlar sosyal medya içerisinden kendilerine gönüllü marka temsilcileri
oluşturmaktadır.
B) Sosyal medya ile birlikte marka temsilcileri oluşturmak, halkla ilişkiler için daha
önce olmadığı kadar zorlaşmıştır.
C) Sosyal medya kurumların kendisini daha açık ve daha kolay ifade etmesine de
yardımcı olmaktadır.
D) Hedef kitlelerin hazır kitlelere dönüşmüştür.
E) Kurumların her yazdığını takip eden ve bundan haberdar olan hazır kitleleri
bulunmaktadır.
“Foursquare, kullanıcılarına check-in yaptığı yerlerin özelliklerine ve check-in yapma
sıklığına göre kullanıcılara rozetler vererek rütbelerini yükseltmekle ödüllendirmektedir.”
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10) Bu açıklama da verilen örnek hangi kavram ile tanımlanabilir?
A) Sosyal Sorumluluk
B) Gündem Belirleme
C) İkna
D) Oyunlaştırma
E) Kazan-kazan

Cevaplar: 1) C, 2) B, 3) C, 4) B, 5) C, 6) E, 7) B, 8) E, 9) B, 10) D

242

9. MEDYA ENDÜSTRİSİ VE SİNEMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. Medya Endüstrisi ve Sinema Endüstrisi
9.1. Sinema Nedir?
9.2. Sinema ve Dil
9.3. Sinema Tarihine Kısa Bir Bakış
9.4. Sinema Endüstrisi
9.4.1. Sinema Endüstrisi ve Propaganda
9.5. Sinema ve Tür İlişkisi
9.5.1. Türlerin Doğuşu
9.5.2. Türlerin Özellikleri
9.5.3. Sinema Türleri
9.6. Amerikan Sinema Endüstrisi (Hollywood)
9.7. Sinema Endüstrisi ve Para
9.8. Sinema Endüstrisinde Medyanın Yeri
9.9. Yeni Medya ve Sinema Endüstrisi Etkileşimi
9.10. Meslek Birlikleri
9.10.1 Sinema Meslek Birlikleri
9.10.2. Uluslararası Meslek Kuruluşları

244

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sinema nasıl bir sanat dalıdır?
2) Sinema endüstrisi nasıl işler?
3) Sinemada türler neyi ifade eder?
4) Sinema ve medya endüstrisi nasıl bir ilişki içerisindedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sinema Endüstrisi Kavramı

Sinema endüstrisinin
oluşum ve gelişim süreci
hakkında bilgi sahibi olur

Literatürde bulunan kavramları
okuyarak ve araştırarak konu ile
ilgili kazanım sağlanabilir.

Sinemada Türler

Sinemadaki türleri öğrenir,
Literatürden yararlanılarak, örnek
türlerin nasıl bir işlevi
film önerileri ile
olduğunu kavrar.

Sinema endüstrisi ve
medya endüstrileri
arasındaki ilişkileri
Sinema ve medya endüstrileri öğrenir. Medyanın, sinema
arasındaki ilişki
endüstrisinin gelişimi için
nasıl kullanılacağı
konusunda bilgi sahibi
olur.

Literatürde bulunan kavramları
okuyarak ve araştırarak konu ile
ilgili kazanım sağlanabilir.
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Anahtar Kavramlar


Sinema



Sinema Endüstrisi



Tür



Sinemada Türler



Kanun



Meslek Birlikleri



Propaganda



Kültür



Endüstri
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Giriş
Bir kelime ile başlayan öykü, senaristin ve yönetmenin süzgecinden geçerek film yapım
elemanlarının katkısı ile kendi evrenini oluşturur. Seyirci misafir olduğu bu evren ile kendi
evrenini kesiştirir. O kesişim kümesi ne kadar büyük olursa katharsisin etkisi de o kadar güçlü
olur ve sinema seyircisi o kadar mutlu-mesut ayrılır sinemadan.
“Sinema, iletileri ile geniş kitlelerde ortak bir görüş yaratma işlevine sahip, olan
kültürel yaşama biçim(ler)i verebilen güçlü bir sanattır, kitle iletişim aracıdır; ait olduğu
toplumun/kültürün bazen doğrudan, bazen de dolaylı ve karmaşık bir yansımasıdır.” (Güçhan,
1993: 5)
Sinema salt bir sanat aracı olarak değil içerdiği kültürel, sosyal ve siyasal kodlarla da
büyük önem taşımaktadır. Sinema içinde doğduğu toplumu ve onun oluşturduğu kültürü
anlatmaktadır.
Sinema ve medya endüstrileri sürekli birbirleri ile etkileşim içerisinde olmuş ve
birbirlerinden beslenmişlerdir. Özellikle teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan yeni
medya da bu etkileşime dâhil olmuş, sinema endüstrisinin işleyişini birçok yönde etkilemiştir.
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9.1. Sinema Nedir?
Sinema, herhangi bir hareketi, düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini
belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir perde üzerinde yansıtarak
hareketi yeniden oluşturma işidir.
Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı
salon veya yapıya da sinema adı verilmektedir.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’n 5. maddesinde sinema şu şekilde ifade
edilir: “Sinema, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri
araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir.”
Yeni ve farklı dünyalar sunduğu için ilk film cihazına büyülü fener (lanterne magique)
adı verilmiştir. Federico Fellini sinemayı daha çok sirke benzetir: “Sinema olmasaydı bir sirk
yöneticisi olabilirdim. Sirk de sinema gibi katıksız bir teknik, kesinlik ve doğaçlama karışımıdır.
Prova edilmiş gösteriyi yaparken bile hala tehlikeyi göze alıyorsunuzdur. Böyle aynı zamanda
yaratma ve yaşatmayı seviyorum. Bir yazar ya da ressamın çalışmasındaki kısıtlamalar
olmaksızın doğrudan eylemin içine dalarak.”
Sinemanın temelinde bir yanılsama yatar. Beyin gözün ağtabakası üzerine düşen
görüntüyü kaybolmasından sonra da kısa bir süre algılamayı sürdürür ve ardışık ağtabaka
görüntülerini, hareket eder biçimde algılar. Bu yüzden insan gözü, bir perde üzerinde belirli bir
hızla (genellikle sessiz sinemada saniyede 16, sesli sinemada saniyede 24 kare) art arda
yansıtılan film karelerindeki görüntüleri kesintisiz bir hareket içinde görür
Görselliğin gücünü sonuna kadar kullanan sinema, müzik, resim, dans gibi sanat
dallarını bünyesinde barındıran bütüncül bir sanat olarak diğer sanat dallarından daha çok
kültürel kodun taşıyıcısıdır. Ünlü Japon Yönetmen Akira Kurusawa’ farklı sanat dallarında
beslendiğinin altını çizer: “Sinema Nedir? Bu sorunun yanıtı göründüğü kadar kolay değil...
Sinema diğer görsel sanatlara benzer. Sinemanın yazınsal özellikleri vardır, resim ve heykel
sanatlarına yakınlaştığı zamanlar olur, müziksiz bir sinema düşünülemez. Ancak sinema
sonunda yine sinemadır.”

9.2. Sinema ve Dil
Metz’in ifadesiyle sinema bir dildir çünkü onun anlamlı söylevleri olan metinleri vardır.
Sinema kendini meydana getiren unsurların anlattığı hikâyeyi hedef kitleye ulaştırırken hedef
kitlenin yeniden okumasına da olanak tanır. Hedef kitle yani seyirciler bilgi birikimleri
doğrultusunda filmdeki öyküyü yaşarlar ve farklı anlamlar çıkarırlar. Edebiyatın aksine burada
sınırsızlık değil sinemanın çizdiği bir sınırlılık, bir çerçeve vardır ve seyirci o çerçeve içinde
sinema diliyle anlatılanları dinleyerek çeşitli çıkarımlar yapmaya çalışır.
Sinemanın diğer sanat dilleri ile birleşerek bir üst dil oluşturmasının dışında kendine has
gerçek bir dili vardır ki bu mevcut dillerin çok ötesinde gerçekliğin yeniden inşa edilmesini
sağlayan tarif edilemez bir güçtür. Sinemanın bu kendine has dili ve grameri, kamera açıları,
planları, kurgu, renkler, mekân düzenleme, kostüm ile ortaya çıkar. Brown da aynı noktanın
altını çizer: “Sinema bir dildir ve içinde objektif, kompozisyon, görsel tasarım, aydınlatma,
görüntü denetimi, devamlılık, hareket ve bakış açısına ait diller vardır.
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9.3. Sinema Tarihine Kısa Bir Bakış
Sinema başlangıcından beri bir göç hikâyesiydi aslında yani duygu, düşünce, hayal ve
yaşanmışlıkların hapsolduğu insan bedeninden kurtulup beyazperdede yeniden hayat bulması.
Lumiere’ler için bu pek önemli değildi. Onların niyeti var olan güzel ve ilgi çekici şeyleri
göstermekti. Egzantirik, güzel, hareketli, insanların bilmediği, henüz öğrenme fırsatı
yakalayamadığı görüntüleri kayda alıp gösterdiler panayırlarda, kafelerde, çadırlarda.
Dünyanın dört bir yanına gönderilen kameramanlar, gündelik yaşamları, özel anları
belgelediler yıllarca. Paketlenen bu görüntüler göç ettiler ülkeden ülkeye, seyredildiler ilgiyle.
Sonra hayaller, hikâyeler, yaşanmışlıklar, tarihi olaylar, aşklar, acılar, mutluluklar,
senaristin ellerinden yönetmenin muhayyilesine geçip, tercih edilen form içinde, film gramerine
uygun şekilde sinemanın etkileyici anlatım formuyla sunuldu. Artık başka bir göç süreci
başlamıştı. Anlamlı, başı sonu olan öyküler anlatılmaktaydı. Sinemacılar bu dönemin Melies
ile başladığını ifade eder. Edebiyatın ve tiyatronun kaynaklığında ilk yılların sıkıntılı havasında
sınırlı filmlerle ile özgün hikâyeler anlatılırken, sinema kendini, türlerini, açılarını, tekniklerini,
trüklerini keşfeder. Velhasılı kervan yolda düzülür. Pratikler, teoriye dökülür. Yıllar sonra o
teoriler, sinema okullarında ders olarak okutulacaktır.
Sinemanın ilk çeyreğinden sonra ivme kazanmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri
stüdyo sistemidir. Stüdyo sistemi ise tıpkı bir fabrika gibi çalışmaktadır yani formül haline
getirilmiş olay örgülerini, streotipleri, biçimsel uylaşımlarla üretimin standartlaştırılmasını ve
pazar talebinin önceden kestirilebilir hale gelmesi gibi olanakları devreye sokarak
çalışmaktadır. (Abisel, 1999: 36)
“…studio system tarzı üretimin çok belirgin bir özelliğidir, filmler belli tipolojilere göre
sınıflanırlar, canlandırdıkları tarih dönemine göre, kahramanlarına göre, konunun niteliğine
göre ve daha başka yapısal özelliklerine göre tasarlanırlardı...” (Vincenti, 1993: 59)
İmparatorlukların çöktüğü bir çağda savaştan kaçan insan hikâyeleri anlatılır. Zorunlu
göçler, öyle acıklı hikâyeler ile doludur ki sinema bu krizleri fırsata çevirir. Çünkü Monaco’nun
ifade ettiği gibi toplumsal sözleşmedeki değişimleri, herhangi bir sanat gibi ama her şeyi
içermesi ve popüler doğası nedeniyle diğer sanatlardan daha fazla yansıtır. (Osmanoğlu, 1996:
82) Bir tarafta Avrupa’dan göç eden Batılılar, Amerika’da kendi meşruiyetleri için Western’i
ortaya koyarlar. Var olmak için, millet olabilmek için tarihe ihtiyaçları vardır. Göç edenin
mahcupluğu geçmiş olmalı ki vahşileşerek kendi köklerini ürettikleri yapay western mitine
yüklerler. Beyaz, renkli gözlü kovboylar, geldikleri topraklarda çobanlıktan sıkılırlar. Aslında
bu toprakların asıl sahibidirler ve sonradan gelen Kızılderili vahşilerin bu topraklarda işleri
yoktur. Zengin maden yataklarından hele ki altından bihaber vahşiler, verimli topraklarında
yüzyıllardır nasıl yaşamışlar hayret (!). İşte sinema bir garip göç hikâyesinden koca bir
“Amerikan milleti”ni devşirir. Tüm dünyayı kasıp kavuracak bu hikâye Amerikan
ikonografisinin tam kalbine oturur. Diğer popüler mecralarla birleşince karşımıza sivri çizmeli,
fötr şapkalı, kot pantolonlu, asil adalet savaşçısı, namus bekçisi bir kahraman çıkar. Ve o
kahraman kendi meşruiyetini sağladığı ve göçmenliğini yerlileştirdiği o günden beri dünyanın
birçok yerine göçüp göçüp demokrasi getirmek ile meşguldür.
Diğer tarafta 1. Dünya Savaşı sonrası en büyük hezimeti yaşayan Almanya vardır.
Savaşın getirdiği yenilgi psikolojisi, açlık, mahrumiyet, yalnızlık ve fakirlik, şehre yığılan
insanları haletiruhiyesi sinemalarına yansır. Tüm bu durum gölgelerdeki karanlıklarda, aşırı
makyaj ve tiyatral oyunculuklarla dışa vurulur. İçe atılmaz dertler, kâh Dr. Caligari’nin
Muayenesinde kâh Nosferatu’nun uzun tırnaklı ellerinde dünyaya açılır.
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Azalan tanrım alanları, sanayide açılan iş kolları, insanları şehirlere göç ettirmektedir.
Dünyanın üzerindeki siyasal ve sosyal kara buhranlar Metropolis gibi karanlık öyküler yazdırır.
Fritz Lang’ın disütopik gelecek öyküsü büyük yankı uyandırır. Dünyanın nimetlerinde
esirgenmiş yeraltında yaşamaya mahkûm insanoğlu makineleşmiştir. Tıpkı Modern
Zamanlar’daki gibi. Şehrin dişlileri arasında ezilen Şarlo, çalışmak, çalışmak, çalışmak
zorundadır. Bu vahim tablo Nazilere ilham olacak ve keskin fikirlerinin yeşermesi için müsait
bir zemin hazırlayacaktır. Kaybedecek bir şeyi kalmayan topluma umut aşılayan Führer,
sistematik yapılanması ve etkin propaganda yöntemleri ile ölmüş bir toplumu gözü kara
askerler topluluğuna çevirir. Ve ne yazıktır ki Führer, ne göçmenlerden, ne engelli bireylerden
en de Yahudilerden hoşlanmaktadır. O güzel kutsal topraklarda sadece ve sadece üstün ırk olan
sarışın, mavi gözlü Almanlar yaşamalıdır. Geri kalanların sonu ölümdür. Bu baskı neticesinden
sadece Almanya’daki değil Avrupa’daki pek çok Yahudi asıllı kişi dünyanın farklı yerlerine
daha doğrusu bulabildikleri müsait neresi varsa oraya kaçarlar. Alanında uzman Yahudi
sinemacıların durağı ise çalışma imkânı bulabilecekleri Amerika olur. Savaşın getirdiği yıkım
ve 1930’lu yılların bunalımlarından biraz daha uzak olan Amerika, nitelikli insan göçü ile
sinemasında büyük biri ivme yakalayacak ve bugün Hollywood Sineması olarak dünya
sinemasına adını altın harflerle yazdırmış olan sinemanın sağlam bir zemine oturmasını
sağlayacaktı.

9.4. Sinema Endüstrisi
Giovanni Scognamillo’nun sinemayı şu şekilde tanımlamaktadır: “Sinema hem bir
sanat, hem de bir sanayidir; bazı ülkeler de kocaman bir sanayi kolu, ağır sanayi ya da otomotiv
sanayisi kadar devasa, önemli ve (bazen) inanılmaz yatırımlarla inanılmaz kârlar getiren.”
Adorno kültür endüstrisi kavramını ortaya koyarken kültür endüstrisinin ana sektörü
olarak sinemayı gösterir. Kültürün, ideolojinin ve verilmek istenen mesajın çok rahat bir şekilde
seyirciye aktarılabildiği sinema, mevcudiyetindeki birçok sanatın avantajını açık olarak
kullanır. Resmin, fotoğrafın, müziğin, edebiyatın, dansın insan ruhundaki etkileri sinema ile bir
bütün halinde hedef kitleye aktarılır. Belki de bu yüzden sinema diğer sanatlardan daha çok
sevilir ve hep bir adım öndedir. Karanlığın içinde renkli hayallere götüren büyülü sanat, gerçek
ve kurmaca içinde ayrı bir dünya oluşturarak farklı bir düzlemde insanoğluna muhteşem bir
deneyim yaşatır. Aynı zamanda, ideolojik propaganda için sihirli ve çok etkili bir yöntemdir.
(Esen, 2000: 4) Günümüz dünyasının güçlü kitle iletişim araçlarından biri olan sinema kendi
büyüsü içinde anlattığı sosyal, tarihi ve ideolojik öykülerle bazen toplumun yansıması olmuş
bazen de topluma yön vermiştir.
Sinema, sanatsal ve kültürel kaygılar ile birlikte maddi yönünün de ağırlıkta olduğu bir
sektördür. Endüstri olabilmesi ve devamlılığını sürdürebilmesi için bu yönünün güçlendirmesi
şarttır. Sinema Endüstrisinin, 1895 yılında Fransız Lumiere Kardeşlerin sinematograf adını
verdikleri aygıt ile çektikleri ilk filmleri bir ücret karşılığında izleyicinin karşısına çıkarmaları
ile başladığını ifade edebiliriz. Grand de Cafe’de 30 yakın kişiye yapılan bu gösterim aynı
zamanda sinemanın da başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bir endüstrinin işleyebilmesi için
ana etmenlerden bir tanesi de sermaye yani paradır. Bu ilk gösterim ortaya konan yatırım
dışında çıkan ürünün maddi olarak bir geri dönüş yapmasını sağlamıştır. Sonraki yoğun film
gösterimleri bu süreci desteklemiş, sinemanın para getirebilecek bir sektör düşüncesi
sinemacılarda yer etmiştir. Bunun yanında yeni girişimcilerin de ortaya çıkmasına zemin
hazırlamıştır. Çünkü arz ve talep dengesi sağlanmış, çark dönmeye başlamıştır.
Bir film şu dört aşamayı tamamladıktan sonra seyirci ile buluşur.
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 Pre-prodüksiyon: Filmin ön çalışma kısmıdır. Bu bölüm telif hakları, yazım,
senaryo, casting ve oyunculuk faaliyetlerini kapsar.
 Prodüksiyon: Filmin çekim, yapım aşamasıdır. Bu bölüm mekan, kamera, ışık, ses
ve özel efekt faaliyetlerini kapsar.
 Post Prodüksiyon: Filmin çekimden sonra gördüğü işlemleri kapsar. Bu bölüm
kurgu, müzik, altyazı, dublaj ve görsel efekt faaliyetlerini içerir.
 Dağıtım/Gösterim: Tamamlanmış filmin seyirciye ulaştığı aşamadır. Bu bölüm
sinema film dağıtımı, video, DVD ve film çoğaltma faaliyetlerini içerir. Sinema endüstrisinde
gişe hasılatının yanı sıra filmle ilgili pek çok ürünün satışından gelir elde edilmektedir. DVD,
VCD, Blue Ray, hava, kara ve deniz taşıtlarında gösterim, televizyon satışları, internet
kanallarına satışlar, özel gösterimler… Bunun dışında film müzikleri, kitaplar, bilgisayar/video
oyunları, oyuncaklar, kıyafetler filme bağlı olarak satışa sürülen ürünlerdir.
Worthington (2011: 18-19) üçünü temel olarak kabul ettiği (Pre-Prodüksiyon,
Prodüksiyon, Post -Prodüksiyon) sinema aşamalarını yedi başlık altında toplar.
1. Fikrin oluşumu
2. Finans
3. Pre-prodüksiyon (üretim öncesi)
4. Prodüksiyon (üretim)
5. Post-prodüksiyon (üretim-sonrası)
6. Dağıtım
7. Gösterim
Tüm bu aşamalar sinema endüstrisinin temel bileşenleri olmakla birlikte aynı zamanda
bir değer zinciri oluşumunu sağlarlar. Değer zinciri (value chain), “bir hizmet veya ürünün,
düşünsel gelişim noktasından başlayarak birçok üretim sürecinden geçen (fiziksel değişim ve
birçok değişik üretici hizmetlerinin katkısını da içermek üzere) ve nihai tüketiciye erişimine,
kullanım sonrasına dek bir parçası olduğu tüm operasyonları açıklayan bir kavramdır”
şeklinde tanımlanabilir (Kaplinsky ve Morris, 2010: 4).
Sinema Endüstrisi, dünya ekonomisinde en hızlı büyüyen endüstrilerinden biridir ve bu
endüstri doğrudan ve dolaylı olarak pek çok sektör etkilemektedir. Doğrudan etkiler sektör
içindeki yapımcı, yönetmen, senarist, görüntü yönetmeni, kameraman, sanat yönetmeni, ışıkçı
gibi sektör oyuncularıdır. Dolaylı olarak ise şu sektörler endüstrinin işleyişinden
etkilenmektedir (Vergi Konseyi, 2007).
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• Tedarikçiler (TV, reklam, yiyecek, içecek, catering, inşaat, nakliye) Örnek vermek
gerekirse; Lord of War filmi çekimi için 415 araç kullanılmış ve yüzbinlerce ABD Doları
tutarında benzin tüketilmiştir.
• İmalat (Ekipman, perakende ürünler, bilgisayar/elektronik)
• Ticari hizmetler (Tanıtım, muhasebe, hukuksal ve finansal hizmetler)
Sinema sektörü tanıtımdan kültüre, ekonomik aktivitelerden istihdama pek çok boyutta
etkiye sahip olan önemli bir kitle iletişim aracıdır. Şu üç alanda ise sinema çok daha etkindir.
1. Kültür
2. İstihdam
3. Turizm
Günümüzde sinema sektörü genel olarak; Kuzey Amerika, EMEA (Avrupa, Ortadoğu,
Afrika), Asya Pasifik ve Latin Amerika olarak dört bölgeye ayrılır. Yaklaşık 90 milyar dolarlık
küresel sektör büyüklüğünün neredeyse yarısı Kuzey Amerika bölgesinde bulunmaktadır.
EMEA ise yaklaşık 27-28 milyar dolarla ikinci sırada yer almaktadır. Asya Pasifik ise yaklaşık
20 milyar dolarlık pay ile üçüncü sırada yer alırken, Latin Amerika ortalama 2-3 milyar dolarla
son sıradadır (Gökdemir ve Kurtoğlu, 2013: 39).

9.4.1. Sinema Endüstrisi ve Propaganda
Sinema, kendi kültüründen aldığı verileri işleyerek yeniden o kültüre aktarır. Mevcut
veriler yenilenip farklı şekiller alırken kaynağın birliği söylemin benzer olmasını sağlar.
Sonuçlar farklı olsa da her film kendi toplumunun bir ürünüdür ve ondan bağımsız
düşünülemez. Attila Dorsay’ın ifade ettiği gibi “bir film, herhangi bir sanat eseri gibi belli bir
dünya görüşünün ürünüdür ve her dünya görüşünün belirli bir ideolojiye yaslanması
bakımından, her film, bir ölçüde siyasaldır, bir ideolojinin çerçevesi içinde yer alır.” (Yılmaz,
2009: 12) Kısaca Serdar Karakaya’nın belirttiğine göre ulusal değerlerinin ve kültürünün bir
uzantısı olan sinema bir ideolojiden doğar ve onu besler. (Karakaya, 2004: 69)
Marx’ında ifade ettiği gibi iktidarda olanların fikirleri de iktidardır. Onlar ellerindeki
güç ile kendi söylemlerinin propagandasını yaparlar. Doğru, iktidardakinin fikrine göre
şekillenir. Özellikle faşizmin ve nazizmin hâkim güç olduğu ülkelerde sinema toplumu
yönlendirici bir güç olarak etkili bir şekilde kullanıldı. Alman Propaganda Bakanı Goebbels bir
konuşmasında “Sokaklar ne kadar kararırsa sinema salonları o kadar aydınlanmalı, zamanın
şartları ne kadar zorlaşırsa sanat insanın ruhunu o kadar yüceltmelidir.” diyerek sinemaya
verdikleri önemi vurgulamıştır. (Erden, 2004: 47) Amerikan hükümetleri sinemanın gücünü
1930’lardan itibaren daha etkili bir şekilde kullanmaya başladılar ve halkı istedikleri yöne
çektiler. Egemen gücün ideolojisi etrafında bir propaganda aracı olarak toplumu dönüştürmek
için çoğu zaman sinemadan yararlanıldı. Bunda da büyük ölçüde başarılı olundu; kitleler aynı
sloganların peşinde gözlerini kırpmadan ölüme gitti.
Sinemanın provakatif, etkileyici, kitleleri aynileştiren, bütünleştiren tutumu,
milliyetçilik için de çok özel bir araç konumunda daima aktif bir kitle iletişim aracı olarak ön
plana çıkmasına sebep olmuştur. “Ulus kimliğinin şekillenmesi ve korunması için ulusal
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hafızaya seslenen kültür ürünlerinin içerisinde görsel olanlar, algılanış kolaylığı sebebiyle her
dönemde büyük ilgi toplamıştır.” (Yedidal, 2009: 99)
Halkı bu kadar derinden etkileyen ve büyüleyen sinema, var oluşandan bugüne hep
devletin ilgilendiği bir sanat dalı olmuştur. Hedef kitleyi istenen ideolojiye, görüşe, düşünceye
yönlendirme noktasındaki ikna gücü bu ilgiyi hep canlı tutmuştur. Althusser, Devletin Baskı
Aygıtları ile birlikte Devletin İdeolojik Aygıtları’nın (DİA) da iktidarın elde edilmesinde ve
sürdürülmesinde önemli işlev gördüğünü belirtir. Althusser, DİA’ını sekiz başlık altında toplar.
(Althusser, 2006: 63-64)
1. Dinsel DİA (farklı kiliselerin oluşturduğu sistem)
2. Öğrenimsel DİA (farklı, gerek özel gerekse devlet okullarının oluşturduğu sistem)
3. Aile DİA’sı
4. Hukuk DİA
5. Siyasal DİA (Değişik partileri de içeren sistem)
6. Sendikal DİA
7. Haberleşme DİA’sı (basın, radyo televizyon vb.)
8. Kültürel DİA (edebiyat, güzel sanatlar, spor vb.)
Devletin etkin olarak kullandığı bu çoklu ideolojik aygıtlar içinde hem Haberleşme
DİA’sı hem de Kültürel DİA içinde ele alınabilecek olan sinemayı daha çok Kültürel DİA
içinde kabul etmek daha isabetli olacaktır.
Devletin geleneklerinin ve ideolojisinin yeniden üretilmesinde ve kamuoyu
oluşturulmasında sinema sorunsuz bir şekilde görevini ifa etmiştir. Bu silahsız fetih aracı hem
devletin politikalarını rahat bir şekilde uygulanmasını sağlamış hem de halkın duygusal
anlamda rahatlamasını sağlayarak ülke içinde huzurlu bir atmosfer oluşmasına hizmet etmiştir.
Çünkü sinema, Devletin Baskı Aygıtları (askerlik, zorunlu eğitim, mahkemeler, hapishaneler,
hükümet) gibi “zor kullanarak” değil diğer DİA’lar da olduğu gibi ideoloji üzerinden sanatın
kamufle edici süsünde ikna edici bir anlatıcı olarak işlevini gerçekleşmiştir. (Althusser, 2006:
63-65)
“Filmler toplumsal yaşamın söylemlerini (biçim, figür ve temsillerini) şifreleyerek
sinemasal anlatılar biçiminde aktarırlar. Sinema ortamının dışında yatan bir gerçekliği
yansıtan araçlar olmak yerine, farklı söylemsel düzlemler arasında bir aktarım
gerçekleştirirler. Bu yolla sinemanın kendisi de, toplumsal gerçekliği inşa eden kültürel
temsiller siteminin bütünlüğü içindeki yerini alır. Bu inşa süreci kısmen temsillerin
içselleştirilmesiyle ortaya çıkar.” (Ryan ve Kellner, 1997: 35)
Eleştirel bakıştan uzaklaştıran sinemanın rahatlama ortamında uyuşturulan halk,
devletin kısıtladığı özgürlüklerin, yanlış kararların, adaletsizliğin, bozulan ekonomik yapının
farkına bile varamamıştır. Platonun mağara duvarlarındaki gölgelerde eğlenen halk, kendi
özgürlüğünü tamda istenen şekilde “mesut ve bahtiyar” olarak devlete bırakmıştır. Gönüllü bir
mahkûmiyettir halkın durumu.
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Devletin sinema üzerindeki bu tahakkümü içerisinde kapitalist dünya sinema
sektörünün iki model üzerinde inşasını olanaklı kılmıştır.
“…sinemanın ekonomisine hükmeden iki model olduğu söylenir. Birincisi
Bollywood’un, Hong Kong’un ve eşitlerin birincisi (primus inter pares) Hollywood’un temsil
ettiği serbest piyasadır (laissez faire). Diğeri ise Batı Avrupa’nın ve Güney’in diğer
bölümlerinin temsil ettiği devletçi/planlı sistemdir (dirigisme). (Wayne, 2012: 172)
Her iki modelde de devlet etkin bir şekilde rol oynamaktadır. Serbest piyasada perde
arkasında sektörü denetleyip yön verir iken devletçi-planlı modelde esas rolde açık olarak
sektörü şekillendirmektedir. Mike Wayne bu modelleri Sinemayı Anlamak (Maksist
Perspektifler) kitabında özelliklerini sıralayarak karşılaştırmalı olarak ele alır. Wayne’n
değerlendirmelerimi şu şekilde tablolaştırır (Wayne, 2012: 172):
SERBEST PİYASA SİNEMA
ENDÜSTRİSİ

DEVLETÇİ-PLANLI SİNEMA
ENDÜSTRİSİ

Eğitime, üretime, dağıtıma ya da gösterime
devlet yatırımı yok

Eğitime ve üretime önemli devlet desteği,
dağıtım ve gösterime minimum düzeyde
yardım ya da hiç yok

Hükümet sansürü yok a da hükümet sansürü
var

Hükümet sansürü var

Telif hakkının korunması

Telif hakkının korunması

Tekel sınırlamaları

Tekel sınırlamaları

İhracata yönelik

İthal ikamesi

Pazar modeli

Karma-ekonomik model

Ülkeden önce hazzın ideolojisi

Hazdan önce ülkenin ideolojisi

Seks ve şiddet filmlerinin nüfus üzerindeki
etkisi konusunda hükümetin endişesi

İthal edilen filmlerinin nüfus üzerindeki
etkisi konusunda hükümetin endişesi

Devlet, sinemayı, tüketime odaklı dünyada ekonomik ve siyasal baskı gücünü iktidarını
sağlamlaştırmak, korumak, yaymak; kendi bireylerini üretmek ve kendinden olmayanları ikna
etmek için kullanmaktadır. Devlet, saha ve zeminin her daim bu baskıyı kurmaya müsait olduğu
sinemayı farklı yöntemlerle avucunun içine almış durumdadır. Devletin bir ideolojik aygıtı
olarak sinema olan ilişkisini dört ana başlık altında toplamak mümkündür:
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1. Ya Propaganda Yap Ya Propaganda
2. Doğrudan Müdahale ya da Sansür
3. Dolaylı Müdahale Ya da Destekleme
4. Ortaklaşa Hareket

9.5. Sinema ve Tür İlişkisi
İnsanoğlu çevresindeki varlıkları, nesnelerini ve zaman içinde ortaya koyduğu ürünleri
inceleyip araştırmak, tanımlamak için sıfatlandırma yani türlerine ayırma yöntemine
başvurmuştur. TDK Genel Türkçe Sözlüğünde tür kavramı dört anlamda verilmektedir.
1. İsim Çeşit, cins “Yazı türleri.”
2. Biyoloji Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı, cinslerin ayrıldığı bölüm, janr
“Aslan ve insan türleri.”
3. Felsefe Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal
kavram. “Parça bütünün, cins türün yerine geçti mi daralma olur. Hayvan canlı varlık
karşısında türdür, aslan karşısında cinstir.”
4. Sıfat Türlü. “Bu tür davranışlar iyi değildir.” (Tür, TDK, 2016)
Tür dilimizde Fransızca bir kelime olan “genre” karşılığı olarak kullanılmaktadır.
“Aslında genre daha çok cins, ‘aralarında benzer, ortak özellikler bulunan varlık ve nesnelerin
topluluğu’ anlamına gelmektedir.” (Abisel, 1999: 14)
Sinemada tür ise belirli ortak özellikleri bulunan, belirli sinemasal öğelerde benzer
sinemasal öğeleri kullanmış filmlerin oluşturduğu gruba verilen genel ad şeklinde
tanımlanabilir. Andrew Tudor da sinema türlerinde ortaklığa vurgu yapar. Ona göre türün bir
dizi kültürel uylaşımlardan oluştuğundan, ortak olarak “tür olduğuna inanılan şey” olarak
tanımlar. (Abisel, 1999: 50)
Sinema türlerinin kendi kalıpları, klişeleri, dekorları, mekânları, karakterleri, müzikleri
ve özellikleri vardır. Özön, tür ile çeşitli yönlerden benzerlik gösteren, yapıları birbirini andıran,
ortak nitelik, özellik ve öğeler taşıyan filmlerin gruplandırılmasını ifade etmektedir. (Özön,
2008, 191). Barry K. Grant, sinemada tür kavramı için karakter ve öyküdeki benzerliğe vurgu
yaparken Thomas Sobchack sinemacı ve seyircilerin ortak bir noktada buluşup anlaşmasına
vurgu yapar. Tudor ise Desser gibi sinema türlerinde kültürün önemli olduğunu ve kültürün
türleri belirlenmesinde işlevsel bir fonksiyon icra ettiğini belirtir.
Sinema ve tür ilişkisini sinema endüstrisinin bir gereği ve sonucu olarak gören
yaklaşımlarda mevcuttur. Dudley Andrew bu görüşü savunan araştırmacılardandır.
“Andrew’a göre türler, tüm sinema ekonomisi içinde; yani, bir endüstriyi, mesaj üretme
konusunda toplumsal bir gereksinimi, çok sayıda insan öznesini, bir teknolojiyi ve bir
anlamlandırma pratikleri dizisini içeren ekonominin içinde işlev görürler… Andrew türleri,
formüllerden oluşan belirli şebekeler sistemler olarak tanımlamakta ve bunların zaten istekli
olan seyirciye onaylanmış ürünler ulaştırdığını öne sürmektedir.” (Aktaran Abisel, 1999: 26)
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Sonuç olarak ise Andrew, sinema endüstrisinin türler vasıtası ile önce arz
oluşturduklarını sonra da bunu karşıladıklarını ifade eder. Bu ekonomik yapı içerisinde tür
sineması her zaman desteklenmektedir.
Christine Gledhill de türleri endüstri içinde tanımlar. “Her biri, kendilerine ait görsel
imgelem, olay örgüsü, karakter, çevre, anlatısal gelişim tarzları, müzik ve yıldızlar açısından
fark edilir uylaşım dağarcıklarıyla türler, endüstri için izleyicinin beklentisini önceden kestirilir
kılarlar.” (Aktaran Abisel, 1999: 27)
Collins tür tanımlamasında anlatı yapısının temel unsur olduğunun altını çizerken Reed
türün sabit değil aksine değişebilen dinamik bir akışa sahip olduğunu ifade eder. (Abisel, 1999:
25)
En genel ifade ile tür filmleri belli ortak noktalarda buluşur ve seyircilerini memnun
ederler. Tüm benzerliklerin her filmde bulunması gerekmez. Türün bazı unsurları ihmal
edilebildiği gibi zaman içinde bazı özellikleri de döneme göre değişime uğrayabilir. Bu bilinçli
yapı bozumu yine türe zenginlik katmaktan çok ticari bir tutumun sonucudur. Örneğin korku
filmlerinin önemli alt türlerinden biri olan Vampirlerin karanlıkların efendisi olmaları, sadece
geceleri ortaya çıkmaları miti son dönem filmlerinde gündüzleri de gezebilen, yakışıklı ve daha
iyimser şeklinde özdeşleşebilecek karakterler kimliğinde değişmiştir. Blade ve Karanlıklar
Ülkesi dizilerinin bu değişimde etkisi büyüktür. Bu da alttür içinde klasik vampir filmleri ile
modern vampir filmleri şeklinde bir ayrımın ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu örnekten
ayrıca sinema türlerinin (daha sonra da değineceğimiz gibi) gelişebileceğini ve değişebileceğini
anlıyoruz.
“…türler arasındaki sınır her zaman çok kesin olarak belirgin değildir, sık sık iç içe
geçerler ya da birbirlerine yaklaşırlar (korku filmlerinde fantastiğe yaklaşmak gibi), hatta bir
tür kendi içinde çeşitli diğer türlere de bölünebilir. (örneğin çeşitli polisiye türleri
gibi)(Vincenti, 1993: 59)
Tudor'a göre de türün sınırlarını kesin olarak çizmek hiçbir zaman mümkün
olmayacaktır çünkü tür, her şeyden önce toplumsal bir inşadır ve bu nedenle, sürekli bir
“yeniden biçimlenmeye” konu olmaktadır. (Aktaran Abisel, 1999: 29) Neal de sinema türlerinin
melezliğinin sinemanın tarihsel sürecinin bir getirisi olduğunu ifade eder. Bunun yanında bir
türün altında ayrı bir alt tür ya da ayrı bir tür olarak ortaya çıkan sinema türleri de mevcuttur.
Temel olarak ise sinema türleri tekrarlara dayanan ve kolay anlaşılan bir yapıya
sahiptirler. Seyircinin anlayabilmesi, benimseyip özdeşleşebilmesi için bu gereklidir. Zaten bu
şartlar sağlanır ise seyirci o türü isteyecek ve takip edecektir. Sinema endüstrisi de bu talebi
karşılamak için aynı türde filmler üretecektir. Döngü bu şekilde zamanın gerekleri
doğrultusunda şekillenerek ve yenilenerek devam edecektir.
Bu sınıflama yapılırken, belli bir konunun ele alınış açısı, konuyu işlerken gösterilen
tutum, konuyu vermekte kullanılan gereç ve filmin çeşitli ögelerinin kullanılış tarzı göz önünde
tutulmaktadır ve sonuçta da değişik film türleri oluşturulmaktadır. Filmlerdeki türler, kesin ve
katı değildir. Bir film, çoğu zaman tek bir türe dâhil edilemeyebilir (Özön, 2008, 191-192).
Filmler sık sık iç içe geçerler ya da birbirlerine yaklaşırlar (korku filmlerinin fantastik filmlerle
benzerlik taşıması ve biçimsel olarak yakınlık göstermesi gibi). Hatta bir tür kendi içinde çeşitli
diğer türlere de bölünebilir (Vincenti, 1993, 49-58). Bu bağlamda Corrigan, tür kelimesinin,
filmlerin ortak biçim ve içerik özelliklerine göre sınıflandırmak üzere kullanıldığını ifade
etmektedir (Corrigan, 2013, 130).
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9.5.1. Türlerin Doğuşu
Abisel, sinemanın ilk başarılı yapımlarının aslında türlerin keşfi olduğunu ifade eder.
“ilk başarılı filmler, çeşitli olanaklara sahip bir aracın uygulayım sonuçlarını değil, ama onun
kendine özgü çeşitli anlam oluşturma araçlarının, türlerin keşfedilişidir.” (Abisel, 1999: 22)
Türlerin doğuşunda en önemli unsurlardan biri Hollywood’tur başka bir ifade ile stüdyo
sistemidir. Stüdyo Sistemini ise en etkili olarak kullanan sinema Hollywood (Amerikan)
Sineması olmuştur. Kuruluşundan bugüne ticari bir anlayışı ile hareket eden Hollywood
sineması, sinemanın ilk dönemlerinden filmleri daha iyi pazarlayabilmek için sınıflandırmalara
gitti. Sınıflandırdığı filmler için broşürler bastırdı ve reklamlar yaptı. 1920’ ve 1960 arası
“yapılan binlerce film, öncelikle stüdyoların yıllık yapım planlarında, sonra da tanıtım
kitapçıklarında, belirli adlar adı altında gruplandırılarak yer alıyordu…” (Abisel, 1999: 43)
“…ilk günlerden itibaren yapım ve dağıtım şirketleri kendi film stoklarını tanıtmak için
broşürler çıkarmak zorunda kalmışlardı. Bu tanıtıcı broşürlerde filmleri, kendi isteklerine ve
günün yerleşik yaklaşımlarına göre öbeklemekteydiler. Örneğin, 1902'de Biograph şirketinin
ön listesinde satışa çıkarılan filmler şu başlıklar altında toplanmıştı: Komedi Manzaraları,
Spor ve Eğlence Görüntüleri, Askeri Görüntüler, Demiryolu Görüntüleri, Manzara
Görüntüleri, Denizcilik Manzaraları, Ünlü Kişilerin Görüntüleri, Çeşitli Görüntüler, Hileli
Resimler, Çocuklara Resimler, İtfaiye ve Devriye Görüntüleri, Pan-Amerikan Sergisi
Görüntüleri, Vodvil Görüntüleri, Tören Yürüyüşü Görüntüleri. Kleine Optical Company'nin
1905 film kataloğundaki filmler ise şöyle sıralanıyordu: 1.Öykü: a.Tarihi, b. Dramatik, c.
Anlatısal; 2. Komik; 3. Gizemli; 4. Manzara; 5. Meşhurlar. L. Jacobs'a göre 1918’e dek her
stüdyo, ürünlerinin bir kısmını “formül filmleri” biçiminde, yani eylem filmleri, westernler,
“şok ediciler”, komediler vb. olarak planlamaktaydı.” (Abisel, 1999: 47)
Bu sınıflandırmalar sinema endüstrisinin işleyişini büyük kolaylık sağlıyor ve
hızlandırıyordu. Stüdyo sisteminin desteklediği ve seri halde ürettiği tür filmleri, kitleleri
sinemaya çekmekte idi. Vincent belli kriterlere göre sınıflandırılan filmlerin gişe de hüsrana
uğramaması için sisteme büyük kaktı yaptığına işaret etmektedir.
“Filmlerin türler olarak ayrılması, Studio system için piyasaya çıkacak filmlerin
denetlenmesinin başka bir biçimini de oluşturmaktadır. Gerek filmlerin seyircilerin isteklerine
uygunluğunun, gerekse çeşitli yapımlarda kullanılan sanat insanlarının (yönetmenler,
senaryocular, oyuncular, kostümcüler vb.) uygunluğunun anlaşılması, bu yolla hem kolay
olmakta hem de çok ucuza gelmektedir.” (Vincenti, 1993: 59)
İlk dönemlerde bazı stüdyolar günümüzde ise bazı şirketler belli türlerde ustalaştılar.
Belli yönetmenler de belli türler ile anılmaya başlandı. “Paramount ve incelikli "Avrupai"
güldürüler; Universal ve korku filmleri; Warner Brothers ve gangster filmleri, Monogram ve
ucuz westernler; MGM ve müzikaller gibi.” (Abisel, 1999: 47) Günümüzde ise aksiyon
filmlerinde John Woo, uzay ve fantastik filmlerde Steven Spielberg, mafya/gangster filmlerinde
Martin Scorcess gibi…
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Sinema türlerinin gelişiminde baskı ve sansürün de etkisi olmuştur. Baskı ve sansürden
çekinen sinemacılar, belli türlere yönelmişler ve o türlerin popüler olmasına katkıda
bulunmuşlardır. Bu çok üretim sürecinde sansür mekanizması da filmleri belli kriterlere göre
sınıflandırmak zorunda kalmıştır.
Basında yer alan sinema yazılarının da katkısı ile bazı sınıflandırmalar ortaya çıktı. Aynı
süreçte seyirci de bu yönlendirmeler doğrultusunda kendi sınıflandırmasını yapmakta idi.
(Abisel, 1999: 43)
“Filmleri kendi koyduğu kıstaslara göre ciddi biçimde sınıflandıran ilk sinema yazan
Vachel Lindsay'dir. Şair ve eleştirmen olan Lindsay, 1915 tarihli kitabında filmlerin sanatsal
ürünler olduğunu kanıtlamaya çalışmış ve kurmaca filmleri ele alarak, bunları öteki sanat
dallarıyla karşılaştırıp üç büyük gruba ayırmıştır. (Abisel, 1999: 48)

9.5.2. Türlerin Özellikleri
Sinemada pek çok farklı tür olsa da endüstri içinde dişlinin dönmesini sağlayan ortak
özellikleri de bulunmaktadır. Bunlardan en başta gelen özellikler türlerin ticari boyutu ve
popüler olması gelmektedir. Sinema türlerinin pek çoğu ticaridir ve hemen hemen hepsinin çok
ya da az bir alıcısı olmak ile birlikte seyirciyi sinemaya çeken önemli yapıtları mevcuttur.
Sinema endüstrisi kendi sistemi içerisinde çoğulcu bir yaklaşım ile belli türlerde birçok ürün
verirken riski azaltarak bu filmlerden birinin mutlaka tutacağını hesap eder.
Abisel, Hollywood film türlerinin çok ilgi görmesini iki temel sebebe dayandırır.
1.

Hızlı ve yeni senaryolarla sürekli üretilebilirler.

2. Hollywood'un, uzun süre Amerikan tiyatrosuna hâkim olan görkemli melodram
geleneğini ve bu kalıba çok iyi uyan, onunla ortak anlatısal özellikleri paylaşan popüler edebiyat
ürünlerini başarıyla harmanlayarak kendine mal etmiş olmasıdır.
Klasik Anlatı Geleneği’ne bağlı olan tür filmleri, Abisel’in de ifade ettiği gibi özellikle
biçime sadık kalmayı içeren bir yapıya sahip olduklarından hem estetik hem de politik açıdan
tutucu bir nitelik taşır. (Abisel, 1999: 66)
Sinemada türlerin birbirleri ile mutabık kaldığı noktalardan biri de her film devam eden
ikonografidir. Gerek mekânda gerek kostümde gerek kullanılan araç ve gereçlerde bir
ikonografik devamlılık vardır. Kovboyların şapkaları, atları, bar ve salonları western
filmlerinin, elektronik aletleri, ışınlanma cihazları, parlak kıyafetleri uzay filmlerinin, loş,
karanlık ve ıssız mekânları, kurt adam ve vampirleri korku filmlerinin ikonografik öğeleri
olarak ön plana çıkarlar.
Sinema da türler kendi için ortak özelliklere sahip olmasına karşın belli ölçülerde kendi
türündeki diğer filmlerden ayrılmak zorundadırlar. Yoksa seyirci tarafından izlenmeyecek, ilgi
görmeyeceklerdir. Bu yüzden tür filmleri birbirilerine benzer oldukları oranda aynı zamanda
birbirlerinde de farklıdırlar.
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Film türleri farklı toplumlarda farklı işlevler görürler. “Ryan ve Kellner’e göre, farklı
film türlerinin farklı temsiliyet stratejileri kullanırlar, bunların yıllar içinde değişir, filmlerin
farklı toplumsal bağlamlarda farklı işlevler görürüler.” (Abisel, 1999: 38)
Popüler sinemanın bir ürünü olan ticari filmler çok izlendiklerinden siyasilerin ve
iktidarların hep gözetiminde ve denetiminde olmuştur. Çoğu zamanda erk sahipleri sinemanın
türlerinde etkin şekilde faydalanmışlardır. Tür filmlerinin toplumsal sorunlara gerici çözümler
getirdiğini ileri süren Wright, bunun yönetici sınıfın bulduğu etkili bir çözüm yolu olarak ifade
eder. (Abisel, 1999: 51)
Abisel de (1999: 65) tür filmlerinin temelde toplumsal düzenin ıslahı ve statükonun
meşrulaştırılması için üretildiklerini ifade eder. bu bağlamda Marksist ve feminist film
eleştirmenleri de tür filmlerinin egemen ideolojinin etkisi altında olduğunu onun ihtiyaçlarını
giderdiğini ifade ederler.
İktidarın meşruiyetini sağlayan popüler filmler. Bir başka ifadeyle ticari filmler, tür
filmleri politik mesajlar içinde fark ettirmeden seyirciye nüfuz etmektedirler. Ryan ve
Kellner’in ifadeleriyle bu filmler bireyciliği, kapitalizmi, ırkçılığı ve ataerkilliği içermektedir.
(Abisel, 1999: 1) Abisel’e göre ise bu filmler;
• Seyirciye belirli bir konum ya da bakış açısı aşılanmaya çalışılır.
• Tematik uylaşımlar toplumsal değerlere ve kurumlara bağlılığı arttırarak ideolojiyi
güçlendirirler.
• Var olan düzen “ahlaki” ve “iyi” olarak gösterilebilir.
• Seyircinin, kamu düzeninin temsil edilmiş haliyle özdeşleşmesi, sömürü ve baskı
sistemine gönüllü katılıma yöneltici etki yapar. (Abisel, 1999: 37)
“Tür filmleri, yalnızca Amerikan toplumunu değil, uluslararası kültürel biçimler olarak
tüm ülkelerdeki seyircileri etkilemiş ve ABD'nin ‘elçileri’ olma görevlerini başarıyla yerine
getirmişlerdir.” (Abisel, 1999: 38)

9.5.3. Sinema Türleri
Günümüz sinema dünyasında filmler pek çok türlere ayrılmıştır. Ayrımların kriterleri
değişebilmektedir. “Filmleri yönetmenlerine göre, içindeki olayların yerleştirildiği tarihsel
döneme göre, öne çıkardığı duyguya göre, acıklı ya da gülünç olmasına göre, yöneldiği seyirci
kitlesine göre, ele aldığı toplumsal ve kültürel soruna göre, çeşitli biçimsel özelliklerine göre,
kısacası pek çok sayıda kıstasa göre öbeklemek olasıdır.” (Abisel, 1999: 48)
Sinema eğitimi veren kurumlar, eleştirmenler, film şirketleri ortak türler olduğu kadar
kendi araştırmaları ve görüşleri doğrultusunda çeşitli ayrımlar yapmaktadır. Abisel her şeyden
önce film türlerinin sanat filmi olanlar olamayan arasında bir ayrıma gidilebileceğini sonrasında
ise klasik anlatı biçimlerinin tür olarak kullanılabileceğini ifade eder. (Abisel, 1999: 48)
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“Filmler, klasik anlatı yapısının temel ögeleri olan kahramanlar -korsan, casus,
gangster, dedektif, vampir ve yaratık gibi ve eylemin yer aldığı mekânlar -western, yol, hayaletli
ev/şato gibi aracılığıyla da sınıflandırılmaktadır. Bunun yanı sıra sinema, özellikle tiyatro ve
edebiyattaki sınıflandırmalardan da yararlanmış aile melodramları, gerilim, bilim-kurmaca,
durum güldürüsü vb. -ve bu da işleri iyice karıştırmıştır.” (Abisel, 1999: 48-49)
Sanat ve sanat olmayan şeklinde bir ayrıma gidildiğinde hangi filmlerin sanat
hangilerinin sanat olamayacağı tartışma konusu olmaktadır. Zira sinema başlı başına bir sanattır
dolayısıyla bir sanat dalında verilen ürünün sanat sayılıp sayılmaması başka bir çelişkiyi
doğurmaktadır. Bununla birlikte sinemayı genel anlayış olarak Sanat Sineması/Avrupa
Sineması, Ticari Sinema/Amerikan Sineması, Politik Sinema/Üçüncü Sinema şeklinde ayırmak
mümkündür. Üçüncü Sinema kendin tanımlarken bu tür bir ayrıma gitmiştir. Avrupa ve
Amerikan Sineması’na alternatif olarak kendi gerçekliklerini ortaya kormuş kapitalist düzene
muhalif emek, sevgi ve hayatın gerçeklerini katkısız biçimde ortaya koymaya çalışacağını ifade
etmiştir. Bununla birlikte filmleri uzunluklarına öre kısa, orta ve uzun metraj şeklinde de
sınıflandırmak mümkündür.
Neale ise endüstri, seyirci ve eleştirmenler arasında ortaya çıkan uzlaşmayı baz alarak
komedi, dedektif, destan, fantazi-serüven, gangster, dehşet, melodram, müzikal, bilim kurmaca,
gerilim ve western başlılarında bir sınıflandırma yapmıştır.(Abisel, 1999: 50)
Wright, dört temel çatışmanın yoğunlaştırılmasıyla ortaya çıkan dört tür olduğunu ifade
eder. (Abisel, 1999: 51):
1. Western (iyiyle kötü arasındaki çatışmanın şiddetli eylemle yalın biçimde çözülmesi)
2. Korku (sorun çözmede akla dayananla, imana ya da geleneksel us dışı inançlara
dayanan yollar arasındaki çatışma)…
3. Bilim kurmaca (istilacılarla düzeni korumak isteyenler arasındaki çatışma)
4. Gangster (toplumsal ve maddi başarı arzusuyla "öteki" olma arasındaki çatışma).
Sinema türlerini deneysel/avant-garde, belgesel ve kurmaca olarak üç türe ayırdıktan
sonra kurmaca türlerini ana başlıklar olarak şu şekilde sıralamak mümkündür:
 Belgesel Sinema
 Canlandırma Sinema (Çizgi Film, Kukla Filmi, Nesne Canlandırma, Kesim ve Silüet
Tekniği ile Canlandırma, Kum ve Cam Üstüne Boyama Tekniği, Bilgisayarla Canlandırma)
 Western Sineması
 Müzikal Sinema
 Komedi Sineması
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 Polisiye Sinema
 Bilimkurgu Sineması
 Fantastik Sinema
 Kara Film (Film Noir) Sinema endüstrisi içerisinde sinemacıların, stüdyoların ve
seyircilerin dışında eleştirmenlerce kabul gören tek tür Türkçemizde “kara film” olarak ifade
edilen film noir’dir.
“Eleştirmenlerce adlandırılıp geniş kabul gören tek film türü Film Noir 'dır. Film Noir,
Fransız sinema yazarlarının, kırklı yılların sonlarına doğru yapılan bir grup Amerikan filminde
tematik ve görsel açılardan ortak özellikler bulunduğu iddiası üzerine inşa edilmiştir. Bir başka
deyişle burada endüstrinin bir katkısı olmamış, eleştirmenler seyrettikleri filmler arasından bir
kısmını öteki Hollywood filmlerinden özellikle "iyimser" olup olmama açısından
değerlendirerek "kara film" olarak adlandırmışlardır.” (Abisel, 1999: 56)

9.6. Amerikan Sinema Endüstrisi (Hollywood)
Dünya etkileyen en büyük sinema endüstrisi kuşkusuz Amerikan Sinema Endüstrisi ya
da daha çok kullanılan adıyla Hollywood sinemasıdır. Bu endüstri, stüdyodan üretim, dağıtım
ve filmlerin sinemalarda gösterimine kadar her bir aşamada birbirine bağlı bir yapı
oluşturmuştur, endüstri içerisinde dikey ve yatay şekilde yapılanmıştır. Hollywood sinema
endüstrisi geniş bir halkla ilişkiler ve satış ağı içerisinde bulunur ve yaygın bir dağıtım ağına
sahiptir. Son derece profesyonel ve özelleşmiş bir iş bölümü geliştirmiştir.
Egemen sinema anlayışı nedeniyle Hollywood’un kullandığı pek çok kavram, teknoloji,
konu diğer ülke sinemaları tarafından ilgiyle takip edilmekte ve ulusal sinema endüstrilerinde
kullanılmaktadır.
Hollywood, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentinin bir
bölgesidir. Kent merkezinin kuzeybatısında yer alır. Sinema stüdyolarının ve film yıldızlarının
oturduğu evlerin bu bölgede yoğunlaşmasından dolayı Amerikan sinema endüstrisiyle
özdeşleşmiştir.
Amerikan sinema endüstrisinin doğduğu yer olan Hollywood, 1 Şubat 1887 tarihinde
ABD’de emlakçılık yapan Harvey Henderson Wilcox tarafından karısıyla birlikte Hollywood
adıyla tapu dairesine kaydettirilir. Los Angeles’ın batısındaki çiftlik olarak kullanılmak üzerine
tescil ettirilen araziye telefon, elektrik, gaz ve su getirtilir.
Ülkede kurulan ilk stüdyo olan Paramount’un yapımcısı De Mille’in, ilk yapım olan The
Squaw Man adlı filmin çekimleri için gittiği mekân ve hava koşullarını beğenmemesi sebebiyle
Hollywood’a gelerek bir depo kiralaması, Hollywood sinema endüstrisinin kuruluşu için ilk
adım olmuştur. İklimin bütün yıl boyunca çalışmaya elverişli olması, çevrenin denizden dağa
uzanan değişik görünümler içermesi, az ötedeki Los Angeles’te her türlü gereksinimin
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karşılanabilmesi, Los Angeles’te işçi sendikaları olmadığı için işçi ücretlerinin düşük olması,
Hollywood’u kısa sürede sinemacıların odak noktası kıldı.
Birçok Amerikalı yapımcı doğal güneş ışığı ve hava şartlarının uygunluğu sebebiyle
şirketlerini buraya taşımış, böylece Hollywood yavaş yavaş Amerikan sinema endüstrisinin ve
sonrasında dünya sinema endüstrisinin merkezi haline gelmiştir (Özkan, 2010: 20).
1900’lü yılların ilk yarısında Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada süren siyasi ve
ekonomik çalkantılardan neredeyse hiç yara almadan çıkan ABD, bu avantajı başarılı bir
şekilde değerlendirerek ve teknolojik üstünlüğünü de kullanarak sinema endüstrisindeki yerini
sağlamlaştırır. 1960’lı ve 1970’li yıllarda toparlanmaya başlayan Avrupa sineması özellikle
İtalya ve Fransa gibi ülkelerde yeni bir döneme girmiş, fakat 1980’lerde artık Hollywood yeşil
perdeyi de kullanarak görsel efektleriyle ön plana çıkan filmler üretmeye başlamış, sinema
salonlarına gelen bu yenilik izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Endüstriyel anlamda
zirvede yer alan Hollywood, bazı Avrupa ülkelerinin kendi sinema endüstrilerini korumak için
Amerikan filmlerine kota koymaları ihtiyacının ortaya çıkmasına da sebep olmuştur.
Hollywood’un dev firmaları zamanla yalnızca Amerika’da değil tüm dünyada
hâkimiyet kurmuş, çeşitli satış ve ortaklıklarla bulunduğu konumu güçlendirmiştir. Time
Warner, Walt Disney, Paramount, COX, Capital Cities/ABC, CBS, NBC, MCA dünya pazarına
egemen olmuş şirketlerden bazılarıdır ve bu şirketler sürekli büyümektedirler.
Şüphesiz iktidar ve egemen ideolojinin tür filmleri ile hem kendi toplumuna hem de tüm
dünyaya benimseten en büyük ülke sineması Hollywood Sineması’dır. Çarpıcı öyküleri, ünlü
oyuncuları, etkileyici anlatım biçimleri, zengin içerikleri, hâkim dağıtım kanalları, profesyonel
ekiplerin başarılı pazarlama politikaları ile Hollywood Sineması dünya sinema endüstrisinin
büyük bölümünü etkisi altına almıştır.
“Hollywood sinemasının dünya seyircisine ulaşma konusunda çok başarılıdır ve tüm
ülkelerin sinemalarını büyük ölçüde etkilemiştir. Dünyada en çok seyredilen filmler Hollywood
filmleridir ve bu filmlerin popülerliği, siyasi sınırları aştığı gibi kültürel sınırları da aşmıştır.”
(Abisel, 1999: 40)
Douglas Sirk, Amerikan Sineması’nın dünyaya ne yaptığını şu sözlerle özetliyor:
“İroni, Amerikan halkına pek işlemiyor. Serzenişte bulunmak için söylemiyorum, ama bu halk
genel olarak ironi için, en iyi deyişle çok basit ve çok naif. Açıkça tanımlanmış durumları
istiyorlar.”
Oluşturulan arz, hep aynı popcorn filmleri talep etmektedir. Böylece birbirinin aynısı
benzer şablonu kullanan yüzlerce film üretilmektedir. Paul Schrader, Hollywood’un bu
durumunu şu sözleri ile özetler: “Amerikan Sineması tek gözlük sinemasıdır. Benimki de.
İzleyici dünyayı bir tek adamın bakışlarıyla görür. Adam da o dünyaya tek gözlükten bakar.
Filmin her karesinde vardır. İzleyici hapsolur. Derken izleyici bu yarım adamı içselleştirmeye,
kendine layık görmese de onunla özdeşleşmeye başlar. İşte o anda bir çatlak oluşur. O çatlaktan
girer, gerçek yaşamda dalmayacağı sularda yüzmeye, dünyayı bir katilin, manyağın, gözünden
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görmeye razı olur. Yönetmenle arasında bir bağ oluşur. Öyle bir bağdır ki, kurulduktan sonra
ipler yönetmende de değildir. Kontrolden çıkılır.” (Bottoni, 2015)
Bu üretim sadece Hollywood’da değil onunla rekabet etmek zorunda olan ulusal
sinemalar içinde geçerlidir. Kendi endüstrilerini yaşatmak kısacası var olmak için ulusal sinema
şirketleri de Hollywood’un bu kabul ettirdiği şablon doğrultusunda filmlerini çekmektedir. Bu
şablona daha doğrusu anlatım şekline Klasik Dramatik Yapı diyebiliriz. Bunun dışından
olayların çizgisel değil farklı şekilde yönetmenin isteğine göre karmaşık sıralandığı, seyirciyi
olaylar arasındaki bağlantıları kurmaya zorlayan onu düşündüren yapıya ise Epik Yapı adı
verilir. Burada sanat ve ticari film ayrımını görmek mümkündür. Kabaca ticari filmler klasik
dramatik anlatıyı, sanatsal ve deneysel filmler epik yapıyı tercih eder denilebilir. Tabii iki anlatı
yapısı için türlerin paylaşılmış olduğunu söylemek doğru olmaz. Her tür ve her film iki anlatı
yapısını da kullanabilir.

9.7. Sinema Endüstrisi ve Para
Zengin alt türler içinde sinemaseverler, korkuyu, aşkı, gerilimi, acıyı, mutluluğu ve
zaferi yaşarlar. Yönetmen kimi zaman kendi ideolojisi bağlamında daha minimal kimi zaman
ticari sinemanın rüzgârında bütünü saran öyküler anlatır. Bunların içinde de kimileri hasılat
rekoru kırar kimileri bir haftalık bile gösterime yer bulamaz. Sinema tarihi içinde filmler
temelde bu iki kutup arasında gelir gider. Ancak her iki durumda da gerçek olan şey sinemanın
paraya ihtiyacı olduğudur. Az ya da çok, ticari ya da sanatsal bir film çekmek için mutlaka
paraya ihtiyaç vardır. Güzel cümlelerin, dertlerin, politik görüşlerin, tarihsel gerçeklerin,
yaşanmışlıkların ve yaşanabilecek olanların, hayallerin, geleceğe atıfların görsel dile dökülüp
milyonlara ulaşılabilmesi için sermaye şarttır. Neticede gaye ne olursa olsun kollektif sanat olan
sinemanın üretim, dağıtım ve gösterim süreçleri maddi kaynak ile yürütülebilmektedir. En
minimize edilmiş yapımlarda bile insan gücü dışında teknik cihazların kirası, bakımı, temel
ihtiyaçlar ve filmin post prodüksiyonu ve haliyle gösterim aşaması para ile dönmektedir. O
yüzden belki de yapımcılar, yönetmenler bir senaryo ile karşılaştıklarında ilk akıllarına gelen
soru “filmin bütçesi nedir”, “film neye patlar” olur. Bunu sesli olarak dile getirmeseler bile o
sorular ve bütçe olgusu, film sürecinin başlangıcından sonuna kadar kafada hep bir yer işgal
eder.
Güzel bir fikir ile yola çıkılan senaryo yazım süreci ile birlikte film için para bulma
aşaması da başlamış demektir. Bu aşamada senaryoyu yazan kişi para, pul ve çekim işlerine
bulaşmadan senaryosunu bir yapımcıya satabilir ve topu yapımcıya atarak oturduğu yerden
filmin hayata geçip geçmeyeceğini izleyebilir. Şayet senaryosunu sonuna kadar takip etmek
istiyorsa kişi, projeyi satın alan yapımcı güveniyorsa projeye, yönetmen imzasını atmak
istiyorsa beyazperde de bir kez daha, kafa kafaya verip senaryoyu geliştirerek para bulmak
zorundadırlar. Görev paylaşımı içinde parayı bulmak yapımcının görevidir. Ancak ortak
amaçlar içinde tüm eser sahipleri, yönetmen, senarist, yapımcı, fikirlerini beyan ederek bir fiil
para bulma işine katkıda bulunabilirler. Bütçelerin büyük olduğu sinema sektöründe bu tür fikir
istişarelerine ve paylaşımlarına çok ihtiyaç vardır. Asıl sorumuza dönersek peki para nereden
bulunabilir? İşte para bulmak için sinema sektöründe tercih edilen yollardan en sık
kullanılanları.
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Yapımcı Yatırımı: Genel olarak sektör içinde en çok uygulanan yöntemdir. Yapımcı
kendi sermayesini ortaya koyarak filmin temel bütçesini karşılar. Filmin haklarını satın alarak
yönetmenin istediği mekânları, oyuncuları ve teknik ekibi ayarlar. Tecrübeli, sektörü bilen,
sektörel geçmişi olan bu tür yapımcılar işi fazla dağıtmadan, inandıkları projelere para yatırırlar.
Sıkı takip ve para yönetimindeki tecrübeleri onları en az zararla filmi çekmelerini sağlar.
Bilindik ve denenmiş yolları tercih ederek sonuca ulaşmayı meyillidirler. Riski azaltmaya
giderek yönetmen ve teknik ekibin hikâye üzerindeki bütçeyi artıracak şekildeki değişikliklerini
en aza indirmeye çoğu zamanda geçiştirmeye çalışırlar. Önceden kararlaştırılan plan üzerinde
bütçeye uygun olarak tasarrufta bulunulmasını isterler. Farklı türde ve deneysel yapımlar
yerine, bilindik popüler ve genel temayülün beğenilerine hitap eden yapımları tercih edeler.
Amiyane tabirle “garanti ata oynarlar”
Öz Sermaye: Bağımsız ve ilk filmini çeken yönetmenlerin tercih ettiği bir yöntemdir.
Kendi birikimleri, mal varlıkları ile senaryo sahibi ya da yönetmen filmin yapımcısı olur. Kendi
birikimleri ile bütçeyi en uygun şekilde kurtarmaya çalışırlar. Özellikle barter ve sponsorluk
destekleri, kitle fonlamalar ile film bütçesi desteklenir. Minimal öykülerin anlatıldığı, çok fazla
mekân, kostüm, dekor ve oyuncuların olmadığı sanatsal ağırlıklı filmlerin bütçeleri öz sermaye
ile karşılanır. Özellikle ilk filmini çeken yönetmenlere karşı güçlü sinema sektörü olmayan
ülkelerde tek çare olarak görülür. Tanınmamışlık, sektörü yakından tanımamak, ilişki ağları
bağlamında zayıflık kendi yağında kavrulup hedefe doğru yürümeyi de beraberinde getirir.
Ortaklık: En basit haliyle bütçeyi paylaşma olarak ifade edebileceğimiz ortak bulma,
riskin azaltıldığı etkili yöntemlerden biridir. Eldeki güvenilen projenin yüksek bütçesi
bulunacak ortaklar ile karşılanır. Bu sayede hem bütçenin temini kolaylaşır hem de projenin
tanıtım ağı genişletilerek diğer ihtiyaçlarının daha kolay bulunması sağlanır. Özellikle
yurtdışında örneğin Hollywood’ta olduğu gibi çok yoğun film çekimlerinin olduğu sektörlerde
tercih edilen bir yöntemdir. Elinde çekim aşamasında önemli filmleri olan yapım şirketi, bu
süreçte kaçırmak istemediği proje geldiğinde bu projeyi başka bir firmaya çektirir. Ya da tam
tersi elinde güzel bir fikri olan küçük bir yapım şirketi bütçesinden dolayı altından
kalkamayacağı filmi, büyük bir firmaya teklif eder. Burada tamamen bir satış söz konusu değil
bir ortaklık söz konusudur. Bu ortaklık şartları anlaşmalara göre değişmektedir. Tabii büyük
şirketlerin payı büyük olduğu gibi ses getirecek, önemli projelerin bütün haklarını satın aldıkları
da bir gerçektir. Film jeneriklerinde birçok yapım şirketinin ismini görmemizin bir nedeni de
budur. Tabii burada büyük şirketlerin alt yapım şirketleri olduğunu, bazı filmleri de başka
şirketlere ihale ettiklerini de söylemek gerek. Bir nevi taşeron yapımcılık
Banka Kredileri: Film çekim aşamasına gelmiş, yeterli para bulamamış, yapımcıların
en kestirme nakit bulma yolu olarak tercih ettikleri bir yöntemdir. Bankalar, kârlı bir sektör
olan sinemaya sıcak bakmaktadırlar. Şayet yapımcı kara kaplı deftere yazılı değilse verdiği
teminatlar ile yüklü krediler alabilmektedir. Yine sinemanın mağdurları olan ilk filmini çeken
ve bağımsız yönetmenlerin de sık başvurduğu bir para bulma yöntemidir banka kredileri.
Evlerini, arabalarını ve arsalarını teminat gösterip hayallerin peşinden giderler. Bu yüzden çoğu
filmlerini kelle koltukta çekerler. Hayatları sinema olmuş bu sevdalıların, sermaye adına film
çekmemek, onların adına konuşmamak için çektikleri bu çile takdire şayandır. Bunun yanında
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sektöre uzun yıllar emek vermiş, bilinen yapımcı ve yönetmenler bile ideolojik görüşlerinden
ya da dönemin getirdiği baskılardan dolayı bu yola başvurmak zorunda kalmaktadırlar. Banka
kredilerinin ödenip yeniden film çekilebilmesi için ise şart gerekli olan hasılatı
toplayabilmektir. Bu sayede bankalardan alınan kredi ödenirken gelecek film projesinin de
tamamı ya da belli bir bütçesi toplanmış olur.
Sponsorluk: Yapımcıların çok sık başvurdukları para bulma yöntemlerinden biri de
sponsorluktur. Bir şirket, kişi, kurum ya da kuruluş hiçbir beklentisi olmadan ya da bir anlaşma
neticesinde belli istekler doğrultusunda filme para yatırır. Sponsorluk anlaşması filmin
tamamına olacağı gibi bir bölümü içinde olabilmektedir. Mesela sadece dağıtım bölümü için
sadece post prodüksiyon aşaması için. Film de sponsor firmanın ismi saklı da kalabilir ya da
anlaşma gereği jenerikte, film afişlerinde, haber bültenlerinde, araç giydirmelerinde, rolaplarda,
kartonetlerde, görsel, işitsel, ve basılı reklamlarında, açık hava reklamlarında, DVD, VCD ve
Blue Ray DVD’lerde ve diğer reklam ve tanıtım çalışmalarında kullanılabilir. Bunun yanında
filmin mekan, dekor, kostüm, ulaşım ve makyaj gibi çeşitli bölümlerine sponsor olunabilir. Bu
bölümlerde içeriğe göre ürün temini yapılabilir, özel üretimler gerçekleştirilebilir. Başrol
oyuncusunun filmde kullandığı arabalar, giydiği kıyafet ve evi bir tek ya da ayrı ayrı
sponsorluklarla karşılanarak bunlara harcanacak paranın bütçede kalması sağlanır. Buna
karşılık ilgili şirketin logosu, ismi jenerikte yer alır, röportajlarda geçer, en önemlisi bir ürün
olarak filmde yer alır.
Bununla birlikte filmde senaryo gereği yer alsın almasın kullanılan ürünler vasıtası ile
de belli bir miktarda bütçeye girdi sağlanır. “Ürün Yerleştirme” (Product Placement) olarak
adlandırılan bu yöntem Hollywood’ta sıkça kullanılmaktadır. Ülkemizde 2000 sonrası baskın
şekilde kullanılan bu yöntem ile filmlerin çok önemli ihtiyaçları karşılanabilmektedir.
İçecekler, kullanılan aletler, giyilen kıyafetler, kargo şirketleri, bilgisayarlar, telefonlar,
mobilyalar, araçlar ve daha birçok unsur, ürün yerleştirme şeklinde filmdeki hikayeye yedirilir.
Bu noktada ürünün kendisi bir fiil film içinde yer aldığı gibi onun adı telaffuz edilebilmekte,
reklamı yer alabilmekte (film içindeki billboardlarda, broşürlerde, televizyonda, sokaklarda
vs…), ürün ve marka ima edilebilmektedir (bazen şeklen, bazen renk ile bazen slogan ile bazen
kurumsal kimlik ile bazen söz oyunları ile). Yine ürün yerleştirme uygulamalarında, filmde
ürünün yer aldığı süre, kadrajdaki büyüklüğü ve başrol oyuncuları tarafından tüketilip
tüketilmediği, olumlanıp olumlanmadığı da önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çünkü bu ve benzeri kriterlere göre ürün yerleştirmenin fiyatı artmaktadır. Sinema tarihinde
markaların film çektirdiği, kendi hikâyesini yazdırdığı ve film içine baskın bir şekilde sızdığı
sık rastlanan bir durumdur. Kültür Endüstrisi’nin başarıyla işlediği/uygulandığı alanlardan biri
olan Hollywood bu sayede kapitalist çarklar içinde arz ve talep dengesini başarılı bir şekilde
kurmaktadır. Dijitalleşen dünyada ürün yerleştirme noktasında psikolojik ve bilinçaltına
yönelik ciddi çalışmalar yapılmaktadır.
Eurimages: Avrupa Birliği’nin önemli organlarından biri olan Avrupa Destek Fonu
Eurimages, Avrupa’daki sinemacılara ciddi kaynak sağlamaktadır. “Yaratıcı Sinematografik
Görsel-İşitsel Eserlerin Ortak Yapımı ve Dağıtımı” için oluşturulan Eurimages, fona üye
ülkelerin sinema eserlerini yapım ve dağıtım alanlarında desteklemek ve sinema profesyonelleri
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arasındaki işbirliğini teşvik etmek, Avrupa film endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak
amacıyla kurulmuştur.
Avrupa sinema endüstrisinin hem kültürel hem de finansal anlamda desteklenmesi
hedefini günden Eurimages, faaliyetlerine 1989 yılında başlamıştır. 36 üye ülkesi bulunan fona,
ülkemiz 1990 yılında katılmıştır. Merkezi Strasbourg´ta (Fransa) olan Eurimages yönetimi,
yılda dört defa toplanmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Sinema
Müdürlüğü’nün sitesinde Eurimages’in hangi alanlarda ve ne şekilde yapıldığı yardım yaptığı
şöyle özetlenmiştir:
“Eurimages, ortak-yapım, dağıtım, gösterim ve sinema salonlarının dijitalleştirilmesi
gibi beş farklı alanda, sektör profesyonellerine finansal destek sağlamaktadır. Ortak yapım
destekleri, fona üye en az iki ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan ortak yapım (kurmaca,
animasyon, belgesel) projelerine geri ödemeli olarak sağlanmakta; dağıtım veya gösterim
alanındaki destekler ise Avrupa Birliği bünyesindeki MEDIA programından yararlanamayan,
Türkiye´nin de aralarında bulunduğu altı ülkeye (Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Rusya,
Bosna-Hersek ve Türkiye) geri ödemesiz olarak sağlanmaktadır.” (Eurimages, 2015)
Fonun geliri, üye ülkelerin yıllık ödedikleri katkı payları, finansal destek sonrası yapılan
geri ödemeler, bağışlar ve vasiyetle bırakılan meblağlardan oluşmaktadır. Ülkemizde her yıl
Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
bütçesinden bu payı ödemektedir. Ancak başvurularımızın azlığı sebebiyle fondan, genel
başvurularda ödediğimiz katkı payından daha az yararlanabilmekteyiz. Prosedür işlerinden
kaçan yapımcılar bu önemli gelir kaynağından mahrum kalmamıza sebep olmaktadır.
Eurimages, özellikle çok ülke ortaklığında çekilen filmlere destek sağlamaktadır. Bu
sayede filme bütçe bulunmasının yanında filmin Avrupa’da tanıtılması ve pazarlanması da
kolaylaşmaktadır.
Devlet Desteği: Birçok ülkede devletin sinema sektörüne çeşitli şekillerde ve
miktarlarda yaptığı destekler, sektörün canlı tutulmasını ve sektörün bir nebze olsun nefes
almasını sağlamaktadır. Özellikle ilk filmini çeken, bağımsız yönetmen ve ticari sinemanın
dışında farklı hikâyeleri ile öne çıkan projeler için önemli bir finansal kaynaktır. Ülkemizde
2004 yılında çıkarılan 5224 sayılı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması
ile Desteklenmesi Hakkındaki Kanun” ile hem ilk defa sinema sektörümüz bir kanuna
kavuşmuş hem de devlet desteği düzgün bir sisteme bağlanmıştır. Destek verilecek projeler
Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleme Kurulu tarafından belirlenmektedir. Üye sayısı 15’i
geçmeyen kurul şu kurumların temsilcilerinden oluşmaktadır:
“Üye sayısı 15’i geçmeyen bu Kurul’da 5224 sayılı kanunun 6. maddesi çerçevesinde SESAM (Türkiye
Sinema Eserleri Meslek Birliği), SETEM (Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği), SİNEBİR
(Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği), BSB (Belgesel Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği), TESİYAP
(Televizyon ve Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği), FİYAP (Film Yapımcıları Meslek Birliği) gibi meslek
birliklerinin temsilcileri, sinema ile ilişkili alanlarda uzman kişilerden Bakanlıkça belirlenecek üç üye ve Bakanlık
temsilci yer almaktadır.” (Erkılıç, 2016: 65)
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Bakanlık üç ana başlık altında, Yapım Desteği (Uzun Metrajlı Kurgu Film, İlk Filmini
Gerçekleştirecek Yönetmen, Belgesel, Animasyon, Kısa Film Desteği), Proje (Yapım Öncesi)
Desteği (Araştırma Geliştirme ve Senaryo-Diyalog) ve Yapım Sonrası Desteği filmlere destek
vermektedir.
Yamaç Okur’un Türk Sineması’nda Devlet Desteği İstatistik başlıklı raporuna göre
2005-2014 yılları arasında 384 film uzun metraj film desteği almıştır. Bu dönemde 176
yönetmen devlet desteği ile ilk filmini çekmiştir. Destek alan filmlerden 19 tanesi de ayrıca
Eurimages fonundan yararlanmıştır.
Kitle Fonlama: Dünyada çok sık kullanılan yöntemlerden biri olan Kitle Fonlama
yöntemi, birbirinden bağımsız kişilerin film üretim sürecinin tamamına ya da bir bölümüne
belli bir ürün ya da bedel karşılığında ya da tamamen karşılıksız internet üzerinden yaptıkları
para toplama yöntemidir. Geçmişi 1990’lerdaki bazı konserlerin fonlanması ile başlayan bu
yöntem, bağımsız filmlerin fonlanması ile popüler hale gelmiştir. (Ercan, 2015) Daha sonra
müzik prodüksiyonlarında, sosyal sorumluluk projelerinde, kamu projelerinde, inovatif
fikirlerin uygulama süreçlerinde, yardım kampanyalarında sıkça kullanılmıştır. İhtiyaç
duyduğu para miktarını proje bilgileri ile birlikte ilgili sitelerde üyelere ya da tüm internet
kullanıcılarına duyuran fon sahibi, koyduğu son süreye kadar sistem üzerinden yardımları kabul
eder. Yapılan yardımlar anında sitede gösterilir. Fon sahibi bazen destekçilerini motive etmek
amacıyla belli ücret karşılığında çeşitli teklifler de sunmaktadır. İmzalı poster, DVD, VCD, set
ekibi ile yemek, set oyuncuları ile tanışma, filmde figüran olarak rol alma, galaya bilet, jenerikte
ismin yer alması gibi sunulan teklifler, filmin ihtiyaç duyduğu parayı toplamasına yardımcı
olmaktadır. Kickstarter, PleaseFund.US, IndieGoGo, RocketHub, fongogo gibi birçok irili
ufaklı “kitle fonlama portalı” sektörde faaliyet göstermektedir. (Ercan, 2015)
Festivaller ve Yarışmalar: Projelerine yeterli destek bulmayan ve sektörü bağlayıcı
yapımcılarından uzak duran bağımsız sinemacıların tercih ettiği yöntemlerden biri de
filmlerinin katıldığı yarışma ve festivallerden aldıkları ödüllerdir. Dünyanın birçok yerinde
düzenlenen uluslararası festivaller, bir filmin tamamına yetecek bütçede destek olmasa da ikinci
filmlerin çekimlerine başlama noktasında umut verici maddi desteklerde bulunmaktadır. Bunun
yanında ilgili festival ve yapımlar, ortak yapımcı ve film pazarlaması açısından da büyük öneme
sahiptir. Özellikle bazı festivallerde düzenlenen film forum ve marketleri, yapımcılar ile
yönetmenleri, proje sahiplerini buluşturmakta, ulusal ve uluslararası ortaklıklara zemin
hazırlamaktadır. Sektör bileşenlerinin bir araya geldiği bu etkinliklerde, ortak sorunlar içinde
ciddi adımlar atılmakta, en azından sorunların gündeme gelmesi sağlanmaktadır.
Sanatsal filmler adı altında ifade edilen pek çok film gişede gösterime girmeden önce
uluslararası ve ulusalfestivallerde gösterime girerek kamuoyu oluşturmaktadır. Bu görücüye
çıkışta alınan ödül ve olumlu eleştiriler filmin gişesini arttırmaktadır. Yine ülke sinemalarının
uluslararası film şirketlerinin denetiminde olduğu ve gösterim şansının az ya da kısıtlı olduğu
filmler için festival ve yarışmalar bulunmaz bir fırsattır. Bu alternatif gösterimler sayesinde
kendi kitlesini oluşturan pek çok yönetmen vardır. Seyirci açısından ise görme fırsatı
bulunamayacak pek çok nitelikte ülke filmi sinemaseverler ve özellikle sinefiller ile
buluşturulur.
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Yan Sektör Destekleri: Film bütçelerini kendi imkânlarıyla oluşturmaya çalışan
yönetmenlerin başvurduğu bir yöntemdir. Yönetmenler televizyon, reklam ve video klip gibi
diğer sektörlerde çalışarak filmlerine para biriktirirler. İstedikleri bütçeye ulaştıklarında ise
filmlerini çekmeye koyulurlar. Tam olarak sektörleşememiş ülke sinemalarında sıkça
karşılaşılan bir durumdur. Çağan Irmak, Sinan Çetin gibi yönetmenler özellikle ilk filmlerini
bu yöntem ile çekmişlerdir.

9.8. Sinema Endüstrisinde Medyanın Yeri
Sinema Endüstrisi, yapısı itibariyle medya endüstrileri ile ilişki içerisinde olmak
durumundadır. Endüstrinin kazanç elde edebilmesi, kendini döndürebilmesi için kendini
tanıtıma, reklama ihtiyaç duymaktadır. Film yapım sürecinin fikir aşamasından gösterimine
kadar tüm süreçlerde medya etkin olarak kullanılmaktadır. Medya, sinema endüstrisinin
varlığını sürdürebilmesi ve pazarda etkin bir şekilde devinim sağlayabilmesi açısından sinema
filminin tüketicisine ulaşmak için kullanılan en etkili yöntemlerdendir.

Bir filmin halk ile buluşması ayrı bir çalışma gerektirmektedir. Afişler, teaserlar,
fragmanlar, internet sitesi, sosyal medya hesapları, basın bültenleri, basın röportajları ve daha
birçok pazarlama çalışması özenle yapılır. Bunların hepsi ciddi manada maliyetli işlerdir. Ama
filmi görünür kılmak için şarttır. Seyirci ile buluşmayan film varlığını inkâr eder. Onca emek,
hayal ve zaman boşa gider. Belki de bu sebeple de sinema diğer sanatlardan ayrılır. Bir filmin
mutlaka seyircisi ile buluşması, gösterilmesi gerekmektedir. Sinema, sinema için değil sinema
seyircisi ile vardır.
Sinema endüstrisinin sıklıkla yararlandığı gazete, televizyon, dergi gibi geleneksel
medya araçlarının yanında teknolojik gelişmelerin hız kazanması ve internet çağının
başlamasıyla bu alanlara yeni medya ve sosyal medya da katılmıştır. Bu aktif ilişki içerisinde
sinema endüstrisi, medya endüstrisini de haber, bilgi ve görsel ürünler bağlamında beslemekte,
dinamik, güncel, okunan, takip edilen veriler üretmektedir.
Bunun dışında medya endüstrisi, sinema endüstrisi için konu olmaktadır. Televizyonun
sevilen karakterleri, radyonun ünlü sesleri, sosyal medyanın fenomenleri beyazperde yer
almaktadır. Beğenilen içeriklerin üretilmesinde, senaryoların yazılmasında renkli medya
endüstrisinin payı büyüktür. Sadece medya endüstrisinin işleyişini anlatan sinema filmleri de
mevcuttur. Kadınlar Ne İster?, Kanalizasyon, Truman Show, Recep İvedik, Hadi İnşallah,
Cumali Ceber, Niyazi Gül Dört Nala, Büşra ilk akla gelen örnekler olarak sayılabilir.
Televizyon dizilerinde ve Showlarında ünlenen pek çok sanatçı, sinema filmlerinde başrol
oynamaktadır.
Medya endüstrileri bu konuda hedef kitleye ulaşma açısından sinemadan daha önemli
bir güce sahiptir. Medyanın daha kolay ulaşılabilir olması, her evde mutlaka medya
araçlarından bulunması, daha az zahmetli bir şekilde izleyiciyi yakalayabilmesi medyayı bu
anlamda güçlü kılar. Bu nedenle sinema filmlerinin kültürel ve ideolojik altyapısı medya
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endüstrileri yoluyla izleyiciye daha kolay bir şekilde aktarılabilir. Medya araçları vasıtasıyla
ulaştığı sinema filmleri izleyicinin algısına yerleşir ve kişi, ilk fırsatta medyadan aldığı mesajlar
doğrultusunda sinema filmini görme isteği duyar.
Sinema ve medya endüstrileri etkileşiminde basılı medya endüstrileri de yer almaktadır.
Köşe yazıları, röportajlar, makaleler gibi medya endüstrilerinin faaliyet alanı olarak
sayılabilecek yerlerde bir sinema filmi ön plana çıkarılabilmekte ve bu araçlar sinema filmine
endüstriyel olarak katkı sağlamak için kullanılabilmektedir. Sinemaya özel köşeler, sayfalar ve
dergiler, sektöre ilgiliyi canlı tutmakta, kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Ayrıca internet
çağı olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz dönem ile birlikte gazete, dergi gibi yayın
organları çevrimiçi olarak yayın hayatına devam etmekte, böylelikle izleyici kitlesine daha
kolay ve hızlı bir şekilde ulaşma olanağına sahip olmaktadır.
İnternetin gelişi, tüm medya endüstrilerinin faaliyet alanlarını genişletirken sinema
endüstrisi için bambaşka bir gelişim alanı oluşturmuştur. Sosyal medya ve yeni medya araçları
günümüzde sinema endüstrileri ile en çok ve sıkı etkileşimde bulunan mecralar haline
gelmişlerdir. Özellikle sosyal medya ile birlikte sinema endüstrisi hedef kitle ile daha interaktif
bir ilişki içerisine girmiş, bir anlamda aracısız hedef kitleye ulaşır hale gelmiştir. Bu sayede
filmlerin tanıtım ve reklam çalışmaları hedef kitleye odaklı şekilde daha başarılı
yapılabilmektedir. Seyirciniz karşınızdadır. Ne istediğini rahatlıkla söylemekte, yorum ve
eleştirilerini dile getirmektedir. Dahası hedef kitle ile ilgili veriler daha görünür hale gelmiştir.
Bu veriler ile tanıtım ve reklam stratejileri geliştirmek daha kolay ve daha isabetli olacaktır.
Önemli olan bu mevcut verileri doğru okuyabilmektir.
Sosyal medya ile medya maliyetlerinin ucuzlaması, daha çok yatırımların yapılmasına,
bütçelerin rahatlamasına yol açmıştır. Bunun yanında sosyal medyanın uygulama ve teknolojik
avantajları, daha renkli, daha zengin, daha güzel ve dikkat çekici içeriklerin oluşturulmasına
zemin hazırlamıştır. Sosyal medyanın çok daha geniş kitlelere hızlı bir şekilde ulaşabilmesi
sinema filmlerinin çok fazla insanla tanışabilmesi anlamına gelmiştir. Özellikle üreten bir kitle
olan sosyal medya kullanıcıları, bir yandan hedef kitle olarak sinema endüstrisini takip ederken
yaptıkları paylaşım ve üretimlerle sürece daha etkin katılmaktadırlar. İzleyiciler, filmler
hakkındaki yorumları, afişleri, fragmanları, kamera arkası videolarını, oyuncularla yapılan
röportajları, haberleri ücret almadan birçok sosyal medya aracında paylaşılmaktadır.
Bu paylaşım ve üretimler, medya planlamasının dışından artı tanıtım ve reklam desteğigücü sağlamaktadır. Hem de birinci kullanıcıdan. Bu da sinema seyircisi için daha ikna edici
bir durumdur.

9.9. Yeni Medya ve Sinema Endüstrisi Etkileşimi
Yeni medya ile birlikte insanlar artık sinemayı salonlarda izlediler filmleri daha sonra
televizyonlarda,
dijital
platformlarda,
bilgisayarlarından,
akıllı
telefonlarından
izleyebilmektedirler.
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Yine internet ulaşılması zor pek çok filmi seyircilerin ayağına getirmiştir. Aynı zamanda
internet ile her yerden sinema endüstrisi hakkında bilgi edinmek kolaylaşmış, endüstri
hakkındaki gelişmeler yakından takip edilir hale gelmiştir. Sinema filmleri ile ilgili internet
siteleri ve sosyal medya hesapları açılarak, film ile bilgilerin birinci elden, daha doyurucu, net
şekilde verilmesi sağlanmıştır. Sık yapılan güncellemeler ve bilgilendirme mesajları, mailleri,
hedef kitle ile ilişkileri sıcak tutmaktadır. Bu durum hedef kitlenin de meraklarını giderirken
aklındaki soruları muhatabına direkt sorma imkânı vermektedir. Bu ilişki içerisinde bilgilerin
kalıcılığı ve daha geniş kitlelere yayılması ise sinema endüstrisi hakkındaki bilgilerin uzun
ömürlü olmasını sağladığı gibi arşivlenmesini de kolaylaştırmaktadır. Bu sayede hem sektör
çalışanları, hem de akademisyenler ve sinema araştırmacıları istedikleri bilgiye
ulaşabilmektedir. Bu da yeni projelere sağlam bir zemin hazırlarken sinema tarihinin yazımına
da büyük katkı sağlamakta, yazılı literatürün genişlemesi için önemli veriler sunmaktadır.
Gelişen teknolojinin sinema endüstrisine adaptasyonu maliyetleri düşürdüğü gibi
endüstrinin daha geniş olanaklara kavuşmasını sağlamıştır. Film çekimleri kolaylaşmış, çekim
süreleri azalmıştır. Dijital teknolojilerin devreye girmesi daha çok sayıda filmin çekilmesine
aracı olmuştur. Bu da rekabeti arttırdığı gibi sektöre de canlılık getirmiştir. Sektördeki
canlanma istihdamı arttırmıştır. Sinema Endüstrisi, medya, oyun, reklam sektörleri ile daha
aktif bir ilişki içerisine girmiştir. Hem bu sektörlerden öyküler devşirmekte hem de bu
sektörlere içerikler verilmektedir. Örneğin bilgisayar oyunları sinema filmi haline gelirken
çeşitli filmlerinde bilgisayar oyunları yapılmaktadır. Özellikle sinema filmlerinin akıllı
telefonlar için geliştirilen oyunları büyük ilgi görmektedir. Assassin’s Creed oyununun
sinemaya uyarlanması buna en güzel örnektir. Ülkemizde en çok izlenen filmler arasında ilk
sırada yer alan Recep İvedik’in akıllı telefonlar için oyunları tasarlanmıştır.
Endüstri için de film müzikleri de çok ilgi görmektedir. Film müziklerinin albümleri
satılırken, filmlerin tanıtımları için özel klipler yapılmakta, YouTube gibi video platformları
için içerikler üretilmektedir. Bu etkileyici içerikler de takipçiler sayesinde hızlı bir şekilde sanal
ortamda yayılmakta, hatta haber olarak medyada yer almaktadır. Özellikle Bollywood’ta hemen
her filmin müzik albümü yapılmakta, bu albümlerden büyük gelir elde edilmektedir. Bir başka
açıdan ise hedef kitle bu müzikleri sonraki süreçte dinleyerek, akıllı telefonlarına melodi
yaparak film ile arasındaki bağı tazelemektedir. Film vizyondan kalktığından yıllar sonra bile
gündemde kalabilmektedir.

9.10. Meslek Birlikleri
Dünyada hemen her ülkede eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri, yasalardan
kaynaklanan haklarını kurmuş oldukları meslek birlikleri eliyle kullanmaktadır. Ülkemizde
meslek birliklerinin kuruluşu dünya örneklerine bakıldığında oldukça geç olmuştur.
Ülkemizde sinema 100. yılına yaklaşmasına rağmen hala birçok sorunla uğraşmaktadır
ve kendi kendine yeten bir endüstri haline gelememiştir. Sorunların irdelenmesi, çözüm
yollarının bulunması ve sektörde profesyonel yapılanmanın oluşturulması ancak meslek
birliklerinin itici bir güç olarak çalışmasıyla mümkündür.
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Bu sayede kendi içinde katma değer ve istihdam yaratan, ülkelerin yaklaşmasını ve
tanıtımını sağlayan etkin, yaygın, profesyonel, kaliteli filmler üreterek kendini kanıtlamış, yurt
içinde ve yurt dışında yüksek rekabet gücüne sahip ülke ekonomisine katkıda bulunan gerçek
bir sektör olunur.
Meslek Birliği (Birlik): Fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ortak
çıkarlarını, korumak, Kanunla tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin
tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere Kanun ve Tüzük hükümlerine göre
kurulmuş birlik.
Bağlantılı hak sahibi: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek
kaydıyla eser sahiplerinin haklarına komşu hak sahibi olan icracı sanatçılar, fonogram
yapımcıları ve radyo televizyon kuruluşları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film
yapımcıları.
Mali hak sahibi: Eser sahibi ile Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde mali haklan
kullanma yetkilerini devralmış gerçek veya tüzel kişiler, anlamında kullanılmıştır.
Meslek Birlikleri; fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ve süreli
olmayan yayınları çoğaltan veya yayanların ortak çıkarlarını korumak, kanun ile tanınmış
hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını
sağlamak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile
Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük hükümlerine
göre kurulmuş birliklerdir.
Eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri ve süreli olmayan yayınları çoğaltan veya
yayanlar aynı alanda birden fazla meslek birliği kurabilirler. Aynı alanda kurulmuş en az iki
meslek birliği, tüzük ve tip Statüde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde federasyon kurabilir.
Aynı alanda birden fazla federasyon kurulamaz.
Meslek birlikleri ve federasyonlar özel hukuka tabi tüzel kişilerdir. Üyeleri sermaye
koymak, kar ve zarara, hukuki mesuliyete iştirak etmekle yükümlü tutulamazlar.
Ülkemizde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri
ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük hükümleri
uyarınca belirlenen alanlarda kurulmuş toplam 27 (yirmi yedi) meslek birliği ve 1 (bir)
federasyon faaliyetlerine devam etmektedir.
Meslek birliklerinin kuruluş işlemleri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
42. maddesinde ve Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri
ve Federasyonları Hakkında Tüzüğün 8. maddesinde belirtilmiştir.
Aynı alanda, başka bir meslek birliğinin kurulabilmesi için, kanunda belirtilen kurucu
üye sayılarından az olmamak kaydıyla o alanda kurulmuş en fazla üyesi olan meslek birliğinin
üye tam sayısının 1/3’ü kadar üye olma niteliklerini taşıyan gerçek veya tüzel kişiler faaliyet
izni almak üzere Bakanlığa başvurması gerekmektedir.
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Meslek Birliği Kurulabilecek Alanlar
1- Eser sahipleri bakımından;
a) İlim ve edebiyat eseri sahipleri
b) Musiki eseri sahipleri
c) Güzel sanat eseri sahipleri
d) Sinema eseri sahipleri
e) İşlenme ve derleme eser sahipleri
2- Bağlantılı hak sahipleri bakımından;
a) İcracı sanatçılar
b) Fonogram yapımcıları
c) Radyo- televizyon kuruluşları
d) Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar
3- Süreli olmayan yayınları çoğaltan ve yayan yayımcılar
Kimler meslek birliğine üye olabilir?
Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve
Federasyonları Hakkında Tüzük’te öngörülen şartları taşıyan herkes birliğe üye olabilir.
Üye olabilme şartları şunlardır:
a) Eser sahibi veya bağlantılı hak sahibi gerçek veya tüzelkişi olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) Birliklerin koyacağı ölçütlere uygun olmak,
d) Yapımcı veya yayın kuruluşları bakımından, en az altı aydan beri ticaret siciline
kayıtlı olarak fiilen üretimde bulunmak
Üyelik çeşitleri; asıl üye, yararlanan üye ve aday üye olmak üzere üç türlüdür.
Yararlanan üye:
a) Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan
eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler.
b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına veli ya da vasileri.
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Meslek birliklerinin tarifeleri: Faaliyet gösterdikleri sektörlerde; eser sahipleri veya
bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra,
fonogram, yapım ve yayınların kullanımından veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin
tarifeleri tespit ederler. Tarifeler her takvim yılının dokuzuncu ayında kullanıcıları temsil eden
ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlığa bildirilir ve
kamuoyuna duyurulur. Onuncu ayda tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme
yapılamaması halinde, en geç bu ayın sonuna kadar, meslek birlikleri veya kullanıcıları temsil
eden meslek kuruluşları tarafından bu tarifelerin Bakanlıkça oluşturulacak uzlaştırma
komisyonunda müzakere edilmesi talep edilebilir. Meslek birliklerince belirlenen tarifeler
üzerinden sözleşmenin yapılmaması halinde, taraflar yargı yoluna başvurabilirler.
Lisanslama Faaliyetleri: Umuma açık mahallerde; eser, icra, fonogram, yapım ve
yayınların kullanım ve/veya iletiminin yapılabilmesi bakımından, hak sahiplerinden veya üyesi
olduğu meslek birliklerinden 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 52. maddesine
uygun olarak sözleşme yapmak suretiyle izin alınması zorunludur (5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu m. 41).
Radyo televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride
bulunacak teknik imkânlardan yararlanarak yayın veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarında
kullanacakları eser, icra, fonogram ve yapımlar için ilgili alan meslek birlikleri ile sözleşme
yaparak izin almak zorundadırlar (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 43).
Bu sözleşmelerin yapılabilmesi bakımından eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları
kullanan veya ileten umuma açık mahaller; mahallin bulunduğu bölgenin özelliği, mahallin
nitelik ve niceliği, fikri mülkiyete konu eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların mahalde
sunulan ürün ve hizmetin ayrılmaz bir parçası ve ürün veya hizmete katkısı olup olmadığı ve
benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle; radyo televizyon kuruluşları da Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu’nun sınıflandırması doğrultusunda Bakanlığımız tarafından Eser, İcra,
Yapım Ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik ile sınıflandırılmış bulunmaktadır.
Faaliyet gösterdikleri sektörlerde; eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek
birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların
kullanımından ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri her yıl tespit
etmektedirler. Meslek birlikleri ile umuma açık mahaller ve radyo televizyon kuruluşları
arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılabilecek müzakereler sonucu
belirlenecek bedeller üzerinden yapılmaktadır.
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde esasları çizilen Meslek
Birlikleri’ni ilgilendiren iki tüzük bulunmaktadır.

Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Ve
Federasyonları Hakkında Tüzük.
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul Ve Esasları
Hakkında Tüzük.

9.10.1. Sinema Meslek Birlikleri
1. BSB (BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği-1999)
Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), 1997 yılı Mart ayında yapılan Ulusal Konferans ile
örgütlenme sürecine girdi, 1999 yılında meslek birliği haline geldi. Belgesel Sinemacılar
Birliği, İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir ağırlıklı olmak üzere tüm Türkiye'deki Belgesel
Sinemacılara ulaşmış bir yapıya sahip.
Televizyonlar dışında gösterim alanları yaratıyor, yaygınlaştırıyor. Türkiye
coğrafyasına yayılmış festivaller, özel organizasyonlar düzenliyor, katılıyor. Özellikle İstanbul
ve İstanbul dışında üniversitelerde söyleşili gösterimler gerçekleştiriyor. (BSB'nin şu anda 1200
filmlik bir belgesel arşivi var.)
Türkiye'de Belgesel Sinema'nın kuramsal altyapısını oluşturmak ve bu konudaki
çalışmaları desteklemek- çoğaltmak, uygulama ile teori arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla,
“Belgesel Sinema” adlı dergiyi yayınlıyor. “Belgesel Sinema”, ülkenin bu alandaki ilk ve tek
dergisi. BSB, 4 yıldır, telif haklarının yasal ve kurumsal oluşumu konusunda yoğun çaba sarf
ediyor, Avrupa'daki mevcut yasa ve uygulamaları izliyor-raporluyor, çalışma çıktılarını
sektörle ve Bakanlık ile paylaşıyor; bu alandaki yeniden yapılanma sürecine aktif olarak
katılıyor.
EDN (Avrupa Belgesel Ağı) üyesi olan BSB, Avrupa Görsel İşitsel Platform
toplantılarına katılıyor, bu toplantılarda yaptığı sunuşları ve sonuç raporlarını üyeleriyle ve
Bakanlık ile paylaşıyor.
2. SESAM (Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği-1986)
3. SETEM (Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği-2003)
Üyeleri arasında Metin Erksan, Ö. Lütfi Akad, Halit Refiğ gibi geçmiş dönemin efsane
isimlerinin yanı sıra yakın dönem sinemamızın Semih Kaplanoğlu, Nuri Bilge Ceylan, gibi
yıldız yönetmenleri bulunan SETEM, sinemamızda asıl eser sahibi Meslek Birliği olarak güçlü
bir temsiliyete sahip.
SETEM Diğer ülkelerin Meslek Birlikleriyle karşılıklı anlaşmalar yapmış olmanın yanı
sıra Uluslararası Asıl Eser Sahipleri Birliği CISAC üyesidir. Sinema Meslek Birlikleri Güç
Birliği üyesidir. SEK (Sanatsal Etkinlikler Komisyonu) üyesidir. TC Kültür ve Turizm
Bakanlığı Sinema Destek Komisyonuna “seçici üye” yollar. TC Kültür Bakanlığı Sinema Eseri
Değerlendirme ve Sınıflandırma alt ve üst kurullarında temsilci bulundurur

275

CISAC ve BIEM üyesi olan meslek birliğimiz diğer meslek birlikleri ile de aktif olarak
iletişim halindedir. SETEM Akademi/Dersler (senaryo, oyunculuk, makyözlük, kamera
asistanlığ) veriyor, gösterimler yapıyor.
4. SİNEBİR (Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği-2006)
5. FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği-2005)
Amacı üyelerinin ortak çıkarlarını korumak, üyelerinin kanunla tanınan haklarının
idaresini ve takibini sağlamak, üyeleri adına hakların idaresi ve takibiyle ilgili ücretleri tahsil
etmek ve belirlenecek esaslar doğrultusunda yine üyelerine dağıtmaktır. Hedefi sinema
sektörünün gelişmesini sağlamak, korunmasını temin etmek, sinema, televizyon ve belgesel
film kalitesini artırarak profesyonelliği ön plana çıkarmak ve ileriye yönelik sağlam temeller
oluşturmaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nca onaylanan Tüzük ve
Tip Statü'ye uygun olarak kurulan Meslek Birliğimiz;


sağlamak,


Film yapımcısı üyelerinin ortak çıkarlarını korumak,
Film yapımcısı üyelerinin kanunla tanınmış haklarının idaresini ve takibini

Film yapımcısı üyeleri adına haklarının idaresi ve takibiyle ilgili ücretleri tahsil

etmek,

Film yapımcısı üyeleri adına tahsil edilen ücretleri yine üyelerine dağıtmak üzere
faaliyette bulunmaktadır.
6. SE-YAP (Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği-2007)
SE-YAP, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının ortak çıkarlarını
korumak, kollamak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuyla tanınmış hakların idaresini
ve takibini yürütmek, alınacak tazminat ve telif ücretlerinin tahsiliyle hak sahiplerine dağıtımını
sağlamak amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. SE-YAP, yapımcılık mesleğinin kamuoyu
tarafından tanınması ve gelişmesi hedefi doğrultusunda faaliyetlerde bulunmaktadır. SE-YAP,
AGICOA ve FIAPF üyesidir.
7. TESİYAP (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği-2003)
TESİYAP, yapımcı meslek birlikleri arasında kurulmuş olan ilk yapımcı meslek
birliğidir. Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği olarak, ülke televizyon endüstrisi
film üretiminin yüzde yüze yakınını üreten ve 15.000 bölümün üzerinde sinematografik
televizyon ürünü repertuvarı olan bir üye portföyüne sahiptir.
Televizyon ve film endüstrisine katkıda bulunan toplulukların haklarını desteklemek
amacıyla kurulan birliğimiz ayrıca, film endüstrisi içinde mesleki stratejiler belirlemek, vizyon
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koymak ve fikri mülkiyet hukuku sistemini güçlendirmek için akademik ve sektörel çalışmalar
yapmaktadır.
8. BİROY (Sinema Oyuncuları Meslek Birliği-2009)
BIROY Sinema ve Dizi Oyuncuları Meslek Birliği, görsel ve işitsel alanlarda
oyuncuların telif hakkini takip etmek, toplamak ve dağıtmak üzere 2009 yılında kurulmuş olan
meslek birliğidir.
BİROY’un tüzüğünde de belirtilen amaçları:
1- Her türden Sinema, Video, TV, Dizi, Bilgisayar ve İnternet ortamı filmleri, Reklam,
kısa veya uzun metrajlı filmler, her nevi bedii, ilmi, öğretici, teknik ve bilimsel filmler ve
bunlarla sınırlı olmaksızın, formatına, süresine ve tekniğine bakılmaksızın her türden
sinematografik sinema eserleri ve/veya yapımlarında yer alan Oyuncuların ortak çıkarlarını
korumak, kollamak, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak
tazminat ve telif ücretlerinin tahsili ile hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.
2- Oyunculuğun gelişmesini ve mevcut sorunlarının çözümü için faaliyette bulunmak,
Oyuncuların kanun ve tüzük amacı çerçevesinde bir araya gelmesini ve dayanışmayı sağlamak,
Birliğe üye sanatçıların haklarının takibi bakımından kamu tüzel kişi, özel tüzel kişiler ve
gerçek kişilerle işbirliği yapmak, telif hukukunun gelişmesi için çalışmak.
3- Birliğe üye sanatçıların veya birliğin haklarının en geniş anlamda korunması ve takibi
bakımından gerektiğinde yasama, yürütme, yargı organlarına müracaat etmektir.
9. ASİTEM (Anadolu Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği-2012 )
10. SENARİSTBİR (Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek
Birliği-2013)
Sinema ve televizyon eseri üretimi alanında bugüne kadar hep yalnız bırakılmış olan
senaryo ve diyalog yazarları, mesleklerine sahip çıkmak ve telif haklarını hakkaniyete uygun
bir şekilde toplayıp dağıtabilmek için eser sahibi meslek birliği SenaristBir’i kurdu.

9.10.2. Uluslararası Meslek Kuruluşları
1.
Uluslararası Eser Sahipleri Birlikleri Konfederasyonu
International Confederation of Societies of Authors and Composers)

(CISAC-

Merkezi: Paris, Kuruluş Yılı: 1926, www.cisac.org
CISAC Uluslararası Eser Sahipleri Birlikleri Konfederasyonu, eser sahiplerinin
haklarının daha fazla tanınıp korunması amacıyla çalışan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir
sivil toplum örgütüdür. Genel merkezi Paris’te bulunan örgütün Budapeşte, Santiago,
Johannesburg ve Singapur’da bölgesel ofisleri bulunmaktadır. Örgütün 120 ülkeden 230 üyesi
bulunmaktadır.
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Türkiye’den; Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Müzik Eseri
Sahipleri Grubu (MSG), Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) ve
Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR) Uluslararası Eser Sahipleri Birlikleri
Konfederasyonu üyesidir.
2.
Uluslararası Mekanik Çoğaltım Bürosu (BIEM-Bureau International des
Sociétés Gérant les Droits d´Enregistrement et de Reproduction Mécanique)
Merkezi: Fransa, www.biem.org
Uluslararası Mekanik Çoğaltım Bürosu; mekanik hak birliklerini temsil eden
uluslararası bir örgüttür. Birçok ülkede bulunan mekanik hak takip birlikleri şarkıların
çoğaltımının lisanslamasını yapmaktadır. Bu birlikler aynı zamanda internet üzerinden indirilen
müzik parçalarının da mekanik çoğaltımının lisanslamasını yaparlar. Uluslararası Mekanik
Çoğaltım Bürosu’nun 54 ülkeden 58 üyesi vardır.
Türkiye’den; Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Müzik Eseri
Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Uluslararası Mekanik Çoğaltım Bürosu üyesidir.
3.
Avrupa Eser Sahipleri Birlikleri Grubu (GESAC-European Grouping of
Societies of Authors and Composers)
Merkezi: Brüksel, Kuruluş Yılı: 1990, www.gesac.org/
Avrupa Ekonomik Çıkar Grubu’nun (EEIG European Economic Interest Grouping) bir
formu olarak 1990 yılında Brüksel’de kurulan Avrupa Eser Sahipleri Birlikleri
Grubu(GESAC), Avrupa Birliği ülkeleri, İsviçre ve Norveç’in en büyük 34 eser sahipleri
birliğinden oluşmaktadır. Bu bağlamda, GESAC müzik, grafik ve plastik sanatlar, edebiyat ve
drama, müzik ve görsel-işitsel alanlarda yaklaşık olarak 500.000 eser sahibini ya da varislerini
temsil eder. 32 üye ve 3 gözlemci üyesi bulunan Avrupa Eser Sahipleri Birlikleri Grubu’nun
Türkiye’de üyesi henüz bulunmamaktadır.
4.
Uluslararası Yayıncılık Hakları Birlikleri Federasyonu
International Federation of Reproduction Rights Organisation)

(IFRRO-

Merkezi: Belçika, Kuruluş Yılı: 1988, www.ifrro.org/
IFRRO 1980 yılında uluslararası yayıncılar birliğine bağlı olarak çalışmalarına başlayan
bir grup iken 1988 yılında Kopenhag’da yapılan toplantıda kurucularının haklarını arayan resmi
bir federasyon olarak kurulmuştur. IFRRO ilim edebiyat eserlerinin uluslararası alanda yasal
kullanımını arttırmak ve toplu hak yönetimi vasıtasıyla eser sahipleri ile yayıncıların
faaliyetlerini destekleyerek izinsiz kopyalamayı engellemek amacıyla faaliyet gösterir.
Türkiye’den; Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR), Bilim ve
Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM) ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği
(TBYMB) Uluslararası Yayıncılık Hakları Birlikleri Federasyonu’nun üyesidir.
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5.
Uluslararası Film Yapımcıları Birliği Federasyonu (FIAPF - International
Federation of Film Producers Assocations)
Merkezi: Paris, Kuruluş Yılı: 1933, www.fiapf.org
FIAPF, beş kıtada 23 ülkeden 26 yapımcı organizasyonun üye olduğu, dünya çapında
erişime sahip film ve televizyon yapımcıları organizasyonudur. Film ve televizyon
endüstrisinde yapımcılar için ekonomik ve yasal anlamda uluslararası standart belirlemek
amacıyla medya uygulamaları, ticari ilişkiler, teknolojik gelişmelerin eş zamanlı takibi ile telif
hakkı alanlarında hizmet veren FIAPF aynı zamanda dünyanın en önemli uluslararası film
festivallerinden bazılarının da düzenleyicisidir.
Türkiye’den Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Uluslararası Film Yapımcıları
Birliği Federasyonu üyesidir.
6.
Uluslararası Görsel ve İşitsel Eserler Toplu Hak Yönetim Birliği
(AGICOA- Association of International Collective Management Of Audiovisual Works)
Merkezi: Cenevre, www.agicoa.org
AGICOA, yapımcıların yeniden iletim teliflerini toplama ve üyelerine dağıtma amacıyla
kurulmuş kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Kuruluş amacı, bağımsız film
yapımcılarının yeniden iletim telif ücretlerini takip etmek, telifleri toplamak ve üyelerine
dağıtmaktır. AGICOA’nın dünyanın çeşitli ülkelerinden üyeleri mevcuttur. AGICOA üyelerini
tüm dünyada temsil etmekle görevlidir.
Türkiye’den Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SE-YAP), Uluslararası Görsel
ve İşitsel Eserler Toplu Hak Yönetim Birliği üyesidir.
7.
Uluslararası Fonografi Endüstrisi Federasyonu
Federation of the Phonographic Industry) http://www.ifpi.org/

(IFPI-International

Merkezi: İsviçre, Kuruluş Yılı: 1933,
66 ülkede 1400 kayıt şirketi ve 45 ülkede ilişkili endüstriyel birliklerle dünya çapında
müzik endüstrisini temsil eden Uluslararası Fonografi Endüstrisi Federasyonu’nun temel amacı
lisanslı müziğin değerini artırmak, lisanslı yapımcıların haklarını güvence altına almak ve
üyelerinin faaliyet gösterdiği tüm piyasalarda lisanslı müzik kullanımını arttırmaktır.
Türkiye’den MÜ-YAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği
Uluslararası Fonografi Endüstrisi Federasyonu üyesidir.

Sonuç
Halka ait olan ve yaygın olarak benimsenen ve tüketilen şeklinde iki biçimde
tanımlayabileceğimiz popüler kültür (Yıldız, 2005) içinde yaşamını sürdüren toplum, gelişen
teknolojinin yeni kolaylıkları ve oyuncakları ile vakit geçirse de sinemanın büyülü dünyasından
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vazgeçememektedir. Sinemanın bir endüstri haline gelmesi, hatta diğer medya endüstrileri ile
etkileşime girmesi, onları beslemesi ve onlardan beslenmesi ise kaçınılmazdır.
Televizyonun icadıyla birlikte yeterli ilgiyi göremeyeceği düşünülen sinema endüstrisi
bu durumla başa çıkmanın yollarını bulmuş, hatta televizyonu kâr elde etmesine olanak
tanıyacak bir araç haline getirmiştir. Öyle ki, günümüzde özellikle sinema ve televizyon
birbirlerine bağlı, vazgeçilmez iki kitle iletişim aracı haline gelmişlerdir.
Sinema endüstrisinde sinema filminin yapım aşamalarının oldukça önemli olduğu
görülmüş, teknolojik gelişmelerin filmin üretim aşamalarına etkisinin yanı sıra dağıtım ve
gösterim aşamalarına da katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Böylelikle sinema filminin her
bir aşaması dijitalleşmeyle birlikte dönüşüm geçirmiş, gitgide büyüyen endüstri teknolojiyle
birlikte başka endüstrilerle yöndeşme imkânı da bulmuştur.
Yeni medya ve sosyal medya sinema endüstrisi ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Özellikle
ağızdan ağıza pazarlama yönteminin vazgeçilmez alanı olan sosyal medyada bulunan izleyici
yorumları ve paylaşımları sinema filminin potansiyel izleyiciye ulaşımını kolaylaştırmıştır.
Sinema filmlerinin web siteleri, blog yazıları, Youtube gibi kanallar yoluyla yayınlanan
fragmanlar, kamera arkası videoları ve röportajlar, bu videoların kişisel sosyal medya
hesaplarında paylaşılıp yorum yapılabilmesi izleyiciyi daha etkin bir konuma yerleştirmiş,
sinema filmlerine olan ilgiyi artırmış, dolayısıyla bu durum sinema endüstrisine katkı
sağlamıştır.
Günümüzde geleneksel medyanın yanı sıra sosyal medya ile sinema endüstrisi
birbirleriyle sıkı bir etkileşim halindedir. Sosyal medyanın hızlılık ve kolay erişilebilirlik
özellikleri sinema filmlerinin potansiyel izleyicilere ulaşımı konusunda itici güç olabilmektedir.
Facebook, Twitter, Swarm ve Instagram gibi sosyal paylaşım ağlarında kullanıcılar
beğendikleri sinema filmini beğeni listelerine ekleyerek, yorum yaparak, bildirim yazarak, afiş
paylaşarak veya sinema salonlarında yer bildirimi yaparak o filme olan ilginin artmasını
sağlarlar. Ayrıca kullanıcılar yine internet siteleri ya da sosyal medya hesapları olan sinema
filmlerinin gruplarına üye olmakta, filmle ilgili konuşarak filmin güncelliğini korumaktadır.
Sonuç olarak, geleneksel medyanın yanında yeni medya da bir endüstri haline gelmiş, sinema
endüstrisiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilmiştir.
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Uygulamalar
- 2D, 3D, 4D IMAX, Screenx gösterimlerin yapıldığı filmlere gidilebilir.
- Farklı türlerde filmler seyredilip, aralarında karşılaştırma yapılabilir.
- Türkiye’de son dönemde en çok izlenen ilk 3 filmin sosyal medya hesapları
incelenebilir.
- Dünyada son dönemde en çok izlenen ilk 3 filmin sosyal medya hesapları
incelenebilir.
- Sinema meslek birlikleri ile görüşülüp sektör hakkında bilgi alınabilir.
- Sinema dergilerinden Türk Sinema Endüstrisinin durumu takip edilebilir.
- Türk Sinema endüstrisinde para bulma yöntemleri geçen yıl vizyona giren filmler
bağlamında değerlendirilebilir.
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Uygulama Soruları
1) Dünya da hangi tür filmler çoğunlukta izlenmektedir?
2) Türkiye’de en çok hangi tür filmler izlenmektedir?
3) İncelenen film sosyal medya hesapları doğrultusunda sinema filmleri için nasıl bir
sosyal medya stratejisi izlenmektedir?
4) Sinema meslek birliklerinin sektör hakkında gördükleri en önemli sorunlar nelerdir?
5) Türk Sinema endüstrisinde en çok hangi yöntem ile para bulunmaktadır, ilk üç
yöntemi sıralayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sinema endüstrisinin temel aşamaları ve değer zinciri halkaları hakkında bilgi
edinilmiştir. Sinema endüstrisinin işleyişi tarihsel süreçler de dikkate alınarak ele alınmıştır.
Sinema bugünün güçlü endüstrisi bir kültür taşıyıcısı olarak her devletin etkin olarak
kullanmak istediği araçlardandır. Hem devletin iç dinamiklerini korumada hem de dış güçlere
karşı propagandatif süreçleri yönetmede sinema sıklıkla kullanılmaktadır. Ekonomik ve siyasi
olarak dünyanın güçlü devletlerine baktığımızda sinemalarının ne kadar güçlü olduğunu
görürüz. Çünkü artık savaşlar silah ile değil bu tür sanatsal araçlar ile yapılmaktadır.
Sinema türleri de zaman içinde seyircilerin beğenileri ve değişen dünya koşullarında
değişime ve gelişime uğramışlardır. Abisel’in de ifade ettiği gibi bazı türler yok olurken bazı
türler daha da gelişerek alttürlerini oluşturmuşlardır. Bu yenileşme ve zenginleşme sinemanın
anlatı çeşitliliğine büyük katkı sağlamıştır.
Sinema türleri seyircinin arınma sürecine katkı yaparlar. Hem filmin mesajını
ulaşmasında hem de seyircinin memnun olmasında pay sahibidirler. Sinemanın başlangıcından
günümüze tür kavramı aslında var olmuştur. Sinemanın yeni bir kitle iletişim aracı olarak
kendini keşfi sürecinde ortaya çıkan türler, insanoğlunun hikâye anlatma yöntemlerindendir.
Ana mesajı nasıl daha iyi ve farklı anlatırım düşüncesinden ortaya çıkan sinema türleri zaman
içinde kendi sınırlılıklarını çizerek özellikli yapıya sahip anlatılar olarak sinema seyircisinin
gönlünde yer etmiş ve kendi meraklı kitlesini oluşturmuştur. Bu sebeple sinemada türlerin
oluşum ve doğuşum çizgisini sinemacı, seyirci, eleştirmen ve araştırmacı-akademisyenler
çizgisi şeklinde özetlemek mümkündür.
Para, her sektörde olduğu gibi sinema sektörünün de sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi
için gereklidir. Gerçeklerin, hayallerin, yaşanmışlıkların, edebi eserlerin, tarihin beyazperdeye
aktarılabilmesi yazılan senaryoya göre değişen bütçelere ihtiyaç duyar. Yapımcılar,
yönetmenler ve fikir sahipleri sürece nereden dahil olurlarsa olsunlar film için para bulmak
zorundadırlar. Üretim başlayabilmesi için paraya ihtiyaç vardır. Bunun için çok farklı yollar
denenir: Öz sermayeden başlanarak, ortaklıklar kurulur, devlet ve Eurimages desteği alınır,
sponsorlar ile görüşülür, festivallere, yarışmalara katılınır, para biriktirilir, borç alınır, halka
başvurulur, bankalardan kredi alınır, film forum ve marketlerinde pazarlığa oturulur. Bu
yöntemlerden bazen filmin tamamının bazen ise bir bölümünün bütçesi çıkartılır. Üretim
aşaması dışında dağıtım ve gösterim aşamasında da paraya ihtiyaç vardır.
Son olarak teknolojik gelişmelerin medya ve sinema endüstrisi etkileşimini hangi
yönlerden etkilediği öğrenilmiş, yeni medyanın sinema endüstrisi ile ilişkisi hakkında bilgi
edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Herhangi bir hareketi, düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların
resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir perde
üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işine ne ad verilir?
A) Fotoğraf
B) Sinema
C) Sosyal Sorumluluk
D) Pozlama
E) Gösterim
2. Sinemayı, Althusser’in hangi DİA sınıflandırması içine sokabiliriz?
A) Aile
B) Hukuk
C) Öğrenimsel
D) Kültürel
E) Siyasal
3) Günümüzde sinema sektörü genel olarak kaç bölgeye ayrılır?
A) Dört
B) Üç
C) Sekiz
D) Beş
E) On iki
4) Dünya sinema sektörünün yarıdan fazlası hangi bölgede bulunmaktadır?
A) Kuzey Amerika
B) Afrika
C) Avrupa
D) Uzakdoğu
E) Asya
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5) Filmleri kendi koyduğu kıstaslara göre ciddi biçimde sınıflandıran ilk sinema
yazarı kimdir?
A) Eisenstein
B) Orson Welles
C) Bretsons
D) Giovanni Scognamillo
E) Vachel Lindsay
6) Aşağıdakilerden hangisi en son kurulan sinema birliğimizdir?
A) Anadolu Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği
B) Sinema Oyuncuları Meslek Birliği
C) Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği
D) Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği
E) Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği
7) Aşağıdakilerden hangisi sinema endüstrisinden dolaylı olarak etkilenmez?
A) Reklam
B) Televizyon
C) Ulaşım
D) Catering Firması
E) Görüntü Yönetmeni
8. Aşağıdakilerden hangisi sinema endüstrisi ile yeni medyanın etkileşimini
açıklayan örneklerden biri değildir?
A) Sinema filmine ait blog yazıları
B) Sinema filmi ile ilgili çıkan haberler
C) Sinema filmine ait YouTube videoları
D) Sinema filminin mobil telefonlarda izlenebilmesi
E) Sinema filmine dair web sitesi hazırlanması.
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9. Aşağıdaki medya araçlarından hangileri tek kullanımlık medya ürünleri
arasında yer alır?
A) Televizyon programları
B) Dergiler
C) Vizyon filmleri
D) Gazeteler
E) Televizyon dizileri
“Türler, tüm sinema ekonomisi içinde; yani, bir endüstriyi, mesaj üretme konusunda
toplumsal bir gereksinimi, çok sayıda insan öznesini, bir teknolojiyi ve bir anlamlandırma
pratikleri dizisini içeren ekonominin içinde işlev görürler.”
10. Türler için yukarıdaki açıklamayı yapan sinema araştırmacısı kimdir?
A) Nilgün Abisel
B) Giovanni Scognamillo
C) Dudley Andrew
D) Christine Gledhill
E) Atilla Dorsay

Cevaplar: 1) B, 2) D, 3) A, 4) A, 5) E, 6) E, 7) E, 8) B, 9) C, 10) C
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10. MEDYA ENDÜSTRİSİ VE TÜRK SİNEMA ENDÜSTRİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Medya Endüstrisi ve Türk Sinema Endüstrisi
10.1. Türk Sinema Endüstrisi
10.2. Türk Sinema Endüstrisi’nin Tarihsel Süreci
10.2.1. Osmanlı Döneminde Sinema
10.2.2. İlk Yıllar (1914–1922)
10.2.3. Tiyatrocular Dönemi (1922–1939)
10.2.4. Geçiş Dönemi (1939–1950)
10.2.5. Sinemacılar Dönemi (1950–1970)
10.2.6. Türk Sineması Adını Koydu: Yeşilçam
10.2.7. Yeşilçam’da Kuram Kavgaları
10.2.8. 12 Eylül Sonrası Türk Sineması
10.2.9. Türk Sineması’nın Suskun Dönemi
10.2.10.Türk Sineması’nda Milenyum
10.2.11. Türk Sineması’nda Yeni Dönem
10.3. Endüstrinin Sorunları
10.4. Türk Sinema Endüstrisinin Güçlü Yönleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türk Sineması ne zaman başlamıştır?
2) Yeşilçam ne demektir?
3) Türk Sinema Endüstrisi’ni durumu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Türk Sineması

Türk Sineması’nı tarihsel
süreçleri ile birlikte
öğrenir.

Literatürde takip edilerek doğru
bilgilerin harmanlanması ile
konunun özüne ulaşılacak

Türk Sinema Endüstrisi

Tür Sinema Endüstrisi’ni
geçmişten günümüze
kavrar, değişimler
hakkında bilgi edinir.

Literatürden yararlanılarak,
filmlerden örneklerle konu
pekiştirilecek

Türk Sinema Endüstrisi’nin
sorunları ve zayıf yönleri

Türk Sinema
Enfüstrisi’nin sorunları ve
güçlü yönleri hakkında
bilgi edinilir. Dünya
sinema endüstrisi ile
karşılaştırma imkânı elde
edilir.

Literatürden yararlanılacak, sektör
ile ilgili raporlardan yararlanılacak
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Anahtar Kavramlar


Türk Sineması



Sinema



Endüstri



Medya Endüstrisi



Prodüksiyon



Film
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Giriş
Ülkemiz sinema ile doğuşu ile eş zamanlı olarak tanışmıştır. 1894 yılındaki tek
gösterimlik cihazdan sonra 1896 yılında sarayda ilk gösterimler yapılmıştır. Manaki
kardeşlerin, Makedonya’da 1905 sonrası yaptıkları çekimleri Türk Sineması’nın başlangıcı
sayabiliriz. Balkan ve 1. Dünya Savaşı sürecinde sosyal hayat ile birlikte duran sinema
çalışmaları, ordu içinde kurumsal eğitim ve propaganda amaçlı olarak devam etmiştir.
Türk Sineması tarihsel sürecinde dönemin siyasal ve sosyal hayatına paralel şekilde
inişli-çıkışlı bir gelişim izlemiştir. Darbeler, televizyon, video ve liberal politikalar Türk
Sineması Endüstrisi’ni derinden sarsmıştır. Yapımlar durmuş, gösterimler azalmış, sektör
çalışanları işlerini yapamaz hale gelmiştir.
Son yıllarda ise devletin sinemaya olan etkisi, eğitimli sinemacıların daha nitelikli
ürünler vermesi, televizyon sektörünün sinemaya katkısı, Türk sineması’nda ciddi bir
hareketlenmeye yol açmıştır. Üniversitelerde sinema bölümlerine ilgi artmış, yeni sinema
okulları açılmış, yerel yönetimler sinema etkinlileri düzenlemeye başlamıştır. Bu olumlu
gelişmeler Türk Sineması’nda yerli yapımlarda büyük artışa vesile olmuştur. Seyirci sayısı
artmış, yerli filmler çok daha fazla izlenir hale gelmiştir. Festivaller ve yarışmalar yeni
sinemacıların ortaya çıkmasına zemin hazırlarken, sektör bileşenlerini bir araya getirmiştir. Bu
yoğun etkileşim, büyüyen pasat medya endüstrileri ile de ilişkiyi arttırmıştır. Sinemacılar hedef
kitleye ulaşmak ve onları sinemaya çekmek için hem geleneksel hem de yeni medya araçlarını
daha etkin kullanır hale gelmiştir. Medya endüstrisi de geleneksel çözümler ile birlikte yaratıcı
çözümler ışığında sinemaya olan ilgiyi arttırmaya çalışmaktadır.
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10.1. Türk Sinema Endüstrisi
Türkiye’de, senaryo eksikliği, teknik imkânsızlıklar, endüstrileşememe, sinema
bilgisinden yoksunluk gibi temel sorunlarla mücadele edilse de toplumun duygu ve
düşüncelerini yansıtmaya çalışan genelde popüler bir anlayışın hâkim olduğu bir sinema
sektörü vardır. Yalçın Özgül’ün Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Genel Müdürlüğü’nün
katkıları ile hazırladığı “Türk Filmleri Ansiklopedisi”ne göre 2010 yılına kadar Türk
Sineması’nda 6317 film çekilmiştir. Agâh Özgüç’ün belirttiğine göre de 2004 yılına kadar 387
yönetmen Türk Sineması’nda rejisör koltuğuna oturmuştur. (Özgüç, 2005: 17)
Türk Sineması, Sancar’ın ifade ettiği gibi ulusal hafızanın oluşması için yukarıdan
dayatılan bir kurgunun ürünüdür. 50’li yıllara kadar devam eden bu süreci Ayşe Şasa “Resmi
Türkiye'nin Sineması” olarak adlandırmaktadır.
1950-60’lı yıllara Türk siyasi hayatına paralel olarak resmi devlet görüşü ile toplumun
görüşünün mücadele ettiği dönemdir. Yine Ayşe Şasa’nın ifadesiyle bu dönem öteki
Türkiye”nin “resmi Türkiye” ile “manasız bir hesaplaşmaya, bitmek tükenmek bilmez bir
çekişmeye; bir yandan symbiotik bir birliğe, bir yandan onulmaz bir zıtlaşmaya girdiği bir
dönemdir. Şasa Türk Sineması’nın bu dönem sonrası gelişimini şu şekilde özetler:
“Sanatçıların şuuru Resmi Türkiye'de, bilinçaltları Öteki Türkiye’dedir. Bu iki dünya
çok kez bir ağızdan konuşarak, sinematografik anlatımda tam anlamıyla kakafonik gerilimler
yaratır.
60–70 arası Öteki Türkiye sinemada geriye çekilir; etkileri dibe, derinlere çöker. Resmi
Türkiye aktifleşir.
80'li yıllarda Öteki Türkiye iyice geridedir. “Entel Sinema”da Resmi Türkiye çalım
satmaktadır.
90'lı yıllarda Öteki Türkiye yeniden ortaya çıkar. Ama artık Resmi Türkiye ve Öteki
Türkiye aynı sinema içinde aynı akımlar halindedir...” (Şasa, 2003: 133)
Türk Sineması, 2005 sonrası yakaladığı yükselişini ise sürdürmektedir. Türk Sineması,
geçen 17 yıllık süreç içerisinde hem nicelik hem de nitelik olarak çok önemli bir mesafe kat
etmiştir. Gişe hasılatları artmış, seyirci sayısı yükselmiş, sinema salonları yenilenmiştir.
Özellikle yerli filmlere olan ilgi, Türk Sinema Sektörü’nü her yönden ciddi şekilde etkilemiştir.
Sinema seyircilerinin yoğun ilgisi, Türkiye’nin Avrupa’da en çok yerli film izlenen ülke
olmasını sağlamıştır. Teknolojinin gelişimine paralel olarak kendini yenileyen ve geliştiren
sinema, seyircisini de büyük oranda değişime mecbur kılmıştır. Yeşilçam’ın genelde orta halli
aile temelli yerel sinema seyircisi son dönemde gelir düzeyi ortanın üstü, bireysel ve evrensel
sinema seyircisine dönüşmüştür.

10.2. Türk Sinema Endüstrisi’nin Tarihsel Süreci
Özen ve Esen’in Sinemacılar dönemine kadar olan dönemsel ayrıştırması (birer yıllık
farklar olsa da) şu şekildedir. (Özön, 1995: 18; Esen, 2010: 1, 2 )
1. İlk Yıllar (1914–1922)

294

2. Tiyatrocular Dönemi (1922–1939)
3. Geçiş Dönemi (1939–1950)
4. Sinemacılar Dönemi (1950–1970)
Sinemacılar Dönemi’nden sonra Özön “Genç/Yeni Sinema “ (1970–1987) dönemini
eklerken Esen, siyasal ve toplumsal değişimleri baz alarak “1970'ler Karşıtlıklar Dönemi”
(1970–1980) ve “1980 Sonrası Darbe Dönemi” (1980–2010) şeklinde bir sınıflandırma yapar.

10.2.1. Osmanlı Döneminde Sinema
Osmanlı’ya sinema, neredeyse sinema araçlarının icadıyla gelmiştir. Sinemanın ilk
gösterimi kabul edilen Lumiere’lerin 1895 Grand Cafe’deki gösteriminden bir yıl önce
Edison’un keşfettiği tek kişinin film izlemesine imkân veren Kinetoskop adlı gösteri cihazı
1894 yılında İstanbul’a getirtilmiş, Beyoğlu'nda halkın beğenisine sunulmuştur. (Enderun,
2011: 17) Babıali ise, sinematograf denilen yeni icattan Fransa Sefareti’nin gönderdiği bir
yazıyla haberdar olur. (Özuyar, 2012: 132)
Halka açık ilk gösterim 1896 yılında yapılmıştır. Gösterim yeri Galatasaray (Beyoğlu)
karşısına düşen Hammalbaşı Sokak’taki Avrupa Pasajı'nın 7 numaralı yerinde bulunan Sponeck
Birahanesi’dir. “Halka açık ilk gösteri” için Türkçe, Fransızca, Rumca ve Ermenice ilanlar
basılmıştır. (Özgüç, 1990: 8)
Dönemin ilk kamera çekimleri Lumiere’in kameramanları tarafından yapılmıştır. İlk
gelen Lumiere’lerin en ünlü kameramanlarından Alexandre Promio’dur. Promio, II.
Abdülhamit döneminin çalkantılı yıllarında İstanbul ve İzmir’de kısa filmler çekmiştir. (Özgüç,
1990: 7)
Film gösterimleri Saray ahalisine de yapılmış, ilgi gören gösterimler belli aralıklar ile
tekrarlanmıştır. Saraydaki bu gösterimleri sarayın Fransız hokkabazı Bertrand düzenlemiştir.
(Özgüç, 1990: 7) Sinemanın önemini kavrayan Saray, 29 Mart 1903 tarihinde “Sinema
Nizamnamesi” yayımlayarak hem bu gösterimlerin düzene girmesini hem de halkı bilgilendirici
bir işlev yüklenmesini sağlamıştır.
Daha çok yabancı uyruklu ve azınlıkların uğraştığı sinema gösterimleri, Pathe ve Odeon
Sinemalarında devam etmiştir. Tiyatro gibi sinema da “Frenkleşmiş” muhitlerde ilgi çekmiştir.
(Refiğ, 2009: Sunuş)
Kahvehane, birahane gibi mekânlarda yapılan ilk gösterilerden sonra sinema, Sigmund
Weinberg’in çabalarıyla gerçek mekânına kavuşmuştur. (Özuyar, 2012: 132) Sinemaların
çekiciliği, gösterilen filmlerin ilgi görmesi çeşitli kentlerde sinemaların açılmasını sağlamıştır.
Türklerin sinema işletmeciliğine girmeleri ise çok sonraları olmuştur. I. Dünya Savaşı'nın
başlamasından kısa bir süre önce 19 Mart 1914 yılında Cevat Boyer ile Murat Bey adlı iki ortak
Şehzadebaşı’nda ilk defa Türklerin kurduğu bir sinema salonunu, “Milli Sinema”yı hizmete
açmışlardır. (Özgüç, 1990: 10)
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10.2.2. İlk Yıllar (1914–1922)
I. Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte gösterimlerde aksamalar olmuştur. Ancak bu
dönemde Türk Sineması ilk kurumlarını kurmuş ve ilk filmlerini çekmiştir. 1915'de Almanya
gezisinden dönen Harbiye Nazırı Enver Paşa orada gördüğü Askeriye’nin sinema
yapılanmasından, Ordu Sinema Kolu’ndan etkilenmiş, bu büyük güçten yararlanmak amacıyla
orduya bağlı Merkez Ordu Sinema Dairesi’ni (MOSD) kurmuştur. (Scognamillo, 2010: 71)
Enver Paşa, dairenin başına Pathe firması temsilcisi Yahudi sinemacı Sigmund Weinberg’i
getirmiştir. (Refiğ, 2009: Sunuş) Weinberg’in yardımcısı Fuat Uzkınay, daire görevlileri ise
Mazhar Talay ve Cemil Filmer’dir.
Propaganda amacıyla kurulan MOSD için üst düzey subaylardan oluşturulan kurul bir
tüzük oluşturdu. Tüzüğe göre MOSD’un görevleri beş ana başlık altında toplanmakta idi:
1) Cephelerde savaşan birliklerin harekâtıyla ilgili filmleri,
2) Önemli olaylarla ilgili filmleri,
3) Askeri fabrikaların çalışmalarıyla ilgili filmleri,
4) Müttefik ülkelerden gelen yeni silahların kullanılışıyla ilgili filmleri,
5) Manevralarla ilgili filmleri çekmek ve göstermektir. (Scognamillo, 2010: 71)
Bu amaçlar doğrultusunda MOSD ilk defa belge ve haber filmleri çekmiştir. I. Dünya
Savaşı, Çanakkale Savaşı, ziyaretler, mitingler vb. siyasi ve sosyal olaylar ile ilgili bu belge ve
haber filmleri Askeri Müze’nin bir bölümünde bulunan MOSD merkezinde gösterilmiştir.
MOSD, yerli ve yabancı film arşivleri de yapmış, kurmaca film çalışmalarında da bulunmuştur.
(Odabaş, 2006: 207) MOSD’un çektiği en önemli filmler şunlardır: “Anafartalar
Muharebesinde İtilaf Ordularının Püskürtülmesi (Uzkınay, Ağustos 1915), Harbiye Nazırının
Kıta Teftişi ve Batum Manzarası (Uzkınay, Aralık 1915), Çanakkale Muharebeleri (Uzkınay,
Ocak 1916), Von Der Goltz Paşa'nın Cenaze Merasimi (Uzkınay, Nisan 1916), General
Townshend (Uzkınay, Mayıs 1916), General Townshend ve Hintli Üsera (Mayıs 1916), Esir
İngiliz Generali (Mayıs 1916), Alman İmparatorunun Dersaadete Gelişi (Uzkınay, Ekim 1917):
Bu filmde, Padişah Altıncı Mehmet Reşat'ın Kayzer Wilhelm II'yi karşılaması, Kayzer Wilhelm
II'nin ziyaretleri görüntülenmiştir. Alman İmparatorunun Çanakkale'yi Ziyareti (Uzkınay, Ekim
1917), Abdulhamit'in Cenaze Merasimi (Şubat, 1918), Sultan Reşat'ın Cenaze Merasimi
(Temmuz 1918): Sultan Reşat'ın cenaze töreni anlatılmaktadır. Vahdettin'in Biat Merasimi
(Temmuz, 1918), Cülüs-i Hümayun'da 26. Fırka Resmigeçidi (Temmuz, 1918), Sultan
Vahdettin'in Kılıç Alayı (31 Ağustos 1918): Osmanlı padişahlarının kılıç kuşanması
törenlerinin sonuncusu, saltanat arabası, üniformalı seyisler, muhafız paşalar gibi törensel
olaylar sergilenmiştir.” (Odabaş, 2006: 207)
1915 yılında Türk Sineması’nın ilk filmi (kabul edilen) Fuat Uzkınay tarafından
çekilmiştir. 150 metrelik Ayestafenos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı isimli belgesel film, bugün
elimizde kopyası olmadığından ve film hakkında kesin bilgilere ulaşılamadığından filmin ilk
türk filmi olup olmadığı uzun yıllar tartışılmıştır. Filmin çekilip çekilmediği noktasındaki
şüpheler birçok yoruma ve bilgi kirliliğine neden olmuştur. Nijat Özön, Burçak Evren gibi
sinema tarihçileri konuyu derinlemesine araştırmışlardır.
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1916 yılında yarı askeri kurum Müdafaa-i Milliye Cemiyeti de film çekimine başlar.
(Ali Aksöz: 28, 29) İkinci Balkan Savaşı’nda halktan ordu için yardım toplamak amacıyla
kurulan cemiyet, Kenan Erginsoy’’un yönetiminde belge filmler çeker. (Coşkun, 2009: 19)
Cemiyet, daha sonra gelirini artırmak için öykülü filmlere yönelir. Sedat Simavi, Cemiyet adına
Türk Sineması’nın ilk öykülü filmleri olan 1917 tarihli Pençe ve Casus filmlerini yönetir.
(Enderun, 2011: 19, 20)
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca, hem MOSD’un hem de
cemiyetin sinema araçları işgal kuvvetlerinin eline geçmesin diye, “Malûlîn-i Guzat-ı Askeriye
Muavenet Cemiyeti”ne (Malül Gaziler Yardımlaşma Cemiyeti) devredilir.
Fuat Uzkınay, bu dönemde Cemiyeti ikna ederek önemli belge filmlere imza atar. İzmir
İşgalini Protesto Mitingi (18 Mayıs 1919), Fatih Mitingi (19 Mayıs 1919) ve Sultanahmet
Mitingi (23 Mayıs 1919) (Coşkun, 2009: 19) Bu filmlerden “Sultanahmet Mitingi” filmi
çekildikten bir kaç saat sonra bir Amerikan savaş gemisiyle ABD'ye gönderilir. (Özön, 1970).
(Odabaş, 2006: 208)
Cemiyet sıkıntılı dönemde “Mürebbiye (1919)”, “Binnaz (1919)” ve “Bican Efendi
Vekilharç (1921)” adlı üç konulu film çeker. (Enderun, 2011: 19, 20) Malül Gaziler
Yardımlaşma Cemiyeti ile askeri bir kimlikte başlayan sinema çalışmaları sivil bir kimlik
kazanır.
1922 yılında Türk Sineması’nda önemli bir gelişme daha yaşanır. İlk özel film şirketi
Kemal Film kurulur. Kemal ve Şakir Seden kardeşlerin kurduğu şirket, konulu filmlerin yanı
sıra, Kurtuluş Savaşı'nı belgeleme çalışmalarına da yardım eder. Kemal Film ile Türk
Sineması’nda sivil güç daha belirgin hissedilir. Ordu ile birlikte hareket eden Kemal Film, pek
çok haber filmi yapar; Atatürk’ü takip eder, görüntüler.

10.2.3. Tiyatrocular Dönemi (1922–1939)
1923 yılında Türk Sineması’nın ilk konulu Kurtuluş Savaşı filmi Ateşten Gömlek
çekilir. Film, Halide Edip Adıvar’ın yaşadıklarını gördüklerini kaleme aldığı, aynı zamanda ilk
Kurtuluş Savaşı romanı da olan aynı isimli eserden uyarlanmıştır. Kemal Film’in
yapımcılığında gerçekleştirilen filmin yönetmenliğini, senaristliğini Muhsin Ertuğrul yapmış,
başrolünü de kendisi oynamıştır. Filmin bir diğer özelliği ise Türk Sineması’nda ilk defa
Müslüman Türk kadın oyuncuların rol aldığı film olmasıdır.
Özön’ün ifadesiyle Cumhuriyet’in kuruluş yılında Türk Sineması için bunlardan daha
iyi bir başlangıç düşünülemezdi. (Özön, 1995: 240) Tüm olaylar gerçek mekânlarda, tüm
çıplaklığıyla kurgulanmadan görüntüye alınmakta idi. Yeni Cumuriyet’in inşasında görev
alacak gençlere ödev mahiyetinde gösterilecek olan bu filmler yeni neslin milliyetçilik
duyguları ile şekillenerek daha çok çalışmalarını sağlayacaktır.
Tiyatro ve sinema çalışmaları yapmak üzere gittiği Rusya'dan dönen Muhsin Ertuğrul
beş yıllık bir aradan sonra 1928 yılında ikinci bir Kurtuluş Savaşı filmini beyazperdeye aktarır.
“Ankara Postası” adlı film François de Currel’in La Tene Inhumain (Acımasız Dünya) adlı
yapıtından Reşat Nuri Güntekin’in Bir Gece Faciası adıyla tiyatrolaştırdığı yapıtın sinemaya
uyarlanmış halidir. (Odabaş, 2006: 210)
Bir diğer Kurtuluş Savaşı filmi, Bir Millet Uyanıyor’da Türk Sineması‘nda ilk kez
Darülbedayi dışında oyuncuların rol alır.
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10.2.4. Geçiş Dönemi (1939–1950)
Türk Sineması’nda tiyatrocuların egemenliği Faruk Kenç, Şadan Kamil, Baha
Gelenbevi, Adolf Kölner, Ferdi Tayfur gibi yönetmenlerin sahneye çıkmasıyla yıkıldı.
Sinemanın Cumhuriyet ideolojisine hizmeti 1939 yılında çıkarılan “Öğretici ve Teknik
Filmler Hakkında Kanun” ile desteklendi. Ancak yasa düşünüldüğü gibi işlemez. Hem sinema
işletmecileri hem de filmciler eğitici ve öğretici film çekmez. İktidar, 1939 yılında 1986’ya dek
yürürlükte kalacak ağır bir sansür yasasını kabul eder. Amaç kanunlar yardımıyla ulusal bir
sinema oluşturmak, sinema üzerinde hak sahibi olmaktır. (İri, 2011: 15,16)
İkinci Dünya Savaşı süresince ekonomik olarak Almanya ile sıkı ilişkiler içinde olan
Türkiye bu yüzden Alman hükümetinin de yoğun baskısı altında idi. Sinema sektörü de büyük
oranda teknik olarak Almanya’ya bağımlıydı.
İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği maddi sıkıntılar ve imkânsızlıklar Türk Sineması’nda
film yapımını durma noktasına getirmiştir. Bu dönemde Avrupa ve Amerika’dan film ithalatı
da yapılamamaktadır. Sinema şirketleri çareyi Mısır filmlerinde bulur.
1950’lere doğru güçlenen sermaye sahipleri tarafından yeni filmler çekilmeye başlanır.
Sermayedarlar, Türk Sineması’nın çok hızlı ve yoğun bir gelişme göstermesine neden olur.
Öyle ki 1951–1955 döneminde ortalama her yıl 50 film çekilmiştir. (Türk Sineması, 1974: 4)
Bu yoğun yapım sürecinde Mısır filmleri yerini yerli filmlere bırakır.
Türk Sineması’nın geçiş döneminin önemli isimlerinden dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur,
Muhsin Ertuğrul’dan etkilenerek geniş yapım olanakları ve ordunun yardımıyla 1948 yılında
yeni bir Kurtuluş Savaşı filmi çeker.
Aynı yıl Kurtuluş Savaşı filmleri Şakir Sırmalı'nın Domaniç Yolcusu-Unutulan Sır
filmiyle yeniden başlar. Ertesi yıl başka bir Kurtuluş Savaşı filmi, “Fato-Ya İstiklal Ya Ölüm”
beyazperdedeki yerini alır.
1949 yılında Lütfi Ö. Akad Cumhuriyet ideolojisini Kurtuluş Savaşı filmi Vurun
Kahpeye ile yeniden işler.
Türk Sineması’nın Tiyatrocular ve Geçiş Dönemleri pek parlak geçmemiştir.
“1940–1948 yılları arasında faal durumdaki 14 yapımevi 50 kadar film çekmiş ve aynı
dönem içinde 13 yeni yönetmen çalışmalarına başlamıştır. İlk filmlerini bu yıllarda veren
yönetmenler arasında çoğunluğu yine tiyatro kökenliler oluşturmaktadır: Mümtaz Ener, Vedat
Örfi Bengu, Ferdi Tayfur, Hadi Hün, Kani Kıpçak. Çekilen filmlerse, tür olarak, daha önce
Muhsin Ertuğrul'un öncülüğünü ettiği türlerden pek uzak değildir.” (Scognamillo, 2010: 106)
Türk Sineması’nın ilk filmi kabul edilen Ayestefanos’taki Rus Abidesi’nin
Yıkılışı’ndan 1946 yılına kadar 33 yılda sadece 57 film yapılmıştır. “Yıllık ortalama film
üretiminin 2 filmden az olduğu bu dönemde cılız bir ekonomik gelişme söz konusudur.” (Türk
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Sineması, 1974: 4) Belge, haber ve belgesel filmlerin dışındaki bu üretimler resmi ideolojinin
kontrolünde ve yönlendirmesinde çekilmiştir. Özellikle halkı biraraya getirip yekvücut
düşünmelerini ve hareket etmelerini amaçlayan Kurtuluş Savaşı filmleri iç propaganda ürünleri
olarak sinemasal özelliklerden yoksun büyük bütçeli, ordu destekli prodüksiyonlar olarak
kendini göstermiştir. Bu filmlerde düşman dışta değil içte gösterilmiştir.

10.2.5. Sinemacılar Dönemi (1950–1970)
Türk Sineması, gecikmiş doğumunun ardından uzun emekleme dönemini de geçerek
1950’ler ile birlikte yetkin ürünler vermeye başlamış, “Batı’ya açılması” da bu dönemde
olmuştur. (Türk Sineması, 1974: 4) Bu dönemden sonra Batı sinemasında neler olup bittiği
Türk sinemacıları tarafından yakından takip ve taklit edilmiştir. (Şen, 2008: 196)
Lütfi Ö. Akad, Osman F. Seden, Atıf Yılmaz, Memduh Ün, Halit Refiğ, Metin Erksan’ın
ortaya çıktığı bu yılları “Sinemacılar Dönemi” olarak ilk defa adlandıran Nijat Özön’dür.
Çok partili hayata geçişle birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik olarak büyük bir
kalkınma hamlesi yapan Türkiye, dışa açık liberal politikalar izlemeye başlar. Bu olumlu
süreçten sinema da nasibini alır.
“Sinemanın Anadolu'da açılan salonlar aracılığı ile yaygınlaştığı ve halkın ilgisini
çekmeye başladığı 1950'li yıllarda DP (Demokrat Parti) iktidarı yönetiminde Türkiye'de
birtakım değişimler gözlemlenmektedir. Liberal ekonomi uygulamasına geçilirken; sinemada
da Anadolu'dan gelen taleplere göre film çevirme uygulamasının benimsendiği ve sinema
mecmuaları tarafından düzenlenen yarışmalarla aktör ve aktristler seçilerek, sinemanın ilk
starlarının yaratılmaya başlandığı görülmektedir.” (Pösteki, 2012: 15)
1950 yılının en önemli filmlerinden biri daha sonra Türk Sineması’nda tarihi filmler
furyasını hızlandıracak olan Aydın Arakon’un İstanbul’un Fethi filmidir. Oldukça iddialı ve
döneminin en pahalı filmi olan İstanbul’un Fethi içerik olarak kötü bir iş çıkarsa da ticari olarak
büyük bir başarı kazanır. Ardından benzer türde Barbaros Hayrettin Paşa (1950), Üçüncü
Selim'in Gözdesi (1950), Vatan için (1951), Ankara Ekspresi (1952), Yavuz Sultan Selim
(1952), Yıldırım Beyazıt ve Timurlenk (1952) Kızıl Tuğ (1952) gibi filmler çekilir.
Battalgaziler, Karacaoğlanlar, Yavuz Selimler beyazperdede sinematografik anlayıştan yoksun,
yüzeysel olarak işlenir. “1950 öncesi gördüğümüz olumsuz tiplerin yerini zaferleriyle ünlenen
gerçek tarihi kahramanlar alır.” (Özgüç, 2005: 28) Senaryoların eksikliği, üstünkörü ele alınan
karakterler, alelacele çekilen planlar ve özensiz kurgular bile filmlerin ticari başarısını
engelleyemez.
Yeşilçam’da “Tarihi Kostüme Avantür” filmler olarak adlandırılan bu tür filmler,
70’lerin ortalarına kadar yoğun bir şekilde Türk sineması’nda varlığını gösterecektir.
1950 yılında Türkiye’nin dünya üzerindeki etkisini arttıracak bir olay yaşanır. Türkiye
NATO yolunda önemli bir adım atarak BM’nin çağrısı ile Kore’ye yaklaşık 5000 asker
gönderir. Bu milli olay sinemada da kendine yer bulur. Milliyetçiliği ön plana çıkaran ve milli
duygulara seslenen Kore filmleri peşi peşe gelir: Kore’de Türk Kahramanları (Seyfi Havaeri,
1951), Kore Gazileri (Seyfi Havaeri, 1951), Kore’den Geliyorum (Nurullah Tilgen, 1951)
Kore’de Türk Süngüsü (Vedat Örfi Bengü, 1951), Ege Kahramanları (Nuri Akıncı, 1951),
Mehmetçik Kore’de (Kenan Erginsoy, 1951), Dokunulmaz Bu Aslana (Vedat Örfi Bengü,
1952). Sinemacılar yabancı bir ülke atmosferini canlandırmakta güçlük yaşayınca yeniden
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Kurtuluş Savaşı filmleri çekmeye başlarlar. (Özön, 1995: 168) Vatan ve Namık Kemal (1951),
Kubilay (1952), İngiliz Kemal (1952), İngiliz Kemal Lavrens’e Karşı (1952) Ruhlar
Mucizesi/İstiklal Harbi (1954) bu filmlerin önde gelenlerindendir.

10.2.6. Türk Sineması Adını Koydu: Yeşilçam
Ailelerin rahatça sinemaya gittiği, Türk Sineması’nda farklı türlerin ve konuların yer
aldığı bu dönemde hızla artan film sayısı küçük çaplı bir endüstrileşme denemesini beraberinde
getirdi. Türk Sineması’nda özellikle 1960–1970 arası yıllarda yapılan film sayısı geçmiş ve
sonraki yıllarla karşılaştırıldığında oldukça fazladır. (Güney, 2006–07: 211)
“Türkiye'de sinemanın kültür hayatı açısından en önemli olduğu dönem 1960–1975
yılları arasındadır. Yüzleri aşan yıllık film üretimi, artan salon sayısı, çalışanları ve seyircisiyle
önemli bir ekonomik alan ve popüler kültür biçimi olmuştur.” (Pösteki, 2012: 33)
Bu çarpık deneme sürecinde Türk Sineması kendine yeni bir ad buldu: Yeşilçam
Sineması.
“Sinemanın büyük yatırım gerektirmeyen iyi bir kazanç kapısı olduğunu sezen
girişimciler, Yeşilçam Sokağı'nı ve çevresini film 'yazıhaneleriyle' donatmışlardı. Yetişmiş
insan gücünün yanısıra teknik araç ve gereç yetersizliği, ham filmin zaman zaman karaborsaya
düşmesi, bu yıllar boyunca üretimin artmasını engellemedi. Sanat birikimi ya da kaygısı
olmayan yapımcılar, bir-iki, bilemediniz üç-dört hafta içinde çekilen filmlerle, el yordamıyla
da olsa, yeni bir meslek kolunun ortaya çıkmasını sağladılar. Minare, ezan, mevlüt ve mezarlık
görüntüleri; gazelhanlar, hanendeler, rakkaseler; kötü yürekli varlıklı erkekler ve kadınlar; iyi
yürekli yoksul genç kız ve delikanlılar; kötü yola düşmüş altın yürekli fahişeler; namus uğruna
işlenen cinayetler; aldatılan eşler, tecavüze uğrayan kadınlar bu filmlerin yaygın öğeleri oldu.”
(Esen, 2010: 58)
Yıldız oyuncuların benzer pek çok filmde oynadığı, aynı konuların defalarca çevrildiği,
ezberlenen karakterlerin bıkmadan usanmadan yeniden oluşturulduğu, ticari çıkarlar için her
türlü klişenin mübah görüldüğü bu sistem her türlü olumsuzluğuna rağmen içten, samimi ve en
önemlisi duygulara hitap eden yönüyle halk tarafından çok sevildi. Türk Sineması’nın “Altın
Çağı” olarak kabul edilen bu dönem, seyircinin kendi sinemasıyla bütünleştiği, ticari kaygılar
yanında sanatsal kaygıların da ön plana çıktığı bir dönemdi. (Ormanlı, 2005: 86)
1960’lar Türk Sineması’nın tür anlamında büyük zenginlik yaşadığı dönemlerdir.
Günümüz olanakları içinde bile çekilmeyen türde cesur denemeler yapılmıştır. Yeni bir sinema
dili oluşturmaktan çok popüler amaçlı bu filmler yapımcılarına büyük gelir getirmiştir.
Türk Sineması, Amerikan ve Avrupa sinemalarının etkisi altındaydı. (Bayrakdar, 2009:
10) Melodramatik filmler ve Hollywood’un statükocu filmleri aynı anda vizyona girmekte idi
(örneğin o yıllarda ülkemizde gösterilen Batı Yakası Hikâyesi İstanbul’da bir sinemada onaltı
hafta üst üste oynamıştı). (Atam, 2004: s. 28) Bununda etkisiyle seyirciye film yetiştirmek için
çırpınan yapımcılar, derme çatma filmlerle sinematografik yönleri yok sayarak bazen günde
aynı anda üç film birden çekerek insanüstü film üretimine giriştiler. Türkiye film üretiminde
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1966 yılında 229 filmle, Japonya (442), Hindistan (332) ve Hong Kong'dan (300) sonra
dünyada dördüncü sıraya ulaştı. (Özön, 1995: 18)
Toplumsal Gerçekçilik’in yerini Ulusal Sinema’ya bıraktığı bu dönemde Kemal Tahir
ile Halit Refiğ, ATÜT üzerinden Türk Sineması’na yeni bir model çalışması yaparken Ayşe
Şasa da benzer bir düşünce ile Türk tarihinden bir şeyler çıkarmanın peşindedir.
“Sinemaya ilk girdiğim yıllarda, en büyük tasam, Türk filmine cahili olduğu Batılı
dramaturjiyi giydirmek; o günkü Batıcı zihniyetime uygun olarak, onu “adam etmek”ti(!) Batılı
dramaturjiyi Türk filmine giydirince ortaya çıkan onulmaz sahteliği ve sakaleti ancak sonraları
farketmeye başladım. Yerli malzeme Türk hayatı, Türk davranışı, Türk ahlâkı, Türk jesti- Batılı
sanatın biçim anlayışıyla bağdaşmıyor; ortaya, malzemenin sürekli kustuğu bir çirkinlik
çıkıyordu.” (Şasa, 2003: 82)
1960’lı yıllarda çizgi roman fantazyalarından öteye gidemeyen tarihi filmlere yükselen
muhafazakâr zeminde İslamcı kanadı hedef alan dini filmler eşlik etmiştir. Seyirciyi sömürmek
için öncelikle Arap filmlerine yönelen sinemacılar, sözde İslam propagandası yapan bu son
derece ilkel, gülünç filmleri vizyona sokmuşlardır. Bu filmlerin çoğunun yapımcısı ise önce
Mısır'da, sonra da Lübnan'da çalışan Elie Antoine Khouric adında bir Hıristiyandı. (Özön,
1995b: 231) Din sömürüsünün en aşırı olduğu yıllarda bile bu tür bir uygulamanın olmadığına
değinen Özön, yerli filmlerde büyük değişim olduğunun; göbek sahnelerinin yerini camilerin,
minarelerin, mevlitlerin, dualı namazlı sahnelerin aldığını belirtmektedir. (Özön, 1995b: 230,
231) Özön’e göre bunun birkaç sebebi vardır: “Çünkü bu çeşit filmler birkaç yönden avantajı
olan filmlerdir: Bir kez Anadolu'da din sömürücülüğüne açık bir pazar vardır. Derme çatma
dekor, uydurma giysiler, oradan buradan derlenmiş figüranlarla son derece ilkel biçimde
gerçekleştirilen bu filmlerin gideri düşüktür. Aynı dekor, giysi ve figüranları aynı çeşitten
birkaç filmde kullanmak; aynı dekor, giysi ve figüranlarla aynı çalışma içinde birkaç film
çevirmek mümkündür. Sinemacılarımızın en büyük sıkıntılarından biri olan konu darlığı
çekilmemektedir. Çünkü “Kısas-i Enbiya”dan sürüyle senaryo çıkarılabilir.” (Özön, 1995b:
233)
Türk sinemasında çekilen film sayısı bağlamında ilk ve en büyük rekor 1972 yılında
kırılır. Özgüç’e göre bu sayı 301, Scognamillo’ya göre 298’dir. (Özgüç, 1990: 134;
Scognamillo, 2010: 177)
1974 yılında Kıbrıs filmleri öne çıkar. Kıbrıs filmlerine örnek olarak şu isimleri
sayabiliriz: Kartal Yuvası (Natuk Baytan, 1974), Kıbrıs Fedaileri (Müjdat Saylav, 1975), Önce
Vatan (Duygu Sağıroğlu, 1975), Şehitler (Çetin İnanç, 1974), Türk Aslanları (Kayahan Arıkan,
1974) ve Zindan (Remzi Jöntürk, 1974), Sayılı Kabadayılar (Remzi Jöntürk, 1974), Zindan
(Remzi Cöntürk, 1974), Sezercik Küçük Mücahit (Ertem Göreç, 1974) (Özgüç, 2005: 183)
Kıbrıs filmleri ile milliyetçi duyguların kabardığı 1974 yılında iki de yeniden çevrim
Kurtuluş Savaşı filmi koşullanan seyirciden faydalanmayı amaçlar. Bunlar birincisi
senaryosunu Turgut Demirağ’ın yazdığı ikinci çevrim Fato; diğeri Halit Refiğ’in Ulusal Sinema
anlayışı ile yoğurduğu üçüncü kez çevrilen Vurun Kahpeye’dir. (Özgüç, 2005: 88)
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1970’lerin başında televizyonun yaygınlaşmaya başlaması, ülkeye giren yabancı
filmlerdeki artış krizin ilk habercisidir. Türk Sineması’nın parlak günleri, seks ve macera
filmleri ile sona erer. Agâh Özgüç’ün aktardığına göre bu dönem içinde yılda 131 seks filminin
çekildiği olmuştur. (Özgüç, 1990: 91) “Parçala Behçet” ile başlayan bu süreç 80 devrimine
kadar sürer.
Dönemin önemli bir gelişmeside üniversitelerde sinema eğitimine başlanmasıdır.

10.2.7. Yeşilçam’da Kuram Kavgaları
1965’lerden sonra başlayan Türk Sineması’daki kuramsal tartışmalar Yücel
Çakmaklı’nın ortaya attığı Milli Sinema kavramı ile devam etmiştir. Toplantılar düzenlenmiş,
dergilerde yazılar yazılmış, sinemacılar görüşlerini bildirmiştir. Ulusal Sinema cephesinde
Halit Refiğ, Milli Sinema cephesinde Yücel Çakmaklı Türk Sineması’na yön vermek için
çalışmış, çabalamış, hem teorik fikirler ortaya koymuş hem de filmlerinde bu fikirleri pratiğe
dökmüşlerdir. Ulusal Sinema sol fraksiyonlar ile Kemalist Milliyetçiler tarafından kabul
görürken Milli Sinema dini hassasiyeti olan milliyetçiler ve Türk İslam Sentezcileri tarafından
desteklenmiştir.
Çok sağlam temellere dayanmayan ve tam olarak sağlıklı bir şekilde açıklanamayan iki
kuramda başarısız bir deneme olarak Türk Sinema tarihindeki yerini almıştır. Ancak bu
tartışmalar Türk Sineması’nda kuramsal tartışmaların da yapılabileceğini göstermiş, farklı
görüşleri bir araya getirerek, kamuoyunun Türk Sineması’na yoğunlaşmasını sağlamıştır.
Türkiye’de değişen sinema anlayışına ayak uyduramayan Milli Sinema, kendi
sinemacılarını yetiştiremediği ve camiasından gerekli ilgiyi görmediği için yoluna devam
edememiştir. Milli Sinema, Ulusal Sinema’ya göre 80 sonrasında kabuk değiştirerek “Beyaz
Sinema” adı altında 90’ların ortalarına kadar devam etmiştir.

10.2.8. 12 Eylül Sonrası Türk Sineması
70’lerin hareketli siyasal süreci çatışmaları fiili hale taşıyınca ülkedeki kaos askerin sert
müdahalesi ile son buldu. Türkiye’nin en önemli dönüm noktalarından biri 12 Eylül 980’de
gerçekleşti. Asker, ülkenin selahiyeti için darbe yapmıştı. Ancak özgürlüklerin ve demokrasinin
kapana kısıldığı bu dönemde hiçbir şey beklenildiği gibi olmadı. Türkiye sessizliğe büründü.
Tutuklamalar, yargılamalar, hapisler ve işkencelerle susturulan sağ ve sol görüşlü birçok kişi
ibret verici bir süreç geçirdi.
80’lerde garip şekilde 70’lerin sinema salonlarını esir eden 16 mm’lik seks filmleri yok
olmuş, seks güldürüleri bıçakla kesilmiş gibi ortadan kaybolmuştur. (Esen, 2010: 179) Bu
gelişme sinemadan uzaklaşan aileyi geriye döndürmek için bir umut olsa da televizyonun
gelişimi ve video piyasasının canlanması umutları söndürmüştür.
1986 yılında Türk Sineması’nda bir ilk yaşanır; Sinema Yasası yürürlüğe girer.
(Scognamillo, 2010: 186)
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10.2.9. Türk Sineması’nın Suskun Dönemi
90’larda Türkiye’deki her alan gibi darbenin etkisini üzerinden atmaya çalışan Türk
Sineması, gittikçe azalan film sayısı, ekonomik şartların zorluğu sebebiyle küçülmeye gitmiştir.
Dönemin başında Türkiye ekonomisini dışarıya açma hamlelerinden biri olan yabancı film
şirketlerinin Türkiye’ye gelişini ve çalışmasını kolaylaştıran proje Türk Sineması’nı etkisi
günümüzde de devam edecek olan büyük bir darboğazın içine sokar. Amerikan dev sinema
şirketleri bu kanun ile Türk Sinema sektörünü ele geçirir. Sıcak para sektörün hâkimiyetini dış
güçlere verir. Sinema salonları Hollywood filmleriyle dolarken az sayıdaki Türk filmleri kısıtlı
imkânlarla gösterim imkânı bulur.
Esen’in ifadesiyle film çekemez duruma gelen Türk Sineması, bitkisel hayata girmiştir.
Türk filmlerinin gösterimleri, majörler denen Amerikan şirketlerin insafına kalmıştır. (Esen,
2010: 182)
“1989 yılında dönemin siyasal iktidarının yaptığı bir yasal düzenlemeyle, kotalar
kaldırılmış, Amerikan dağıtım şirketleri Türkiye’de büro ve temsilcilikler açıp, aracısız film
getirmeye ve göstermeye, sonrasında salonları tek tek ele geçirmeye başlamıştır. Bu
kurumlaşma daha ilk yılında etkisini göstermiş ve 1989 yılında 230 Hollywood ve Amerikan
dağıtım şirketlerinin dağıttığı yapıma karşı 12 yerli film gösterime girebilmiştir. On yıl sonra
bu rakamlar; 275’e 12 Türk filmi şeklinde gerçekleşmiştir.” (Karakaya, 67)
Scognamillo ve Onaran’ın filmler hakkında döneme ilişkin verilerini birleştirdiğimizde
önümüze önemli bir tablo çıkmaktadır. Bu verilere göre 1989 yılında 99 Türk filmi çekilmiş
bunlardan 12 tanesi gösterim şansı bulabilmiştir. Aradan geçen on yıl sonra ise film sayısında
büyük bir düşüş yaşanmış; çekilen 20 Türk filminin 14 tanesi gösterime girebilmiştir.
Majörlerin etkisini gösteren tablo, Türk Sineması’nın 90’lardaki durumunu özetlemektedir.
YIL

FİLM SAYISI

GÖSTERİM

1989

99

12

1990

74

12

1991

33

17

1992

39

10

1993

82

11

1994

82

16

1995

37

10

1996

37

10
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1997

25

13

1998

22

10

1999

20

14

Tablo 1: 1989–1999 Yılları Arasında Çekilen ve Gösterime Giren Film Sayısı (Scognamillo,
2010: 368; Onaran, 2005: 5)
90’lı yıllar yerli film izleyicisi açısından da pek umut verici değildir. Çekilen film
sayısına paralel olarak büyük düşüş yaşayan yerli film izleyicisi televizyonun etkisi altında
sinemadan uzaklaşmıştır. 1978 yılında yerli film izleyici sayısı 58,2 milyon iken 1994 yılına
kadar kademeli olarak düşerek 0,3 milyona gerilemiştir.

YIL

YERLİ FİLM İZLEYİCİSİ

1978

58,2 milyon

1980

37,5 milyon

1982

29,2 milyon

1984

26,7 milyon

1986

20,3 milyon

1988

7,7 milyon

1990

5,6 milyon

1992

3,0 milyon

1994

0,3 milyon

Tablo 2: 1978–1994 Yılları Arasında Yerli Film İzleyicisi (Scognamillo, 2010: 368)
Türk Sineması’nın mali zorluklarını gören devlet, sektörü güçlendirmek, rekabet
gücünü artırmak ve yeni yönetmenlerin yetişmesini sağlamak amacıyla Türk filmlerini
destekleme kararı alır. Devlet, 1995 yılına kadar birçok filme finansal destek sağlar. 1989
yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Kültür Bakanlığı’nın 1990 bütçesinde Türk
Sineması’na bir altyapı hazırlamak ve filmler yaptırmak amacıyla 14 milyar liralık bir bütçe
kesintisiz olarak onaylanıp Maliye Bakanlığı'na sevk edilir. (Scognamillo, 2010: 371)
1995 yılında Türk filmlerine devlet yardımlarının kesilmesiyle film sayısında büyük bir
düşüş yaşanmıştır.
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“1990’lı yıllarda Türkiye’de radyo-televizyon yayıncılığının özelleşmesi, kültür
endüstrisinin diğer kollarında da (reklamcılık, yayıncılık, müzik vs.) dinamik bir büyüme
sürecinin başlamasına neden olmuştur. Popüler sinemanın pek çok yönetmeni (Yavuz Turgul,
Sinan Çetin, Yılmaz Erdoğan, Çağan Irmak, Yağmur ve Durul Taylan, Ezel Akay, Ömer Faruk
Sorak vb.) bu sektörlerin başarılı profesyonelleri arasından gelmekte, film için gerekli
sermayeyi de kültür endüstrisinin diğer sektörlerinden elde ettikleri gelir ve iş bağlantıları
aracılığıyla oluşturmaktadırlar.” (Suner, 2006: 36)
Okullu sinemacıların sahneye çıktığı bu yıllarda milliyeçilik şiddet ile birlikte modern
şehir hikâyelerinde kendine yer bulur.
Dönemin sonuna doğru gelişen teknoloji ile birlikte dijital dünyanın kapıları Türk
Sineması’na da açıldı. Maliyetleri büyük ölçüde düşüren teknolojik gelişmelerin dünya ile daha
sıkı entegre olan Türkiye’ye gelmesi gecikmedi. Bu sayede genç sinemacılar film çekmekten
korkmadan kendi hikâyelerini beyazperdeye taşıdılar. Büyük ölçüde bağımsız sinemacıların
önünü açan bu gelişme Türk Sineması’nda sanat filmlerinin gelişimine büyük katkı sağladı.
“Sinemamız doksanlı yılların sonuna doğru, gelişen teknolojiden video kameralar
nasibine düşeni aldı. Amerikan Bağımsız Sinemacıları ve Avrupa'da küçük bütçelerle çalışan
yönetmen ve yapımcılar, bu gelişmiş video kameralarla filmlerini çekip, daha sonra 35mm'ye
aktarma yoluna gitti. DV-Cam ve DV-Pro sisteminde çalışan bu kameralar daha az ışıkla ve
kullanım kolaylığıyla ülkemizdeki yönetmenlerin ilgisini çekmeye başladı. Ülkemizde HD-V
kameralarla çekilen filmler doksanlı yıllarda gösterime giremedi ancak bu konuda çalışmalar
başlamıştı 2000'li yıllarda bu çalışmalarda belli bir artış gözlendi.” (Kıraç, 2008: 127)

10.2.10. Türk Sineması’nda Milenyum
Teknolojik gelişmeler, sinema eğitimi veren kurumlardaki artış, dünya sinemasını
yakından takip eden sinemacılar, devletin ve özel sektörün sinemaya desteğinin artması Türk
Sineması’nın yapısında önemli değişiklere neden oldu. Nitelik ve nicelik olarak yaşanan
gelişme yerli izleyicileri de sinemaya çekmeyi başardı ve eskiye oranla (istenilen düzeyde
olmasa da) büyük bir kitle sinema salonlarına döndü. Filmlerden kâr edilmeye başlanırken, yurt
dışı festivallerden gelen ödüllerde önemli bir artış oldu. Ülke için birçok yeni film festivali ve
yarışmaları düzenlenmeye başladı. Özel ve devlet üniversiteleri sinema eğitimi veren bölümler
açarken özel kurumlar ve belediyeler de düzenledikleri kurslarla bu yapıya destek verdi.
Türk Sineması birçok yönden profesyonelleşmeye başladı. Yeşilçam’ın derme çatma
yapımlarının yerini işini bilen uzmanların eserleri aldı. Kabuğunu kıran Türk Sineması tür
bakımından zengin ürünler verdi. Genel olarak iki kolda gelişim gösterdi: Popüler filmler ve
sanat filmleri.
“Yeni Türk sinemasının ortaya çıkışını birbirine koşut gelişen iki düzlemde tanımlamak
mümkün: Bir yanda büyük bütçeli, yıldız oyuncu ve /veya yönetmenleri öne çıkaran, vizyona
girmeden önce medyada yoğun bir reklam kampanyasıyla adından söz ettirmeye başlayan,
geniş dağıtım/gösterim olanaklarına sahip ve gişede başarılı hasılat yapan “popüler” sinema;
diğer yandaysa yönetmenin bir bütün olarak filmin yaratım sürecine damgasını vurduğu, küçük
bütçeli, çoğu kez amatör ve/veya tanınmamış oyuncular kullanan, Türkiye’de sınırlı dağıtım ve
gösterim imkanı bulan, ancak ulusal ve uluslararası festivallerde gördüğü ilgi ve kazandığı
prestijli ödüllerle kendinden söz ettiren bir ‘sanat’ sineması…” (Suner, 2006: 33)
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2000 yılında 29 filmle kısır başlayan süreç 2011 yılında 70 filme kadar çıkmıştır.
Teknolojik gelişmeler ve sektöre yatırım yapan işletmeciler sayesinde sinema salonlarında
büyük bir artış olmuştur: 2000 yılında 606 olan sinema salonu sayısı 2009 yılında 1647’ye
çıkmıştır. AVM’lerin kaliteli sinema salonlarının tetiklediği bu yükseliş artan yerli film sayısı
ile birlkte yerli film izleyicisini de artırmıştır. 2000 yılında 2 milyon 899 bin olan yerli film
izleyicisi 2009 yılında 15 milyon 220 bine yükselmiştir.
YIL

SİNEMA SALONU TOPLAM SEYİRCİ YERLİ FİLM YABANCI FİLM

2000

606

17 086 152

2 899 103

14 187 049

2001

580

16 905 737

3 289 438

13 616 299

2002

532

15 406 597

2 079 671

13 326 926

2003

826

14 503 052

2 923 286

11 579 766

2004

822

18 670 834

6 657 156

12 013 678

2005

987

18 001466

6 795 791

11 205 675

2006

1045

23 512 599

10 838 617

12 673 982

2007

1140

20 659 569

7 712 626

12 946 943

2008

1514

31 132 231

16 166 153

14 966 078

2009

1647

31 334 447

15 220 249

16 114 198

Tablo 3: Türkiye'deki Sinemalarda Gösterilen Filmlerin Toplam Seyirci Sayıları (Enderun,
2011: 67)
2000 sonrası Türk Sineması iki yönden gelişimine devam etti. Bir taraftan popüler
sinemada farklı konularda filmler seyircilere eğlenceli dakikalar yaşatırken diğer taraftan derdi
olan sinemacılar politik, sosyal ve kültürel sorunları işleyen bazen de kendi içsel
yolculuklarında yakaladıkları hikâyeleri anlattılar.
Genç kuşak yönetmenler kendi dillerini oluşturdu. Derviş Zaim, Semih Kaplanoğlu,
Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem, Onur Ünlü, Zeki Demirkubuz gibi dünyaya farklı açıdan bakan
ve özgün sinema dili olan bugün yönetmenler kuşağı olarak adlandırılan yeni bir nesil, Türk
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Sineması’nda “ben varım” dedi ve kendini kabul ettirdi. Ardından ulusal ve uluslararası
festivallerden birçok ödül geldi.
İlk filmlerini çeken yönetmenler arttı. Tür ve konu çeşitliliği Türk Sineması’na renk
getirdi. Popüler sinema filmlerinde artış oldu. Yeni film şirketleri kuruldu. Daha planlı
programlı projeler yapılmaya başlandı. Film bütçelerinde büyük artış oldu. Teknik bakımdan
büyük gelişme gösterildi. Dijital efekt ve görsel düzenlemelere ilgi arttı. Pre ve post
prodüksiyon aşamalarına daha fazla yoğunlaşıldı.
Televizyon ve sinema daha da yakınlaştı. Diziler, sinema filmine dönüşürken
televizyon maddi açıdan sinemayı destekler hale geldi. Bunun yanında televizyon sinema için
yeni oyuncuların keşfedilmesinde başrolü oynadı. Oyuncular da sinemasız geçen dönemde
televizyon ile ayakta kaldı. Televizyon, oyuncuların tecrübesini artırarak sinemaya usta
oyuncular kazandırdı.
Reklam ve sponsor kavramı önem kazandı ve bilinçli ellerde sektöre gelir getiren bir
konuma geldi. Büyük şirketlerin sinemaya olan ilgisi ve desteği arttı.
Sinemaya yan gelir sağlayan sinema reklamları, DVD-VCD-Blue Ray, televizyon,
otobüs-uçak gösterimleri çoğaldı.
Bağımsız filmler, ilk filmini çeken yötmenler yeni konular, artan film festivalleri, kısa
film yarışmaları ve sinema eğitimi veren devlet kurumları yanında özel kuruluşların artması,
tecrübeli teknik elemanların yetişmesi, dünya sinemasını takip eden izleyici ve sinema
emekçilerinin artması, sinema alanındaki gelişmelerin daha yakından takip edilmesi ve
iletişimin artması, sinemayı konu alan kitap ve dergilerdeki artış özellikle internetin hayatımıza
girmesiyle sinema ile ilgili arşivlerin yayımlanmaya başlaması daha etkin hale gelmesi dönemin
en önemli özellikleridir.

10.2.11. Türk Sineması’nda Yeni Dönem
Türk Sineması’nın 2015 yılı yerli filmleri, türler bağlamında göz önüne alındığında
önceki yıllara göre farklı türlerin değil, riski az, seyircinin aşina olduğu, seyirci potansiyeli
mevcut türlerde filmler çekildiği görülmüştür. Yoğunluklu olarak Komedi, Dram ve Korku
türlerinde film vizyona girmiştir.
Özellikle, Komedi filmleri sektöre hâkim durumdadır. Sinema seyircilerinin büyük
çoğunluğunu oluşturan, mizah ile yoğun ilişki içerisindeki genç kitle ve son yıllarda yaşanan
siyasal-sosyal gerginliklerden kaçış, komedi türünün yükselişe geçmesene neden olmuştur.
Sinemanın bir kaçış aracı olarak siyasi ve sosyal olaylardan arındırarak eğlendirici bir ortam
sunması Türk seyircisinin sinemaya yönelmesinin nedenlerinden biridir. Yine Türk
televizyonlarındaki kaliteli diziler ve bu dizilerin kazandırdığı oyuncular, sinemaya alternatif
oyuncu ve öyküler bağlamında büyük destek vermiştir. Televizyon programlarının geneline
bakıldığında da komedini ağır bastığı görülecektir. Komedi filmlerinin pek çoğunda
televizyonda ünlü olmuş oyuncu, sanatçı, tiyatrocu ve kişilerin rol aldığı görülmektedir. Sosyal
medyanın yaygınlaştırıcı ve popülarize edici gücünün de Komedi türünün yaygınlaşmasında
etkisi büyüktür. Bu bağlamda sosyal medya bir taraftan yeni karakter ve öyküler sunarken
komedi filmlerinin kitlelere ulaşmasında da büyük rol oynamıştır. Özellikle PR çalışmalarında
sosyal medya çok revaçtadır. Korku türündeki pek çok film neredeyse tüm PR ve reklam
çalışmalarını sosyal medya üzerinden yürütmektedir.
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Sektörün 2015 itibariyle %38.6’sının komedi türünde filmler olması komedi türünün
önümüzdeki yıllarda da popülerliğini koruyacağı yönünde bir işaret vermektedir. Bu noktada
ilk filmini çeken yönetmenlerin birçoğunun da Komedi türündeki filmlere yönelmesi bu
düşüncenin güçlenmesine neden olmaktadır.

2015 YILI TÜRK FİLM TÜRLERİ
TÜR

SAYI

HASILAT

SEYİRCİ

KOMEDİ

53

199.078.987

18.096.407

DRAM

37

63.379.083

6.768.270

KORKU

18

19.204.864

1.881.254

ROMANTİK
(KOMEDİ)

7

27.264.853

2.527.000

MACERA

6

3.689.481

359.865

AŞK

5

25.742.717

2.440.569

BELGESEL

4

24.574

2.338

AKSİYON

2

1.627.907

152.045

AİLE

2

5.765.355

535.972

GERİLİM

2

91.572

8.999

TARİHİ

1

6.514.906

810.138

137

352.384.299

33.582.857

TOPLAM
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Türk Sineması’na yeni yönetmenlerin girmesi ise sektör için umut verici bir gelişmedir.
Bu yeni yönetmenlerin film çekmeye devam etmesi sektörün canlanmasını sağlayacak, başarılı
filmlerin çekilme ihtimalini artıracak, tür filmlerine katkı sağlayacaktır.
Dram türü, Türk Sineması’nda Yeşilçam’dan beri kemikleşmiş bir sinema kitlesine
sahiptir. 2015 yılı yerli filmlere bakıldığında Dram türündeki filmlerin çoğunlukta olduğu
görülecektir. Sosyal, kültürel, tarihi ve siyasal olayların aktarıldığı bu yapımlar, seyircinin
gerçeklerle yüzleşerek hayatı ve kendisini sorgulamalarına yardımcı olmaktadır. Özellikle
seyircinin duygusal yönünü ön plana çıkaran bu yapımlar, büyük ilgi görmektedir. Dram türü
de güçlü bir şekilde, gelecek yıllarda Türk Sineması’ndaki yerini koruyacaktır.
Türk Korku Sineması’ndaki yükseliş ise devam etmektedir. Yerel kaynaklara yönelerek
kendi seyirci kitlesini oluşturan Türk Korku Sineması, 2015 yılında en verimli yıllarından birini
geçirmiştir. Film sayısı bakımında oldukça doyurucu bir yıl geçirilse de nitelik bakımında aynı
şeyi söylemek mümkün değildir. Biçim ve içerik olarak çok aceleye getirilen filmler, mevcut
izleyiciden faydalanma amacındadır. Birbirine benzer öyküler, korku filmlerinin etkisini azaltsa
da, türe meraklı bir kitle oluşmuştur. Hem yeni yönetmenlerin bu türe yönelmesi hem medya
üzerinden yapılan yorum ve eleştiriler Türk korku filmlerinin devamının geleceğine işaret
etmektedir.
2015 yılında, diğer yıllarda da olduğu gibi maliyet, çalışma ve zaman gerektirmektedir.
Yine ilgili türlerde hem senaryo hem de teknik anlamda yetişmiş insan gücü eksikliğinden söz
etmek de mümkündür.
Türk sinema seyircisi yurt dışında veya yurt içinde ödül almış, “sanat filmi” olarak
tanımlanan, sinematografik anlamda başarılı filmlere ilgi göstermemiştir. Bu tür Kuzu,
Sarmaşık, Toz Bezi, Kar Korsanları, Mustang, Ana Yurdu, Abluka, Rüzgârın Hatıraları gibi
filmler gişede istenilen başarıyı yakalayamamıştır. Bu sonuçta, filmlerin yeteri kadar PR’ının
yapılmaması ve uygun zamanda salon bulunamamasının da payı vardır. Ancak 2015 yılı tür
incelemesine göre Türk sinema seyircisinin popüler türlerden ve klasik anlatı yapısına uygun
filmlerden hoşlandığı, daha çok eğlenceye ve kendini hayatın gerçeklerinden uzaklaştıracak
filmlere yöneldiği görülmektedir. Seyirci, deneysel, zengin alt metinli, ikonografisi ve sosyal
mesajı güçlü filmler yerine kendini eğlendiren, rahat anlayabileceği, basit öykülü filmleri tercih
etmektedir.
Sonuç olarak tüm bu veriler ışığından Türk Sineması için şu saptamayı yapmak
mümkündür: Kültür endüstrisinin merkezinde yer alan sinema, istediği ya da yarattığı seyirci
ile başbaşadır.

10.3. Endüstrinin Sorunları
Türkiye’de film seyretme oranları yıllara göre artsa da nüfusa oranlar film izleme oranı
düşüktür. Bunun yanında sinema belli bir döneme sıkışmıştır. Özellikle yaz aylarında sinema
oranları düşmektedir. Çalışma saatlerinin çok yüksek olması nedeniyle sinemaya ayıracak boş
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zaman olmaması, filmlerin televizyondan ücretsiz izlenmesinin tercih edilmesi ve korsan
yayınlar, film talebini azaltan etkenlerdendir. (Vergi Konseyi, 2007)
Örneğin Türkiye’de yılda 25-30 milyon arasında sinema bileti satılmaktadır. Bu rakam
İngiltere’de sadece Haziran ayında satılan bilet sayısına tekabül etmektedir. İngiltere’de
Haziran ayı gibi ölü bir sezonda 20 milyon bilet satılmaktadır.
Ülkemizde pahalı bir eğlence aracı olarak görülen sinemanın vergi yük de fazladır.
Sinema biletinden vergi %8’dir ancak bu %8, asıl bedel+ eğlence vergisi üzerinden
alınmaktadır. Dolayısıyla gerçekte sinema biletinden 8 % KDV + 10 % rüsum (eğlence) = %18
vergi alınmaktadır. Oysa bu oran pek çok ülkede çok daha düşük seviyededir.
Bunun dışında gösterim sonrası sektör içindeki dağılım şu şekilde olmaktadır.
• Toplam Hasılat* = Yapımcı payı + Sinema salonunun payı + Dağıtımcı payı +
Masraflar
Yapılan anlaşmalara göre değişse de genel olarak toplam hasılat şu şekilde pay edilir:
%42 Yapımcıya + %42 Sinemaya + %8 Dağıtımcıya + % 8 Masraflar.
Bunun dışında endüstrinin sorunlarını şöyle sıralayabilir:


Nitelikli Senaryo Eksikliği



Alanında uzman eksikliği



Bürokratik işlemler



Kaynak sorunu



Kanuni boşluklar

10.4. Türk Sinema Endüstrisinin Güçlü Yönleri
Türkiye’de sinema sektörünün güçlü yanları ve sahip olduğu fırsatları şöyle
özetleyebiliriz (Vergi Konseyi, 2007)
 Mevcut finansman modeli, pazardaki talep yapısı ve mevcut sorunlar sınırlayıcı
olmasına rağmen Türkiye, Avrupa’da en çok film üretilen ülkeler arasındadır.
 Türklerin yaşadığı ülkelerde başta Almanya, Hollanda, Belçika olmak üzere yerli
filmler için önemli bir potansiyel ve hazır bir pazar vardır.
 Reklam sektörü için mevcut olan teknik altyapının sinemada kullanılabilir hale
gelmesi, sinema altyapısını güçlendirmekte ve gelişimini hızlandırmaktadır.
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 Televizyon dizilerine olan talebin yoğun olması sinemaya çok ciddi bir katkı
sağlamaktadır. Talep ve buna bağlı arzdaki artışın yarattığı ölçekle, daha önce çok pahalı olan
ve zor bulunan pek çok malzeme ve ekipman fiyatında önemli azalmalar yaşanmıştır.
 Türkiye dışarıdan gelecek yapımcılar açısından, yurtdışındaki pek çok ülkeden
özellikle Avrupa ülkelerinden daha ucuz bir ülkedir. İş gücünün ucuz olması, esnek olması,
iklimi, coğrafi konumu Türkiye’ye önemli bir avantaj sağlamaktadır.
 Türkiye’de sinemada hammadde olarak kullanılabilecek çok geniş bir kültürel
zenginlik mevcuttur. Akdeniz ve Asya coğrafyasında üç büyük dinle ve 72 ayrı kültürle empati
kurma yeteneğinde olan büyük bir coğrafya üzerinde yer almaktadır.


Yaratıcı insan kaynağı mevcuttur.
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Uygulamalar
1) Vizyona giren son Türk filmleri izlenebilir.
2) Son 10 yılda en çok izlenen Türk filmleri gözden geçirilebilir.
3) Son 10 yılda en çok izlenen Türk filmlerini aynı dönemde çok izlenen yabancı
filmler ile karşlaştırınız.
4) Son beş yılın en çok izlenen Türk filmlerinin sosyal medya hesapları incelenebilir.
5) Geçen yılın en çok izlenen ilk 5 filminin internet siteleri incelenip, afişleri gözden
geçirilebilir.
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Uygulama Soruları
1) Vizyona giren son trük filmlerinden en çok hangisini beğendiniz, neden? Bu film
ile ilgili hangi medya aracından ilk bilgiyi aldınız? Bu bilgiler size etkiledi mi?
2) Son 10 yılda en çok izlenen filmlerin, çok izlenme sebeleri ne olabilir?
3) Son beş yılın en çok izlenen Türk filmlerinin sosyal medya hesaplarının ilgi çeken
yönleri nelerdir? Hedef kitleye ulaşmak için farklı bir etkinlik düzenlenmiş mi? Sık
güncellenmiş mi? Nasıl görseller kullanmışlar?
4) Geçen yıl en çok izlenen filmlerin bir internet sitesi var mı? Hala güncel mi?
Afişleri için özel bir çalışma yapılmış mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türk Sinema Endüstrisi’ni ele aldığımız bu bölümde öncelikle Türk Sinema tarihi
hakkında genel bilgiler aldık. Tarihsel süreç içerisinde Türk Sinema Endüstrisi’nin gelişimini
gördük. Öne çıkan filmleri, dönemin siyasal ve sosyal olayları ile endüstrinin çakıştığı noktaları
gördük. Sinemanın toplumsal olaylardan ayrı ele alınamayacağını kavradığımız bu noktadae
Türk Sinema Endüstrisi’nin bugüne kadarki geçirdiği evreyi bütünsel açıdan görme fırsatı
yakaladık.
Özellikle son dönemde Türk sinema Endüstrisi’nin güçlü ve zayıf yönlerini öğrenerek,
dünya sinema endüstrisi ile karşılaştırma imkânını bulduk. Bu bağlamda Türk Sinema
Endüstrisi’nin yine son yıllardaki medya ile olan etkileşimi inceledik ve sürece katkısını
değerlendirdik.
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Bölüm Soruları
1) “Türk Filmleri Ansiklopedisi”ne göre 2010 yılına kadar Türk Sineması’nda
kaç film çekilmiştir?
A) 5059
B) 2589
C) 6317
D) 7005
E) 8957
2) Sinemanın ilk gösterimi kimler tarafından, nerede, kaç yılında yapılmıştır?
A) Edison, Amerika, 1900
B) Melies, İtalya, 1889
C) Tesla, İngiltere, 1875
D) Lumireler, Paris, 1895
E) Manakiler, Paris, 1881
3) 1922 yılında Türk Sineması’nda kurulan özel film şirketinin adı nedir?
A) Uzkınay
B) Weinberg
C) Cemal
D) Fuat
E) Kemal
4) Türk Sineması’ndaki 1950ler sonrası dönemi ilk defa “Sinemacılar Dönemi”
olarak adlandıran sinema yazarı kimdir?
A) Şükran Esen
B) Nijat Özön
C) Agah Özgüç
D) Giovanni Scognamillo
E) Burçak Evren
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5) Osmanlı topraklarında halka açık ilk film gösterimi hangi şehirde yapılmıştır?
A) İzmir
B) Ankara
C) İstanbul
D) Kütahya
E) Bursa
6) Aşağıdakilerden hangisi Türk Sinema Endüstrisi’ndeki sorunlarından biri
sayılamaz?
A) Nitelikli Senaryo Eksikliği
B) Alanında uzman eksikliği
C) Bürokratik işlemler
D) Kaynak sorunu
E) Dijital Yetersizlikler
7) Aşağıdakilerden hangisi sinema filmlerinin vizyon sonrası gösterim
yerlerinden biri değildir?
A) DVD
B) Televizyon
C) VCD
D) Özel Gösterimler
E) Bilboardlar
8) Ülkemizde sinema filmlerinden gerçekte alınan vergi oranı kaçtır?
A) %15
B) %18
C) %7
D) %5
E) %10
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9) Lumiere’lerin hangi kameramanı 1900’lerde Osmanlı topraklarına gelerek
çekim yapmıştır?
A) Promio
B) Agusto
C) Albert
D) Maguel
10) 19 Mart 1914 yılında Cevat Boyer ile Murat Bey adlı iki ortağın
Şehzadebaşı’nda kurduğu, ilk defa Türkler tarafından kurulmuş sinemanın adı nedir?
A) Cumhuriyet Sineması
B) Vatan Sineması
C) Ordu Sineması
D) Milli Sinema
E) Ayestefnos Sineması

Cevaplar: 1) C, 2) D, 3) E, 4) B, 5) C, 6) E, 7) E, 8) B, 9) A, 10) D
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11. MEDYA ENDÜSTRİSİ VE REKLAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Kültür Nedir?
11.1.1. Düşük ve Yüksek Kapsamlı Kültür Modeli
11.1.2. 5-D Modeli
11.2. Reklamı Etkileyen Kültürel Unsurlar
11.2.1. Dili Etkin Kullanabilmek
11.2.1.1. Reklamın Çevirisi “Chicken Translate” Olursa
11.2.2. İsimlendirme ya da Adını Sen Koy
11.2.3. Slogan Var, Slogan Var
11.2.4. İmgene Göre Konuş
11.2.5. Sosyal Normlara Dikkat!
11.2.6. Dini ve Ahlaki Değerler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kültür nedir?
2) Kültürel incelemelerde faydalanılan modeller nelerdir?
3) Kültürel unsurlar reklam stratejilerini etkiler mi?
4) Reklam Nedir?
5) Reklamda kullanılan dilin birebir çevirisi başka kültürlerde amacına ulaşır mı?
6) Sosyal, dini, ahlaki ve yasal farklılıklar reklam sürecini nasıl etkiler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kültür

Kültür tanımı ve kültürün
bireye etkisi öğrenilir.

Öğrencinin bulunduğu
toplumun yaşayış biçimi
üzerinden örnekler verilerek
konunun anlaşılması
sağlanır.

Kültürel Çalışmalarda Yol
Gösterici Modeller

Bilimsel ve akademik
çalışmalarda faydalanmak
üzere geliştirilen kültür
modelleri hakkında bilgi
edinilir.

Farklı kültürlerle
karşılaştırma yapılarak konu
pekiştirilir.

Konu

Sözel ve görsel öğelerin,
Kültürel Unsurların Reklama bağlayıcı normların
toplumlar üzerindeki etkisi
Etkisi
öğrenilir.

Global markaların farklı
ülkelerde yaptığı reklam
çalışmalarından, güncel
örnekler verilir. Kendileri de
bazı markaların hedef kitlesi
konumunda olan
öğrencilerden bu çalışmaları
değerlendirmeleri istenir.
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Anahtar Kavramlar


Reklam



Globalleşme



Kültür



Marka



Pazar



Kültürel Unsurlar



Sosyal Normlar
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Giriş
Pazar odaklılık bağlamında, hedef pazara ait toplumsal değerleri içeren “kültür”,
uluslararası alışverişlerde (mübadelelerde) önem verilmesi gereken fenomenlerden biri olarak
global arenada yerini almıştır. Dış pazarlara girişte karşılaşılan kültürel farklılıklar, yoğun
rekabetin yaşandığı günümüz koşullarında işletmeler için esaslı bir sorun olarak ortaya çıksa
bile, daralan pazarlar, firmaların kültüre duyarlı ve yabancı kültürlere dirençli bu pazarları
tamamen ihmal etme lüksünü ortadan kaldırmaktadır. Bununla birlikte, belirli bir kültürde,
belirli bir stratejiyle başarılı olan bir işletmenin diğer kültürlerde de başarılı olma garantisi
yoktur. Dünya çapında farklı kültürlere ait kültürel ipuçlarının bilinmesi firmalar açısından
büyük bir avantaj sağlasa da, kültürün dinamik ve canlı özelliği firmaların böyle bir bilgiye
ulaşmalarını zorlaştırmaktadır.
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11.1. Kültür Nedir?
Bir toplumu diğer toplumlardan ayıran gelenek ve görenekler, inanç, düşünce, bilim ve
sanat varlıklarının birikimidir kültür(Gülsoy, 1999:127).
Engel, Blackwell ve Miniard’e göre “kültür”, bireyin toplumun bir üyesi olarak iletişim
kurmasına, belirli davranışları ve olayları yorumlamasına ve değerlendirmesine yardımcı olan
değerler,
fikirler
ve
semboller
dizisidir
(Erem
ve
diğerleri,
http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/deniz4.pdf, 01.06.2006).
Tek ise “insanların yarattığı değer sisteminin, ahlak, sanat, sembol, inanç, gelenek ve
göreneklerin karışımı” olarak tanımlanan kültür anlayışını benimsemektedir (Tek, 1997: 198).
Kültür, bir toplumun var oluşundan bu yana yapıp ettiklerini, deneyimlerini
düşündüklerini, alışkanlıklarını, birikimlerini, belleğini, nesneye bakışını, bütün davranış
biçimlerini kapsayan bir kavramdır; görsel, yazınsal ve sözsel ortamlarda kendine özgü
simgesel bir dil ya da insan dili aracılığıyla taşınır kuşaktan kuşağa (Çamdereli, 2002: 459).
Feridun Hürel, kültürü yukarıda da dile getirdiğimiz gibi toplumların yarattığı maddimanevi değerler ve bu değerleri nesilden nesile yansıtmada kullanılan araçlar bütünü olarak
tanımlarken; pazarlama iletişimi ve özellikle reklamın kültürün neresinde olduğu, kültürün bir
parçası mı olduğu, yoksa kültürün yansımasını mı oluşturduğu sorusu üzerinde durmuştur.
Hürel, topluma yönelik maddi değerler yaratan bir araç olarak ele alınabilecek olan reklamın,
bu noktada kültürün bir parçası olduğu yönünde görüş bildirmektedir. Kültürün taşıdığı en
önemli özelliklerden biri olan topluma yönelik değerler bütünü olması ise, onun yerellik
içerdiğini ortaya koymaktadır. Kültürün bu karakteristik yapısı çok uluslu reklam verenlerin,
uluslararası reklam stratejilerini, faaliyet gösterdikleri ülkelerin kültürel değerlerine göre
yerelleştirmesi meselesini de önemli kılmaktadır (Hürel, 2001: 59–60).
Özetle kültür, bireyin içinde bulunduğu toplumun yaşayış biçimidir. Kültürü yaygınlık
derecesine göre global, genel ve alt kültür olarak üç sınıfa ayırabiliriz. Ulusal kültür
farklılıklarından bahsedilirken, ulusların sahip olduğu genel kültür referans noktamızdır.
Örneğin, Amerikan kültürü dendiğinde ABD’de yaşayan bireylerin oluşturduğu genel bir
kültürden bahsetmiş oluruz. Ancak Hispanic veya African-American olarak adlandırılan
topluluklar (ki ABD’de birçok farklı etnik grup vardır) Amerika kültürünün alt kültürleridir.
Bir kişinin ya da bir kurumun dünya üzerinde yer alan bütün kültürleri tanımasına
olanak yoktur. Ancak araştırmacıların kültür incelemeleri sonucunda elde ettiği, benzer
özellikleri bir araya toplayan ve yol gösterici olarak kabul gören bazı modeller vardır:

11.1.1. Düşük ve Yüksek Kapsamlı Kültür Modeli
Bu modelde Edward Hall, algılama ve iletişimde kültürlerin benzerlik ve farklılıklarını
ortaya koymuştur. Kültürleri “Yüksek ve Düşük Kapsamlı” olarak iki grupta incelemektedir.
Yüksek Kapsamlı Kültürlerde, iletişim veya mesajın içeriği bireyin değerlerine göre
değişmektedir. Kelimelerin farklı anlamları olabilmekte ve dolaylı anlatım kullanılmaktadır.
326

Bu kültür grubundaki ülkelerde (Uzakdoğu, Arabistan, Ortadoğu, Latin ve Akdeniz Ülkeleri)
sözlü iletişim kadar sözsüz iletişim de (bakış, sessizlik, beden hareketleri) kullanılır ve aynı
kelime sözsüz iletişimle desteklenerek farklı anlamlar içerebilir (ima etme). Türkiye, bu gruba
dâhil bir ülkedir. Düşük Kapsamlı Kültür’e sahip ülkelerde (Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa
Ülkeleri) iletişim direk ve yalındır. Kelimeler genellikle farklı anlamlar yüklenmeden karşıdaki
kişiye iletilir. Alınan cevaplar doğru olarak kabul edilip imalardan karşılıklı kaçınılır. Bu farklı
iki grubun iletişim biçimleri, algılamaları farklıdır ve karşılıklı iletişimleri mesajın yanlış
anlaşılması açısından tuzaklarla doludur. Söz konusu iletişim sürecinde geri beslemenin,
iletişim kopukluklarını çözmek adına önemi büyüktür (Sargut, 2001).

11.1.2. 5-D Modeli
Geert Hofstede’in çalışmalarıyla şekillenen 5-D Modeli, kültür konusunda en çok
referans alınan model olmuştur. Hofstede, farklı ülkelerin değerlerini inceleyerek, beş farklı
boyut belirlemiştir:
Bireysellik/Kolektivizm: Bu boyut bireysel ihtiyaç ve isteklerin, toplumun ihtiyaç ve
isteklerinden daha önce mi, yoksa sonra mı geldiğini inceler. Örneğin kolektivist bir toplum
olan Türkiye’de bireylerin ihtiyaç ve istekleri, toplumun istek ve ihtiyacı göz önüne alındığında
geri plandadır. ABD gibi bireyselliğin önde olduğu toplumlarda ise, bireyin amaç, istek ve
ihtiyaçları her şeyin üstündedir. Ayrıca bireysel olan toplumlarda kişilerin özel alanlarının
sınırları bellidir ve kimsenin bu sınırları aşmaması hususunda yazısız bir mutabakat vardır.
Türkiye’de yaşayan bir Amerikalı asla kendisine “Kaç para kazanıyorsun? Evli misin; çocuğun
var mı?” gibi soruların sorulmasından hoşlanmaz ve büyük olasılıkla bu soruları cevaplamak
da istemez. Oysa bu soruları soran Türk’ün herhangi bir kötü niyeti yoktur. Sadece
karşısındakini daha iyi tanımak, onunla ortak noktalar bulmak istemektedir. Bu boyut, kültürel
farklılıkların en çok ortaya çıktığı ve birçok araştırmada kullanılmış olan ayrımıdır.
Güç Mesafesi (Yetki Aralığı): En genel anlamda bu boyut, toplumların bireysel eşitlik
ve güç mesafesini kullanımını anlatır. Toplumları geniş güç mesafesi ile düşük güç mesafesi
skalasında inceler. Türkiye’de olduğu gibi yüksek güç mesafesinde, bazı kişilerin ayrıcalıklı
olduğuna (ailesi veya toplumdaki statüsü açısından) inanılır ve otoriteye karşı gelinmez. Düşük
güç mesafesindeki ülkelerde ise kişiler eşittir ve statü, ailesel özellikler gibi unsurlara çok önem
verilmez. Otorite, bireyler üzerinde fazla etkili değildir. Bu boyut bilhassa işletmelerde farklı
kültürden gelen yönetici-çalışan ilişkilerinde çatışmalara sebep olmaktadır. Yöneticinin
karşısında ceket iliklenmesi türünden bir sözsüz iletişimi, düşük güç mesafesinden gelen
yönetici anlamayacak veya aksi durumda, yüksek güç mesafesi olan kültürden gelen bir
yönetici bunu saygısızlık olarak görecektir.
Erkeklik/Dişilik: Bu boyut başarı, üstesinden gelme gibi erkeksi değerler ile şefkat,
fedakârlık ve yaşam kalitesi gibi kadınsı değerlerin şablonunu inceler. Ülkelerin karakteristik
özellikleri reklam mesajlarını da etkilemektedir. Bu özellikler kuşkusuz Türk reklam tarzının
da belirleyicileridir. Erkeksilik, reklâmlarda “mükemmele ulaşma” mesajının yaygın olarak
verilmesine neden olmaktadır. Japonya en fazla erkeksi olan toplumdur. Japon yönetim sistemi,
çalışkanlıkları göz önüne alındığında bu şaşırtıcı bir sonuç değildir. Dişilik özelliği gösteren
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İsveç, Norveç gibi Kuzey Ülkeleri’nde ise yaşam kalitesi ve kadının toplumdaki yeri, rolü
(parlamentodaki kadın oranı) çelişmemektedir.
Belirsizlikten Kaçınma: Bu boyut, belirsizlik durumunda bireylerin ait oldukları
kültürlerin tutumlarını açıklamaya çalışır. Belirsiz ortamlarda daha rahat yaşayabilen
toplumların (Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa Ülkeleri) belirsizlikleri, tehdit unsuru olarak
algılamadıkları ve belirsizlikten kaçınan toplumlara kıyasla (Türkiye, Portekiz, Belçika,
Yunanistan, Peru, Japonya) daha rahat tolere ettikleri saptanmıştır. Belirsizlikten kaçınan
toplumların sabit bir hayata ihtiyaç duydukları ve bunu sağlamak için çok daha fazla kural
ortaya koydukları gözlenmiştir. Bu, içgüdüsel olarak alışılmadık durumlardan korkmanın bir
sonucudur.
Konfüçyus Dinamizmi (Uzun Dönem Yönelişi): Bu boyut, Hofstede’in ilk
araştırmalarında yer almamış ancak daha sonra araştırmalarına eklenmiştir. Özellikle Uzakdoğu
Ülkeleri’ne ait felsefenin kültürel değerlere yansımasını, yani bu kültürel değerlere sahip
toplumların ahlaki bakış açılarını, kolektivist ve sosyal yapıları ile olaylara nasıl baktıklarını ve
kültürel farklılıklarını açıklamaya çalışmıştır. Ayrıca kısa vadeciliğin tersini ortaya koyarak (bu
toplumların yapısıyla da orantılı şekilde) ileriyi görerek düşünmeyi ölçer (Uzunçarşılı, Soydaş,
2005:231–233).

11.2. Reklam
“İnsanlar kendi zihinlerini oluşturmak ve değiştirmek için kişilerarası söylemler de
dahil olmak üzere çok çeşitli söylemlerden ve bunlardan türetilen enformasyondan yararlanır.”
(Küçük, 1999, s. 325) Bu söylemlerden biri de reklamdır. Reklam, kitle iletişim araçlarında
para ile satın alınan yer ya da zaman içinde mesajı yayınlama esasına dayanmaktadır. Amerikan
Pazarlama Birliği’nin reklam tanımı ise şöyledir: “Bir malın, bir hizmetin veya fikrin bedeli
verilerek ve bedelin kimin tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve yüz yüze satış
dışında kalan tanıtım etkinlikleridir.” (Göksel; Kocabaş; Elden, 1997, 155). Genel anlamıyla
reklam, kişilerin, kurumların, malların ve hizmetin kamuya tanıtılıp benimsetilmesi eylemi
olarak tanımlanmaktadır (Karpat, 1999, s.35). Reklam, sözcüğü Türkçeye, kökeni Latince
“çağırmak” anlamına gelen “clamere” kelimesine dayanan Fransızca “réclame” kelimesinden
geçmiştir. (Fidan, t.y., s. 108)
Reklamverenin isteği doğrultusunda, hedef kitlede ürüne ve markaya karşı olumlu bir
yaklaşım ve “alma edinimi” oluşturmak için kullanılan reklam, pek çok farklı disiplin öğesini
içinde barındırır ve farklı iletişim kanallarını kullanır. Fark edilmek, fark ettirmek, sattırmak,
akıllarda yer etmek için farklı yöntemler kullanır. Tekil olarak değil bir birlikteliğin ürünü
olarak ortaya çıkar. Ticari bir araçtır. Hemen her sektör sıklıkla kullanır.
Bugünkü anlamıyla reklamcılık, Gutenberg’in matbaayı icat etmesiyle 15. yüzyılda
başlamıştır. (Fidan, t.y., s. 95) İnsanoğlunun ürettiklerini satmak, insanlara duyurmak, ticaretini
geliştirmek maksadıyla kullandığı bu yöntem yıllar içinde önemini gittikçe artırmış, hedef
kitleyi ikna etmede kullanılan en etkili araçlardan biri olarak kendini kabul ettirmiştir. Çağdaş
anlamda reklamcılığı doğuran neden ise, sanayi devrimiyle birlikte sağlanan üretim artışının,
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fazla ürünün kitlelerce tüketilmesinin sağlanması kaygısıdır. Reklamcılık alanında bir milat
kabul edilen 19. yüzyıldan sonra sanayileşmiş toplumlar için bu yeni ekonomik araç,
vazgeçilmez bir sektör haline gelmiştir. (Küçük, 1999, s. 207)
Reklamın en temel amacı satışlara olumlu yönde bir katkı sağlamaktır. Reklamdan
beklenen, bu temek amacın gerçekleştirmenin yanı sıra, daha kapsamlı bir takım sorunlara da
çözüm bulmasıdır. Bunlar: (Göksel; Kocabaş; Elden, 1997, ss. 146-147).
• Tüketiciyi bir ürün ya da hizmet ile ilgili daha fazla bilgi edinmesi için teşvik ve
motive eder.
• Tüketiciyi, bir ürünün nereden alınacağı, ürünün neler yapabileceği, ürünün
kullanıcıya/satın alıcıya ne gibi faydalar sağlayabileceği, konularında bilgilendirir.
• Söz konusu markanın hala aynı olduğunu, aynı faydaları sağlayacağını, markanın
güvenilir ve sağlam olduğunu hatırlatır, müşteri güvenini tazeler.
• Tüketiciyi malı denemeye hazırlar. Burada, çoğu kez reklamın içeriği tek bir satış
promosyonu etkinliğidir.
• Tüketiciyi eğitmek ve bilgilendirmek işlevini yerine getirir.
• Yeni bir marka imajı tasarlamak, bir marka imajını korumak, markanın arzu
edilmeyen imajını değiştirip yerine yenisini koymak vb. işlevleri yerine getirir.
• Bir şirketin kamuoyunda bıraktığı imajı tasarlamak, bunun yerleştirilmesi için
tüketiciye uygun mesajlar göndermek vb. işlevleri yerine getirir.
Reklama ait özellikleri şöyle özetlemek mümkündür: (Göksel; Kocabaş; Elden, 1997,
s.155).
• Reklam pazarlama iletişimi içerisinde yer alan bir öğedir.
• Reklam, belirli bir ücret karşılığında yapılmaktadır.
• Reklam, reklam verenden tüketiciye doğru akan bir iletiler bütünüdür.
• Reklam, bir kitle iletişimidir.
• Reklamı yapan kişi, kurum, kuruluş bellidir.
• Reklam ile tüketici bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye çalışılır.
• Reklam mesajlarında mallar, hizmetler, vaatler, ödüller ve sorunlara çözümler vardır.
• Reklam, diğer pazarlama iletişimi öğeleri ile işletmenin belirlediği pazarlama
stratejisi doğrultusunda saptanan pazarlama hedeflerine ulaşmak için koordine olarak çalışır.
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Mattelart’ın “ağlar ağı” şeklinde ifade ettiği reklamcılık “sistem içindeki ekonomik
rolünün dışında siyasal, sosyal ve kültürel işlevler de üstlenen, toplumsal yapı üzerinde etkin,
gelişkin bir uluslararası örgütlenme haline gelmiştir.” (Küçük, 1999, s. 208) Bu zenginlik
akademik ve bilimsel çalışmalar için de oldukça uygun bir ortam sağlamaktadır. Reklamlar
üzerinden yapılabilecek sistemli bir okuma, iletişim, kültür, tarih, sosyoloji gibi pek çok alanda
değerlendirilebilecek verilerin elde edilmesini sağlayacaktır.
1480’lerde bastığı ilk kitabın tanıtımını yapmak için el ilanı hazırlayarak, bunları halkın
yoğun olarak geldiği kiliselerde dağıtan matbaacı William Coxton’un ilk basılı reklamcılık
girişimi olarak adlandırabileceğimiz çalışmasından bu yana hayli mesafe kat eden basılı
reklamcılık, asıl atılımını gazete ile gerçekleştirmiştir. (Fidan, t.y., s. 95–96) Gazetelerin
masraflarını karşılamak için bol bol yer verdikleri, işletmelerin hedef kitleye ulaşmak için
yaratıcı çözümler ürettiği basılı reklamlar, ekonomi, sanat ve iletişim dünyasının harmanlandığı
kreatif mecralar haline gelmiştir.
“Pazarlama karması içerisinde yer alan reklam, özünde bir satışı gerçekleştirme ya da
artırma çabasıdır. Bunun için kullandığı yöntem “ikna”dır. İkna sürecinde elinde iki araç vardır;
metin (söylem; sözlü ifade, slogan, başlık…) ve görsel (marka logosu, fotoğraf, illustrasyon…)
Bir reklamdan, sadece metinde ifade edilen fikrin anlaşıldığını düşünmek yanlış olur. Görsel
materyallerin de bir “anlam oluşturma” yetisi vardır.
Söz konusu araçları kullanarak, önceleri ürünü/hizmeti tanıtmayı ve bu ürünün/hizmetin
işlevi farklı diğer ürünlerden/hizmetlerden ayrışarak tercih edilir hale gelmesini amaçlayan
reklam, günümüzde biraz daha farklı konumlanmıştır. Sözünü ettiğimiz ürün bazlı anlayış daha
çok fiziksel ihtiyaçların karşılanmasını hedeflerken, son yıllarda gerçekleştirilen reklam
çalışmalarının asıl nedeni olan marka bazlı anlayış, sosyal ve duygusal tatmin odaklıdır.

11.3. Reklam ve Halkla İlişkiler
Halkla ilişkiler ve reklamın birbirine karıştırılmasının en büyük nedeni iki faaliyet
kolunun da haberleşme oluşumu içinde hedef kitleye bir mesaj iletmesi ve bu mesajı genellikle
kitle iletişim araçları vasıtasıyla göndermesidir. Reklam ve halkla ilişkiler arasındaki
farklılıkları kısaca aşağıdaki gibi açıklayabiliriz (Bıçakçı, 1998, ss. 126-127).
•
Reklamda amaç firma çıktısı ile toplumun çeşitli kesimleri arasında ilişki
kurmak ve doğrudan doğruya kar elde etmek için; müşterileri etkilemek, malı satmak, hizmeti
pazarlamak ya da üretilen mallara talebi arttırmak faaliyetidir. Halkla ilişkilerde kar elde etmek
dolaylı bir amaçtır.
•
Reklam, ürün ya da hizmetin tanıtımını ve satışını amaçlar. Halkla ilişkiler ise
kuruluşun tanıtımını amaçlar. Halkla ilişkiler kuruluş içi ve dışı işletmeye uygun bir iletişim
sistemi oluşturmakla görevlidir.
• Reklam bir kuruluşun kar politikasından, satış geliştirici tedbirlerden ve pazar yolunu
açmaktan sorumlu iken, halkla ilişkiler görev verenin tüm politikasını ortaya koymaktan ve
bunu izah etmeden sorumludur.
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• Reklam, ürün ya da hizmet için olumlu imaj sağlamaya çalışırken halkla ilişkiler
bunu kuruluş için yapmaya çalışır.
• Reklam, kısa sürede sonuç almaya yönelik (satış) bir tanıtım etkinliğidir. Halkla
ilişkiler ise uzun süreli bir tanıtım etkinliğidir.
• Reklam, iletişim araçlarında yer ya da zaman alınarak yapılan çalışmadır, yayın
garantisi vardır. Halkla ilişkiler ise haber niteliği taşıyan etkinlikleri iletişim araçlarında
ücretsiz yayınlatma çabasıdır, yayın garantisi yoktur.
• Reklam çalışmasının sonuçlarını kısa sürede alınırken halkla ilişkilerde bu süre uzar
ve kuruluş, sonucu dolaylı biçimde alır.
• Kuruluş bünyesinde reklamcılık pazarlama birimi ya satış geliştirme
sorumluluğundadır. Halkla ilişkiler bir yönetim görevi olduğu için, yönetime bağlı bir birim
olarak faaliyet gösterir.
• Reklam etkinliğinin hedef kitlesi sınırlıdır. Reklam belirli sosyo- demografik (yaş,
cinsiyet, eğitim durumu vs.) veya psikolojik özelliklere sahip gruplara seslenirken halkla
ilişkiler ise geniş kitleler için stratejiler üretir.
• Reklam satış politikasının hedeflerine hizmet ettiği için, klasik medya ve buna ait
reklam araçlarını kullanmaktadır. Bunlar ise gazetelerdeki ilanlar, televizyon, radyo spotları ya
da afişler olabilmektedir. Halkla ilişkilerde kullanılan araçlar ise kurum içi yayından, basın
toplantılarına, intranet uygulamalarına kadar uzanabilmektedir.

11.4. Reklamı Etkileyen Kültürel Unsurlar
11.4.1. Dili Etkin Kullanabilmek
“Dil, toplumsal yaşamın, özellikle de üretim etkinliğinin kendi gereksinimlerinden
doğmuş olup sürekli gelişme gösteren, sözel göstergeler sistemi; Bu sistem nesnel gerçekliği
bilme sürecinde insanların düşüncelerinin oluşmasına yardım ettiği gibi, insanların
düşünceleriyle coşkusal yaşantılarını birbirleriyle paylaşmalarını, edindikleri bilgileri tutabilip
saklayabilmelerini olanaklı kılar.” (Ansiklopedik Kültür Sözlüğü, 1983: 69)
Bir diğer tanıma göre dil, insanların duyduklarını ve düşündüklerini anlatmak için
kullandıkları söz dizgesi, toplumsal bir olgu ve başkaları için var olan pratik bilinçtir
(Hançerlioğlu, 1986: 97).
Dil, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren birçok kişi ve kurumun korkulu rüyasıdır.
Çünkü bir dilde iletişimden sorumlusunuzdur ama konuşan kendiniz değilsinizdir. Yalnızca
sözcükleri nasıl kullanacağınızı bildiğinize inanırsınız. Fakat aslında bu hiçbir şey söylememek
olabilir ve siz farkında bile değilsinizdir. Bu korku, reklamcılıkta dilin fonksiyonunun yanlış
anlaşılmasının temel bir belirtisidir. Birçok global reklam ajansı İngilizce metin hazırlayıp daha
sonra bunu Mısır, Tayland ve Guatemala’daki bir reklam için Arapçaya, Tai diline ve
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İspanyolcaya çevirerek başarılı olabileceğine inanır. Çünkü temelde, bir İngiliz ya da Amerikalı
tüketici ile Mısırlı bir tüketici arasındaki tek farkın, birinin İngilizce, diğerinin ise Arapça
konuşması olduğu sanılır. Aslında bu, uluslararası kampanyaların en yaratıcı kısmının, sarı
sayfalardan ucuz bir çevirmenlik şirketi bulmaktan daha önemli bir şey gerektirmeyeceği
fikrine denktir. Bunun dil ile ilgili bir konu olmadığını düşünüyorsanız, İngiltere’de ya da
Avustralya’da çıkan bir dergiden bir ilan kesin ve bunu bir Amerikan dergisine yapıştırın. İlan
oraya ait değilmiş gibi duracaktır. Brits’in “renk yanlışlığı” olarak telaffuz ettiği şey de budur.
İlan baştanbaşa yanlış bir his verir. Tasarımı, baskısı, fotoğrafı, amacı, yazımı ve düşünce tarzı
Amerikan tüketicisine tamamen yabancıdır (Anholt, 2004: 14–32).
Kültürel farklılıklar reklamı nasıl etkilemektedir? “Reklam” fonksiyonu tüm dünyada
aynı olmasına rağmen, daha önce açıkladığımız Yüksek ve Düşük Kapsamlı Kültür Modelleri
göz önüne alındığında verilen bir mesajın farklı kültürlerde farklı algılanacağı ortadadır. Hall’ın
bu modeli bize, dil yapısının ve kelimelerin bazı (Yüksek Kapsamlı) kültürlerde farklı anlamlar
içerebileceğini, kültürlerin direkt mi, yoksa dolaylı mı mesajları tercih edebileceğini göstermesi
açısından çok önemlidir. Reklam mesajı, Düşük Kapsamlı bir ülke tarafından hazırlandığı
takdirde, Yüksek Kapsamlı bir ülkede tüketici üzerinde aynı etkiyi sağlayacağını (veya tam
tersi) düşünmek ne kadar doğru olacaktır? Örneğin İngilizce bir reklamı Japonca ifade etmek
zordur. İngilizce dolaysız ve kelimelerin farklı anlamlar taşımadığı bir dildir. Tam tersine
Japonca, oldukça karışık, kelimelerin birçok anlamı aynı anda taşıdığı, dolaylı anlatımların
tercih edildiği bir dildir (Türkçe de Japonca ile aynı özellikleri gösteren Yüksek Kapsamlı bir
dildir) (Uzunçarşılı Soydaş, 2005: 233).

11.4.1.1. Reklamın Çevirisi “Chicken Translate” Olursa
Neden insanlara ana dillerinde ulaşmaya çalışmalıyız? Çünkü bir insan ikinci bir dili ne
kadar iyi konuşursa konuşsun, her birimizin hayal kurduğumuz, düşündüğümüz, içimizden
konuştuğumuz tek bir ana dili vardır. Sonradan öğrenilen diller beyinle ilgilidir; anlaşılabilirler
fakat bizi içten etkileyip duygulandıramazlar.
Hedef kitleye kendi dillerinde reklam sunmanın ikinci ve önemli bir nedeni de rekabetçi
bir dünyada yaşıyor olmamızdır. Tüketiciye ne zaman bir mesaj yollansa, mesaj giderek daha
fazla işgal edilen bir çevrede algılanabilmek için savaşmaktadır. Yukarıda saydığımız nedenler
ana dilde mesajı zorunlu kılar (Anholt, 2004: 55).
Ancak bir reklam metnini çevirmek, buzdağının doruğunu boyamak ve tamamının
kırmızıya döneceğini ummak gibi bir şeydir. Bir metnin nüshalarını işe yarar kılan sözcüklerin
kendisi değil; birçoğu okuyucunun aklındaki sözcüklerin yansıması olan ustaca kullanılmış
sözcük kombinasyonlarıdır. Bu da bir çevirinin nakletmekte başarısız olduğu inceliklerin neler
olduğunu açıklar. Reklam sözcüklerden değil, kültürden oluşur.
Daha iyi anlayabilmek için çeviriyle ilgili basit bir konuyu ele alalım: Bir fincan kahve;
sonuçta yaratıcılık gerektirmeyen bir cümledir. Örneğin İtalyancada “una tazza di caffé”dir. Bu
aslında hiç de aynı şeyi ifade etmiyor. “Bir fincan kahve” İngiliz iseniz büyük bir bardak dolusu
hazır kahve tanecikleri, şeker ve ılık suyu hatırlatacaktır. Türkiye’de telveli, köpüklü, küçük bir
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fincan Türk kahvesidir akla gelen. “Una tazza di caffé” ise tamamen farklı bir şeydir: Küçük
bir fincan dolusu iki kaşık espresso. Değişik zamanlarda, farklı nedenlerle alınır; tadı, kokusu
ve pazarlama yöntemi de aynı değildir (Anholt, 2004: 17-19).
Konuştuğumuz şeyler aslında kültürün kapsama alanındadır. Sözcükler, onları söyleyiş
biçiminizdir ve kültürü biçimlendirmeden dili biçimlendirmek tehlikeli bir oyundur. Bu da
derin, gizemli bir şeyin yüzeyini eşelemek gibi olur.
Gerçekte insanlar, çevirinin tuğladan örülü duvarlarına kafa vurmaya devam ettiği
sürece belki de en ciddi tehlike, sonunda en iyi çeviriye ulaşacak olmalarıdır. Bir reklamın
“mükemmel çeviri”sine sonunda ulaşabilen biri, kendini umduğundan daha derin sularda
bulacaktır. Bu beklenti nedeniyle okuyucunun zihninde bu dilsel yeterliliğin seviyesi de
artacaktır. Bunu hemen açıklayalım. Hem diliniz hem de başvurduğunuz kültürel öğeler yanlış
olursa insanlar sizi bağışlayabilir. Çünkü siz bir yabancısınızdır ve söylediğiniz yabancı sözler
de onları şaşırtmayacaktır. Ama eğer o dili konuşan biri gibi kullanıyor; ancak o kültüre yabancı
fikirler dile getiriyorsanız, o zaman bir parça tehlikedesiniz demektir. O ülkede markanıza bir
fırsat verilme şansını uzun süreliğine yok etmiş olursunuz. Doğru dilde yanlış sözler kullanmak,
tüketiciye, onları ne kadar az anladığınızı göstermenize yol açar.
Metni bir diğer dile çevirme gereksinimi ile karşılaşıldığında en güvenli yolun
çevirmenin, sözcükleri olabildiğince az değiştirmesi, metnin tam olarak diğer dile çevrilmesi
olduğu sanılır. Orijinal metin olduğu gibi kullanılacaktır. Neden değiştirilsin ki? Bu
yapılabilecek en tehlikeli şey olur. Yabancı dil ve kültürlerden oluşan mayın tarlasında
dolaşırken kesin olan bir tek şey vardır: Orijinal metni tamamen diğer dile aktarmak her şeyi
daha kötü bir hale sokacaktır. Gerçek şu ki, reklam metni asla çevrilemez, çevrilmemelidir. Bu
uluslararası ya da global bir kampanya düzenlerken bilinmesi gereken en önemli şeydir:
Reklam metni ancak yazılabilir.
Çeviri ne kadar dikkatli ya da yetkin yapılırsa yapılsın, hatta reklamcılar tarafından bile
yapılsa hiçbir zaman serbest bir yazım gibi anlaşılmayacaktır. Hep bir yanlışlık algılanacaktır
ve başarılı bir satış/marka yaratımı için aforoz edilme anlamına gelen sunulduğu ülkeye yabancı
kalmışlığın belirsiz kokusunu yayacaktır. Çevrilmiş reklâm metni ustalık, kendine güven,
dinamizm, iç ritim, samimiyet, akılcılık ve ikna edicilik gibi hayati güçlerden yoksun
bırakılmıştır. Bir amacı olduğu duygusundan uzaklaşmıştır ki bu, insanları okumaya iten tek
şeydir.
Çeviri, başka bir dili kullananlara, değerli bir metni ulaştırmanız gerektiğinde yaptığınız
işlemdir ve her şeyin ötesinde orijinal metnin kutsallığına saygı duymayı amaçlar. Yani şairler
şiirleri, romancılar romanları çevirir. Çeviri yaparken ilk görevleri, yazarın orijinal metninin
sözlerindeki birliği olabildiğince korumaktır.
Edebiyata benzemeyen reklam metni ise temelde işlevsel bir biçime sahiptir. Marka
değerleriyle iletişim kurmak ve ürün satmak gibi ticari amaçları vardır. Yani bir kültürde bu
amacı gerçekleştirmek için metni korumak, uygulama noktasında yenik düşecektir. Bu noktada,
biçimi yeniden yaratmak değil, işlevi yeniden canlandırmak gerekir. Bu sağlanamıyorsa, çoğu
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tüketici ilk cümleyi okuyacak ve kendilerine hitap eden tek bir belirgin ve güvenilir ses
bulamayacak, o zaman da ya sayfayı çevirecek ya kanalı değiştirecektir (Anholt, 2004: 19-23).
Bazı örnekler ise imkansız gibi görünse de korkunç tercüme hatalarının yapılabildiğini
göstermektedir. Pepsi Cola’nın “Yeni Neslin Seçimi” sloganının Çinceye “Atalarınızı
Mezardan Çıkar” şeklinde tercümesi inanılmaz ama gerçek bir örnektir (Anholt, 2004: 29).
Ayrıca değişen koşullar dikkate alındığında yapılan bir araştırmanın geçerlilik süresinin
çok da uzun olmadığı dikkatten kaçmamalıdır. Nike’ın 1992 ve 1998’deki reklamlarında
İngilizceyi mi, yoksa Felemenkçeyi mi tercih edecekleri Felemenk öğrenci gruplarına
sorulduğunda bu kısa dönemde bile fikirlerinin değişmiş olduğu saptanmıştır. 1992 yılındaki
tipik cevap: “Nike reklamı Felemenkçe olursa, cool olmaz” iken 1998’de cevap veren pek çok
kişinin yorumunu değiştirdiği görülür: “Benimle kendi dilimde nasıl konuşacağınızı
öğrenemiyorsanız pek de akıllıca bir strateji izliyor sayılmazsınız” (Anholt, 2004: 83-84).

11.4.2. İsimlendirme ya da Adını Sen Koy
Bir markanın yaşamı bir isimle başlar, devam eder, şekillenir ve bir anlam kazanır.
Günümüzde markalaşma bağlamında her geçen gün önemi artan adlandırma, global boyutta
pazarlama yapmak isteyen işletmeler tarafından dikkate alınmalıdır.
“Ürün ya da hizmetlere müşterinin hitabı” anlamına gelen isimlendirme konusunda
ciddi incelemeler yapılmalı ve çeşitli alternatifler değerlendirilmelidir. Aksi takdirde
“isimlendirme kazaları” kaçınılmazdır.
İsimlendirmeye hak ettiği değeri vermeyen ve bu nedenle başarısızlıklar yaşayan
işletmeler hakkında birçok örnek verilebilir: Rolls Royce “Silver Mist.” Mist, Almancada gübre
anlamına gelir. Chevrolet Nova, İspanyolcada “no va” “gitmez” manasındadır.
Bazıları ise daha dikkate değer örneklerdir. Güney Amerika’da işe başladıklarında
başları derde giren AMC Matador gibi. AMC Matador’un “boğa güreşçisi” anlamında
İspanyolca bir sözcük olduğu için sorun yaşanmayacağının düşünülmesi muhtemeldir. Fakat
İspanyolcada boğa güreşçisinin tam karşılığı “torero”dur. “Matador” ise katil anlamına gelir.
“Mitsubishi Pajero” markası da bu konuda iyi bir örnektir. Pajero, İspanyolcada, mastürbasyon
yapan kişiyi belirtmek için kullanılan son derece kaba bir sözcüktür. Dünyanın İspanyolca
konuşulan bazı bölgelerinde bu sözcük “yalancı” bazılarında ise “tesisatçı” anlamına da gelir
(Anholt, 2004: 32-33).
Ford Fiera (gelişen ülkeler için düşük maliyetli kamyon dizaynı) satış problemleri ile
yüz yüze kalmıştır. Çünkü Fiera’nın Fransızca anlamı “çirkin yaşlı kadın” demektir. Popüler
Ford arabası Cornet, Meksika’da Caliente olarak adlandırıldığında limitli satış miktarına
ulaşmıştır. Bunun nedeni, Caliente’nin argo terimde hayat kadını olarak adlandırılmasıdır
(Elden, Ulukök, Yeygel, 2005: 283).
Bazı otomobil üreticileri, uygun model isimleri yerine sayı veya harf kullanmayı daha
az riskli bulmaktadırlar. Bu her zaman sanıldığı gibi iyi bir çözüm olmayabilir. Toyota MR2’ye
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Fransa’da tekrar isim verilmek zorunda kalındı. Çünkü emme-erre-deux hızlıca söylendiğinde
“merde” yani “insan dışkısı” gibi anlaşılmaktaydı. Alfa Romeo 164, Hong Kong’da 168 diye
adlandırılır çünkü Güney Çin dilinde “yut luk say (164)” yut lo say gibi anlaşılır ve “sonuna
kadar ölüm” manasındadır. Bir Saab modeli de 900SE olarak bilinir. 900 rakamı, S ve E harfleri
ile yan yana, tipografik olarak “goose” şeklinde görünür. İngilizce, “goose” sözcüğü “kaz” ya
da “budala” demektir (Anholt, 2004: 34–35).
Uluslararası pazarlar için özellikle oluşturulan pek çok marka isminin, uluslararası
reklam kampanyalarının oluşturma yöntemleri kullanılarak yaratıldığını öğrenmek pek de
şaşırtıcı değildir. Yaratıcı çalışma genellikle “öncü” ajansta, “öncü” ülkede, “öncü” olan dilde
yapılır. Uluslararası boyut ise daha sonradan gelen bir aşamadır ve bu süreçte yaşanacak bir
kopukluk ciddi stratejik hatalara neden olacaktır. Tüketiciye hiçbir anlam ifade etmeyen, daha
da beteri çok kötü anlamlar ifade eden isimler de bu hataların affedilmezlerindendir (Anholt,
2004: 39).
Ürün ya da marka isimleri, kurumsal kimliğin önemli unsurlarıdır. Dünyadaki en güçlü
marka isimlerinden bazıları, pazarlama ile markanın birbirine karıştığı kaplara benzer. Böyle
bir durumda sahip olunan ismin, kendi markalarına seçkinlik sağlayacak, diğer markalarla
karışmayacak ve mantıklı olarak kullanılacak (yazımı, telaffuzu, akılda kolay kalması vb.)
özellikleri olması gerekir. Sonrasında ise ilgili ürünün başarılı pazarlanması, ismin etrafında
güzel bir aura oluşturacak ve isim büyülü özelliklere sahipmiş gibi görünecektir.

11.4.3. Slogan Var, Slogan Var
Markanın, tüketicinin aklında belirli bir özelliği ile ya da yararıyla yerleşmesini ve
hemen anımsanmasını sağlamak, marka konumunu pekiştirmek amacıyla reklâm ortamlarında
sürekli kullanılan çarpıcı sözlere slogan adı verilir (Gülsoy, 1999: 494–495).
Sözcükleri mümkün olan en yakın anlamıyla çevirme isteğine, ürün hedefli mesajlardan
çok, şirkete yönelik ifadelerde rastlanmaktadır. Sloganların da farklı dillerde aynı olması için
uğraşılır.
Böyle olmasının nedeni büyük olasılıkla, şirketin slogan gibi önemli bir ayrıntının
üzerinde aylarca çok yoğun bir şekilde çalışmasıdır. Bu önemli kimlik unsuru kolay kolay
değiştirilmek istenmez ve yabancı dilde konuşan kişilerin de bunu anlayabilmesi beklenir.
Fakat bu, pek çok insanın kafasında tasarladığından çok daha zordur. Ayrıca bir sloganın
yerleşme süreci oldukça uzundur ve değiştirmek akıl dışı görünebilir. Ancak unutulmamalıdır
ki bir sloganın işini yapabilmesi, diğer dillerde etkin olabilmesiyle mümkündür.
Nike’ın ünlü sloganına bakalım: “Just Do It”. Bu cümle ya da söz, diğer dillere tam
olarak çevrilemez. Bunun nedenini anlamak için “just” sözcüğünün İngilizcede çeşitli cümle
kalıpları içerisinde nasıl kullanıldığına bakmak gerekir ya da “it” sözcüğünün tam olarak neyi
ima ettiğine. Bunların hiçbiri İngilizcede anlamlı birer sözcük değildir. Ancak bir araya
geldikleri zaman gücü, tonu ve tarzı bakımından göze çarpan özel bir anlam oluştururlar.
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Nike, 1990’ların başında Avrupa’da ciddi olarak reklam vermeye başladığında, sloganı
İngilizce bırakma kararı almıştır. Nedeni, çevrilmesinin zorluğu değildir. Bu sözün birçok şey
ifade etmeden, çok fazla şey aktarmasıdır. Ve amaç bu ise İngilizce gibi yabancı bir dil
kullanıldığında daha başarılı olunabilir. Yabancı bir dilde ifade edilen duygular, doğru
bağlamda marka için yararlı olabilen sisli bir perde aracılığıyla alıcı tarafından kısmen anlaşılır.
Nike’ın İngilizceyi kullanması, Avrupa’da bu markanın şeceresinin güçlenmesini sağlamıştır.
(Bilindiği gibi kökeni Amerika’dır.)
İngilizce konuşulmayan ülkelerde bu dilin kullanımıyla ilgili (ya da kendi pazarı dışında
olan herhangi bir dili kullanırken) unutulmaması gereken şudur: Yabancı gibi görünerek çekici
bulunabilirsiniz ancak iletişimde pek çok şey kaybedersiniz. Çünkü kullandığınız dilin hedef
kitle tarafından anlaşılması yüzeysel olur. O dili iyi bilmeyen bir kişinin, sloganlar gibi
iletişimin önemli bir parçasını oluşturan ikinci ve üçüncü anlamları, imaları ve yansıtmaları
kavrayamaması, akılcılığın büyük bir bölümünü alır götürür.
Fransız Kültür Bakanı Jacques Toubon 1995’te bir yasa çıkararak İngilizce ya da başka
bir yabancı dili, reklam veya diğer kitle iletişim araçlarında kullananların hapisle
cezalandırılmasını onayladı. Bu durum Fransa’da Nike açısından çok farklı bir deneyim
yaşanmasına neden oldu.
“Just Do It” sloganı Nike’ın felsefesinin bir bölümünü oluşturur: Sizin bir
yükümlülüğünüz var; siz, kendi kaderinizin efendisisiniz. Orada öylece oturmayın, dışarı çıkın!
Fransız ekibinin üyeleri, bu noktada “Passez alaction” gibi bir çözüm önerisi getirdiler:
“Harekete geç.” Sorun, Fransızcadaki bu sözün “Just Do It” gibi bir potansiyel taşımamasıdır.
Üzerine farklı yorumlar yapılması için aynı derinliğe ya da yalınlığa sahip değildir. “Just Do
It” ne kadar duygusal, ahlaki ya da ruhsal ise diğeri o derece yüzeyseldir. Emredicilikten çok
nasihat verici bir havası vardır. Bu belki de “just” sözcüğünün tam olarak çevrilememesinden
kaynaklanır.
“Just Do It” gibi doğrudan verilen emirler, Fransızcada saldırgan söylemler olarak
algılanır ve Fransızlardan oluşan bir ekipte hiç kimse böyle emredici ifadeler kullanmak
istemez. Fransa’da hiçbir reklamda emir şeklinde slogana rastlanmaz. İngilizcede doğrudan
emirlere sık rastlanır ancak bunlara ses tonu ayarlanarak rica şekli verilebilir. Fransızcada ise
Türkçenin de aralarında yer aldığı çoğu dilde olduğu gibi emir, rica ve ikaz arasındaki fark,
gramerde ya da söz diziminde ortaya çıkar. Bu da bir reklam metni üzerinde uzun uzadıya
çalışmayı gerektirir.
Sonuç olarak, Fransızlara özgü bazı özellikler gözlemlendi. Fransızlar, mizaç olarak
entelektüel kişilerdir. Bu tüm Fransızlar için geçerli olmayabilir fakat genellikle kibar olmayan
davranışları aptalca bulurlar. Yapılan, “Just Do It” argümanını bileşenlerine ayırmaktı.


Yaşamına sen egemensin.



Bu yüzden bir şeyleri değiştirmek istersen yapabilirsin.



Olaylar üzerinde çok fazla düşünme.
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Öyleyse, “Just Do It”.

Yapılan bu çalışmanın ardından, mesajın Fransızlara bir parça kışkırtıcı ama iticilikten
uzak şekilde verilmesi tasarlandı. Ve onlara, “Ta vie est a toi – Hayatın Senindir” sloganıyla
ulaşıldı (Anholt, 2004: 43–48).

11.4.4. İmgene Göre Konuş
Bir sivrisinek spreyi markası, ürününü Afrika ülkelerine pazarlamak ister. Bu iş için
Paris’teki reklam ajansı seçilir. Ajans, karmaşık bir mesaj olur korkusuyla sözsüz bir yaklaşımı
tercih eder.
Reklam, bir odada, sivrisinek ısırdığı için kollarına ve yüzlerine vuran iki Senegalli
adamın görüntüsü ile başlar. Neşeli bir müzik vardır; üçüncü bir adam, ürünü havaya sıkıp
gülümseyerek odada dans eder. Teker teker arkadaşları da kendilerine vurmayı bırakıp, kalkar
ve dansa katılırlar. Birkaç saniye sonra bütün adamlar odada Kanga dansı yapmaya başlar. Dans
odadan dışarı yayılır; kapı kapanır; ışık söner; ekranda sade bir mesaj çıkar ve reklam biter.
Reklamın yayınlandığı bölgelerde neredeyse hiç satış olmadığı görülür. Hedef kitleden bir
fokus grup alınır. Araştırmalar sonucunda şu tepkiyle karşılaşılır. “Bu yeni sivrisinek spreyinin
özel olduğunu anladık. Fakat etkin bir ürün olması için dans etmenin gerekli olduğu bir markaya
neden daha çok para verelim?”
Tıbbın ve büyünün aynı şey olduğu, özel bir dansın sivrisineklerin saldırısından
korunma yolu olarak algılanabileceği böyle bir kültürde bu tepkileri almak reklamcıları
şaşırtmamalıdır. Aerosol kabındaki modern, Batılı olan ürünün, soruna bilimsel bir çözüm
getirmesi beklenir. Ancak mesaj, bunun, büyünün yardımı olmadan başarılamayacağını ima
etmektedir.
Bu hikâyenin bir başka etik tarafı ise şudur: Farklı medeniyetlerdeki insanlar yalnızca
mesajları değil medyayı da farklı okurlar. Televizyon reklamları Afrika’da yeni bir olgudur ve
kırsal kesimdeki izleyiciler, mesajların eğitim, politika ya da promosyon odaklı olup olmadığını
pek ayırt edemez. Bu durum son zamanlarda hızla değişme eğilimi gösterse de geleneklerin
sözlü olduğu kültürlerde herhangi bir mesajın insanlar tarafından kelimesi kelimesine doğru
sanılması riski vardır.
Ayrıca pek çok Afrika kabilesi için her bir ritüel dansın, kendine özgü bir yapısı ve etkili
bir dili mevcut. Kabilenin tarihini gösteri şeklinde sergilemek, tanrıları yatıştırmak, eş seçmek,
yağmur yağdırmak, kötülüğü tehdit etmek… Reklamı yapan Parislilere göreyse, insanlar dans
ediyorlardır; çünkü mutludurlar (Anholt, 2004: 129–131).
Her bir reklamı, onu oluşturan parçalara böldüğümüzde ilginç bir gerçekle karşılaşırız:
İmgelerin, sözcüklerden çok daha değişik işlevleri vardır. İmgeler daha güçlüdür ve dışarı
açılabilirler. Tabii belirli renk ve imgelerin farklı pazarlarda değişik anlamlara geldiği de
bilinmelidir.
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Uluslararası pazara yönelik olarak hazırlanan bir reklam kampanyasında yaratıcı ekip
üyeleri, uluslararası arenada yer alan bütün kültürler tarafından ortak kabul edilen kültür sepeti
içinden reklamlarında kullanabilecekleri çeşitli oyuncakları ararlar. Doğrusu bu global sepet
çok sınırlı sayıda, sıkıcı, daha önce birçok marka tarafından reklamlarında kullanılmış kırık
oyuncakları ile küçücüktür. İçinde Barbie bebekler ya da playstation’lar yoktur. Bunlar daha
çok eski, boyalı trenler ve çocuklarınıza onların yaşındayken oynadığınızı söyleyebileceğiniz
türden oyuncaklardır. Eldeki oyuncaklar her kültürün birbirinden farklı özellikleri, değerleri
olarak da algılanabilir (Anholt, 2004: 67).
Bir kültürde hoşa giden, güzel şeylerle ilişkilendirilen bir durum, kelime, sembol, renk
vb. bir başka kültürde çok kötü bir anlama gelebilir. “O.K.” anlamına gelen başparmak işareti
ise Avustralya’da ya da Nijerya’da bir küfürdür (Anholt, 2004: 125). Aynı işaret ülkemizde
kapatılan bir siyasi partiyi temsil eder ve çoğu insana hala aynı çağrışımı yapmaktadır.
Persodent marka diş macunu, reklamlarında daha beyaz dişler sağladığını vurguladığı için
Güneydoğu Asya’da başarısız olmuştur. Bunun sebebi araştırıldığında, o bölgedeki toplumlarda
sararmış dişlerin prestij simgesi olduğu öğrenilmiştir. Yine Amerika’da bir reklam
kampanyasında yeşil ve tonlarının kullanılması Malezya’da beklenmedik bir tepkiye yol
açmıştır. Nedeni, yeşil rengin Malezya’da ölüm ve felaketi temsil etmesidir (Belch, Belch,
2004: 664-665). Oysa birçok ülkede siyah, ölümü; yeşil ise çevreci bir tutumu simgeler. Bu
örneklerden de anlaşılacağı gibi sözcüklerden kaçınarak iletişim kurmaya çalışmak her zaman
sanıldığı kadar zahmetsiz olmayabilir. Farklı kültürlerde farklı anlamlar taşıyan sözlü olmayan
iletişim unsurlarına dair örnekler çoğaltılabilir. Örneğin;
Beyaz: Uzak Doğu’da ölüm ya da yası sembolize eder; Amerika’da saflık ve mutluluğu
çağrıştırır.
Mor: Birçok Latin Amerika ülkesinde ölümle ilişkilendirilir.
Mavi: Hollanda’da kadınlık, İsveç ve Amerika’da erkeklik vurgusu yapar.
Kırmızı: Nijerya ve Almanya’da şanssızlık ve olumsuzluk; Danimarka, Romanya ve
Arjantin’de olumlu duyguları çağrıştırır. Çin’de gelinler kırmızı giyerler; İngiltere ve Fransa’da
kırmızı erkeğin rengidir.
Sarı çiçekler: Meksika’da ölümün işaretidir; Fransa’da ise sadakatsizliği simgeler.
Beyaz zambak: İngiltere’de ölümü ima eder.
7 (Yedi): Gana, Kenya ve Singapur’da şanssızlık; Fas, Hindistan, Çek Cumhuriyeti,
Nikaragua ve Amerika’da şansın simgesidir.
Üçgen: Hong Kong, Kore ve Tayvan’da olumsuz, Kolombiya’da olumlu olarak
algılanır.
Baykuş: Amerika’da aklın, Hindistan’da kötü şansın simgesidir.
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Geyik: Amerika’da hız ve zarafeti simgelerken, Brezilya’da homoseksüelliği
belirtmektedir (Elden, Ulukök, Yeygel, 2005: 270–271).
Pazarlamacılar, ilişki içine girdikleri toplumlarla iletişim kurabilmek için, ürünün
özellikleri ya da imajını nakleden uygun sembolleri kullanmak zorundadırlar. Bu semboller
sözlü ya da sözsüz nitelikte olabilir. Sözlü semboller, görsel ya da basılı reklamları içerir.
Sözsüz semboller ise şekiller, renkler ve biçimlerle reklama, ürüne ve markaya anlam katarlar.
Paketler ve ürün dizaynları da şekilsel olarak sözsüz sembollerle anlamlar iletirler. Semboller
başka bir şeyin yerine geçer ve herhangi bir kelime de sembolik bir anlam taşıyabilir. Ateş
kelimesi sadece sözlük anlamında ifade edildiği gibi yanmak anlamını içermez; sıcaklık,
tehlike, cinsellik anlamlarını da taşır. Cadillac kelimesi lüks bir otomobil anlamına geldiği gibi
zenginlik, yüksek statü göstergesi olarak da görülmektedir. İnsan zihni çeşitli semboller üretir
ve bu sembollere verdikleri anlamlar doğrultusunda reklamları okur (Anholt, 2004: 267).
Bireylerin, alışkın oldukları ve çözümlemekte zorlanmadıkları (ya da yanlış
çözümlemedikleri) görsel kodlar aslında reklamcıların işini kolaylaştıran unsurlardır. Ancak
verilen mesaj, temel sosyo–kültürel değerlere ters düşmemelidir. Bu açıdan yaklaşırsak yine
bazı rol kalıplarına da reklamlarda sıkça başvurulduğunu görürüz.
Orkid’in 25. yıl kurumsal reklamı, kadını toplum içinde çok çeşitli alanlarda
göstermektedir. Spor yapan, çalışan kadın tiplemeleriyle dış dünyada her alanda ben de varım
diyen kadın, artık sadece kültürün ona yüklediği, evinde oturan temizlik ve yemek yapan,
çocuklarına ve eşine bakan kadın figürünün dışında yeni bir karakter kazanmıştır. Ama “çocuk
da yaparım kariyer de” derken kadın, kendisinden beklenen kadınlık rollerini gerçekleştirmeye
devam edeceği ancak toplumsal yaşamın bir üyesi olmaktan da vazgeçmeyeceğini dile
getirmektedir.
Kadın, toplumun kabul ettiği ve onayladığı rolleriyle de reklamlarda gösterilmektedir.
Örneğin yemek ve temizlik yapan ya da çocuğunun sağlıklı beslenmesini arzulayan kadını
reklamlarda görmek mümkündür. Ancak artık bir anne, eş olarak kadın aynı zamanda bakımlı,
kendine değer veren ve kendiyle ilgilenen, yenilikleri takip eden, bilinçli bir eş ya da annedir.
Örneğin, Peti Danone reklamındaki anne, çocuğunun arkadaşlarından daha kısa olduğu için
yaşadığı üzüntüyü, Peti Danone’nin besleyici küplerini kullanarak çözen bilinçli bir anne olarak
sunulmuştur.
Reklamlarda erkek modelinin sunumunda da değişiklikler söz konusudur. Rozi Ped
reklamındaki anne kızıyla birlikte kendine vakit ayırırken, küçük bebekle ilgilenen kişi, baba
olarak sunulmaktadır. Yani artık erkeğin rollerinde de bir değişim vardır ve bu değişim
reklamlara yansımaktadır. Dr. Oétker reklamlarında, kızıyla birlikte mutfakta pasta yapan,
ekmek pişiren, Tat Ketçap ve Mayonez reklamında çocuklarına yemek yapan baba figürü ile
karşılaşmak mümkündür. Ancak tüm bunların yanında, ailenin ihtiyaçlarını iyi bilen, “Benim
ihtiyaçlarımı ise en iyi Asya Finans bilir.” diyen bir baba karakterinin olduğu Asya Finans
reklamında ise, ailenin reisi olarak finansal konulara karar veren, ailesinin maddi ihtiyaçlarını
karşılayan baba figürü de reklamlarda mevcuttur.
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Oskay, reklam–kültür etkileşimini şöyle çarpıcı bir örnekle anlatır: “Gelişmiş ülkelerde
meyve suyu reklamlarında, görsel kodlamalarda doğa unsuru ön plana çıkarılırken, gelişmemiş
ülkelerde meyve suyunun imal edildiği fabrikanın teknolojisi ön plana çıkarılmıştır. Batılı,
doğayı özlemektedir; gelişmemiş ülke ise sanayileşmeyi…” (Oskay, 1992: 16). Oskay’ın
kültürel değerlerin reklama yansıması ile ilgili verdiği bir diğer örnek de margarin reklamlarıyla
ilgilidir. Oskay, margarin düşük gelir gruplarına hitap ettiği için bu reklamlarda kadının “anne”
rolünün öne çıkarıldığı tespitinde bulunur. Ancak pahalı ürün reklamlarında bakımlı hatta
“seksi kadın” görselleri kullanılır. Son dönemde ürün ya da kullanıcı ilişkisi olmaksızın
teknoloji yayınlarında da erotik görsel kullanımı yaygınlaşmıştır. Düşük gelir gruplarının daha
geleneksel olduğu varsayımından hareketle, anne rolündeki kadın bu kültürel değerlere daha
uygun düşmektedir. Değerler boşluğu yaşanan günümüzde, geleneksel değerler çoğu kez
“idealize” edilerek, yani tüm olumsuzluklarından arındırılarak, reklamı da kapsayan medya
metinlerinde kullanılmaktadır (Oskay, 1992: 16–18).
Görüldüğü gibi semboller de kültürel faktörler bağlamında tüketici davranışları
üzerinde etkiye sahip olmaktadır. Bir kültürün üyesi olan bireyler anlaşmalarını sağlayacak
ortak bir dile sahiptirler ve belli sembolik unsurlara yönelik ortak anlamlar üretirler. Ancak
pazarlamacıların ve reklamcıların, uluslararası pazarlara yönelik yapacakları çalışmalarda,
kültürler arası dil ve sembollere yüklenen anlamlar hususunda oluşacak farklılıkları göz önüne
alıp, yanlış anlamlara ve kurulan iletişimin yanlış yönde gelişmesine sebebiyet vermemeleri
gerekir (Elden, Ulukök, Yeygel, 2005: 267). Bazen bu iletişim hatası çok kötü sonuçlar
doğurabilir. Tıpkı Gerber hikâyesinde olduğu gibi. Gerber, Batı Afrika ülkelerinden birinde
bebek maması satmaya karar verir. Ürünü ihraç edip 1926’dan bu yana milyarlarca kavanoz
satılmasını sağlayan reklam metni aynen uygulanır. Kavanozun üzerine, kocaman
gülümsemesiyle ünlü bebeğin resmi olan etiket yapıştırılır. Yoğun çabanın ardından ürün satışa
sunulur. Ancak bir süre sonra dağıtıcıya hiçbir satış gerçekleşmediğine dair raporlar gelir.
Ulusal haberlerde, insanların caddelerde kavga ettikleri ve ölenler olduğunu bildiren görüntüler
yer alır. ABD’de haberleri izleyen endişeli şirket yöneticileri, ülke halkının marka afişlerini
yaktığını görür. Sonradan, pek çok Afrika ülkesinde, “Kavanozun üzerinde ne varsa içinde de
o vardır.” özdeyişine dayalı bir inanış olduğu öğrenilir. Bu, hedef tüketiciye göre çok kaba bir
davranıştır. İnsanlar, markayı güçlendirmek için konulan bebeğin, kavanozdaki ürünün içinde
olduğu düşünürler. Yani onlardan istenen zenci bebeklerini, beyaz bebeklerle beslemeleridir.
Dolayısıyla reklam, tüketiciyi çok sinirlendirir; kızgınlık ve öfke şiddete dönüşür.
Pazarlama ve reklam endüstrilerinin, kültürü büyük bir mücadele alanı olarak görmekte
başarısız olmaları, uluslararası pazarlama ve reklamcılıktaki önemini kavrayamamaları,
kültürel farklılıkların bilincine varamamaları, tarihsel olarak uluslararası pazarlama
programlarındaki başarısızlıkların başarılardan fazla olmasının ve uluslararası reklam
kampanyalarının çoğunlukla hayal kırıklığı ile sonuçlanmasının nedenidir (Anholt, 2004: 59–
61).

11.4.5. Sosyal Normlara Dikkat!
Normlar, bir toplulukta davranışları belirleyen toplumun tüm bireylerini bağlayıcı
kurallardır (Gülsoy, 1999: 350).
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Tüm tüketiciler, içinde yaşadıkları toplumsal çevrenin sahip olduğu genel yapı
çerçevesinde davranırlar. Tüketici, çok küçük yaşlardan itibaren bir ürünü elde etmeye
çalışırken ne tür davranışların kabul edilebilir olduğunu öğrenir. Tüketici davranışlarını
şekillendiren sosyo-kültürel faktörlerin (aile, grup, sosyal statü, yakın çevre) yanı sıra kişilik
gibi psikolojik faktörler de genel olarak kültürden etkilenir ve tüm bu yapı temelinde birey
tüketici olmayı ve ne tür tüketim davranışlarının kabul edilebilir olduğunu öğrenir.
Tüketiciler, satın alma süreci öncesi bilgi toplama aşamasının nasıl gerçekleştirileceği,
satın alma biçimleri ve satın almada söze sadık kalma gibi birçok ahlaki içerikli konuyla ilgili
ilk bilgileri de ait oldukları kültürden alırlar. Pazarlama iletişimi çabalarında, özellikle reklam
iletilerinde kullanılan sözlü, görsel ve işitsel belli semboller, değerler ve kurallar da mesajın
yollandığı kültürle benzerlik gösterdiği durumlarda hedef kitlelerde aşinalık yaratacak ve
reklamların algılanması, hatırlanması, kabul ya da reddedilmesi üzerinde önemli bir etkiye
sahip olacaktır.

11.4.6. Dini ve Ahlaki Değerler
Normlar, belli bir yaptırım gücü olan yazılı ya da yazılı olmayan, kültürün tarihi
derinliklerinden gelen emirlerdir. Dini ya da geleneksel öğelerden beslenir. Örneğin bir
Müslüman’ın domuz eti yememesi, Müslüman bir hedef kitleye seslenen gıda şirketinin
paketleri üzerinde domuz eti ve yağı içermeyen üretim yaptığını belirtmesini gerektirir (Elden,
Ulukök, Yeygel, 2005: 260–290).
Bir fast-food şirketi, Olimpiyat Oyunları’nı kutlamak için ambalajlarının ve kutularının
üzerinde, o yıl oyunlara katılan tüm ülke bayraklarının resmini taşıyan özel bir baskı tekniği
kullanır. Şirketi kutsal bir kavrama saygısızlık etmekle suçlayan Suudi takımı dışında
promosyon yolunda gitmektedir. Ancak bu takımın tepkisi sonucu gerilim yükselir; birçok
protesto mektubu gelir. Şirketin dikkatinden kaçan nokta, bayrakların her yerde aynı anlama
gelmediğidir. Batı uluslarında bayrak, birlik beraberlik sembolü iken, Suudi bayrağında bir ayet
taşır. Bu da o ulusun İslam’a olan bağlılığının en kutsal sembolüdür. Bunu bir fast-food
ambalajında görmek ise hakaret edici bir davranış olarak anlaşılmıştır (Anholt, 2004: 179).
Değer yargıları ve inançlar, tüketici davranışları üzerinde kayda değer bir etkiye
sahiptir. İnanç; bireyin belli bir bilgi, kişi, mağaza, ürün ya da belli bir markaya yönelik
değerlendirmelerini yansıtan büyük miktardaki mantıki ve sözlü yargıları içerir. Değerler de bir
tür inançtır. Bununla birlikte bazı kriterler açısından kimi inançlardan farklıdırlar. Bu kriterler
bağlamında değerler, sayıca daha azdır, kültürel açıdan uygun davranışlar için rehberlik ederler,
değişime karşı dayanıklıdırlar, değişimleri zordur ve toplumun üyeleri tarafından genel olarak
kabul görürler. İnançlar ve değerlerin her ikisi de, spesifik tutumları geniş mahiyette etkileyecek
zihinsel imajlardır. Tüketicilerin belli markalara yönelmelerinde sahip oldukları değerler ve
inançlar önemli bir etkiye sahiptir.
Kültürlerin sahip oldukları bu değerler, reklamcıların kampanya stratejilerini belirlerken
göz önüne almaları gereken önemli hususlar olarak değerlendirilmelidir. Bir kültürde kadına
yüklenen anlam ile erkeğe yüklenen anlam, diğer bir kültüre göre çok farklı olabilir ya da aile
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içerisinde çocuğun satın alma kararlarındaki belirleyiciliği farklılık gösterebilir. Kimi
toplumlarda satın alma kararını erkek verirken, bazı kültürlerde kadın satın alma kararında etkin
rol oynar. Bir kültür risk almayı seven, yeni ürünlere ve tatlara açık bir tutum sergilerken; bir
başka kültür daha geleneksel, yeniliğe karşı kuşkuyla yaklaşan bir tutum sergileyebilir (Elden,
Ulukök, Yeygel, 2005: 260–290).

11.4.6. Yasal Faktörler
Yasalar, kültürel normların resmi ve biçimsel bir türünü oluşturur. Bu kurallar kültür
içinde, resmi özellikler taşıyan bir grup, makam ya da devlet otoritesi tarafından düzenlenir;
yazılı hale getirilir ve polis, ordu, ulusal güvenlik gibi kurumlar tarafından uygulanıp denetlenir.
Bu açıdan yasalara uymama durumu hoş görülemez, yasaların çiğnendiği bir olay da görmezden
gelinemez. Yasalara uymayan kişi uygun görülen ceza ile cezalandırılır. Pazarlama ve reklam
alanında tüketici ve işletmeler arasında karşılıklı ilişkiler söz konusu olduğu için, tarafların
haklarını koruyan merciler, bunların yaptıkları ve uyguladıkları düzenlemeler de mevcuttur
(Elden, Ulukök, Yeygel, 2005: 260–290).
Tüketicileri korumak için uluslararası kurallar olduğu gibi birçok yerel yasa da
yürürlüktedir. Ülkemizde de toplum yapımıza aykırı görülen birçok reklam, yayından
kaldırılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken unsur reklamın yayınlandığı kültüre uygun olup
olmadığıdır. Ülkemizde cinselliği çağrıştıran reklamlar en çok tepki alan türdür. Radyo ve
televizyonun tamamı ile kamu elinde olduğunu söyleyemesek de medyanın reklam aracı olarak
kullanılması konusunda sıkı bir denetim bulunmaktadır.
Reklamlar, yasalarla denetlenmesinin yanı sıra her ülkede kurulan “özdenetim
kurulları” tarafından da kontrol edilir. Avrupa Birliği’nin tüm üye ülkelerinde, “reklamın
işlevini yerine getirebilmesi için, kamu güvenini kazanması, yasal, ahlaki, doğru olması
gerekir” fikri ile kurulan özdenetim sistemleri bulunmaktadır. Bu kurulların verdikleri birçok
kararda toplumda geçerli değerleri dikkate aldıkları görülmektedir (Reklam Özdenetim
Esasları, Reklam Özdenetim Kurulu Yayınları, t.y.).

Son söz
Bir işletmenin farklı kültürel ortamlarda başarılı olabilmesi, bulundukları ülkenin
ekonomik, politik, yasal ve kültürel özelliklerini tanımasına bağlıdır. Ulusal, kültürel
farklılıkların iletişim sürecinde önemli bariyer oluşturabileceği, algısal hatalar doğurabileceği
bilinen bir gerçektir. Tüketiciye istenen mesajın verilebilmesi, kültürel filtrelerden
etkilenmeyecek mesajların hazırlanmasına bağlıdır. Bu bağlamda, akademisyenlerin
oluşturduğu bazı modeller yol gösterici olmaktadır. Bu modeller ile reklamcılar ve işletmeciler
hedef pazar hakkında genel bilgilere sahip olabilirler.
Şüphesiz globalleşmenin en etkili olduğu alan ekonomidir. Sert rekabet ortamında
global işletmelerin tüketiciye doğru mesajları vermesi, olumlu tutum yaratabilmeleri ve rekabet
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avantajı elde etmeleri açısından çok önemlidir. Bu bağlamda bireylerin içinde yaşadıkları
toplumun değerleriyle düşünüp algılarının buna göre şekillendiği global işletmeler tarafından
unutulmamalıdır.
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Uygulamalar
- Kültür ile ilgili literatür taraması yaparak kültür modelleri ile ilgili örnekleri
inceleyiniz.

- Global bir markanın farklı ülkelerde yayınlanan bir reklamını inceleyerek
benzerlikleri ve farklılıkları yorumlayınız.
- Yurtdışı gezilerinizde farklı mecralarda karşılaştığınız reklam çalışmalarını
öğrendiğiniz yeni bilgiler doğrultusunda değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) Yeni medya uygulamalarını incelemek için mevcut modeller yeterli mi?
2) Hedef kitlesi olduğunuz markanın size anadilinizde ulaşma çabası, marka
tercihinizi etkiler mi?
3) Ülkemizdeki yabancı markaların reklamlarında kullandığı imgeleri kolaylıkla
çözümlüyor musunuz?
4) İnançlarınız ve değer yargılarınız satın alma kararınızı etkiliyor mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Sert rekabet ortamında global işletmelerin tüketiciye doğru mesajları vermesi, olumlu
tutum yaratabilmeleri ve rekabet avantajı elde etmeleri açısından çok önemlidir. Bir işletmenin
farklı kültürel ortamlarda başarılı olabilmesi, bulundukları ülkenin ekonomik, politik, yasal ve
kültürel özelliklerini tanımasına bağlıdır. Bu bağlamda bireylerin içinde yaşadıkları toplumun
değerleriyle düşünüp algılarının buna göre şekillendiği global işletmeler tarafından
unutulmamalıdır. Aksi takdirde iletişim modellerinde mesajın hedef kitleye ulaşmasının
önünde yer alan engeller olarak tanımlayabileceğimiz “parazitler” reklam sürecine hâkim olur.
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Bölüm Soruları
1) Reklamcılığı “ağlar ağı” şeklinde ifade eden kimdir?
A) Mattelart
B) Mcluhan
C) Habermas
D) John Fisk
E) Adorno
2) Aşağıdakilerden hangisinde kırmızı rengin ülkeler bağlamında algılanması
yanlış verilmiştir?
A) Nijerya olumsuzluk
B) Romanya olumlu
C) İngiltere erkek rengi
D) Fransa kadın rengi
E) Almanya şansızlık
3) “Ürün ya da hizmetlere müşterinin hitabı”
aşağıdakilerden hangisidir?

anlamına gelen kavram

A) Slogan
B) Markalaşma
C) İsimlendirme
D) Çengel tümce
E) Jenerik
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4) Aşağıdakilerden hangisi reklam ve halkla ilişkiler arasındaki farklardan biri
değildir?
A) Reklamda amaç firma çıktısı ile toplumun çeşitli kesimleri arasında ilişki kurmak ve
doğrudan doğruya kar elde etmek için; müşterileri etkilemek, malı satmak, hizmeti pazarlamak
ya da üretilen mallara talebi arttırmak faaliyetidir. Halkla ilişkilerde kar elde etmek dolaylı bir
amaçtır.
B) Reklam, ürün ya da hizmetin tanıtımını ve satışını amaçlar. Halkla ilişkiler ise
kuruluşun tanıtımını amaçlar.
C) Reklam etkinliğinin hedef kitlesi sınırlıdır. Psikolojik özelliklere sahip gruplara
seslenirken halkla ilişkiler ise geniş kitleler için stratejiler üretir.
D) Kuruluş bünyesinde reklamcılık pazarlama birimi ya satış geliştirme
sorumluluğundadır. Halkla ilişkiler bir yönetim görevi olduğu için, yönetime bağlı bir birim
olarak faaliyet gösterir.
E) Reklam, kuruluş için olumlu imaj sağlamaya çalışırken halkla ilişkiler ürün ya da
hizmet için bunu yapmaya çalışır.

I. Halkla ilişkiler kuruluş içi ve dışı işletmeye uygun bir iletişim sistemi oluşturmakla
görevlidir.
II. Reklam bir kuruluşun kar politikasından, satış geliştirici tedbirlerden ve pazar
yolunu açmaktan sorumludur.
III. Reklam çalışmasının sonuçlarını kısa sürede alınırken halkla ilişkilerde bu süre uzar
ve kuruluş, sonucu dolaylı biçimde alır.
5) Yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
B) II, III
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II, III
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6) Bir toplumu diğer toplumlardan ayıran gelenek ve görenekler, inanç, düşünce,
bilim ve sanat varlıklarının birikimine ne ad verilir?
A) İletişim
B) Sosyal Normlar
C) Sosyoloji
D) Kültür
E) Dil
7) Halkla ilişkiler ve reklamın birbirine karıştırılmasının en büyük nedeni nedir?
A) Her ikisinin de iletişim alanında yer alması.
B) Her ikisinin de çok büyük bütçelere ihtiyaç duyması
C) Her ikisinin de yetişmiş insan gücü ile faaliyet göstermesi
D) Her ikisinin de haberleşme oluşumu içinde hedef kitleye bir mesaj iletmesi.
E) Her ikisinin de ikna kuralarını kullanması.
8) Pazarlama karması içerisinde yer alan reklamın özünde bir satışı
gerçekleştirme ya da artırma çabası için kullandığı yöntem nedir?
A) Medya gücü
B) Pazarlama
C) İkna
D) Sosyal Medya
E) İletişim
9) 1480’lerde bastığı ilk kitabın tanıtımını yapmak için hazırladığı el ilanlarını
kiliselerde dağıtarak ilk basılı reklamcılık girişimini gerçekleştiren kimdir?
A) Macellan
B) William Coxton
C) Gutenberg
D) William Fox
E) Jamie Lee
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10) Hangisi reklamı etkileyen kültürel unsurlardan biri değildir?
A) Dini değerler
B) Yabancı dil eğitimi
C) Ahlaki değerler
D) Yasal faktörler
E) Sosyal normlar

Cevaplar: 1)A, 2) D, 3) C, 4) E, 5) E, 6)D, 7)D, 8)C, 9)B, 10)B
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12. MEDYA ENDÜSTRİSİ VE HALKLA İLİŞKİLER
Arş. Gör. Damla AKAR
(İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. Medya Endüstrisi ve Halkla İlişkiler
12.1. Halkla İlişkiler Kavramı
12.2. Halkla İlişkilerin Gelişimi
12.2.1. Halkla İlişkilerin Türkiye’deki Gelişimi
12.2.2. Halkla İlişkilerin Dünyadaki Gelişimi
12.3. Halkla İlişkilerde Örgütlenme
12.3.1. Kurum İçi Halkla İlişkiler Birimi
12.3.2. Bağımsız Halkla İlişkiler Firmaları
12.4. Halkla İlişkiler Modelleri
12.4.1. Basın Ajansı/Tanıtım Modeli
12.4.2. Kamuoyunu Bilgilendirme Modeli
12.4.3. Çift Yönlü Asimetrik Model
12.4.4. Çift Yönlü Simetrik Model
12.5. Halkla İlişkilerde Medya Yönetimi
12.5.1. Halkla İlişkilerde Medya Yönetiminde Kullanılan Araçlar
12.5.1.1. Basın Bülteni
12.5.1.2. Basın Toplantısı
12.5.1.3. Basın Resepsiyonu
12.5.1.4. Basın Gezisi
12.6. Halkla İlişkilerde Sosyal Medya
12.6.1. Halkla İlişkilerde Medya Yönetiminde Kullanılan Sosyal Medya Araçları
12.6.1.1. Blogların Kullanımı
12.6.1.2. Mikro Blogların Kullanımı
12.6.1.3. Wikilerin Kullanımı
12.6.1.4. Forumların Kullanımı
12.6.1.5. İçerik Paylaşım Sitelerinin Kullanımı

354

12.6.1.6. Lokasyon Tabanlı Uygulamaların Kullanımı
12.6.1.7. Podcastin Kullanımı
12.6.1.8. Sosyal Ağların Kullanımı
12.6.1.9. Kurumsal Web Sitelerinin Kullanımı
12.6.1.10. Sanal Basın Odaları
12.6.1.11. Sanal Basın Bültenleri
12.6.1.12. Sanal Basın Kitleri
12.6.1.13. RSS Teknolojisi
12.6.2. Halkla İlişkilerde Medya Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımının Avantajları
12.6.3. Halkla İlişkilerde Medya Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımının Dezavantajları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Halkla İlişkiler Nedir?
2) Halkla İlişkilerin işlevleri nelerdir?
3) Halkla ilişkiler hangi medya araçlarını kullanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Halkla ilişkiler kavramı ve
tarihçesi

Halkla ilişkiler kavramını ve Literatür taraması sonucu konu
temel ilkelerini öğrenmek.
ile ilgili derlenen bilgilerden
yararlanılacaktır.

Halkla ilişkilerde medya
yönetimi, medya ile
ilişkilerde kullanılan
araçlar

Halkla ilişkilerde kullanılan Literatürde yer alan bilgilerden
araç ve yöntemleri
faydalanılarak çeşitli örnekler
öğrenmek. Halkla ilişkilerde paylaşılacaktır.
medya ilişkilerinin önemini
ve medya için taşıdığı
önemi anlamak.

Halkla ilişkilerde sosyal
medya

Yeni iletişim teknolojileri,
internet ve sosyal medyanın
halkla ilişkiler
çalışmalarında yol açtığı
değişimi kavramak.

Literatürde yer alan
açıklamalardan faydalanılarak
örnekler verilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Halkla İlişkiler



Medya Endüstrisi



Medya Yönetimi



İnternet



Sosyal Medya
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Giriş
Dünyayı birbirine bu denli yakınlaştıran bilgi teknolojileri, kurumlar arasındaki rekabeti
de arttırmıştır. Kurumlar açısından küresel rekabet ortamında mücadele edebilmek ve varlığını
koruyabilmek için yenilenen tüm uygulama ve modelleri takip etme zorunluluğu doğmuştur.
Böyle bir rekabet ortamında kurumların varlığını koruyabilmelerini mümkün kılabilecek imaj
ve itibar çalışmaları ise yönetimle içli dışlı bir alan olan halkla ilişkilerle sağlanabilmektedir.
Halkla ilişkilerin tarihini, insanlık tarihinin ilk çağlarına kadar götürmek olanaklıdır.
Dünyadaki ilk halkla ilişkiler olayı, Sümerler’in MÖ 1800 yılında çivi yazısını bulmalarının
ardından çiftçiler için bülten yayınlamaya başlamalarıdır. Hindistan Yarımadasında, saray
görevlilerinin yönetim biçiminin belirlenmesinde halkın duygu ve düşüncelerini krala
bildirmeleri ilk örneklerden biri olarak gösterilebilir. Eski Yunan demokrasilerinde halkın
düşüncelerine önem verilirken, Romalılar toplumu “Halkın Sesi Tanrının Sesi” diyecek kadar
önemsemişlerdir (Aydede, 2003: 22).
Halkla ilişkilerin tarihini, tarihin ilk yüzyıllarına kadar götürmek olanaklı olsa da
modern anlamda gelişimi çok yakın bir tarihtir. Bugün dahi “halkla ilişkiler” pek çok ülke için
tam olarak tanımlanamayan yeni bir disiplindir.
Halkla ilişkiler, kurumların kültürünün kitle iletişim araçları yardımıyla kitlelere
tanıtılarak kurumlar ve hedef kitleleri arasında güvenilir bir iletişim ortamı yaratmayı
sağlamaktadır. Bu nedenle halkla ilişkiler, kurumun tüm kitleler önündeki imaj ve itibarının
oluşturulmasında çok önemli bir yere sahiptir. Kurumun imajına olumlu katkıda bulunacak
gelişmelerin, hedef kitlelere ulaşmasını sağlamada ise halkla ilişkilerin en büyük yardımcısı
“kitle iletişim araçları” ve “olumlu medya yansımaları”dır. Bu noktada halkla ilişkiler ve
medyayla ilişkiler, medya yönetimi, kullanılan araç ve yöntemler büyük önem taşımaktadır. Bir
halkla ilişkiler uygulayıcısının medyayla sağlıklı ve başarılı ilişkiler kurabilmesi için,
kullanacağı araç ve yöntemlere hâkim olması gerekmektedir.
Bu bağlamda, yeni iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler birçok disiplinin yanı
sıra halkla ilişkiler disiplinine de yeni kavramlar ve uygulamalar getirmiştir. Kurumlar ile hedef
kitleleri arasındaki devamlılık gösteren faaliyetlerin güvene dayalı bir şekilde
örgütlenmesinden sorumlu olan halkla ilişkiler, internet teknolojilerinde meydana gelen
gelişmelerle birlikte uygulama ortamlarında kendine yeni araç ve yöntemler geliştirmiştir.
Bununla birlikte halkla ilişkilerde medya yönetiminin işleyişi de farklılaşmış, kullanılan pek
çok uygulamaya yenilik gelmiştir.
İnternetin tarihsel gelişim sürecinde ortaya çıkan ve halkla ilişkiler disiplinini her açıdan
etkileyecek olan Sosyal Medya kavramının gündelik hayata girmesiyle birlikte ise “iletişim”,
“halkla ilişkiler” ve “medya yönetimi” kavramlarının hepsi için yeni bir dönem başlamıştır.
Gündelik hayatı hızlı bir şekilde ele geçiren Sosyal Medya, geleneksel medyaya ilişkin tüm
etkinlikleri de değiştirmiştir. Bu durum halkla ilişkiler uygulayıcılarının, halkla ilişkiler
uygulamalarını sanal mecralara entegre etme zorunluluğunu doğurmuştur. Hayatın her alanına
hızla nüfus eden sosyal medyanın etkilerinden halkla ilişkiler stratejileri, araç ve yöntemleri de
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olumlu/olumsuz biçimde etkilenmiştir. Sosyal medya, halkla ilişkiler uygulayıcılarının hem
elde etmek istedikleri verilere ulaşmalarını hem de yaymak istedikleri bilgilerin hedef kitlelere
ulaştırılmasını kolaylaştırmıştır. Başka bir ifadeyle sosyal medya halkla ilişkiler faaliyetlerinin
iki temel amacını da etkilemiştir.
Halkla ilişkiler alanına başarılı şekilde entegre edilen Sosyal Medya, halkla ilişkiler
uygulamaları için yeni ortamlar oluşturmuştur. WordPress, Myspace, Facebook ve Twitter gibi
pek çok sosyal medya aracı üzerinden hedef kitleleri daha yakından tanımak mümkün olmuş
ve veri toplamak daha kolay hale gelmiştir. Özellikle hedef kitlelerle birebir iletişime geçme
olanağını yaratan etkileşimli ortam, halkla ilişkiler stratejilerinin daha başarılı şekilde
yürütülmesine yardımcı olmaktadır. Diğer yandan kurumların açtığı blog ve web siteleri
sayesinde hedef kitlelerine kendilerini ve kurum kültürlerini tanıtmaları da kolaylaşmıştır.
Kurumlar ve hedef kitleleri arasındaki duvarların yıkılması, iki taraf arasındaki iletişimin
şeffaflaşmasına da yardımcı olmuştur.
Büyük ya da küçük, kurumla ilgili herhangi bir olumlu gelişmenin duyurumunun
yapılabilmesi medyada yer almasına bağlıdır. Bunun için de halkla ilişkilerde başarılı medya
ilişkileri ve medya yönetimi büyük değer taşımaktadır. Sosyal medyayla birlikte kurumun hedef
kitlesine ulaşması daha kolay hale gelmiş, kurum daha hızlı şekilde kendisini sosyal medya
hesaplarından duyurabilir konuma gelmiştir. Kurumun mesajı, çok kısa sürede ve çok daha hızlı
bir şekilde geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Bunların yanı sıra kurumun medya temsilcilerine
ulaşması da daha kolay bir hal almıştır. Kurum gerçekleştireceği bir organizasyonu, basında yer
alan bir haberini, kriz döneminde yapmak istediği bir açıklamayı çok kısa sürede hedef kitleleri
başta olmak üzere tüm kamuoyuna ulaştırabilmektedir.
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12.1. Halkla İlişkiler Kavramı
Halkla ilişkiler, insanlık tarihinin ilk çağlarından itibaren uygulamalarına ve örneklerine
rastlanılan bir kavramdır. Buna rağmen, bugün hala kavrama ilişkin olarak net bir tanım
yapılamamaktadır. Birçok bilim dalıyla ilişki içerisinde olan bu disiplin üzerine çok sayıda
tanım yapılmış olmakla beraber görüş birliğine varılmış bir tanım bulunmamaktadır.
İngilizce “Public Relations” ve Fransızca “Relations Publiques” kavramlarına karşılık
olarak kullanılan halkla ilişkiler, yabancı literatürdeki adlandırılışının baş harfleri olan “PR”
kısaltmasıyla da bilinmektedir.
Halkla ilişkiler disiplini, işletmelerin sadece üretim yapan kuruluşlar olduğu yargısının
kırılmasından sonra özellikle işletmelerin aynı zamanda halka karşı da sorumlulukları olan
kuruluşlar olduğu fikrinin benimsenmeye başlamasıyla önem kazanmıştır. Değişen yönetim
anlayışlarıyla birlikte kamuoyunun öneminin artması, halkın görüş ve inançlarındaki
değişimlerin de yakından takip edilmesi gerekliliğini doğurmuştur.
Bugüne kadar yapılmış olan halkla ilişkiler tanımlarında birçok unsura yer verilmiştir.
Yapılan tanımlar incelendiğinde halkla ilişkilere yönelik olarak ön plana çıkarılan unsurlar
arasında “iki yönlü iletişime dayalı olması”, “iyi niyet taşıması” ve “bir yönetim fonksiyonu”
olması yer almaktadır.
Peltekoğlu’na (2009: 1) göre halkla ilişkiler, yönetsel işlevleri ve pazarlama iletişimine
olan katkılarının yanı sıra farklı uygulama alanları olan, farklı disiplinlerle ilişkili ancak
bağımsız bir faaliyet alanı ve iletişim disiplinidir. Halkla ilişkilerin beslediği ve beslendiği bu
komşu dallar, kavrama farklı bakış açılarını yansıtan tanımlamalar getirilmesine yol açmıştır.
Bir yönetim felsefesi olan halkla ilişkiler; bu felsefenin yürütülen faaliyetlerle
görüntülenmesi, bir yönetim işlevi ve karşılıklı iyi niyetin sağlanması için, bu felsefe ve
faaliyetlerin kamuoyu ile haberleşme yöntemlerinden yararlanılarak açıklanmasıdır (Asna,
2012: 10). Bu tanımla halkla ilişkiler kavramının taşıdığı dört nitelik de ifade edilmiştir.
İnsanların ya da kurumların kamusal yaşamda olumlu ve destekleyici imgelerinin
yaratılması ve sürdürülmesi etkinliği olan halkla ilişkiler, örgütlerin örgütsel hedefleri
gerçekleştirmek amacıyla çevrelerine uyarlandıkları, çevrelerini değiştirdikleri ya da
korudukları yönetimsel bir iletişim işlevidir (Mutlu, 2012: 130).
Halkla ilişkiler kavramına yönelik olarak yapılan tanımlar dikkatleri üç noktada
toplamaktadır (Peltekoğlu, 2009: 5-6):
 Halkla ilişkiler, kurum felsefesinin oluşturulması ve kuruluşun değişen çevre
koşullarına uyum sağlaması gibi kararlara etkisi ile bir yönetim görevidir.
 Halkla ilişkiler iletişim çabasıdır.
 Halkla ilişkiler, kamuoyunu beklenen yönde etkileme aracı olarak değerlendirilebilir.
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Toplumun eğitim düzeyinin her geçen gün yükselmesi, kurumların karşılarındaki bilinçli
kitleleri yok saymamalarını gerektirmektedir. Kurumlar faaliyetlerini hedef kitlelerinin
beklentilerine uyarlamakta, bu durum da halkla ilişkiler çalışmalarının önemini arttırmaktadır.
Kurumların çevreleriyle uyumlu bir ilişki geliştirmelerine vesile olmasının yanı sıra paydaşlar,
çalışanlar ve hedef kitlelerle olan ilişkilerin düzenlenmesi anlamında da halkla ilişkiler faaliyetleri
büyük önem taşımaktadır.
Yapılan halkla ilişkiler tanımlamalarından yola çıkarak halkla ilişkilerin yerine
getirmek zorunda olduğu temel işlevleri şu şekilde sıralayabiliriz (Geylan, 1994: 11):
 İlgili kitlelerin kuruluşa karşı tutumlarını araştırmak, ölçümleme yapmak ve
sonuçları değerlendirerek yorumlamak.
 Kuruluşun ürün, politika ve personelinin kabulü ve kitlelerin anlayışının arttırılması
için amaçların tanımlanmasında yönetime yardımcı olmak.


İlgili kitlelerin menfaat, ihtiyaç ve hedeflerini kuruluşun amaçları ile eşleştirmek.

 Kitlelerin anlayışını ve onayını kazanmak için bir program geliştirmek, uygulamak
ve değerlendirmek.
Bu bağlamda, halkla ilişkiler, kurumlar ve halk arasındaki bir köprü disiplin olarak
birçok amaca hizmet etmektedir. Halkla ilişkiler, kurumların kendilerini halka tanıtmalarını
sağlarken aynı zamanda kurum için uzun dönemde olumlu imaj ve itibara yatırım yapan bir
disiplindir. Çift yönlü iletişimi esas alan halkla ilişkiler alanı, kurumların halkın beklenti, istek
ve gereksinimlerini belirlemesi ve bunlara en kısa sürede yanıt vermesi gerekliliğini de
içermektedir.
Halkla ilişkiler, yönetimin sosyal felsefesini yansıtan yönetsel politikalardan ortaya
çıkan bir eylemdir. Bu yönüyle halkla ilişkileri yönetimden ayrı bir disiplin olarak düşünmek
olanaklı değildir. Yönetim, politikaları yürürlüğe koyma sorumluluğunu sadece halkla ilişkiler
birimine yüklemekle başarı elde edemeyecektir. Halkla ilişkilere yönelik politikalar, işletme ya
da kurumun tüm birimlerince benimsenmeli ve gerekli olan çalışmalar tüm birimlerce
yürütülmelidir. Aksi takdirde halkla ilişkiler adına düzenlenen politikalar kâğıt üzerinde
kalacak, başarıya ulaşamayacaktır (Geylan, 1994: 40).
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Theaker, halkla ilişkilerin temel faaliyet alanlarını Tablo 1’deki gibi sunmaktadır:
FAALİYET ALANI

TANIM

ÖRNEK

Şirket içi iletişim

Çalışanlarla iletişimi sağlamak

Şirket içi yazışmalar, öneri
kutuları

Kurumsal halkla
ilişkiler

Bir ürün değil kurum adına halkla
iletişim kurmak

Yıllık raporlar,
konferanslar

Medya ile ilişkiler

Gazete, Dergi, TV ve internet
mecralarında faaliyet gösteren
yerel, ulusal ve uluslararası medya
kuruluşlarındaki gazeteci, editör ve
uzmanlarla iletişimi sağlamak

Basın bültenleri, kayıt dışı
basın toplantıları, basın
mensupları için düzenlenen
etkinlikler

Kurumlar arası
iletişim

Tedarikçi ve perakendeci gibi
kurumlarla iletişimi sağlamak

Sergiler, sektörel
etkinlikler, haber bültenleri

Kamu işleri

Yerel ve ulusal düzeyde fikir
adamları ile iletişim kurmak, siyasi
ortamı takip etmek

Sunumlar, özel buluşmalar,
kamuya hitap

Toplumla
iletişim/Sosyal
sorumluluk

Yöresel halk ve seçtikleri
temsilcilerle iletişim kurmak

Fuarlar, mektuplar, spor
faaliyetleri

Yatırımcıyla ilişkiler

Finansal kurumlar ve bireylerle
iletişim kurmak

Bildiriler, etkinlikler

Stratejik iletişim

Sorunların analizini yaparak
kurumsal amaca dayalı çözümler
geliştirmek

Kurumun saygınlığını
arttırmaya yönelik
kampanyalar düzenlemek,
araştırma yapmak

Çevresel faktörleri
takip

Sosyal, siyasi, ekonomik ve
teknolojik değişimleri takip etmek

ABD’deki seçim
faaliyetlerinin ülkemiz
üzerine etkilerini takip
etmek

Kriz yönetimi

Kriz durumlarında açık ve doğru
mesajlar iletebilmek

Krizin ardından medyayla
iletişim kurmak
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Metin yazımı

Farklı kitlelere uygun yazılı
iletişimi sağlamak

Basın bültenleri, yıllık
raporlar

Yayım idaresi

Yayım sürecini takip, bu alanda
yeni teknolojilerin kullanılması

Kitapçıklar, kataloglar, web
sayfaları

Etkinlik yönetimi,
fuarlar

Etkinlik ve fuarlar düzenlemek

Yıllık konferans, basın
lansmanları ve fuarlar

Tablo 1: Halkla İlişkilerin Temel Faaliyet Alanları (Theaker, 2006: 21)
Günümüz iletişim çağında kurumlar, çevreleri ve kurum içi-kurum dışı paydaşlarıyla
uyumlu bir ilişi içerisinde bulunmak zorundadırlar. Bu ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi ise
halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesini gerektirmektedir. Kurumlar
halkla ilişkiler uygulamalarıyla hedef kitlelerinin güven ve desteklerini kazanmak
istemektedirler. Hedef kitleleri ise kimi zaman kurum içerisinde çalışan bireyler, kimi zaman
sivil toplum kuruşları ve kimi zaman da finansal kurumlar ve bireyler olabilmektedir. Bu
anlamda bir halkla ilişkiler uzmanı karşılaşabilecek sorunları önceden görerek stratejik bir
iletişim planı hazırlayabilecek kadar proaktif, kriz durumlarında başarılı bir iletişim planı
hazırlayabilecek kadar soğukkanlı, iyi bir etkinlik uygulayıcısı, medya çalışanlarıyla başarılı
ilişkiler kurabilecek sözlü ve yazınsal yeteneğe sahip olmalıdır.

12.2. Halkla İlişkilerin Gelişimi
12.2.1. Halkla İlişkilerin Türkiye’deki Gelişimi
Türkiye’de gerçek anlamda halkla ilişkiler çalışmaları 1920 yılında, bugünkü Basın
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıyla başlamıştır. Sonrasında Dışişleri
Bakanlığı Enformasyon Dairesi ve farklı Bakanlıklarda Basın ve Halkla İlişkiler Daire
Başkanlıkları oluşturulmuştur (Uzunçarşılı, 2001: 139).
Özel sektörde halkla ilişkiler çalışmalarının başlangıcı ise 1970’li yıllardan sonra
görülmektedir. Bankalar başta olmak üzere büyük kurumlar kendi organizasyon yapılarında
oluşturdukları halkla ilişkiler birimleri üzerinden hedef kitleleriyle iletişim kurmak üzere
çalışmışlar yapmışlardır (Sabuncuoğlu, 2016: 12).
Ülkemizde ilk halkla ilişkiler derneği, 1972 yılında kurulmuştur. Derneğin kurucuları
Alâeddin Asna, Ahmet Ramazanoğlu, Affan Başak, Ayşegül Dora, Babür Ardahan, Canan
Usman, Cüneyt Koryürek, Ender Gürol, Mehmet Akter, Mehmet Turaç, Necdet Günkut,
Rıdvan Menteş ve Sağlam Dalaman’dır (TÜHİD, 2016).
Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’ne (IPRA) 1968 yılında üye olan ilk Türk Halkla
İlişkiler Derneği’nin kurucularından Ahmet Ramazanoğlu’dur. İlk halkla ilişkiler şirketi A&B ise
1974 yılında Alaeddin Asna tarafından kurulmuştur (Aydede, 2003: 24).
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Türkiye’de halkla ilişkiler dersi ilk kez 1966 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nin Basın Yayın Yüksek Okulu’nda okutulmaya başlanmıştır. Daha sonra okulun
3. ve 4. sınıflarında ayrı bir ders olarak görülen Halkla İlişkiler, 1970’li yıllarda İstanbul
Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nde, Başkent Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nda
ve Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
Yüksek Okulları’nda da okutulmaya başlanmıştır (Geylan, 1994: 40). Üniversite düzeyinde ilk
Halkla İlişkiler dersi Ankara Üniversitesi’nde Alaeddin Asna tarafından verilmiştir (Okay ve Okay,
2015: 40).
Halkla ilişkiler uzmanı istihdam eden ilk kuruluşlar arasında Ereğli Demir-Çelik
İşletmeleri, Koç, Eczacıbaşı ve Yaşar Holding yer almaktadır. Türk bankacılık sistemindeki ilk
halkla ilişkiler örgütleri olarak ise İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank Halkla İlişkiler Birimleri
kabul edilebilir (Budak ve Budak, 1995: 81).

12.2.2. Halkla İlişkilerin Dünyadaki Gelişimi
“Halkla İlişkiler” adı tarihte ilk kez 1776 yılında Amerika Birleşik Devletleri üçüncü
başkanı Thomas Jefferson tarafından Bağımsızlık Bildirisi’nde kullanılmıştır. 1897 yılında ise
Amerikan Demiryolları ile ilgili yayınlanan bir yıllıkta “Halkla İlişkiler” kavramı ilk kez
bugünkü anlamında kullanılmıştır (Okay ve Okay, 2015: 24).
Modern halkla ilişkiler kavramı ilk olarak 1910’lu yıllarda Amerika Birleşik
Devletleri’nde kullanılmaya başlanmıştır. 1919 yıllında kurulan “John Price Jones
Organizasyon ve Basın Danışmanlık” şirketi, dünyanın ilk resmi halkla ilişkiler şirketidir. İlk
halkla ilişkiler dersleri ise 1923 yılında Edward L. Bernays tarafından New York
Üniversitesi’nde verilmeye başlanmıştır (Aydede, 2003: 22).
Halkla ilişkiler disiplininin öncüsü, 1900’lü yılların başında gazeteci Ivy Lee olmuştur.
İlk Halkla İlişkiler Bürosu’nu 1916 yılında kuran Ivy Lee, iş çevresiyle kamuoyunu
yakınlaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmuştur. Ivy Lee’yle birlikte şirketler sadece ticari
amaçlar güden kuruluşlar olmaktan çıkıp daha sosyal bir yapıya bürünmeye başlamışlardır.
Halkın bilgilendirmesi konusuna vurgu yapan Ivy Lee, halkla ilişkiler konusunda yayınladığı
ünlü “İlkeler Bildirisi”yle insan unsurunun en önemli kaynağı olduğuna ve en iyi bilginin doğru
bilgi olduğuna dikkat çekmiştir (Sabuncuoğlu, 2016: 10).
Halkla ilişkiler tarihinde önemli bir yere sahip olan diğer bir isim ise ilk Halkla İlişkiler
derslerini veren Edward L. Bernays olmuştur. Aynı zamanda psikanalitik kuramın kurucusu
Sigmund Freud’un yeğeni olan Bernays, halkla ilişkiler tarihine geçen ilk organize aksiyonu da
gerçekleştirmiştir.
İngiltere’de örgütlü halkla ilişkiler çalışmalarının ilk örnekleri, 1911 yılında Lloyd
George’un direktifleriyle Ulusal Sigorta Anlaşması’nı açıklayan Sigorta Komisyonu’nun
çabaları olarak gösterilmektedir. Ancak halkla ilişkiler kavramının önemi, 1932 yılında
Başbakanlığın kadrosuna bir Basın İrtibat Görevlisi’nin atanması ve 1938 yılında sarayda Basın
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Sekreterliği Postası kurulmasıyla hükümet çevreleri tarafından da kabul edilmiştir (Peltekoğlu,
2009: 136).
İngiltere’de 1948 yılında kurulan Halkla İlişkiler Enstitüsü (IPR) mesleğin gelişiminde
önemli bir rol oynamıştır. Almanya’da ise bugünkü anlamı ile Halkla İlişkiler, Federal Meclisin
işe başlaması ile uygulamaya girmiştir. Fransa’da 1952 yılında bir araya gelen 10 uzmanın
Fransız filozof Auguste Comte’un “İşletmelerin bir cam ev gibi herkesin görebileceği biçimde
açık olması, toplumun düşüncelerine önem veren işadamının görevinin bir gereğidir”
görüşünden yola çıkarak, Etienne Bloch’un önderliğinde kurduğu “La Maison de Verne”
günümüz halkla ilişkiler derneğinin çekirdeğini oluşturmuştur (Peltekoğlu, 2009: 136-140).
Halkla İlişkiler kavramı hızlı bir şekilde yükselmekte ve uygulama alanı hızla
gelişmektedir. İşletmeler giderek artan rekabet ortamında ekonomik kuruluş olmanın ötesinde
toplumun istek, gereksinim ve beklentilerine de yanıt veren sosyal kuruluşlar haline
gelmektedir. Bu anlamda işletmelerin iç ve dış hedef kitleleriyle olan iletişimlerinde önemli bir
rol oynayan Halkla İlişkiler kavramı aynı zamanda bir yönetim fonksiyonu olarak da önemini
her geçen gün arttırmaktadır.

12.3. Halkla İlişkilerde Örgütlenme
Halkla ilişkiler çalışmalarında örgütlenme konusu iki şekilde gerçekleşmektedir. Halkla
ilişkiler çalışmaları ya kurum bünyesinde faaliyet gösterecek bir halkla ilişkiler birimi (kurum
içi) ile ya da özel olarak çalışmakta olan halkla ilişkiler kuruluşları (kurum dışı) ile anlaşma
yaparak ve o kuruluşun çalışmalarından yararlanılarak yürütülmektedir (Asna, 2012, s.123).
İşletmenin halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmek üzere belirlediği örgütsel yapıda ise
işletmenin özelliklerini içeren pek çok faktör etkili olmaktadır.

12.3.1. Kurum İçi Halkla İlişkiler Birimi
Halkla ilişkilerin kuruluş içindeki yerini belirlemek için başlıca ölçütler arasında
kuruluşun tarihsel gelişimi, karşılaştığı sorunlar, çalışma ve ilgi alanları, çalışanların öğrenim
durumları, kişilikleri ve çalışma yetenekleri, diğer personelin düzeyleri ve konumları, iş bölümü
ve uzmanlaşma, çalışanların sayısı ve bütçe olanakları yer almaktadır (Bülbül, 2004, s.106).
Kurum içinde görev yapan halkla ilişkiler biriminin tüm birimlerle iletişim halinde
olması gerekmektedir. Büyük işletmelerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkin bir şekilde
gerçekleştirilebilmesi için halkla ilişkiler bölümünün bağımsız olarak örgütlenmesi
gerekmektedir. Bazı işletmeler ise bağımsız bir halkla ilişkiler birimi yerine, Genel Müdür’e
bağlı bir Halkla İlişkiler Danışmanı görevlendirmektedirler (Sabuncuoğlu, 2016, s.108-109).
Halkla ilişkiler bölümü tarafından yürütülen faaliyetler işletme ve hedef kitlenin
yapısına göre farklılık göstermekle beraber, Geçikli (2008: 71-72) genel olarak halkla ilişkiler
bölümünün faaliyetlerini aşağıdaki maddelerle özetlemektedir (Jefkins, 1994’ten alıntı):


Basın bülteni yazmak, servis etmek, basın listesi hazırlamak,
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Basın konferansı, basın resepsiyonu ve basın gezisi düzenlemek,



Medya bilgi servisi oluşturmak,



Yöneticiler için basın, radyo ve televizyonda röportaj imkânları yaratmak,

 Fotoğraf konusunda sanatçılarla iş birliği içinde olmak ve fotoğraf bankası
oluşturmak,


Personel yönelik gazete veya dergi yayımlamak ve kuruluş içi iletişimi sürdürmek,

 Dış hedef kitleye (dağıtımcılar, tüketiciler, kullanıcılar) yönelik gazete, dergi
yayımlamak,
 Yıllık raporları hazırlamak ve dağıtımını sağlamak, kuruluşta yeni işe başlayanlara
yol göstermek amacıyla rehber kitapçıklar düzenlemek, potansiyel iş gücünü oluşturan eğitim
kurumlarına poster, broşür hazırlayarak basılı araçlardan yararlanmak,
 Kuruluşun gelişim sürecini aktaran dökümanter film gibi görsel işitsel araçlardan
yararlanılmasına imkân hazırlamak, slide gösterileri düzenlemek, katolog hazırlamak ve
arşivlemek,


Sergi ve gösterileri organize etmek,

 Kurumsal kimlik oluşturmak amacıyla logo, renk, basım stili oluşturmak, özel
giyim biçimi gibi konularda kuruluş tarzında bütünlük sağlamak,


Sponsorluk konusunda karar vermek,



Kuruluş gezileri düzenlemek,

 Gerekli yönetim toplantılarına katılmak ve ürün, pazarlama, satış ve diğer birim
yöneticileri ile toplantılar yaparak, koordinasyonu sağlamak,


Satış ve ortaklar toplantısında kurumu temsil etmek,



Eğer anlaşmalı danışan firma söz konusu ise, iletişimi sağlamak,



Ticari birlik toplantılarda kuruluşu temsil etmek,



Halkla ilişkiler personeline eğitim imkânı sağlamak,



Kamuoyu araştırmaları ya da diğer araştırmaları yapmak,



Reklam ajansı ile iş birliği içinde olmak,



Yeni birimler için resmi açılışlar düzenlemek,
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Siyasi liderlerle iletişim kurmak ve geliştirmek,



Yabancı konukları, önemli kişileri ağırlamak, gezi düzenlemek,



Yıl dönümlerini kutlamak, ödül törenleri düzenlemek,

 Basın küpürlerinin, radyo ve televizyon programlarının feedbackini almak ve
dışarıdan gelecek diğer raporları incelemek,


Belirlenen amaçlar açısından sonuçları değerlendirmek.

Kurum içi halkla ilişkiler bölümü, kendi içerisinde bazı avantajlar ve dezavantajlar
taşımaktadır (Peltekoğlu, 2009: 157):
Kurum içerisinde halkla ilişkiler biriminde görev yapan bir halkla ilişkiler uzmanı,
kuruluşun faaliyet alanı ve konusu hakkında detaylı bilgi sahibidir. Halkla ilişkiler görevlisi ve
yöneticisi birbirini yakından tanır. Halkla ilişkiler uzmanı kurum içinde iletişim ağını kolaylıkla
oluşturabilecek, güvenilir bilgiye en kısa sürede ulaşabilecek ve gerektiğinde acil durumlarda
hızla karar verebilecektir. Halkla ilişkiler uzmanı yönetimle sıkı ilişkiler kurabilecek güçlü bir
konumdadır.
Diğer taraftan kurum içerisinde bulunan halkla ilişkiler biriminin bazı dezavantajları da
bulunmaktadır. Halkla ilişkiler uzmanının kurumla iç içe olması, sorunlara önyargılı
yaklaşılmasına ve hep içerden dışarıya bakılmasına yol açarak kuruluşla ilgili tutumun nesnel
olmasını engelleyebilmektedir. Aynı zamanda halkla ilişkiler uzmanı unvanına layık görülen
kişi, meslekte çok amatör olup, bilgisi yetersiz kalabilmektedir.
Halkla ilişkiler birimi iletişim araçları, hedef alınan duyarlı kitle iletişim bileşimi,
coğrafik bölgeler, işletmenin ürettiği mal ve hizmet türleri gibi farklı temellere göre işlevsel alt
birimlere ayrılmaktadır. Bu birimler ise görevlerini kendi içlerinde iletişim araçları alt birimi,
haber servisi, kurumsal reklamlar, filmler gibi çeşitli servislere ayrılarak yürütmektedirler
(Geylan, 1994, s.66).
Halkla ilişkiler bölümlerinden verimli ve başarılı sonuç alınması yeter sayıda ve
nitelikte insan gücüne bağlıdır. Özellikle bu birimlerde görev yapan uzmanların konuyla ilgili
yükseköğretimden geçmeleri başarı oranını da yükseltecektir (Bülbül, 2004: 111).

12.3.2. Bağımsız Halkla İlişkiler Firmaları
Bağımsız halkla ilişkiler firmaları, kendi bünyelerinde ayrı bir halkla ilişkiler örgütü
bulundurmayan ya da kendi örgütlerinin kapasitesi dışındaki konularda danışmanlık ve
uygulama isteyen kuruluşlara hizmet veren firmalar olarak tanımlanmaktadır (Asna, 2012:
131).
Türkiye’de 1960’lı yıllardan sonra devlet kurumları içerisinde halkla ilişkiler
uygulamalarına yer verilmiştir. Bu uygulamalarının öneminin kısa sürede özel sektör tarafından
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fark edilmesiyle birlikte “Ajans Faaliyeti” şeklinde bir yapılanmaya bürünmüştür. Kurum ile
çevresi arasındaki ilişkiyi sağlama ve düzenleme göreviyle hareket eden halkla ilişkiler
ajansları, kurumun amaçları doğrultusunda hareket ederek çevresiyle karşılıklı ve bağımlı
ilişkiler kurmaktadır. Halkla ilişkiler ajanslarının temel görevleri, çevreden kuruma gelen baskı
ya da etkilere karşı direnç gösterebilmek, ileride yaşanabilecek sorunlara karşı proaktif
önlemler alabilmek ve çevreyi kendi hedefleri doğrultusunda ikna edebilmektir (Karabulut ve
Kılınç, 2016: 166-167).
Halkla ilişkiler ajansları, kuruluştan bağımsız oldukları için objektif bir değerlendirme
ve eleştirel bir yaklaşım gösterebilme fırsatı tanımaktadır. Ayrıca farklı teknik kullanımı
gerektiren birçok müşteriyle çalışan halkla ilişkiler ajansları büyük bir deneyime sahiptir.
Halkla ilişkiler ajansları, kurum içindeki halkla ilişkiler yöneticisiyle karşılaştırıldığında
medyayla daha yakın ilişkisi içerisinde olma olasılığına sahiptir ve basım, fotoğraf, basın
bülteni, dağıtım servisi, araştırma birimi, çevre birimi gibi özel hizmetler kolaylıkla temin
edilebilmektedir. Ajanslarda farklı müşteriler ve farklı hizmet alanlarında uzmanlaşmış
elemanlar çalışmaktadır (Peltekoğlu, 2009: 161).
Bunların yanı sıra halkla ilişkiler ajanslarıyla çalışmanın bazı dezavantajları da
bulunmaktadır. Kurum personelinin dışarıdan gelecek personele karşı yakın olmaması, kurumla
ilgili verilerin alınmasını zorlaştırabilmekte ve kurumda çalışanlarla iletişim ve etkileşimde
sorunlar yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu duygusal uzaklık ortak çalışmaların
yürütülmesinde engeller doğurabilmektedir (Geçikli, 2008: 76).

12.4. Halkla İlişkiler Modelleri
James Grunig tarafından geliştirilmiş olan dört halkla ilişkiler modeli, halkla ilişkilerin
tarihsel gelişim sürecinde uygulanan iletişim biçimlerine göre ayrılmıştır.
Grunig, 1850-1900 yılları arasındaki uygulamaları Basın Ajansı ve Tanıtım Modeli
olarak adlandırırken, 1900’den başlayarak 1920 yılına kadar süren halkla ilişkiler faaliyetlerini
Kamuoyu Bilgilendirme başlığı altında incelemiş, 1920’lerden itibaren halkla ilişkiler
uygulamalarını İki Yönlü Asimetrik Model, 1960’ların sonu ve 70’lerden sonraki uygulamaları
ise İki Yönlü Simetrik Model başlığı altında ele almıştır (Peltekoğlu, 2009, s.94).
Basın Ajansı ve Kamuoyunu Bilgilendirme Modelleri, medya aracılığıyla bilginin bir
örgütten kamulara doğru yayılmasıyla tek yönlü halkla ilişkiler yaklaşımlarını temsil etmiştir.
İkinci Dünya Savaşı sırasında bazı halkla ilişkiler uygulayıcılarının çalışmalarını davranış
bilimleri ve sosyal bilimlere dayandırmaya başlamasıyla halkla ilişkiler uygulamalarına
bilimsel bir bakış açısı gelmiş ve bu uygulamayı çift yönlü hale getirmiştir (Grunig, 2005: 310).

12.4.1. Basın Ajansı / Tanıtım Modeli
Basında yer almanın amaçlandığı Basın Ajansı Modeli, kamunun ilgisini çekerek bir
konunun tanıtımının yapılmasıdır. Bu modelde mesajı gönderenden mesajı alana doğru tek
yönlü bir iletişim söz konusudur.
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Modelin temel yaklaşımı, kurumdan yayılan doğru ya da yanlış her tür bilginin
yayılması fikrine dayanmaktadır (Tuncer, 2011: 93).
19. yy’da kamuoyuna sahip olabilmek amacıyla farklı uygulamalardan yararlanılmıştır.
Basın ajanları iş dünyasından çok, siyasal kampanyalar ve showlar için “Manipülasyon” adı
verilen tekniğin uygulayıcıları olmuştur. Basın ajanları seslerini ucuz ve haber değeri olmayan
Penny Press Gazetesi’yle duyurmuşlardır (Peltekoğlu, 2009: 95).
Basın ajansı modelinin en tanınmış uygulayıcılarından biri P. T. Barnum’dur.
Barnum, halkla ilişkiler çalışmalarında artist ve sanatçılardan yararlanarak basın
sözcülerinin gücünü ortaya koymuştur. Gazetelerde yer almanın önemiyle çalışmalarını yürüten
Barnum, basın toplantıları ve imza günleri düzenlemiş, kamuoyunu aydınlatmak için tiyatrodan
da geniş ölçüde yararlanmıştır (Bülbül, 2004: 20).

12.4.2. Kamuoyunu Bilgilendirme Modeli
Kamuoyunu Bilgilendirme Modeli’nde kuruluş hakkında bilgi ileterek kamuoyunun
aydınlatılması amaçlanmaktadır. Bu modelde önemli olan kuruluşla ilgili bilgilerin olduğu gibi
iletilmesidir.
Kamuoyunu Bilgilendirme Modeli, yirminci yüzyılın başında büyük şirket ve hükümet
dairelerinin liderlerinin, basın ajanslarının propagandasının medyadan gelen saldırılara karşılık
vermekte yeterli olmadığını fark etmeleri üzerine gelişme göstermiştir. Örgütlerin liderleri
tarafından örgütün eylemlerini açıklayan yazılar yazmaları için tutulan gazeteciler, sadece
örgütleriyle ilgili iyi haberleri yazmayı tercih etmelerine rağmen yazdıkları genellikle gerçek
ve doğru olmuştur (Grunig, 2005: 310).
Halkla ilişkiler mesleğini profesyonel anlamda benimseyen ve bu alanın ilk uzmanı olan
Ivy Lee, Kamuoyunu Bilgilendirme Modeli’nin en ünlü uygulayıcısı olmuştur. Ivy Lee, antrasit
kömür grevinde yayınladığı “Prensipler Bildirisi” ile halkla ilişkiler mesleğinin temel
kurallarını açıklamıştır. Bildiride şu ifadeler yer almıştır (Bülbül, 2004: 22): “Bu gizli bir basın
bürosu değildir. Yaptıklarımız ortadadır. Amacımız haber iletmektir. Bu bir reklam firması da
değildir. Amacımız kısaca resmi ve özel sektör adına, basına ve kamuoyuna doğru bilgi vererek
topluma yararlı olmaktır.”
Halkla ilişkiler çalışmalarının temel ilkelerini ortaya koyan bu bildiride halkla ilişkilerin
öncelikli görevinin kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek olduğu vurgulanmıştır. Ivy
Lee tarafından uygulanan bu model, halkla ilişkilerin sonraki gelişmelerini de etkileyerek
mesleğe önemli katkılar sağlamıştır.

12.4.3. Çift Yönlü Asimetrik Model
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının kamuoyundan bilgi almaya çalışırken aynı zamanda
onlara bilgi aktardıkları Çift Yönlü Asimetrik Model, örgütün hedef kitlesinde istediği tutum
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ve davranış değişikliğini sağlamak amacıyla araştırmalarla desteklenmiş bilimsel ikna
yöntemini kullanmaktadır (Geçikli, 2008: 30).
Çift Yönlü Asimetrik Model özellikle 1920’lerden sonra uygulanmaya başlanmıştır.
Karşılıklı ve dengesiz bir iletişimin söz konusu olduğu modelde, dengesizliğin nedeni iletişim
akışının söz konusu kuruluşun lehine olacak şekilde gerçekleşmesidir.
Çift Yönlü Asimetrik Model’de örgüt, halkla ilişkiler uygulayıcısı aracılığıyla ortamdan
bilgi toplamakta; ancak ortamdan gelen bilgiler örgüt davranışında herhangi bir değişim
yaratmamaktadır. Model iki yönlü olarak uygulanmaktadır; ancak örgüt politikasında ortamdan
gelen bilgiler doğrultusunda değişim söz konusu olmadığı için iletişim asimetriktir (Tuncer,
2011: 93). Modele göre örgüt, halkla ilişkiler sonucunda değişmez; kamu tutumlarını ve
davranışlarını değiştirmeye çabalar (Ustakara ve Aydemir, 2015: 79).
Gerçek anlamda halkla ilişkiler çalışmalarının başlangıcı olarak görülen Çift Yönlü
Asimetrik Model’in en önemli temsilcisi ise Edward L. Bernays’tır.
Halkla ilişkiler disiplininin ilk kurucularından sayılan Edward L. Bernays, 1912 yılında
Cornell Üniversitesi tarım okulundan mezun olmuş, New York’ta küçük gazete ve dergilerde
çalışmaya başlamıştır (Bülbül, 2004: 23). Bernays, 1928 yılında yayınladığı “Propaganda” adlı
kitabında insanlığın kitle psikolojisi yardımı ile manipüle edilebileceğini ifade ederken grup
bilinci mekanizmaları ve motifleri anlaşılırsa söz konusu insanları anlamadan, kitleleri kontrol
etmenin ve yönetmenin olanaklı olduğunu belirtmiştir (Okay ve Okay, 2015: 173).

12.4.4. Çift Yönlü Simetrik Model
Çift Yönlü Simetrik Model, Çift Yönlü Asimetrik Model’in aksine, araştırmayı,
kamuları motive ya da ikna etmekte en etkili olacak mesajların belirlenmesinde değil, anlama
ve iletişimin kolaylaştırılmasında kullanmaktadır. Simetrik Model’de halkla ilişkilerin asli
hedefi ikna etmek değil anlamaktır (Grunig, 2005: 311).
Özellikle bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte önem kazanan bu
modelin uygulamaya girmesiyle halkla ilişkilerde araştırma ve sonuçları daha da önem
kazanmaya başlamıştır (Peltekoğlu, 2009: 125).
Çağdaş Halkla İlişkiler Anlayışı olarak görülen Çift Yönlü Simetrik Model’de karşılıklı
anlayışa dayalı dengeli bir iletişim söz konusudur.
Grunig’in geliştirdiği modellere göre (Grunig, 2005: 52):
 Basın Ajansı Modeli; bu modelde halkla ilişkiler, örgütle ilgili olarak olabilecek her
yöntemle medyada yer bulmaya çalışmaktadır.
 Kamuoyu Modeli; bu modelde halkla ilişkiler, örgütle ilgili nesnel ama sadece
olumlu bilgileri kamuoyuna ulaştırmaktadır.
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 Çift Yönlü Asimetrik Model; bu modelde örgütler kamuları örgütün istediği yönde
davranmaya ikna edecek mesajlar geliştirmek amacıyla kamuoyu araştırmalarından
yararlanmaktadır.
 Çift Yönlü Simetrik Model; bu modeli kullanan bir örgüt, çatışmaları yönetmek,
karşılıklı anlayışı geliştirmek ve kamularla ilişkiler inşa etmek için araştırma ve diyaloglardan
yararlanmaktadır. Simetrik Model’de hem örgüt hem de kamular ikna edilebilir; ama her ikisi
de davranışını değiştirmek zorunda kalabilir.
Theaker, halkla ilişkilere ilişkin modelleri amaç, iletişim şekli, iletişim modeli,
araştırma şekli bakımından değerlendirerek modellerin önemli temsilcileri ve günümüz
uygulama alanlarına şu şekilde değinmiştir:

Özellik

Basın
Ajansı/Tanıtım

Kamuoyu
Bilgilendirme

İki Yönlü
Asimetrik

İki Yönlü Simetrik

Bilimsel ikna

Karşılıklı anlayış

Çift yönlü;
dengesiz etkileri
var

Çift yönlü; dengeli

Kaynaktan
alıcıya

Kaynaktan alıcıya
ve geri bildirim
mevcuttur

Gruptan gruba ve geri
bildirim mevcuttur

Az araştırma

Az:
okunabilirlik ve
okurluk önemli

Bilgilendirici;
tutum ve
değerlendirmeleri
var

Bilgilendirici; anlayış
değerlendirmeleri var

Önemli
Temsilcileri

P. T. Barnum

Ivy Lee

Edward L. Bernays

Bernays, akademisyenler,
profesyoneller

Günümüz
Uygulama
Alanları

Spor, Tiyatro,
Satış Geliştirme

Hükümetler,
STK’lar,
Şirketler

Rekabetçi
Ortamlar, Ajanslar

Yasalarla sıkıca
düzenlenmiş iş ortamları,
ajanslar

% 15

% 50

% 20

% 15

Amaç

Propaganda

Bilgiyi yaymak

Tek yönlü;

İletişim Şekli

Tek yönlü;
Gerçeği
söylemek
önemsiz

İletişim
Modeli

Kaynaktan
alıcıya

Araştırma
Şekli

Uygulayan
Kurumların
Tahmini

Gerçekler
önemli
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Yüzdesi
(ABD, 1984)

Tablo 2: Halkla İlişkilerin 4 Modeli (Theaker, 2006, s.27)

12.5. Halkla İlişkilerde Medya Yönetimi
Halkla ilişkiler faaliyetlerinin sürdürülmesinde medyayla olan ilişkiler önemli bir yer
tutmaktadır. Halkla ilişkiler çalışanlarının medyayla açık, güvenilir ve sürekli ilişkiler
kurabilmesi ve bunları başarıyla yürütebilmesi karşılıklı saygı ve iyi niyet anlayışının
yerleşmesine bağlıdır.
Medya en basit tanımıyla kitle iletişim araçlarının tümüdür. Daha ayrıntılı olarak ise
yazı, ses ya da görüntü aracılığıyla iletişim kurmayı sağlayan yazılı (gazete, dergi) ve elektronik
basın, (radyo, televizyon, teletext, internet gazeteciliği, sinema) internet, bilgisayar, video,
videotext, haberleşme uyduları, kitap slayt, mültivizyon, animasyon, hypermedia, faks, lifaks,
tele-foto, radyo-foto, telefon gibi kitle iletişim araçlarının tümüdür (Bülbül, 2004, s. 160).
Medya, bilginin ve haberin hızlı bir şekilde iletilmesi, görsel, işitsel ve metin olarak
sunulması, her türden hedef kitlenin ilgilenebileceği bir yapı göstermesi nedeniyle, bugün
dönüştürücü kimliğiyle kabul edilmekte ve özellikle sürekli rekabet halinde bulunan kurumlar
için vazgeçilmez bir güç olarak nitelendirilmektedir (Vural ve Bat, 2015: 280).
Halkla ilişkiler çaba ve çalışmaları ise medyayla olan ilişkileri iyi tutmak ve medyada
başarılı şekilde yer almak hususunda yoğunlaşmaktadır. Özellikle kamuoyu oluşturmak için etkin
bir araç olan medya, çok geniş kitlelere seslenme avantajı sağlaması nedeniyle kurumlar için
büyük önem taşımaktadır. Bir halkla ilişkiler uzmanı tarafından kurumun medyada yer almasının
sağlanması, reklam çalışmalarında olduğu gibi herhangi bir ücret karşılığı olmadan kuruluşun
tanıtımının yapılmasını sağlayacaktır. Kamuoyunda yer alan haberlerin reklam çalışmalarına göre
daha güvenilir ve etkili sonuçlar vermesi kurumda yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerinin
başarıyla sonuçlanmasında önemli bir paya sahip olacaktır (Sabuncuoğlu, 2016, s.160-161).
Halkla ilişkilerde medyayla ilişkilerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde halkla ilişkiler
uzmanının sahip olduğu özellik ve yetenekler önemli bir yer tutmaktadır. Halkla ilişkiler
uygulayıcısı başarılı bir hitap tarzına ve güçlü yazın yeteneğine sahip olmalıdır. Bunun yanı
sıra halkla ilişkiler uygulayıcısı medya araçlarının yapı ve işleyişine hâkim olmalı ve
gazeteciliğe ilişkin temel becerileri taşımalıdır.
Halkla ilişkiler uygulayıcısının medya çalışma düzeni ve işleyişiyle ilgili olarak bilmesi
gerekenler aşağıda sıralanmıştır (İnan, 2009: 92):
 Okuyucu ve İzleyici Profili: Medya organını takip eden insanların demografik
özellikleri.
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 Yayın Politikası: Yayın organının ilgi alanı.
 Yayın Yayım Periyotları: Yayınların günlük, haftalık, on beş günlük, aylık,
mevsimlik ve yıllık yayın anlayışlarından hangisini benimsediğinin ile tiraj ve reyting
oranlarının bilinmesi.
 Baskı Tarihi: Haber materyalinin son teslim tarihi.
 Baskı İşleminin Teknik Özellikleri: Baskı tekniklerinin neler olduğu bilinerek
bunlara uygun materyal hazırlanmalıdır.
 Dağıtım Yöntemleri: Yayının okuyuculara yani halkla ilişkilerin hedef kitlelerine
ulaşması. (Kitapçılarda, gazetecilerde, abonelik sistemi ile, posta kanalı ile, ücretsiz kapı kapı
dağıtım yöntemi ile.)
Halkla ilişkiler uygulayıcısının bu bilgilere hâkim olması, medyayla olan ilişkilerinde
büyük yarar sağlamasının yanı sıra basına daha kaliteli içerik verilmesini de sağlayacaktır.
Medyayla iyi ilişkiler kurabilmek için, medya yapısının iyi bilinmesiyle beraber dikkat edilmesi
gereken başka hususlar da bulunmaktadır. Medya ilişkilerinde özen gösterilmesi gereken diğer
önemli noktaları şu maddelerde özetlemek olanaklıdır (Bülbül, 2004: 166):
 Medya mensupları ile sıcak ve yakın bir ilişki kurularak, belirli aralıklarda
ziyaretlerde bulunulmalıdır.
 Kuruluşun etkinlik alanı yayın organlarında hangi bölümü ilgilendiriyorsa orada
çalışanların ad, soyad, ev ve iş adresleri, telefonları ve e-mail bilgileri bilinmeli, belirli
aralıklarla güncellenmelidir.
 Medya araçlarına ulaşmada zaman seçimine dikkat edilmelidir (iletiler ne kadar erken
ve uygun saatte ulaşırsa değerlendirme şansı da o kadar yüksek olacaktır).
 İletilerin hangi yayın organına gönderileceği konusunda dikkatli olunmalıdır (iletiler
sınır ötesini ilgilendiriyorsa uluslararası, bütün Türkiye’yi ilgilendiriyorsa ulusal, bölgeyi
ilgilendiriyorsa bölgesel, bir yerleşim yerini ilgilendiriyorsa yerel basın devreye girmelidir).
 Yayın organlarının seçiminde ileti içeriklerinin ve hedef kitlelerinin de rol oynadığı
dikkate alınmalıdır.
 İletilerin gönderilmesinde alan belirlemesi oldukça önemlidir (Bartın ilini ilgilendiren
bir iletinin Tekirdağ ilindeki basın organlarına gönderilmesi yanlış olacaktır).
 Medya ile ilişkilerde her zaman dürüst olarak taklitten uzak durulmalı, yerine
getirilemeyecek önerilerde bulunulmamalı ve basın mensuplarına çalışmalarında gerekli
kolaylık sağlanmalıdır.
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12.5.1. Halkla İlişkilerde Medya Yönetiminde Kullanılan Araçlar
Halkla ilişkiler uzmanlarının medya yönetiminde kullandığı belirli araçlar
bulunmaktadır. Bu araçların birçoğuyla basını bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Basını
bilgilendirmek üzere oluşturulan içeriği hazırlayanların dikkat etmesi gereken bir takım temel
kurallar bulunmaktadır. Bu kuralları şu şekilde maddeleştirmek mümkündür (Fröse, 2000’den
alıntı):
 Basın enformasyonu, abartıya kaçmadan ilgi çekici bir biçimde hazırlanmalıdır.
 Kuruluşun uzmanlık alanı okuyucu ve gazeteci için yeni olsa bile basın enformasyonu
“öğretici” bir etki bırakmamalıdır.
 Bilgiler hem gazeteci hem de okur tarafından anlaşılmasında güçlük çekilmeyecek
biçimde yazılmalıdır.
 Hazırlanan enformasyona gazeteci kendi katkısını sağlayabilmelidir.
 Gazetecilerin yüzlerce sayfa içerisinden birkaç satırlık bilgiyi bulmak için
uğraşmayacakları düşünülerek, uzun raporlar gibi içeriklere önemli noktaların vurgulandığı bir
özet eklemek yararlı olacaktır.
 Çalışanların anlayabileceği kurum dilini gazeteciler anlamayabilir. Bilgiler kuruluşun
kendisi için değil, gazeteciler için yazılmalıdır.
 Gazete makalesi, radyo spotu ve televizyon haberinin kendine özgü kuralları vardır.
Haberler gazeteciye söz konusu olan araç alanında uzman olan birisi tarafından hazırlanarak
verilmelidir.
 Yazarın değil, alıcının sahip olduğu bilgi düzeyi ön koşul olarak görülmelidir.
 Örnek ve benzetmeler, gereksiz gözükse bile zor içeriklerin anlaşılmasını kolaylaştırır
ve hatırlanma oranını arttırır.
Halkla ilişkiler uygulayıcısının medya ilişkilerinde başarılı olabilmesi için medyayı iyi
bir şekilde tanıması, sektörün işleyişini bilmesi ve tüm yenilik ve değişiklikleri başarılı bir
şekilde takip etmesi gerekmektedir.
Medyayla ilişkiler halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında en çok çaba ve zaman
harcanan faaliyetlerdir. Uzun dönem yürütülen çalışmalarla ortaya çıkan başarılı medya
yönetimi, ufak bir dikkatsizlik sonucu yapılan küçük bir hatayla yok olabilmektedir. Bu yüzden
medya ilişkileri kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerin sürekli olması gerekmektedir.
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12.5.1.1. Basın Bülteni
Halkla ilişkilerde medya yönetiminde kullanılan en önemli araçlardan biri Basın
Bülteni’dir. Basın bültenleri, kuruluşların çalışmalarını basına düzenli olarak duyurmak üzere
hazırladıkları duyurulardır (Budak ve Budak, 1995: 81). Kuruluşlara basında yer alarak
kendilerini tanıtma şansı sunan basın bültenleri, gazeteciler için de haber kaynağı olarak büyük
önem taşımaktadır. Theaker (2006: 206), basın bültenini gazetecinin haber yazarken ya da
yayına hazırlarken kullanabileceği bilgiyi olabildiğince açık ve net bir şekilde ortaya koyan
basit bir evrak olarak tanımlamıştır.
Ivy Lee’yle başlayan ve günümüze dek uzanan süreçte en fazla kullanılan iletişim
araçlardan biri olan basın bültenleri, kuruluşların basına ulaşmak için kullandığı masrafsız ve
hızlı bir yöntemdir. Haber ve diğer yazınsal türlere ek olarak bildiri, açıklama, deklarasyon,
mesaj, duyuru ve uyarılar gibi haber değeri taşıyan iletiler basına genellikle “bülten”
aracılığıyla ulaştırılmaktadır. Bültenler başta haber olmak üzere diğer yazınsal türlerle
yüklüdürler (Bülbül, 2004: 176-177).
Basın bültenleri hazırlanırken büyük bir özen gösterilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
basın bülteni ilgili kişiler tarafından değerlendirilmeyebilir. Basın bülteni hazırlanırken
özellikle şu noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir (Peltekoğlu, 2009: 222-223):
 Basın bülteninin ilk paragrafı, metnin tümünü özetler nitelikte olmalıdır.
 Basın bülteninin haber niteliği taşıyabilmesi için beş N, bir K formülüne (ne, nerede,
nasıl, niçin, ne zaman ve kim sorularına) cevap vermesi ve objektif gazetecilik kurallarına
uygun olarak yazılması gerekmektedir.
 Bültende kısa paragraflar, kısa cümleler ve anlaşılır kelimeler tercih edilmelidir.
 Bülten mümkünse tek sayfa olmalıdır.
 Basın bülteni reklam havası içerisinde yazılmamalıdır.
Basın bültenleri ayrıca güncel nitelik taşımalı ve bültende mutlaka tarih, adres, telefon,
firma adı bulunmalıdır. Basın bülteni düzgün ve iki aralı yazılmalıdır. Zamanlama basın
bülteninde en önemli konulardan biridir. Basın bülteni tüm basın organlarına sabah saatlerinde
ulaştırılmalıdır (Sabuncuoğlu, 2016: 164).
Basın bültenleriyle ilgili olarak diğer bir önemli nokta gönderim listeleridir. Basın
bülteni, mutlaka doğru kişilere ulaştırılmalıdır. Ekonomi içerikli bir basın bülteninin teknoloji
muhabirine ya da eğitim içerikli bir basın bülteninin spor servisine gönderilmesi basın
bülteninin değerlendirilmeyeceği anlamına gelmektedir. Ayrıca gazetecilere bu şekilde ilgisiz
içeriklerin gönderilmesi kurum adına zarar verebileceği gibi, daha sonra kurumdan gelecek
daha işlevsel bültenlerin de gözden kaçmasına neden olabilmektedir.
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Bülbül (2004: 179-180) basın bültenlerini “yapı”, “içerik” ve “hedef kitleye dönük”
bültenler olmak üzere üç başlık altında sınıflandırmıştır. Sınıflandırmasına göre yapı
bakımından bültenleri yazılı bültenler, ilginç konuları haberleştiren nasıl bültenleri, elektronik
basın bültenleri, kuruluşun iç ve dış hedef kitleleriyle iletişim kurmak için yararlandığı bir
yöntem olan elektronik posta ve halkla ilişkiler etkinliklerine ilişkin radyo kanallarına
gönderilen işitsel basın bültenleri olarak sınıflandırmaktadır.
İçerik bakımından bültenleri ise “tek sayfalık bültenler”, “çok sayfalık bültenler”,
“destekleyici bültenler”, “özel eklenmiş teknik bültenler”, “konuşma ya da rapor metinlerini
özetleyici bültenler”, “resim altı bilgilerini içeren bültenler” ve “ürünlerle ilgili bültenler”
olarak yedi farklı başlıkta toplamaktadır. Bu sınıflandırmalara göre destekleyici bültenler
kuruluş hakkında bilgileri geliştirmek amacıyla hazırlanırken, özel eklenmiş teknik bültenler
teknik bilgiye dayalı etkinlik ve haber içerikleri için hazırlanmaktadır. Konuşma ya da rapor
metinlerini özetleyici bültenlerde etkinliklerde yapılan konuşmalar ayrıntılardan soyutlanarak
özetlenirken, resim altı bilgilerini içeren bültenler fotoğraflara ilişkin ek ve özet bilgileri,
ürünlerle ilgili bültenler ise kuruluş tarafından üretilen ürünlere ilişkin haberleri içermektedir.
Bülbül (2004), hedef kitleye yönelik bültenleri ise “kurum içi iletişime dönük” ve “dış
çevreye yönelik bültenler” olmak üzere iki başlık altında incelemektedir. Kurum içi iletişime
dönük bültenler daha çok çalışanların bilgilendirilmesine yönelikken, dış çevreye dönük
bültenler sivil toplum örgütleri ya da özel ilgi grupları tarafından yayınlanabilmektedir. Dış
çevreye dönük bültenler bilgi aktarmanın yanı sıra kitle iletişim araçlarının kuruluşa olan
ilgisini de arttırmaktadır.
Basın bültenleri, etkinlik ve hizmetlerin güvenilir ve maliyetsiz bir şekilde duyurulması
fırsatını tanıdığından kurumlar için büyük önem taşımaktadır. Basın mensuplarına her gün
yüzlerce basın bülteni ulaştığı düşünülürse basın bülteninin yayınlanması için gerekli biçimsel
özellikleri taşımasının yanı sıra etkileyici olması ve doğru zamanda doğru kişiye ulaşması da
oldukça önemlidir. Tüm bunların yanı sıra medyayla kurulan başarılı ilişkiler de kurumların
basın bültenlerini yayınlatma şansını arttırmaktadır.

12.5.1.2. Basın Toplantısı
Basın mensuplarına ulaşmada önemli bir araç olarak görülen basın toplantıları, bir konu
hakkında bilgi veren ve gazetecileri konunun ayrıntılarıyla ilgili olarak bilgilendirmeye yönelik
toplantılardır.
Basın toplantıları bir konuda kamuoyunu bilgilendirmek, büyük bir açılış, bilimsel
toplantı, temel atma gibi kamunun dikkatinin çekilmesine yönelik farklı konularda
düzenlenebilmektedir (Budak ve Budak, 1995: 143).
Basın toplantısının içeriği haber değeri taşımalıdır. Güçlü bir içeriğe sahip olmayan ve
basının ilgisini çekmeyen toplantılar beklenilen etkiyi yaratmayacak ve toplantı soğuk bir hava
içerisinde gerçekleşecektir. Özellikle yöneticileri ve halkla ilişkiler uzmanlarını basın
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mensuplarıyla yakınlaştırmak üzere düzenlenen bu toplantıların amacına ulaşabilmesi için
güçlü bir gerekçeye dayanması, kısa ve öz şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir.
Basın toplantılarının en verimli şekilde gerçekleşebilmesi için dikkat edilmesi gereken
önemli hususları şu şekilde maddeleştirebiliriz (Bülbül, 2004: 174-176):
 Basın toplantısı için en uygun tarih ve saat belirlenmelidir. Basın toplantısının başka
bir önemli toplantı ya da organizasyonla çakışmaması için önceden gerekli tedbirler alınmalıdır.
 Toplantıya birkaç günlük bir süre varsa basın mensuplarına çağrı davetiye yöntemi
ile yapılmalıdır. Basın toplantısının ani ve kısa bir zaman içerisinde gerçekleştirilmesi
gerekiyorsa basın mensupları e-mail ya da telefon yolu ile haberdar edilmelidir.
 Basın toplantısına kaç kişinin katılacağı bilinmeli, davet edilen basın mensuplarının
ülkede ya da bölgede kitle iletişim araçlarını temsil edecek sayıda ve nitelikte olmasına özen
gösterilmelidir.
 Basın toplantısı için seçilen mekân mümkün olduğunca merkezi bir yerde olmalıdır.
Uzak bölgelerde yapılan toplantılarda ise ulaşım sorunu çözülmelidir.
 Toplantı mekânının ışık düzeni, foto muhabirleri ve kameramanların çalışmasına
uygun hale getirilmelidir.
 Toplantıya katılan basın mensupları için bloknot ve kalem hazırlanmalıdır.
 Basın toplantısı ile iletilerin basın organlarında haber olması amaçlandığından
toplantı için gazetelerin baskı, elektronik basının ise yayın saatine rahat yetişebilecek bir zaman
dilimi seçilmelidir. Bu açıdan en uygun zaman dilimi 10.00-12.00 saatleri arasındadır.
 Basın toplantıları kokteyli ya da yemekli olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Bu tarz
ikramlı düzenlemelerin oluşturacağı sıcak atmosfer, basın mensupları ile halkla ilişkiler
uzmanlarının yakınlaşmasına fırsat yaratacaktır.
 Basın toplantısı başlamadan önce basın mensuplarına konu içeriğine ilişkin önceden
hazırlanmış yazılı metin, içeriği destekleyecek veri, belge ve fotoğraflar bir dosya içerisinde
dağıtılmalıdır.
 Basın mensuplarının haberlerini toplantı yerinde geçmek isteyecekleri düşünülerek
toplantı alanında bilgisayar, telefon, teleks, faks gibi kitle iletişim araçlarında yararlanma
olanağı verilmelidir.
 Basın mensupları toplantı yerine nasıl getirildilerse aynı şekilde gönderilmelidirler.
Gazetecileri iş yerlerine ulaştırmak, toplantı sonrası yapılacak çalışmalar arasında yer
almaktadır.
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12.5.1.3. Basın Resepsiyonu
Basın resepsiyonu, kurumlar tarafından basın mensuplarıyla olan ilişkileri geliştirmek
amacıyla düzenlenen davetlerdir.
Basın resepsiyonu, basın konferansına göre daha planlı bir düzenlemeyi kapsamaktadır.
Resepsiyonla ilgili toplantı yeri, davetli listesi, yiyecek servisi, konuşma metni gibi
düzenlemeler uygulamadan önce hazırlanmaktadır (Bülbül, 2004: 172). Basın resepsiyonları,
basın mensuplarıyla iyi ilişkiler geliştirmek ve basın mensuplarının güvenini kazanabilmek için
büyük önem taşımaktadır.

12.5.1.4. Basın Gezisi
Toplumsal bir konuda basının dikkatini çekmeyi amaçlayan basın gezileri herhangi bir
doğal afet riski üzerine farkındalık yaratmak ya da kurumun yeni bir fabrikasını yerinde
göstermek gibi farklı konular için düzenlenebilmektedir (Vural ve Bat, 2015: 291).
Basın gezileri kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarını bir araya getirerek, çalışmalar
hakkında yerinde bilgi verme olanağı tanımaktadır. Basın mensuplarına çalışmaları bizzat
görerek ve gözlemleyerek yerinde izleme fırsatı sunan geziler, kuruluşların kazanacağı olumlu
izlenim için önem taşımaktadır.
Basın gezileri için gerekli düzenlemeler yapılırken kullanılacak araçlar, gezi sırasında
basın mensupları ilgilenecek kurum temsilcileri, yapılacak ikramlar, dağıtılacak basın
materyalleri, fotoğraf çekimi gibi detayların gezi öncesinde tamamlanması gerekmektedir.
Basın gezisine davet edilmesi planlanan basın mensuplarına gezi öncesi bir davet metni
gönderilerek, gezinin tarihi, yeri ve neden düzenlendiğine ilişkin bilgiler aktarılmalıdır. Ayrıca
davet edilen basın mensupları telefonla aranarak katılım durumlarının öğrenilmesi ve gezinin
zaman-mekân bilgileri ile öneminin hatırlatılması gerekmektedir.
Ortak noktası bir kişi ya da gruba olayı yerinde gözlemleme olanağı sunması olan basın
gezilerine istenilen düzeyde katılım olması, etkinliğin haber değeri taşımasıyla ilişkilidir
(Peltekoğlu, 2009: 229).
Halkla ilişkiler disiplininde medya müşterilere, paydaşlara ve çalışanlara ulaşmak için
kullanılan bir kanal olarak büyük önem taşımaktadır. Medya, sadece stratejik halkla ilişkiler
yönetiminin bir parçası değil, aynı zamanda kriz yönetiminin de önemli bir bileşeni olmaktadır.
Medya ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalınarak basın mensuplarının doğru bir şekilde
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Medyayla olan ilişkilerin sürdürülebilir olması, basın
mensuplarına ulaşmak üzere kullanılan araçların halkla ilişkiler uzmanları tarafından doğru bir
şekilde yönetilmesinden geçmektedir.

12.6. Halkla İlişkilerde Sosyal Medya
İnternet teknolojisinin gelişimi, yeni iletişim araçlarını ortaya çıkarmıştır. Yeni iletişim
teknolojilerinin gelişmesi ise kurumların yönetim stratejilerini ve uygulamalarını
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değiştirmesine yol açmıştır. Kurumlar ile hedef kitleleri arasında etkileşimli, geri bildirime
olanak tanıyan bir iletişimi olanaklı kılan bu yeni teknolojiler kısa sürede halkla ilişkiler
faaliyetlerini de etkilemiştir.
Phillips’e göre, halkla ilişkiler uygulamalarına internet unsurunun eklenmesinin önemi
henüz yeterince anlaşılamamaktadır. Halkla ilişkiler uygulamalarında internetin kullanımı
iletişimi, ilişkileri ve itibarı geliştirmekte ve canlılık kazandırmaktadır. İnternet ayrıca, halkla
ilişkilere ait eski uygulama ve prosedürlerin dönüştürülebileceği bir alan olarak
kullanılmaktadır (Phillips, 2001: 34).
Dünyada ve Türkiye’de internet kullanıcılarının sayısı her geçen gün artmaktadır. We
are Social ve Hootsuite tarafından yayınlanan “Digital in 2017 Global Overview” raporuna göre
(2017) Türkiye’de 48 milyon kişi internete bağlanmaktadır. Aynı rapor kullanıcıların gün
içerisinde ortalama 7 saatini bilgisayar karşısında, 3 saatini telefon üzerinden internete
bağlanarak ve 3 saatini sosyal medya platformlarında geçirdiğini ortaya koymaktadır (Ayvaz,
2017). İnternet ve sosyal medya ağlarının bu kadar tercih edilir hale gelmesi, halkla ilişkiler
çalışmalarını yeni iletişim ortamlarından ayrı düşünmeyi olanaksız kılmaktadır.
Kurumlar için çok geniş bir alandaki paydaşlarla etkileşimde bulunmak için tüm
amaçlara hizmet eden bir iletişim mecrası haline gelen internet, sosyal paydaşları gündemden
haberdar etmek, medyaya bilgi sağlamak, halk hakkında bilgi toplamak, kurumsal kimliği
güçlendirmek ve halkla ilişkilerin diğer işlevlerini yerine getirmek için kullanılmaktadır
(Güçdemir, 2012: 92-93).
Çift yönlü iletişimin temel olduğu halkla ilişkiler için yeni bir iletişim ortamı olarak
sosyal medya önemli avantajlar sağlamaktadır. Sosyal medyanın geri bildirim alma olanağı
tanıması ve kurulacak ilişkiyi monologdan diyaloğa dönüştürme gücünü elinde bulundurması
(Özgen, 2012, s.13) halkla ilişkilerin hedef kitlelerle çift yönlü iletişimi esas kılan yapısıyla
birebir uyuşmaktadır.
Bu bağlamda, halkla ilişkilerin en önemli bileşenlerinden biri hedef kitlelerle ve
paydaşlarla kurulan iletişimdir. İnternet ise kurumlara paydaşları ve kamuları üzerindeki
değişimi daha hızlı takip edebilmeyi sağlarken, kamulara da kurumun uygulamalarıyla ilgili
hızlı bilgi alabilmeyi ve uygulamalara yönelik gerçek zamanlı değerlendirmeler yapabilmeyi
sağlamıştır (Tuncer, 2011: 95). Kurumların, hedef kitleler ve paydaşların bilgi edinme
süreçlerinde öncelikli olarak internete başvurduklarını fark etmeleri, interneti iletişim
süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir.
Sosyal medya, sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık olması, sanal paylaşıma
olanak tanıması gibi birçok özelliğiyle en ideal mecralardan biri haline gelmiş ve halkla ilişkiler
stratejilerinin yeniden gözden geçirilerek yeni stratejiler geliştirilmesini sağlamıştır (İşler ve
diğerleri, 2013: 174).
Sosyal Medya’yla birlikte hayatımıza giren sanal topluluklar; halkla ilişkiler açısından
değerlendirildiğinde ortak ilgi alanına sahip insanları bulmak, tanımak ve bu gruplarla kurum
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arasında karşılıklı verimli ilişkiler kurmak, olası risklere karşı bu grupların hareketlerini
izlemek açısından çok güçlü bir araç durumuna gelmiştir (Sayımer, 2012: 75). Bu noktada
halkla ilişkiler uygulayıcıları, temsil ettikleri kurum adına, sosyal medya ekosistemindeki
grupları ve bunların tüketim, eğlenme, boş zaman, marka tercihi, sosyal ağları kullanım gibi
özelliklerini bilmek ve takip etmek durumda olan kişilerdir (Özel ve Sert, 2015: 121).
Sosyal Medya’yla birlikte marka temsilcileri oluşturmak da kolaylaşmıştır. Kurumlar
sosyal medya içerisinden kendilerine gönüllü marka temsilcileri oluşturmaktadır. Bir gıda
firması bunu fabrikasını gezdirerek yapabilirken, bir kozmetik firması ise gönderdiği hediye ve
promosyonlarla bunu sağlamaktadır. Oluşan marka temsilcileri ise kurumun ürünlerini seven,
tercih eden ve kendi deneyimlerini başkaları ile paylaşarak kuruma potansiyel müşteriler
kazandıran kitlelere haline dönüşmektedir. Bu gelişmelerle birlikte ise geleneksel medya
anlayışında kurumun sözcüsü olan gazetelerin yerini gerçek insan almaktadır. Halkla ilişkiler
uygulamalarının halka indiği bu noktada, düzenli müşteriler kazanmak da daha kolay hale
gelmektedir.
Sosyal medyanın halkla ilişkiler uygulamalarına getirdiği önemli yeniliklerden bir
diğeri ise hedef kitlelerin hazır kitlelere dönüşmüş olmasıdır. Kurumların her yazdığını takip
eden ve bundan haberdar olan hazır kitleleri bulunmaktadır. Bloglar, Facebook ve Twitter gibi
sosyal ağlar sayesinde her kurumun ürünlerini takip eden hazır kitleleri, reklam yasağı olan
ürünler için de bulunmaz bir fırsat yaratmıştır. Alkol markaları ile ilgili uzun tanıtım ve
deneyim yazılarının yer aldığı Bloglar, Facebook ve Twitter etiketleri bu gelişmelerin en önemli
örnekleri arasında yer almaktadır.
Tüm halkla ilişkiler kampanyalarının en önemli aşaması olan değerlendirme de, Sosyal
Medya’yla gerçekleşen yeniliklerden payını almıştır. Sosyal medya sayesinde başarılı geri
bildirim almak olanaklı hale gelmiştir. Mevcut müşterilerin paylaştığı satın alma sonrası
deneyimler, kimi zaman potansiyel müşterilerin de satın alma davranışına karar vermesinde
yardımcı olabilmektedir. Kimi zaman da herhangi bir marka hakkında yer alan kötü bir yorum
çok kısa sürede, çok geniş kitlelere yayılarak markayı ve ürünü risk altına sokabilmektedir. Bu
durum sosyal medya kavramının halkla ilişkilere sağladığı avantajların yanı sıra aynı zamanda
çok hassas ve başarı ile yönetilmesi gereken bir kavram olduğunu da ortaya koymaktadır.
Alikılıç, sosyal medyanın kurumların halkla ilişkiler etkinliklerine olumlu etkilerini
aşağıdaki maddeler altında özetlemektedir (Alikılıç, 2011: 16-19):
 Sosyal medyanın yarattığı yeni çevrimiçi toplulukların her biri kurumun sosyal
paydaşları olabilir.
 Kurumlar sosyal medya aracılığıyla sosyal paydaşları ile doğrudan iletişime ve
etkileşime geçmektedirler.
 Sosyal medya, olumlu mesajların yayılması amacıyla önemli bir kitle iletişim aracıdır.
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 Kurumlar kullanıcı güdümlü içerik sitelerini yani sosyal medya ortamlarını karma
olarak kullanabilirler.
 Kurumlar sosyal medya ortamlarında hedef kitle ile iş birliğine girebilirler.
 Sosyal medya ortamı halkla ilişkiler uzmanlarına, geri bildirim alınması ve alınan geri
bildirime göre düzeltici / önleyici faaliyetlerin düzenlenebilmesi fırsatlarını tanımaktadır.
 Sosyal medya ortamları, her halkla ilişkiler çabasının ihtiyaç duyduğu katılım ve
adaptasyon avantajını sağlamaktadır.
 Sosyal medya kurumlara ağ oluşturma fırsatı tanımaktadır.
 Kullanıcıların kendi içeriklerini oluşturması ve yayması ile oluşan çevrimiçi güven
ortamı, kullanıcıların kurumlar ve hizmetleri hakkında birbirlerine verdikleri olumlu görüşlerde
etkileyici bir unsur olmaktadır.
 Kurumlar, sanal ortamlarda paydaşları, hedef kitleleri ve basın mensupları ile etkili
bir iletişimi sürdürerek itibarlarını koruma ve yükseltme fırsatı yakalamaktadırlar.
Halkla ilişkiler profesyonellerinin sosyal medyayı doğru yönetmeleri, paydaşlarıyla
sürekli ve sonsuz iletişim için anahtar olarak görülmektedir (Karabulut ve Kılınç, 2016, s.172).
Dijital çağda halkla ilişkiler amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek geleneksel medyanın
dışında, Sosyal Medya’yla da çok yakın iletişimde bulunmayı ve yoğun çaba sarf etmeyi
gerektirmektedir (Uzunoğlu ve diğerleri, 2009: 138).

12.6.1. Halkla İlişkilerde Medya Yönetiminde Kullanılan Sosyal
Medya Araçları
Sosyal medya araçları değiştikçe halkla ilişkiler uygulama alan ve şekilleri değişik
formlara bürünmekte; mesaj, görüntüler, ses ve video paylaşımı gibi yeni mecralarda yeni
stratejiler oluşturulmak zorunda kalınmaktadır (Güçdemir, 2012: 130).
Halkla ilişkilerde medya yönetiminde yararlanılan sosyal medya araçları arasında
Bloglar, Mikro Bloglar, Wikiler, Forumlar, İçerik Paylaşım Siteleri, Lokasyon Tabanlı
Uygulamalar, Podcast ve Sosyal Ağlar yer almaktadır.

12.6.1.1. Blogların Kullanımı
Kurumlar ve hedef kitleler arasında güncel bilgi akışının sağlanabildiği, etkileşime açık
bir ortam olarak bloglar, halkla ilişkiler çalışmaları için önemli bir araç haline gelmiştir.
Kurumların bir kısmı çalışanların kuruma ilişkin olumlu görüşlerinin yer aldığı
bloglardan kurumun tanıtımı amacıyla yararlanırken, bazı kurumlar da rakip kurumlara olumlu
eleştiriler getirmekte mevcut ve potansiyel hedef kitleler üzerinde imaj oluşumuna katkıda
bulunmaktadır (Peltekoğlu, 2009: 317).
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Bloglar kurumlar için hem müşterileriyle hem de çalışanlarıyla olan ilişkilerinde önemli
bir iletişim kanalı görevi sürdürmektedir. Kurumların en temel gereksinimlerinden biri olan
“şeffaflık” için müşteriyle sohbet ortamının sağlandığı bloglar, sorunsuz ve düşük maliyetli bir
çözüm olmaktadır. Bloglar ayrıca kurum içi halkla ilişkilerin temeli olan çalışanlarla sağlıklı,
şeffaf bir iletişim sürecinin kurulmasında da önemli rol oynamaktadır. Kurum değerlerinin
çalışanlara doğru bir şekilde aktarılması, yönetici-çalışan ilişkilerinin şeffaflaşması, kurumun
üst düzey yöneticilerinin çalışanlarına kurumla ilgili düşüncelerini aktarabilmeleri adına bloglar
büyük önem taşımaktadır (Alikılıç, 2011: 27-28).
Günümüzde web sitelerinin de önüne geçmeye başlamış olan kurumsal bloglar,
çevrimiçi kampanyaların oluşturulması ve hızlı bir şekilde farklı sosyal ağ sitelerinde
paylaşabilmesiyle pazarlama süreçlerinde önemli adımlar atılmasına katkı sağlamaktadır
(Sevinç, 2015: 57-66). Kurumlar bloglardan sosyal sorumluluk kampanyalarını duyurarak,
müşterileri, çalışanları ve ortaklar arasında bilgi akışı sağlayarak marka farkındalığını ve marka
sadakatini artırmak için yararlanmaktadırlar (Orzan, Macovei, Orzan ve Iconaru, 2013).
Özel ve Sert (2015: 29), Solis ve Breakendridge (2009: 139)’nin kurumsal blogların
şirketlere sağladığı kazanımlarla ilgili görüşlerine katılarak kazanımları şu şekilde
maddeleştirmişlerdir:
 Müşterileri memnun ederek keyif verir.
 Kurumsal açıklığı gösterir.
 İyi niyeti ifade eder.
 Düşünce liderliği sağlar.
 Kuruma içinde bulunduğu pazarı kontrol etmesini sağlar.
 Gerçek zamanlı olarak müşterileriyle bir ürünün geliştirilmesini sağlar.
 Hızlı yanıt aracı olarak koşumlandırılabilir.
 Ürünleri gelişigüzel bir şekilde sunarak geri bildirim alınmasını sağlar.
 Ağızdan ağıza pazarlamayı oluşturur.
 Stratejik bir mesajın güçlenmesini sağlar.
 Farklılaşma ve görünürlük oluşturmak için bir rekabet aracı olarak kullanılabilir.
Kurumun içtenliğini ve hedef kitleye verdiği değeri yansıtarak, hedef kitleyle
iletişimin devamlılığını sağlayan kurumsal bloglar, etkin bir geri bildirim mekanizması
sunarak hedef kitlenin kuruma karşı güven ve bağlılığını artırmada, hedef kitleyi kurum elçisi
haline getirmede, kurumun kendi topluluğunu oluşturmasında ve medya ilişkilerini
destekleme ve çeşitlendirmede etkilidir (Mavnacıoğlu, 2015, s.130-137).
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12.6.1.2. Mikro Blogların Kullanımı
Herkese fikir ve bilgiyi anında, hiçbir engel olmaksızın yaratıp paylaşma gücü vermek
misyonuyla çalışan Twitter (Twitter, 2017), en bilinen Mikro Blog platformu olarak halkla
ilişkiler faaliyetleri için önemli bir yer tutmaktadır.
Twitter, halkla ilişkiler çalışanları için düzenli, sabit bir yorum ve bilgi akışı
kazandırmanın yanı sıra haber döngüsünü sağlayan önemli bir sistem olarak çalışmaktadır
(Seitel, 2016: 213). Twitter halkla ilişkiler çalışanlarına ayrıca hedef kitleleri, paydaşları ve
rakiplerini güncel olarak takip edebilme, müşterilerle iletişim kurma, kurum etkinlikleri ve
gelişmeleriyle ilgili duyuru yapabilme ve basın açıklamalarına da yer verme fırsatlarını
tanımaktadır.
Gitomer’e (2012) göre twitter kurumlara rekabetçi zekâ, pazarı anlama, yeni bir iş
ortağı, tanınma, marka bilinirliği, fikir, yeni ürünler, müşteri hizmeti, eğitim, sorunlara hızlı
çözümler ve satış kaynağı potansiyel faydalarını sunmaktadır. Markalar, Twitter Search
kullanarak insanların markaları hakkında ne konuştuklarını takip edebilir, olumlu ve olumsuz
yazılara ve şikâyet edenlere dönerek proaktif bir müşteri hizmeti sunabilmektedirler (Sevinç,
2015: 105).
Twitter, halkla ilişkiler uygulayıcılarına viral kampanyalar için de uygun bir ortam
sunmaktadır. Büyük markalar tarafından büyük kampanyaların öncesinde doğrudan üründen
söz etmeden, marka kimliğinin çatısını oluşturacak olan fikir, viral bir video ve bir etiketle
desteklenerek sosyal medyada paylaşılmaktadır. Katılımcıları bir araya getiren “hashtag”
üzerinde yazılan tweet sayısı, konuları ve olumlu-olumsuz yorumlamalar kampanya süresince
ölçümler yapılarak kampanya başarısı hakkında fikir yürütülmesini sağlamaktadır (Kırcova ve
Enginkaya, 2015: 97).
Twitter ayrıca kurumlara sektörü, müşterileri ve rakiplerini yakından takip etmeleri için
uygun bir ortam sunmaktadır. Twitter, kurumların yeni bir basın bülteni göndermelerine gerek
kalmadan paydaşlarını kurumlarıyla ilgili gelişme, rapor ve faaliyetlerden hızlı bir şekilde
haberdar etmelerini sağlamaktadır. Bu durum Twitter’ı kurumlar için kullanıcıları kurumsal
blog ya da web sitelerine yönlendirerek yoğun bir trafik akışı sağlayabilecekleri alternatif bir
mecra kılmaktadır (Ryan, 2016: 222).

12.6.1.3. Wikilerin Kullanımı
Kuruma ait bir web sitesi gibi hizmet verebilen Wiki’ler üzerinde kurumlar, markaları
ve ürünlerini tanıtabilmekte, kurum hikâyelerini yazabilmekte ve bir anlamda Wiki’lerde
“kurumsal tanıtım kitapçığı” oluşturabilmektedir. Wiki’ler kurumlara bu ortam üzerinden
güncellemeler yaparak elektronik posta gönderimlerini azaltma ve bu ortamı arşiv ve veritabanı
olarak, kurum içi iletişim amaçlı, eğitim amaçlı ve dosya paylaşımı amaçlı kullanabilme fırsatı
sunmaktadır (Alikılıç, 2011: 27-28).
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12.6.1.4. Forumların Kullanımı
Forumlar satın alma davranışı öncesi tüketicilerin bilgi arayışlarına cevap olan bir kanal
olma özelliğiyle bağlantılı olarak önemli bir e-paylaşım platformu olarak görülmektedir.
Benzer ilgi alanlarına sahip bireylerin görüş alışverişinde bulunduğu forumlar, kullanıcıların
kendilerine benzeyen birinden yorum almasına olanak tanımaktadır. Forumlar üzerinde
gerçekleşen bu iletişim biçimini kontrol altına alabilmek için kurumlar kendi web siteleri
üzerinde ya da buna özel olarak hazırlanmış farklı sitelerde forumlara yer vermektedirler.
Kurumlar bu forumlarda kendileriyle ilgili olumlu ve olumsuz içeriği takip edebilmekte ve
olumsuz içerik paylaşımlarına yönelik çözüm stratejileri geliştirebilmektedir (Öztürk, 2015: 3435).
Forumlar, halkla ilişkiler uygulayıcılarına paydaşlarının kurum hakkında neler
düşündüğünü, hissettiğini, tutum ve tavırlarını öğrenmeyi (halkla ilişkilerde tanıma
fonksiyonu) ve öğrendikleri karşısında vakit kaybetmeden dürüstçe karşılık vermeyi (halkla
ilişkilerde geribildirimin sağlanması ve çift yönlü simetrik iletişim) sağlamaktadır (Alikılıç,
2011: 44).

12.6.1.5. İçerik Paylaşım Sitelerinin Kullanımı
Kullanıcıların da içerik yaratımında söz sahibi olduğu bir dönemin başlangıcı, yeni
iletişim teknolojilerinin getirdiği en önemli yeniliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sosyal platformlar sayesinde görsel iletişimde ifade olanaklarının genişlemesi, içeriğe
hâkim olma ve katkı yapma gücünü tüketiciye doğru geçirmeye başlamıştır. Bireylerin ve
toplulukların yarattığı bu yeni iletişim ortamı ve buna bağlı gelişmeler, halkla ilişkiler sürecinde
dikkatle izlenmesi gereken gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır (Sayımer, 2012: 76).
“İçerik paylaşım siteleri” altında kullanıcılar tarafından ziyaret edilen birçok video ve
fotoğraf paylaşım sitesi bulunmaktadır. Bu sitelerde yapılan paylaşımlar tüm sosyal medya
platformlarında olduğu gibi kurumlara, kullanıcıların kurumları, ürün ve hizmetleri hakkında
ne bildiğini ve ne düşündüğünü öğrenme fırsatı sunmaktadır. İçerik paylaşım siteleri pazarlama
açısından değerlendirildiğinde ise kurumların kendilerini tüketicilerin gözünde
konumlandırması adına önemli görsel avantajlar taşımaktadır.
“Video” ile sunulan içeriğin daha etkileyici ve güvenilir bulunması kullanıcıların video
paylaşım sitelerine olan ilgisini arttırmaktadır. Kullanıcıların bu kadar fazla ilgi gösterdiği bu
alana da kayıtsız kalmayan kurumlar, bu siteler aracılığıyla hedef kitleleriyle iletişim kurmayı
hedeflemektedirler.
Kurumlar tarafından oluşturulan viral videolar, hedef kitlenin dikkatini çekmek ve
paylaşım oranlarını arttırmak amacıyla bu sitelere yüklenmektedir. Kurumlar ayrıca zaman
zaman kendi markalarının reklam filmlerini reklam ajansları yerine tüketicilere çektirerek viral
paylaşımların artmasını sağlamaktadır (Alikılıç, 2011: 49).
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Halkla ilişkiler uygulamaları için her zaman önemli bir yere sahip olan fotoğraf, sosyal
medyadaki gelişmelerle birlikte daha da önemli hale gelmiştir. Birçok kurum kendi fotoğraf
paylaşım sitesi üzerinden etkinlik ve organizasyonlarına ilişkin fotoğrafları anlık olarak
paylaşmaktadır.

12.6.1.6. Lokasyon Tabanlı Uygulamaların Kullanımı
“Lokasyon tabanlı uygulamalar”, halkla ilişkiler uygulayıcılarının yanı sıra
pazarlamacılar ve reklamcılar için de büyük önem taşımaktadır.
Halkla ilişkiler uygulayıcıları ve pazarlamacılar hedef kitlelerine ilişkin bilgi sahibi
olmak istemektedirler. Yaş, cinsiyet, ırk gibi birçok bilginin yanı sıra bugün satış ve pazarlama
stratejileriyle bağlantılı olarak tüketicilerin konumunu bilmek de önemli hale gelmiştir.
Kurumlar lokasyon tabanlı uygulamaları kullanarak kullanıcılara indirim çeki ve hediye
verme uygulamalarına gidebilmektedir. Bir dönem mağazalarında check-in yapan herkese %25
indirim veren GAP ve check-in yapan kullanıcılara yönelik hediye dağıtımı gerçekleştiren
Garanti Bankası lokasyon bazlı kampanyalara örnek gösterilebilir (Arslan, 2012).
Lokasyon tabanlı uygulamaların öne çıkanlarından biri olan Foursquare’in başarılı ve
doğru kullanımlarından biri Greenpeace tarafından gerçekleştirilmiştir. Greenpeace küçük
balıkların avlanmasını engellemek amacıyla başlattığı “Seninki kaç cm?” kampanyasını
Foursquare’de İstiklal Caddesi gibi yoğunluğun fazla olduğu mekânlar ve balık lokantalarında
konuyla ilgili bilgilendirici yorumlar yazarak desteklemiştir. Böylece çalışma hem geleneksel
medyada hem de sosyal medyada oldukça etkili olmuştur (Sevinç, 2015: 138).

12.6.1.7. Podcast’in Kullanımı
Podcast, bir halkla ilişkiler ve pazarlama aracı olarak müşteri ve tüketici ilişkilerinde
önemli bir yer tutmaktadır. Kurumlar “podcast” üzerinden ürün ve hizmetlerini tüketicilerine
ve medyaya ulaştırarak düşük maliyete tanıtım yapabilmekte, kendi iş alanlarıyla ilgili öncelikli
bir konuyu ele alarak podcast görüşmesi organize edebilmektedir (Sayımer, 2012: 154).
Kurumların hedef kitlelerine ulaşmasında bir araç olarak “podcast” halkla ilişkiler
disiplini için önemli bir tutmaktadır. Özellikle kurumla ilgili ilgi çekici belgeler hedef kitleler
ve medyaya “podcast” ile ulaştırılarak çok daha uygun maliyetlere kurumların tanıtımlarını
yapabilmektedir.
Podcast izleyicisini artırmaya yönelik çalışmalar, podcast üreticisi ile izleyici/dinleyici
arasında güven yaratmakta, beğeni sağlamakta ve izleyicinin kendisini podcast üreticisine ait
hissetmesine yardım etmektedir (Kuyucu, 2013: 223-224). İnternet üzerinden çok az
masraflarla oluşturulan bir pod yayını dünya çapında bir kitleye ulaşmakta ve milyonlarca
insana şov hazırlama ve dinleme fırsatı vermektedir (Scott, 2009: 92).
Podcast kurumlara pazarlarına ulaşabilmek için ek bir kanal sunmanın yanı sıra yapılan
yorumları ve izleyicilerden gelen geri bildirimleri analiz ederek, kurumların faaliyet
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gösterdikleri alana ilişkin görüşlerden yararlanabilmelerini ve pazarlama çalışmalarını
geliştirmelerini sağlamaktadır (Ryan, 2016: 220).

12.6.1.8. Sosyal Ağların Kullanımı
Sohbet ve paylaşım ortamı olan sosyal ağlarda kişilerin yanı sıra kurumlar da
bulunmaktadır. Geri bildirim sürecinin doğru işletilmesi koşuluyla sosyal ağlar, çift yönlü
simetrik halkla ilişkiler aracı olarak kurumlar için de büyük önem taşımaktadır. Kurumlar
sosyal ağlar aracılığıyla çevrimiçi paydaşlarına güven açısından daha tatmin edici içerikler
sunabilmekte, kurumsal içerikleri paylaşabilmekte ve hedef kitleleri ve paydaşlarıyla kişisel
iletişim kurabilmektedir (Alikılıç, 2011: 39).
En çok kullanılan sosyal ağ sitesi olan Facebook, halkla ilişkiler çalışmaları için sosyal
ağların taşıdığı önemi ortaya koymaktadır.
Seitel (2016), Facebook’un halkla ilişkiler açısından önemini şu maddelerle
vurgulamaktadır:
 Kuruluşlar Facebook sayfalarını kim olduklarını ve neyi temsil ettiklerini netleştirmek
için kullanabilmektedir.
 Facebook sayesinde kuruluşlar takipçileri ve müşterileri ile bir araya gelebilmekte ve
“üçüncü şahıs güvenilirliği” inşa edebilmektedir.
 Kuruluşlar Facebook’un izleme özelliği sayesinde, kimlerin kendileri hakkında
konuştuğunu ve hangi temelde argüman ürettiğini görebilmektedir.
 Facebook, kuruluş kamuoyu yoklamalarını, yarışmaları ve diğer etkileşimli
aktiviteleri sayfalarında desteklemektedir.
 Facebook, kuruluş çalışanları arasında bir “topluluk” hissi oluşturabilmektedir,
 Facebook, yardımsever etkinlikleri ve bağış toplama kampanyalarını teşvik etmek için
uygun bir ortamdır.
 Facebook, medyayla ağ kurmak için kolaylık sağlamaktadır.
 Kuruluşlar Facebook’u kriz zamanlarında açıklama yapmak için kullanırken
gazeteciler de kriz yönetimi yaklaşımlarını Facebook üzerinden takip etmektedirler.
 Facebook, web sitelerini, içerik sayfalarını, sunucu materyallerini, iletişimle ve bir
kuruluşun görüşüyle ilişkili olan diğer tüm siteleri birbirine bağlamayı kolaylaştırmaktadır.
Facebook’un çeşitli uygulamalar geliştirmeye uygun altyapısı, kurumlar için büyük
avantaj sağlamaktadır. Kurumlar, düzenlemek istedikleri kampanyalarda, hedeflerine uygun
olarak kuruma özel uygulamalar oluşturup, bu uygulamaları Facebook sayfalarında
takipçileriyle buluşturabilmektedirler (Mavnacıoğlu, 2015: 58). Facebook, diğer sosyal medya
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araçları gibi karşılıklı iletişimi mümkün kılan yapısıyla çift yönlü simetrik halkla ilişkiler aracı
olarak kurumlar için büyük önem taşımaktadır.
En çok kullanılan bir başka sosyal ağ sitesi “Instagram” üzerinde kurumlar tarafından
planlanan viral etkileşimler ve tüketiciler arasında organize edilen fotoğraf etkinlikleri halkla
ilişkiler çalışmaları için önemli bir ortam sunmaktadır (Alikılıç, 2011, s.50). Instagram ayrıca
markalar için görselliğin etkin gücünden yararlanılabilecek bir ortam olarak da büyük önem
taşımaktadır. Markalar Instagram’da ürünlerinin fotoğrafını paylaşabilirken, ürünleri kullanan
müşterilerin de “etiketleme”100 özelliğini kullanarak bu ürünlere ilişkin deneyim ve görüşlerini
paylaşmaları müşteri potansiyelini de artırmaktadır.
Profesyonel bir sosyal ağ sitesi olan “Linkedin”in ise halkla ilişkiler çalışmalarında
kullanılabilecek hizmetleri ise şu şekilde sıralanmaktadır (Seitel, 2016: 215):
 İnsanları etkinlikler, iş olanakları ve sağlayıcı firma olanakları konusunda
bilgilendirir.
 İş grupları, mezun grupları, hayran kulüpleri, konferanslar gibi 150 binden fazla gruba
erişim sağlar.
 Profesyonellerin öneriler sunmasını sağlar.
 Anket oluşturulmasına olanak verir.
 İş kartlarını tarayan ve onları bağlantılara dönüştüren uygulamalar sunar.
 İş aramak için uygun bir kaynak haline gelmiştir.
Sosyal ağ sitelerine üye olan kullanıcı sayısına koşut olarak bu sitelerde yer alan marka
sayısı da artmaktadır. Markalar sosyal ağlarda takipçileriyle doğrudan iletişime geçerken bu
sayfaları hazırladıkları içerikleri paylaşmak ve yaymak için de kullanmaktadırlar.
Kullanıcıların sosyal ağ sitelerinde geçirdikleri zamana bakıldığında pazarlama iletişimcileri
için gelecek yıllarda e-paylaşımın101 ağırlığını artıracağı öngörülmektedir (Öztürk, 2015: 3132).

Etiketleme özelliğiyle fotoğrafa o fotoğraftaki kişilerin isimleri yazılarak, etiketlenen kişinin o fotoğraftan haberdar
olması ve fotoğrafa ulaşabilmesi mümkün olmaktadır (Erdem, 2010, s.89). Günümüzde kullanıcılar birçok sosyal ağ
sitesinde sadece özel fotoğrafları için değil, ürün ve hizmet fotoğrafları için de bu özelliği kullanmaktadırlar. Özellikle
markaların hediye uygulamalarından yararlanabilmek için birçok kullanıcı, bir ürünün fotoğrafını paylaşarak pek çok
arkadaşını resim üzerinde etiketlemektedir.
101 E-paylaşım, internette yer alan farklı kanallar aracılığıyla bir ürün, hizmet ya da şirketle ilgili kullanıcılar arasında
gerçekleşen içerik paylaşımı olarak tanımlanmaktadır. E-paylaşım çok sayıda tüketici arasında kolaylıkla ve hızla
gerçekleşebilmektedir (Öztürk, 2015, s.31-32).
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12.6.1.9. Kurumsal Web Sitelerinin Kullanımı
“Kurumsal web sitesi”, bir kurum ya da kuruluşun yapısına bağlı olarak gerekli
olabilecek bilgileri, sık kullanılan başlıklarda oluşturulan web sayfalarının toplu halde
düzenlendiği web sayfası grupları olarak adlandırılmaktadır (Peltekoğlu, 2009: 311).
Son yıllarda internet sitelerinin sayılarının artması ve özellikle de mobil iletişim
cihazlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla kuruluşlar kendileri ve çalışanlarıyla ilgili her türlü
bilgiyi hızlı bir şekilde paylaşmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak etkin ve hızlı bir şekilde
iletilmek istenen mesajların tasarımı ve yayınlanması gibi konularda halkla ilişkiler
uzmanlarının görev alması gereği doğmuştur (Okay ve Okay, 2015: 300).
Levine, bir kurumsal web sitesinde bulunması gereken unsurları şu şekilde
sıralamaktadır (Levine, 2004: 49-50):
 Kurumun adı, adresi ve iletişim bilgileri temel bir başlangıç noktasıdır,
 Kurumun sattığı ürün ve sunduğu hizmetlerin açıklanması,
 Ürün satan kurumların ürünlerin resimlerinin eklenmesi,
 Hizmet sunan bir kurumun hizmetleri ile ilgili grafikleri,
 İlgili Web siteleri ile link bağlantılarının kurulması,
 Site üzerinden ürün satışı yapılıyorsa sipariş sürecini başlatacak sipariş form kutusu,
 Site içi arama fonksiyonu,
 Sitede medya için bir alanın ayrılması. Site; haberciler, editörler ve yapımcılar için
şirket bilgilerine kolay erişebilecekleri özellikte olmalı, basın için hazırlanmış bölümler,
fotoğraflar ve görüşme konuları içermelidir.
Kurumsal web siteleri kurumlara, hedef kitlelerle hızlı ve etkin iletişim kurma, hedef
kitlelerin belirli bir kesimine hitap etme, tüketicilerin farklı beklenti ve gereksinimlerine göre
farklı içerikler sunma, anında tepki alabilme, günlük olarak verilen yanıt ve ilgi çeken konuları
belirleyerek raporlayabilme, web sayfasını ziyaret edip kayıt yaptıran ziyaretçiler sayesinde bir
veri tabanı oluşturma ve iletişimin sürekliliğini sağlama, tüketici tepkilerine göre kuruluş
politikalarına yön verebilme gibi birçok özellik sunmaktadır (Bilbil, 2008, s.69).
Kurumsal web siteleri halkla ilişkiler açısından değerlendirildiğinde, kurumlara web
siteleri aracılığıyla logo, kurum sloganı gibi kurumsal kimlik öğelerini sunabilme fırsatı
tanımaktadır. Ayrıca kurumlar web sitelerinde sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi
vermekte ve gelişmeleri güncel tutarak kurumsal imaj ve itibar çalışmalarına katkıda
bulunabilmektedirler. Kurumlar çevrimiçi topluluklar oluşturarak kurumsal bir bağlılık
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yaratabilmekte, doğrudan geri bildirim alabilmekte ve hedef kitlelerine yönelik iyi niyet ve
karşılıklı anlayış geliştirebilecek adımlar atabilmektedirler (Özel ve Sert, 2015: 89).
Kuruluşların dış dünyaya açılan pencereleri olan kurumsal web sitelerinin halkla ilişkiler
amaçlı olarak kullanılabilmesi için dikkat edilmesi gereken özellikler bulunmaktadır. Bunların
başında bu sitelerde yürütülen halkla ilişkiler amacının insanların sadece web sitesini ziyaret
etmesini sağlamak değil, ziyaret sırasında insanlarla doğru, etkili ve verimli ilişkiler kurup
geliştirmek olduğu gelmektedir. Web sitelerinde halkla ilişkiler başarısını belirleyen bir diğer
faktör ise kurumsal web sitesine giren ziyaretçinin uzun süre sitede kalmasını ve siteden kuruma
yönelik olumlu izlenimlerle ayrılmasını sağlamaktır (Sayımer, 2012: 88-90). Bugün en çok
ziyaret edilen kurumsal web sitelerine bakıldığında, bu sitelerin çevrimiçi paydaşlarıyla en çok
etkileşime giren, sohbet eden, ilginlik düzeyini arttıran, ortak ilgi alanlarına göre çevrimiçi
topluluklar oluşturan kurumsal web siteleri oldukları görülmektedir (Alikılıç, 2011: 63-64).
Kurumsal web sitelerinde, müşterilere tüketici odaklı bilgiler verilerek ürünler, hizmetler
ve temel felsefeleri hakkında daha fazla etkinlik sağlanmaktadır. Bu doğrultuda kurumsal web
sayfası hazırlanırken içerik sadece sözcüklerle sınırlı kalmamalı fotoğraf, sesli içerikler, video
klipler, tablo ve grafiklerden yararlanılmalıdır (Güçdemir, 2012: 87-89).
Kurumsal web siteleri ayrıca “medya dostu” bir anlayışla düzenlenmeli ve gazeteciler web
sitelerinde kolaylıkla gezinebilmelidir. Bu anlayış açıkça görülebilecek bir medya simgesine sahip
olmak ve haberler, video klipler, raporlar ve yayınlar sayfası gibi sayfalar içerebilecek alt bölümler
düzenlemek anlamına gelmektedir (Seitel, 2016: 203).
Kurumsal web siteleri kurumsal kültürü yansıtmada da etkin bir iletişim aracı olarak kabul
edilmektedir. Kurumsal web siteleri araştırmacılara, potansiyel iş başvurusunda bulunacak
kişilere, müşteri, tedarikçi, yatırımcı gibi diğer paydaşlara istenen bilgiye kolayca ulaşma olanağı
sağlamaktadır (Uzunoğlu ve diğerleri, 2009: 72).
Kurumsal web siteleri internet ortamında medya ilişkilerinin yönetilmesinde de önemli
bir yer tutmaktadır. Özellikle medyanın bilgilenmek üzere başvurduğu mecralardan biri
kurumların web siteleridir. Bu açıdan değerlendirildiğinde bir kurumun web sayfasında
medyayı bilgilendirmeye yönelik gerekli materyallerin de yer alması gerekmektedir.

12.6.1.10. Sanal Basın Odaları
Sosyal medya unsurlarının kullanımıyla medya ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde
yürütülmesine yardımcı olan “sanal basın odaları”, kurumların basın mensuplarıyla güçlü bir
iletişim kurabilecekleri etkili bir iletişim aracıdır (Mavnacıoğlu, 2015: 105). Sanal basın odası,
internet kanalıyla sunulan hizmetlerin tümünü ifade etmektedir ve hem itibar yönetimi hem de
ilişki yönetimini planlı ve sürekli bilgi akışıyla sağlayabilmektedir (İnan, 2009: 179).
Sanal basın odalarında gazeteciler örgütsel yönetim yapısından en son haber bültenine
kadar kuruluşla ilgili her şeye birkaç tıklamayla erişebilirken aynı zamanda yüksek çözünürlüğü
olan fotoğrafları, grafikleri, videoları ve yıllık raporlar gibi materyalleri indirebilmektedirler
(Özel ve Sert, 2015: 52). Günümüzde gazetecilerin interneti ne kadar etkin kullandıkları
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düşünüldüğünde sanal basın odaları, gazetecileri kurumlarla ilgili gelişmelerden haberdar
etmek adına büyük önem taşımaktadır.
Gazetecilerin kurumsal bir haber yapacakları zaman ilk olarak kurumun web sitesine ya
da kurumun özel medya sitesine bakmakta olduklarını belirten Sayımer, bu gerçekten yola
çıkarak halkla ilişkiler uygulayıcısının yapması gerekenler hakkında şu saptamalarda
bulunmaktadır (Sayımer, 2012: 143):
 Halkla ilişkiler uygulayıcısı internet aracılığıyla gazetecinin ihtiyaç duyabileceği
bilgileri sağlamalıdır.
 İnternet ortamında kurumla ilgili hangi bilgilerin yer alması gerektiği ve bunların
sınırlandırmasının nasıl olması gerektiği çok iyi planlanmalıdır.
 Halkla ilişkiler uygulayıcısı sanal basın odasında yer vermediği ancak gazetecinin
öğrendiği ve sorguladığı belli bir konunun içeriğine nasıl müdahale edeceğini bilmelidir.
 Halkla ilişkiler uygulayıcısı, gazetecilerin bilgiye erişimlerini olabildiğince
kolaylaştırmalıdır.
Sanal basın odaları kurulmadan önce halkla ilişkiler uygulayıcılarının öncelikle içeriği
planlaması, tasarım yapması ve bu alanda uzmanların görüşlerine başvurması gerekmektedir.
Sanal basın ofisini güncelleştirmek için düzenli işleyen bir yapı kurmak önem taşımaktadır.
Kurumun sanal basın ofisini doldurmaya yetecek kadar haber malzemesi sağlayamadığı
durumlarda sektörel haberlere yer vermek de alternatif olabilmektedir (Theaker, 2006: 376379).
Sanal basın odaları ayrıca elektronik ortamdaki tanıtım kampanyaları için de oldukça
önemlidir. Habercilerden, editörlerden ve yapımcılardan gelen elektronik posta mesajlarının sık
sık kontrol edilmesi gerekmektedir (Levine, 2004: 72). Özellikle basın mensuplarına bilgi
ulaştırmada etkin olarak kullanılmayan sanal basın odaları kurum için olumsuz sonuçlar
doğuracaktır.
Sanal basın odaları üzerinden medya ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi
için dikkat edilmesi gereken önemli hususlar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır (Alikılıç, 2011:
85-86):
 Sanal basın odaları tasarlanırken karmaşık tasarımlardan kaçınılmalıdır.
 Sayfa ziyaretçilerin aradıkları bilgiye kolaylıkla erişebilecekleri bir mantık üzerinden
tasarlanmalıdır.
 Sanal basın odasının tasarımında sayfa hızını yavaşlatabilecek hareketli
programlardan kaçınılmalıdır.
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 Sanal basın odasının tasarımı (uzmanlık alanı olunmadığı sürece) halkla ilişkiler
departmanı tarafından değil uzman bir web tasarımcısı tarafından yapılmalıdır.
 Sanal basın odası sayfa tasarımı, kurumun web sitesinin kurumsal kimlik öğelerini
içinde barındırmalıdır.
 Sanal basın odaları sürekli güncellenmeli ve güncellemeler teknik olarak kolay
yapılabilir olmalıdır.
 Sanal basın odasına resim, fotoğraf eklerken yüksek çözünürlüğe sahip olanlar
seçilmelidir.
 Sanal basın odasının ana sayfasında, basın odasının hangi amaçla ve kimler için
hazırlandığının belirtildiği bir ön yazı eklenmelidir.
 Kurumun web sayfasında sanal basın odasının görülebilir bir ikonu ya da linki
konulmalıdır.
 Sanal basın odalarına, basın mensupları dışında da bilgi almak üzere giren kişiler için
“Sıkça Sorulan Sorular” gibi bir bölüm konulmalı ve içeriğindeki linklerle ilgili sayfalara
gönderilmeleri sağlanmalıdır.
 Sanal basın odalarına sosyal ağ sitelerindeki kurumsal sayfalar, kurumsal bloglar ve
diğer paylaşım sitelerindeki adres linkleri veya semboller eklenerek basın mensuplarının
bilgilenmesi ve takip etmeleri sağlanabilir.
 Sanal basın odalarına kayıtlı üye sağlanması, basın listelerinin güncel tutulmasına
yardımcı olmaktadır.
 Sanal basın odalarına kurumun kurumsal iletişim veya halkla ilişkiler
departmanlarının iletişim bilgileri ile basınla ilişkilerden sorumlu personelin tüm iletişim
detayları eklenmelidir.
Sanal basın odası sadece gazetecilerin değil, birçok insanın bir araya geldiği bir
ortamdır. Sanal basın odaları organizasyonun internet sitesinde müdahale olmadan kontrol
edilebilecek bir alan olarak pazarlama ve halkla ilişkiler profesyonellerine içeriği pazara
sürmek için önemli bir fırsat sunmaktadır (Scott, 2009: 207).
Sanal basın odaları, özellikle basın mensupları ile kurum arasında kurulacak hızlı ve
etkin bir iletişim yöntemi olarak kurumlar için büyük önem taşımaktadır. Basın mensuplarının
teknolojiyi bu kadar verimli kullandığı bir dönem, kurumların sanal basın odasını
kullanmalarını kaçınılmaz kılmaktadır.

392

12.6.1.11. Sanal Basın Bültenleri
İnternet teknolojilerindeki gelişmeler basın bülteni yazımında da önemli değişimlere yol
açmıştır. İnternetten önce kurumlar sadece haber değeri taşıyacak duyurular sırasında basın bülteni
yayınlamaktaydılar. İnternetin gelişimiyle ise kurumlar online veri bankalarına bağlı olarak düzenli
bir şekilde basın bülteni gönderimi gerçekleştirmekte ve medyayla sürekli ve kesintisiz bir bağ
kurmaktadır (İnan, 2009: 178).
Sanal basın bültenleri, basına elektronik postayla gönderilebileceği gibi, kurumun web
sitesindeki sanal basın odasına da yüklenebilmektedir (Uzunoğlu ve diğerleri, 2009: 144). Çok
fazla enformasyonun söz konusu olduğu durumda basın bültenine URL eklenmesi
gerekmektedir. Böyle bir durumda basın bültenini e-postayla göndermek yerine web sitesinde
yayınlamak daha doğru olacaktır. Bilgi almak isteyen gazeteciler kurumun web sitesini ziyaret
ederek bilgi alabilecektir (Phillips, 2001: 186). Bu amaçla, sanal basın odasında yer alan basın
bültenlerinin basın mensupları tarafından kolay ulaşabilecek bir bölümde yer alması
gerekmektedir.
Theaker (2006, s.216)’a göre basın bültenlerinin elektronik postayla ulaştırılacağı
durumlarda ise kurumların ilk olarak gazeteciyle iletişime geçerek bilgilenmek istediği konuları
öğrenmeleri gerekmektedir (Holtz, 1998’den alıntı). Bu durum gazetecilerin elektronik
postalarının ilgisiz ve gereksiz elektronik postalarla dolmasını engelleyerek gazetecinin dikkate
alabileceği bir basın bülteninin de gözden kaçmasını önleyecektir.
İyi bir sanal basın bülteninde bulunması gereken özellikler aşağıdaki şekilde
sıralanmaktadır (Sayımer, 2012: 150-151):
 Sayfanın başında “Basın Bülteni” ifadesi yer almalıdır.
 Bülten olabildiğince kısa hazırlanmalıdır.
 Basın bülteninin başlığı, bültende anlatılan konuyu tanıtacak şekilde en fazla beş
sözcükten oluşmalıdır.
 Basın bülteninin başına görünecek şekilde bir tarih atılmalıdır.
 Basın bülteninde yer alan tümceler kısa ve öz olmalıdır.
 Basın bülteni giriş paragrafında “Kim? Ne? Ne zaman? Nerede? Ne kadar?” gibi
soruların yanıtı bulunacak şekilde konunun ana noktalarını açıklayacak ifadelere yer
verilmelidir.
 Bültenin sağ alt köşesinde “Son” sözcüğü kullanılmalıdır.
 Bültenin sonunda iletişime geçilecek kişinin isim, telefon numarası ve e-posta
adresini bildiren enformasyona yer verilmelidir.
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 Daha fazla bilgi alabilmek için iletişime geçilecek her bir kişi için e-posta linki
oluşturulmalıdır.
 Bültene sanal raporlar, şirket profilleri ve geçmiş tarihlere yönelik diğer
enformasyona ulaşmak için hiperlinkler dâhil edilmelidir.
 Bültenin yazımında Word programı tercih edilse bile gönderim sırasında HTML
dosyasına çevirerek gönderilmelidir.
 Sanal basın bültenleri arşive eklenerek siteye girenlerin bu bültenlere erişimi
sağlanmalıdır.

12.6.1.12. Sanal Basın Kitleri
Halkla ilişkiler birimi tarafından hazırlanan ve içerisinde medya mensuplarının tüm
gereksinimlerini karşılayan yazılı iletişim araç ve materyallerinin (basın bülteni, kurumla ilgili
tanıtım metni, fotoğraf, broşürler vb.) bulunduğu dosyalar “basın kiti” olarak adlandırılmaktadır
(İnan, 2009: 100). Basın kitleri, düzenlenen organizasyona katılımı beklenen gazetecilere
haberi yapabilmelerinde yardımcı olacak gerekli enformasyonun sağlanması için
hazırlanmaktadır.
Sanal basın kitleri, internet teknolojilerindeki gelişmelerin dijital halkla ilişkilerde
medya ilişkilerine önemli bir kazanımı olmuştur. Sanal basın kitlerinin öne çıkan avantajları şu
şekilde sıralanmaktadır (Alikılıç, 2011: 104):
 Sanal basın kitleri kolay depolanarak saklanabilir,
 Elektronik oldukları için başka kişilere zahmetsizce gönderilebilir,
 Başkalarıyla kolaylıkla ve zahmetsiz olarak paylaşılabilir,
 Gerek gazetede gerekse de televizyonda doğrudan haber olarak kullanılabilir,
 Her tür medyada kullanılmak üzere gereken teknik formatı destekler,
 Web sayfalarına link ve RSS beslemelerine olanak tanır,
 Medya mensubuna, sakin bir ortamda kendi bilgisayarında istediği yer ve zamanda
haberi inceleyip değerlendirmesi açısından fırsat yaratır,
 Sanal basın kitlerinin geleneksel basın kitlerine göre maliyeti çok daha düşüktür,
 Gönderinin gidip gitmediğinin bilinmesi teknik olarak mümkün olduğundan dolayı,
ulaştığına dair kolaylıkla bildirim alınabilir.
Sanal basın kitleri de sanal basın bültenlerinde olduğu gibi basına elektronik postayla
gönderilebileceği gibi, kurumun web sitesindeki sanal basın odasına da yüklenebilmektedir.
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Medya ilişkilerinin etkili bir biçimde sürdürülebilmesi için sanal basın bültenleri ve sanal basın
kitlelerinin de koordineli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir (Uzunoğlu ve diğerleri, 2009:
153).

12.6.1.13. RSS Teknolojisi
RSS (Really Simple Syndication), genellikle haber içeriği sağlayıcıları, bloglar ve
podcastlar tarafından kullanılan, yeni eklenen içeriğin abonelerce kolaylıkla takip edilmesini
sağlayan özel bir programlama dili dosya formatıdır. İçeriğe kolayca ulaşılabilmeyi sağlayan
RSS sistemi web üzerindeki çeşitli sitelere abone olmak suretiyle güncellemeleri takip etmeyi
kolaylaştırmaktadır (Kırcova ve Enginkaya, 2015: 83).
Özel bir XML dosya formatı olan RSS genellikle internet sitesinde “RSS” ikonuyla
gösterilmektedir (Sayımer, 2012: 152). RSS, internet üzerinden haber gruplarına benzer bir
şekilde içerik yaymak için kolay bir yoldur. Reuters, CNN ve BBC gibi birçok büyük haber
kuruluşu, “birleştirilmiş” haber servislerinin diğer sitelere de dâhil edilmesi için RSS
beslemeleri kullanmaktadır (Seitel, 2016: 219).
Basın bülteni dağıtım servislerinin başka site, blog, gazeteci ve bireylere ilettikleri basın
bültenlerinin RSS beslemelerini de sunması, bu servisle her basın bülteni yayınlandığında bu
basın bülteninin Pazar kategorisindeki RSS içerik beslemelerine abone olan binlerce insan
tarafından görüleceği anlamına gelmektedir (Scott, 2009: 188-189).
RSS’lerin halkla ilişkiler amaçlı kullanımlarına yönelik sağladığı avantajlar aşağıdaki
şekilde sıralanmaktadır (Alikılıç, 2011: 116-117):
 RSS’ler bir halkla ilişkiler uzmanının günlük haber gereksinimine yönelik içerik
desteği sağlayabilir,
 Bir halkla ilişkiler uzmanı için araştırma ve analiz süreçlerine destek sağlayabilir,
 RSS abonesi olan halkla ilişkiler ajansları müşterileri adına pazar ve sektörü takip
edebilirler,
 Halkla ilişkiler ajansları, RSS beslemeleriyle gazetelerin çevrimiçi versiyonlarında
yapılan güncellemeler ve blog yazarlarının güncel yazılarını kolaylıkla takip edebilecekleri için
gerektiği durumlarda önlemler erken ve hızlı bir şekilde alınabilecektir,
 Halkla ilişkiler ajanslar RSS yoluyla tartışılan güncel konuları rafine ederek
müşteriler için kurumsal projeler tasarlayabilirler,
 Halkla ilişkiler uzmanları RSS beslemelerinde içeriklere yapılan yorumları ve onlara
ait web trafiklerini izleyerek kullanıcılarla çift yönlü iletişim kurabilirler,
 RSS’ler olumsuz haber ve içerikler yayınlanır yayınlanmaz halkla ilişkiler uzmanı
veya ajansına, kurumu adına hızlı müdahale yapabilme şansı verebilirler.
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12.6.2. Halkla İlişkilerde Medya Yönetiminde Sosyal Medya
Kullanımının Avantajları
Sosyal medya halkla ilişkilerde medya yönetiminin bir parçası haline gelmiştir. Bilginin
bu kadar hızlı yayıldığı bir ortamda halkla ilişkiler çalışanları ve gazeteciler arası iletişim de
sosyal medya ortamları üzerinden değişime uğramıştır.
Scott (2009: 34) bu değişimi şu şekilde ifade etmektedir: “PR işi değişmiştir. PR artık
şirketlerin sadece bir avuç gazeteciyle iletişim kurmak ve daha sonra onların şirketle ilgili
haber yaparak PR uzmanlarının patronlarına gösterecekleri kupür ya da görüntü kliplerini
üretmeleri için büyük çabalar harcadığı gizemli bir disiplin değildir. Artık büyük PR
programcıları alıcılara doğrudan ulaşmayı gerektiriyor. İnternet, ürünleriniz hakkındaki
bilgilere doğrudan erişim olanağı sağlıyor ve yetenekli şirketler bu inanılmaz kaynağı büyük
bir avantaj olarak algılıyor ve kullanıyorlar.”
Halkla ilişkiler uzmanlarının medyaya yönelik çalışmalarında medya hiçbir çaba
harcamaksızın bilgi akışı elde etmekte, gazetecilerin başka türlü elde edemeyeceği bazı bilgiler
kendilerine sunulmaktadır. Bu işleyişte, gazeteci ve editörler neyin haber değeri olup
olmadığına karar verebilmektedir (Okay ve Okay, 2014: 18). Sosyal medya ortamlarının ve
internetin halkla ilişkilerde medya yönetiminde kullanılmaya başlamasıyla birlikte ise kurumlar
daha önce gazeteci ve editörlerin onayına kalan bilgilendirici materyal ve duyurularını kendi
web siteleri, blog sayfaları üzerinden ya da diğer sosyal medya platformları aracılığıyla geniş
kitlelere ulaştırabilmektedirler.
Gazetecilerin interneti ve sosyal medyayı araştırma ve muhabirlik işlerini yürütmede
yararlandıkları birincil kaynak olarak benimsemeye başlaması, Facebook ve Twitter gibi sosyal
ağları da gazetecilerin bilgilendirilmesi için etkin birer ortam haline getirmiştir. Örneğin
Twitter, halkla ilişkiler uygulayıcılarına daha düzenli, sabit bir yorum ve bilgi akışı
kazandırmakta ve haber döngüsünün bir çeşit dolaşım sistemi olarak işlev görmektedir (Seitel,
2016: 202-213).
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının kurumla ilgili haberlerini yayınlatmak üzere
kullandıkları bir diğer sosyal medya ortamı “blog sayfaları”dır. Kurumlar kendi blog sayfaları
üzerinden yayınlayacakları haberlerin dışında diğer bloggerlarla da iletişime geçerek
haberlerini yayınlatmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde birçok gazeteci uzmanlık alanları
dâhilinde blog sayfalarından haber kaynağı olarak yararlanmaktadır. Örneğin, teknoloji
alanında faaliyet gösteren bir kurum, teknoloji bloglarında kendisiyle ilgili haberlerin yer
almasını sağlayabilirse, bir teknoloji editörü ya da muhabirinin ilgi alanına da girebilecektir.
Kurumların halkla ilişkiler uzmanları ya da halkla ilişkiler ajanslarından en önemli
beklentileri farklı mecralarda görünürlük sağlamaktır. Halkla ilişkilerin medya yönetiminde bu
beklentiye yönelik önemli çalışmalar yürütülse de genellikle kurumlar mümkün olanının
üzerinde sayıda farklı mecrada ve mümkün olanın üzerinde değerlerde görüntülenme isteğinde
bulunmaktadırlar. Sosyal medya platformları bu noktada herhangi bir maliyet gerektirmeyen
ve çok kısa sürede geniş kitlelere ulaşan yapısıyla halkla ilişkiler uygulayıcıları için alternatif
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bir mecradır. Sosyal medya platformlarının birbirleriyle de entegre şekilde işleyen yapısı ve
“etiketleme”, “hashtag” gibi özellikler kurumun yaptığı paylaşımın kısa sürede farklı
ortamlarda görülmesini ve çok sayıda kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamaktadır.
Sosyal medya sayesinde kurumla ilgili önemli bir haber tüm dünya ile hızlı bir şekilde
paylaşılabilmektedir. Kurumlar açısından bu durum haberin milyonlar tarafından paylaşılması
anlamına gelmektedir. İnternet ve sosyal medya, bilgiye kolay ulaşabilme, haberi hızlı ve
zahmetsiz bir şekilde geniş kitlelerle paylaşabilmek adına büyük önem taşımaktadır (Uzunoğlu
ve diğerleri, 2009: 136).
Gazeteciler tarafından haber yayınlamada yoğun olarak kullanılan bir başka iletişim
yöntemi ise elektronik postadır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları gazetecilere yönelik olarak
elektronik postayı iki şekilde kullanmaktadırlar (Okay ve Okay, 2014: 135):
 Gazetecilerin sordukları sorulara elektronik postayla yanıt verilmesi,
 Elektronik posta aracılığıyla basın bültenlerinin gönderilmesi.
Belirtilen iki madde de medyayla yürütülen ilişki sürecinde önemli yer tutmaktadır.
Gazetecilerin sordukları soruları en kısa sürede yanıtlamak uzun dönemde başarılı medya
ilişkileri için önemli bir etkendir. Basın bültenlerinin gönderilmesiyle gazetecileri kurumla ilgili
haberlere yönelik bilgilendirmek ve haberin medya organlarında yayınlanmasını sağlamak
hedeflenmektedir. Haberle ilgili doğru gazeteciye ulaşabilmek, gazetecilerin e-posta adreslerini
de gereksiz yere e-posta yoğunluğunda bırakmamak için hazırlanan basın listelerinin
gazetecilerin uzmanlık alanlara yönelik başarılı bir şekilde sınıflandırılması ve güncel olması
gerekmektedir.
Sosyal medya kullanımın halkla ilişkilerde medya yönetimi için sağladığı avantajlardan
biri ise “dijital medya iletişimi”dir. Farklı içerikteki portal ve haber sitelerinin sayısıyla birlikte
kullanıcıları da hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Bu durum dijital medyaya olan haber
akışının daha fazla olmasını sağlamış ve halkla ilişkiler uygulayıcıları tarafından bunların takibi
de farklı bir boyut kazanmıştır (İnan, 2009: 170). Sosyal medya platformları, elektronik posta
kullanımı dijital medyaya olan bilgi akışını da halkla ilişkiler uygulayıcıları için kolay bir hale
getirmiştir.
Sosyal medya üzerinden yürütülen tüm stratejilerin kurumsal imaj, kimlik ve kültür
değerlerini koruyarak yapılması gerekliliğine dikkat çeken Özgen, sosyal medya stratejilerinin
yönetilmesinde şu noktalara dikkat çekmektedir (Özgen, 2012: 18-19):
 İletişimin sürekliliği esasıyla hareket edecek bir yönetim takımı kurularak sosyal
medya ortamlarına ilişkin farklılaşma stratejileri planlanmalıdır.
 Sosyal medyanın en temel etkeni “hız”dır. İyi ve kötü haberlerin yayılmasına aracılık
eden bu etmen, sosyal medya kriz ekibi oluşturulmasını ve sürekli stratejiler üretmesini gerekli
kılmaktadır.
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 Sosyal medya ortamlarında kurumsal kimlik ve kültürel değerlere sadık kalınarak;
hedef kitlede güven ve sıcakkanlılık gibi algıların oluşturulması gerekmektedir.
Bu maddeler sosyal medya ortamlarının doğru stratejilerle yönetilmesi gerektiğini
ortaya koymaktadır. Özellikle sosyal medyanın avantajlarından yararlanabilmek için bu
maddeler dikkate alınarak sosyal medya ortamına yönelik analizler yapılması gerekmektedir.
Özetle, sosyal medya geleneksel medyanın aksine sıfır maliyetle kullanılır, erişim
olanakları ve kullanımı daha kolaydır ve üzerinde değişiklik yapmak kolay olduğundan sabitlik
söz konusu değildir. Sosyal medyanın hızlı geri bildirimi kullanıcı açısından önem taşımaktadır
(Sabuncuoğlu, 2016, s.199). Tüm bu nedenlerden ötürü halkla ilişkiler uzmanlarının ve halkla
ilişkiler ajanslarının temsil ettikleri kurumlar adına sosyal medyayı medya yönetim süreçlerine
dâhil etmeleri ve planlı sosyal medya stratejileri oluşturmaları gerekmektedir.

12.6.3. Halkla İlişkilerde Medya Yönetiminde Sosyal Medya
Kullanımının Dezavantajları
Sosyal medyanın halkla ilişkiler disiplinine müşteriler, paydaşlar ve medyayla olan
ilişkilerinde sunduğu avantajların yanı sıra farklı bir açıdan bakıldığında bazı dezavantajları da
vardır. Nitekim, sosyal medya ve internet başarılı bir şekilde yönetilmediği durumlarda
kurumlar için olumsuz sonuçlara yol açabilecektir.
Sosyal medya ve internetin sunduğu sonsuz alanlarda kurumun adı birçok kez
geçebilmektedir. Kurumla ilgili olumlu görüşlerin yanı sıra olumsuz yorumlar da yer
alabilmekte ve konun muhatapları olmayan kişiler bile konuya müdahale edebilmekte ve söz
söyleme fırsatı yakalamaktadır (Vural ve Bat, 2015, s.190). Bu durum kurumun bu mecraları
sıkı bir şekilde takip etmesini ve iyi bir sosyal medya mekanizması kurmasını gerektirmektedir.
Sosyal medya platformlarında bulunan grupların büyümesi, grup içerisindeki bireylerle
etkili bir iletişim kurulmasını da zorlaştırmaktadır. İki kişi arasındaki iletişime çok sayıda farklı
kişilerin de katılması iletişim için “gürültü” oluşturmakta ve gruplar kendi aralarında
bölünebilmektedir (Hazar, 2011: 160).
Sosyal medya ortamlarının kurumlar için yol açtığı bir başka olumsuz etmen ise kurum
hakkında çıkan “yalan haberlerin” sosyal ağlarda ve elektronik posta aracılığıyla hızlı bir
şekilde yayılmasıdır. Bu gibi durumlarda kurumların sosyal medya üzerinden yönetmeye
çalıştığı her türlü olumlu özellik kısa bir sürede olumsuz bir hale dönüşebilmektedir (Güçdemir,
2017: 47).
Sosyal medya ve internetin halkla ilişkiler açısından yol açabileceği zorluklar şu şekilde
sıralanmaktadır (Uzunoğlu ve diğerleri, 2009: 133):
 İnternet kötü niyetli kişiler tarafından kurum ve kuruluşlara karşı yıkıcı bir silah
olarak kullanılabilmektedir.
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 İnternet ve sosyal medyanın öneminin kurumlar tarafından yeterince anlaşılamaması,
internetin geleneksel medya organları gibi detaylı olarak halkla ilişkiler fonksiyonları açısından
incelemediği ve takip edilemediği anlamına gelebilir.
 İnternet ve sosyal medyayı kullanan kurumlar, web sitelerini güncellemekte ve gelen
elektronik postalara cevap vermekte gecikirlerse kamuoyu nezdinde ilgisiz bir imaj yaratarak
hedef kitleleri küstürebilirler.
 Bir kurumun internet üzerinde sağlam bir şekilde var olabilmesi için teknolojik alt
yapıyı yeniden düzenlemesi, gerekli program güncellemelerini ve müşteri sorunlarını çözecek
interaktif atılımları yapabilmesi gerekmektedir. Bu durum kurumun bu alana büyük bir yatırım
yapması gerektiğini göstermektedir.
 Sosyal medya ortamında oluşan krizler kurumlar için kâbus haline gelebilir. Online
krizlere nede olan söylentiler, özellikle elektronik postalarla, forum ve haber gruplarıyla, video
paylaşım siteleriyle kurumları tehdit etmektedir.
 Sosyal medya ortamında içerikler kontrollü değildir. Halkla ilişkiler
uygulayıcılarının içeriği kendileri oluşturarak geleneksel kitle iletişim araçlarına dağıttığı
uygulama yerini içeriklerin kullanıcıların oluşturdukları Web 2.0 uygulamalarına bırakmıştır.
 İnternet ortamında yer alan kişilerin ve kurumların gerçek olmama ihtimali
bulunmaktadır. Bu durum halkla ilişkiler açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
 İnternet ve sosyal medya kullanıcılarının daha bilgili ve daha donanımlı olmaları da
halkla ilişkiler faaliyetlerinde hedef kitle profilinden daha farklı bir profil ortaya çıkarmaktadır.
İnternet ve sosyal medya kullanımın neden olduğu bu olumsuz sonuçlar başarılı sosyal
medya stratejileri ve yönetimiyle aşılabilecektir. Yeni bir araç olarak sosyal medya, halkla
ilişkilerde birçok alanda kolaylık sağlamaktadır. Bugün halkla ilişkiler faaliyetlerinin
sürdürülmesinde internet ve sosyal medya kullanımından kaçmak çağın ve rakiplerin gerisinde
kalmaya yol açacaktır. Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte kullanılmaya başlayan tüm yeni
mecraların, kurumların halkla ilişkiler stratejileriyle uyumlu olarak halkla ilişkiler sürecinin bir
parçası haline getirilmesi gerekmektedir.
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Uygulamalar
- Öğrenciler büyük kurumların halkla ilişkiler stratejilerini geleneksel ve sosyal medya
üzerinden nasıl yürüttüklerini inceleyebilirler.
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Uygulama Soruları
1) Aklınıza gelen bu beş işletmenin halkla ilişkiler faaliyetlerini nelerdir, açıklayınız.
2) Bu beş işletmenin medyayla ilişkilerini geliştirmede kullandığı etkinlikler nelerdir,
açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölüm kapsamında halkla ilişkiler kavramı ve halkla ilişkilerde medyayla ilişkiler
incelenmiştir. Halkla ilişkiler kavramının tanımı yapılmış ve kurumlar açısından taşıdığı önem
işlenmiştir. Kurumların/işletmelerin hedef kitlede nasıl olumlu etkiler bırakacağı yine halkla
ilişkilerde kullanılan araç ve yöntemler anlatılarak işlenmiştir. Bu bağlamda halkla ilişkiler ve
medyayla ilişkiler arasındaki ilişkiden bahsedilip, medyayla ilişki kurarken
yararlanılan/kullanılan etkinlikler/çalışmalar ifade edilerek konu işlenmiştir.
Bu bölümde farklı kaynaklardan halkla ilişkiler tanımları verilerek, halkla ilişkiler
kavramının net olarak anlaşılması sağlanmıştır. Halkla ilişkilerin temel ilkeleri belirtilerek,
halkla ilişkiler açısından olmazsa olmaz kurallar beyan edilmiştir. Halkla ilişkilerde medyayla
ilişkiler nasıl olması, nasıl bir etkinlik çalışmaları yapılması gerektiği ifade edilip, konu
işlenmiştir.
Konu kapsamında yeni iletişim teknolojileri, internet ve sosyal medyanın halkla
ilişkilerde medya stratejilerini nasıl değiştirdiği ve yeni çıkan araç ve yöntemlerin nasıl
kullanıldığı kapsamlı olarak ele alınmıştır. Halkla ilişkilerde medya yönetimi eski ve yeni
araçlarla birlikte işlenmiştir.

405

Bölüm Soruları
1) Halkla ilişkilerin yerine getirmek zorunda olduğu temel işlevler nelerdir?
A) İlgili kitlelerin kuruluşa karşı tutumlarını araştırmak, ölçümleme yapmak ve
sonuçları değerlendirerek yorumlamak.
B) Kuruluşun ürün, politika ve personelinin kabulü ve kitlelerin anlayışının arttırılması
için amaçların tanımlanmasında yönetime yardımcı olmak.
C) İlgili kitlelerin menfaat, ihtiyaç ve hedeflerini kuruluşun amaçları ile eşleştirmek.
D) İlgili kitlelerin anlayışını ve onayını kazanmak için program geliştirmek, uygulamak
ve değerlendirmek.
E) İlgili kitlelerin isteklerini değerlendirerek siyasi otoriteye bilgilendirme de
bulunmak.
2) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel faaliyet alanlarından biri
değildir?
A) Şirket içi iletişim
B) Kurumsal halkla ilişkiler
C) Medya ile ilişkiler
D) Kurumlar arası iletişim
E) İşe alım süreçleri
3) Halkla ilişkilerde örgütlenme biçimleri nasıl gerçekleştirilmektedir?
A) Dış kaynaklı desteklerle
B) Devlet desteği ve uluslararası kuruluşlar ile
C) Kurum içi halkla ilişkiler birimi ve bağımsız halkla ilişkiler firmaları ile
D) Kurum içi halkla ilişkiler birimi ile
E) Bağımsız halkla ilişkiler firmaları ile
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4) Aşağıdakilerden hangisi James Grunig tarafından geliştirilen halkla ilişkiler
modellerinden biridir?
A) Çift Yönlü Asimetrik Model
B) Sosyal Medya Modeli
C) Sarmal Model
D) Halkla İlişkiler Modernizasyonu
E) Kurum İçi Çalışma Modeli
5) Halkla ilişkiler uygulayıcısının medya ile olan ilişkilerde medya çalışma düzeni
ve işleyişiyle ilgili olarak bilmesi gerekenler nelerdir?
A) Okuyucu ve izleyici profili
B) Yayın politikası
C) Yayın-yayım periyotlari
D) Bütçe
E) Baskı tarihleri
6) Aşağıdakilerden hangisi basın bülteni hazırlanırken dikkat edilmesi gereken
özelliklerden biri değildir?
A) Basın bülteni reklam havası içerisinde yazılmalıdır.
B) Basın bülteninin ilk paragrafı, metnin tümünü özetler nitelikte olmalıdır.
C) Bültende kısa paragraflar, kısa cümleler ve anlaşılır kelimeler tercih edilmelidir.
D) Bülten mümkünse tek sayfa olmalıdır.
E) Basın bülteninin objektif gazetecilik kurallarına uygun olarak yazılması
gerekmektedir.
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7) Aşağıdakilerden hangisi halka ilişkilerde medya yönetiminde kullanılan sosyal
medya araçlarından biri değildir?
A) İçerik Paylaşım Siteleri
B) Podcast
C) Sosyal Ağlar
D) Gazeteler
E) Forumlar
8) Aşağıdakilerden hangisi Levine bir kurumsal web sitesinde bulunması
gereken unsurlarından birisi değildir?
A) Kurumun sattığı ürün ve sunduğu hizmetlerin açıklanması
B) İlgili Web siteleri ile link bağlantılarının kurulması
C) Kurumun tanıtım filminin ana sayfada yer alması
D) Sitede medya için bir alanın ayrılması
E) Hizmet sunan bir kurumun hizmetleri ile ilgili grafikleri
“…………., genellikle haber içeriği sağlayıcıları, bloglar ve podcastlar tarafından
kullanılan, yeni eklenen içeriğin abonelerce kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel bir
programlama dili dosya formatıdır.”
9) Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) RSS
B) Bloglar
C) Simülakr
D) Boradcast
D) MMS
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10) Halkla ilişkilerde medya yönetiminde sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak
ağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sosyal medya halkla ilişkilerde medya yönetiminin bir parçası haline gelmiştir.
B) Sosyal medya platformları herhangi bir maliyet gerektirmez.
C) Kurum hakkında çıkan “yalan haberler” sosyal ağlarda hızlı bir şekilde yayılır.
D) Sosyal medya üzerinde kurumla ilgili olumlu görüşlerin yanı sıra olumsuz yorumlar
da yer alabilmekte ve konun muhatapları olmayan kişiler bile konuya müdahale edebilmekte ve
söz söyleme fırsatı yakalamaktadır.
E) Sosyal medya platformlarında bulunan grupların büyümesi, grup içerisindeki
bireylerle etkili bir iletişim kurulmasını kolaylaştırmaktadır.

Cevaplar: 1) E, 2) E, 3) C, 4) A, 5) D, 6) A, 7) D, 8) c, 9) A, 10) E
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13.1. Küreselleşme Nedir?
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13.3. Küreselleşmenin Boyutları
13.3.1. Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Küresel medya kavramı sizde ne gibi çağrışımlar yapıyor?
2) Küreselleşmenin kültüre etkileri nelerdir?
3) Küresel medya toplumların kültürlerini değiştirmekte etkin midir?
4) Küresel medya oluşum çeşitleri nelerdir?
5) Çokuluslu şirketler hangi amaçlarla medya alanına girmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Küreselleşme ve
Medya

Küreselleşmenin ne olduğu
ve toplum üzerindeki
etkileri. Küreselleşme ve
medya ilişkisini öğrenerek,
medya içeriklerini doğru
yorumlamak

Küreselleşme ve medya üzerine
okumalar yaparak ve konu
üzerine fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar


Küreselleşme



Kültür



Küresel Medya



Çokuluslu Şirketler



Küresel Medya yapılanması
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Giriş
Küreselleşme ekonomik, sosyal, politik ve kültürel anlamda değişmeyi içeren uluslararası
bir süreçtir. Küreselleşmenin ortaya çıkışı ve tanımı konusunda farklı görüşler olsa da,
küreselleşmenin sürekli genişleyen ve yenilenen bir etkileşim süreci olduğu görüşü yaygın olarak
benimsenmektedir. Günümüzde medya, teknolojik gelişmelerin de etkisiyle ulusal ve kültürel
sınırları aşmaktadır. Küresel iletişimin bu etkisi nedeniyle, özellikle Amerika merkezli küresel
şirketlerin önderliğindeki Batılı medyanın, dünya iletişimini, azgelişmiş milletlerin kültürel
kimliklerine zarar verecek yönde tekelleştirdikleri öne sürülmektedir. Birçok farklı teorisyene
göre medya; teknolojik altyapısı güçlü olan ülkeler tarafından, modern kültürü yayarak, tüketime
dayalı bir yaşam tarzını benimsetmek amacıyla yönlendirilmektedir. Son yıllarda dünyada ve
ülkemizde, medya sektöründe çeşitli satın almalar ve ortaklıklar yoluyla, küresel bir medya
hareketliliğini gözlemlemek mümkündür. Medya sektöründe yaşanan değişimlerle birlikte,
kültürel kimliklerin bu süreçten nasıl etkilendiği bölümümüzün konularını oluşturmaktadır.
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13.1. Küreselleşme Kavramı
Küreselleşme, son yıllarda sıklıkla karşılaşılan bir kavram haline gelmiştir. Yaşadığımız
çağda hayatın her alanında karşılaştığımız bir terim olan küreselleşme hakkında çok farklı
tanımlar mevcuttur. Küreselleşme, ekonomik, siyasal, ve akademik çevrelerce tartışılan bir
konudur. Kimi yazarlar tarafından küreselleşme çok eski dönemlerden devam eden bir süreç
olarak tanımlansa da, günümüzde küreselleşme geçmişte olduğundan çok farklı şekilde
karşımızdadır.
Küreselleşme terimi ilk defa, Marshall Mcluhan tarafından “Komikasyonda Patlamalar”
isimli kitabında, bu süreç için “Global Köy” terimini kullanmasıyla literatüre girer. Kavram
1980’li yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamış, 1990’lı yıllarla birlikte uluslararası
ekonomik, politik, sosyal ve siyasal süreçleri tanımlamak amacıyla, akademik dile de
girmiştir.(Tutar, 2000: 21)
Global kelimesi, sözlük anlamı olarak iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak
“küresel” ikinci olarak ise “dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen”
anlamlarındadır. Küresel kelimesi, geometrik bir şekli ifade etmesinin ötesinde dünyanın
bütünselliğini de anlatmaktadır. Küresel kelimesiyle, bütün dünyayı kapsayan bir etkileşim
durumu veya süreci de anlatılabilmektedir. Globalization (küreselleşme) kelimesinin karşılığı
olarak ise “küresel hale getirmek, özellikle dünya çapında bir pazar durumuna getirmek” tanımı
karşımıza çıkmaktadır. (http://www.turkcebilgi.com, 2016)
Küreselleşmenin en önemli kuramcılarından biri olan Ronald Robertson’ın,
“Globalleşme” isimli kitabı, terime kavramsal bir içerik kazandırmıştır. 1990’lı yıllarda
kavram, gittikçe yaygın bir biçimde toplumsal değişimleri açıklamada önemli bir kavram
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Robertson küreselleşmeyi, “hem dünyanın küçülmesini
simgeleyen, hem de bir bütün olarak dünyanın bilincinin güçlenmesini gönderme yapan bir
kavram” olarak tanımlar. Küreselleşmenin modernliğin doğrudan bir sonucu olarak
görülemeyeceğine dikkat çeken Robertson, küreselleşme ile modernleşmeyi bir tutmanın yanlış
olacağını ifade etmektedir.(Özkan, 2006: 4)
Küreselleşme, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasına paralel bir şekilde, dünya
toplumlarının ekonomik, politik ve kültürel düzeyde çok yönlü olarak iç içe geçtiği ve dünyanın
bir ucunda olan olayın diğer ucundaki toplumları etkileyebilmesi olarak da tanımlanmaktadır.
(Uluç, 2008: 172)
Bu tanımdan hareketle, toplumsal değişimler, hiçbir ülke sınırı tanımadan bütün
toplumları etkilemekte ve bu etkileşim süreçleri kitle iletişim araçları vasıtası ile daha da
derinleşmektedir.
Bir diğer tanıma göre küreselleşme, hareket ve dolaşım boyutlarıyla ele alınabilir.
Hareket ve dolaşım sermayenin, ürün ve hizmetlerin, simge ve sembollerin anlamlarım ve
mitlerin akışını kapsar. Bu tanımı, insanların hareketi, ürün ve hizmetlerin dolaşımı ve bunun
sonucu olarak güç ve iktidar ilişkileri ile birlikte düşünmek gerekir. Küreselleşmenin bu
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özellikleri ekonomi, kültür ve yönetim alanlarında değişiklikler ve dönüşümler yaratmakta ve
beraberinde yeni politika ve stratejileri de beraberinde getirmektedir. (Uluç, 2008: 173)
Özetlemek gerekirse; küreselleşme, mesafelerin öneminin azaldığı; siyasal, sosyal,
ekonomik, kültürel anlamda dünyanın birbirine yakınlaşması, birbiriyle bütünleşmesidir.

13.2. Küreselleşmenin Tarihsel Gelişimi
Küreselleşmenin tarihi konusunda da, aynen tanımında olduğu gibi tam bir uzlaşma söz
konusu değildir. Ancak yine de, küreselleşmenin çok yeni bir kavram olmadığı konusunda
hemen hemen bütün çevreler fikir birliğine varmışlardır. Örneğin, Roma İmparatorluğu ya da
Osmanlı İmparatorluğu’nun da kendi sistemlerini başka bölgelere taşıma gayreti içerisinde
olmaları, küreselleşmenin örnekleri olarak verilebilmektedir.
Küreselleşmenin tarihsel gelişimi üzerine tam bir uzlaşma sağlanamasa da, özellikle
soğuk savaş sonrası, ulaşım ve kitle iletişim araçlarındaki gelişmelerin de etkisiyle en büyük
gelişimi gösterdiği dönem olarak kabul edilmektedir. Küreselleşme sürecinin başlangıç tarihi
olarak, insanların yeryüzünde farklı bölgelere dağılmaya başladığı zamanlara kadar dayandığı
görülmektedir. Yale Global’de, küreselleşmenin tarihi ile ilgili olarak: “Küreselleşme süreci,
insanların Afrika’dan yerkürenin diğer bölgelerine doğru ilk hareketiyle başlamış olan tarihsel bir
oluşumdur. Önce yakın yerlere, sonra daha uzun mesafeli yerlere yapılan seyahatler, göçmenler,
tüccarlar ve diğerleri her zaman fikirlerini, geleneklerini, yaşam tarzlarını ve ürettikleri şeyleri
yeni bölgelere taşımışlardır. (http://yaleglobal.yale.edu/about/history.jsp, 2016)
Bu dönemde küreselleşmenin gelişmesindeki ana etkenler olarak; “tarımın gelişmesi ve
dolayısıyla yiyecek fazlasını stoklamak yerine takas ya da satma düşüncesi, atların
evcilleştirilmesiyle birlikte insanların ulaşımın kolaylaşması, tarımın gelişmesine paralel olarak
nüfusun artması ve eyaletlerin ortaya çıkışıyla birlikte imparatorluk hırsları ve dini inancı yayma
dürtüsü gösterilebilir.”(Chanda, 27-33)
Küreselleşmeyle ilgili çalışmaların bir bölümüne göre, küreselleşmenin birinci aşaması
15. yüzyılda başlamıştır. 18. yüzyıla kadar devam ettiği varsayılan bu dönemde, önemli olan
ülkelerin askeri güç, insan gücü gibi konularda ne kadar güce sahip olduğudur. Bu dönemde
aslolan “ülke”dir. Düğer ülkeler arasındaki yerini bu güçler belirlemektedir. Küreselleşmenin ilk
aşaması olan bu dönemde, dünya büyük boydan orta boya küçülmüştür. (Erbay, 2011: 289)
İkinci küresel çağın ise, 1800’lü yıllarda başladığı ve 20. yüzyılın sonlarına kadar
sürdüğü ileri sürülmektedir. Bu dönemin itici gücü, çokuluslu şirketlerdir. En önemli özelliği ise,
dış ülkelere doğrudan yatırımlardır. Bu yatırımlar sayesinde, küreselleşme süreci hızlanmıştır.
İkinci küresel çağın, dünyayı orta boydan küçük boya indirdiği ileri sürülmektedir. (Erbay,
2011: 289)
20. yüzyıl sonlarından itibaren ise yepyeni bir çağa (üçüncü aşama) geçilmiştir. Bu
dönemde, “uluslararası arena ya da küresel oyun sahası giderek düzleşmektedir.” Her bir unsurun
birbiri hakkında daha çok şey bildiği, bilginin değerinin gitgide arttığı bu dönemde “birey” ön
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plana çıkmaktadır. Bu yeni dönemde dünya küçük boydan minik boya küçülmekte ve hatta
düzleşmektedir. (Erbay, 2011: 289)
Bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte, fiber optik kablolar ve internetteki hızlı
gelişmeler sayesinde, bireyler de artık birer güç olma durumundadırlar. Bu dönemin en önemli
özelliği, enformasyonun(bilginin) hâkim güç olmasıdır. Küresel rekabette bireyler Teknolojinin
hızla gelişmesiyle birlikte ülkeler ve şirketlerin yanında, bireyler de artık birer küresel rekabette
yerlerini almaya başlamışlardır. Bu dönemde işler artık sadece Amerikalı ya da Avrupalı bireyler
ya da şirketler tarafından yönetilmemektedir. Dünyanın herhangi bir yerindeki bireyler ya da
şirketler de bilgisayarlar, elektronik postalar, telekonferanslar, ve türlü yeni yazılımlarla bu
rekabete katılabilmektedirler. (Erbay, 2011: 290)

13.3. Küreselleşme Boyutları
Küreselleşmenin toplumlar üzerindeki etkileri tartışılmaz bir gerçektir. Toplumun
yapısını değiştirme gücüne sahip bu sürecin, ekonomik, siyasal ve kültürel olmak üzere 3
boyutundan söz etmek mümkündür.

13.3.1. Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu
Küreselleşmenin fikir mimarları ve en önemli savunucuları David Friedman ve Muray
Rothbard gibi liberal bir bakış açısına sahip düşünürlerdir. 1970’li yıllardan itibaren
çalışmalarının merkezine “piyasaların serbestliği” ilkesini koyan bu düşünürler; “bırakınız
yapsınlar” şeklinde liberal ideolojilerin geçerliliğini kanıtlamaya çalışan çalışmalar ortaya
koymuşlardır. 1970’li ve 1980’li yıllarda İngiltere ve ABD’de uygulanan ekonomik
politikalarla bu liberal söylem değişimler geçirmiştir. Para politikalarının gözden geçirilerek
yeniden yapılandırılması, finans piyasalarında serbest piyasa ekonomisinin hâkim olması ve
finans sektöründe çeşitli uluslararası anlaşmaların imzalanması gündeme gelmiştir.(Tutal,
2006: 23)
Bu anlaşmalarla birlikte dünya ekonomisinde söz sahibi ülkeler, küresel örgütlenmelerle
birlikte kendilerine özgü küreselleşme politikaları oluşturmuşlardır. Dünyadaki piyasa ve
sermayenin küreselleştirilmesindeki amaç, “Single Market Place – Tek Dünya Piyasası”
oluşturmaktır. (Tutal, 2006: 23)
Ekonomik anlamda küreselleşme, malların, hizmetlerin, sermayenin ve işgücünün dünya
ekonomisinde serbestçe dolaşımı olarak tarif edilebilir. Küreselleşme, öncelikli olarak üretimin
tarzını değiştirmiştir. Şirketler, sınırlarının ötesine açılarak, sermaye yatırımı yapmışlar, başka
şirketlerle ortaklık ya da satın alma yoluyla mal ve hizmet üretim faaliyetlerini başka ülkelere
yaymışlardır. Özellikle 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik kriz sonrasında şirketlerin bu yola
başvurması, üretimde küreselleşmenin de hızla yayılmasının en önemli sebebi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kuşkusuz bu yayılmacı politikanın en önemli sebebi, şirketlerin en ucuz maliyetle
mal/hizmetlerini üretme ve dolayısıyla yüksek kar istekleridir.
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Küreselleşmenin “bütün ülkelerin tek bir ekonomik sisteme dâhil olmaları, devletin tüm
ekonomik ve parasal yetkilerinin çokuluslu şirketlerin kontrolüne geçmesi” anlamına geldiğini
belirten Topuz, küresel düzenin özelliklerini şu şekilde belirtir: (Akbulut, Erdoğan: 69)


vermesi.

Devletin yatırım, eğitim, kültür, sağlık gibi yetkilerini özel sektöre devretmesi.
Dünyaya ulusal devletlerin değil, çokuluslu finans kuruluşlarının ve bankaların yön



Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi.



Uluslararası finansın örgütlenmesine bütün ülkelerde yetkiler tanınması.



Kapitallere ve ürünlere sınır tanınmaması.



Düşünce özgürlüğü yerine, Pazar özgürlüğünün sağlanması.

Topuz, bu sürecin, sayıları yaklaşık 200 kadar olan çokuluslu şirketin dünyaya hakim
olmasının, kent-kır dengesizliğinin artışı, işsizlik ve göçlerin çoğalması, sağlık koşullarının
yetersizleşmesi, zengin- yoksul arasındaki uçurumun artması gibi sonuçlara neden
olduğunu belirtmektedir. (Akbulut, Erdoğan: 69)
Üretim tarzlarının küreselleşmesi ile birlikte, çokuluslu şirketlerin dünya
ekonomisindeki hâkimiyetleri artmaktadır. Ürün ve hizmetlerin üretiminden dağıtımına ve
servisine kadar geniş bir ağda söz sahibi olmuşlardır. Bu şirketler teknoloji anlamında da ileri
düzeyde olduklarından, dünyanın hangi bölgenin ellerindeki teknolojiye sahip olup
olmayacakları konusunda bile belirleyici olmaktadırlar. Bu da doğal olarak tekelleşme
sorununu da beraberinde getirmektedir. Çokuluslu şirketler ekonomik ve teknolojik
üstünlüklerini aktarmayarak, rekabeti önlemektedirler. Buna rağmen rakip çıkarsa, finansal
üstünlüklerini kullanarak, rakip şirketleri satın alma yoluyla kendilerine rakip olmalarına engel
olmaktadırlar.
Çokuluslu şirketler sahip oldukları pazarlama kanalları sayesinde, kendi oluşturdukları
markaları dikte ettirebilmekte ve yeni markaların çıkışını engelleyebilmektedirler. (Özkan,
2006: 6)
Küreselleşme ile birlikte zenginle yoksul arasındaki uçurumun daha da arttığı bir
gerçektir. 1960 yılı verilerine göre, dünyanın en zengin yüzde 20’si ile en yoksul yüzde 20’si
arasındaki gelir farkı 1/30 oranındayken, bu oran 1990 yılında 1/60’a, 2000 yılında ise 1/75’e
yükselmiştir. Son 10 yıl incelendiğinde, sanayileşmiş ülkelerdeki yüksek ücretli çalışanların
gelirlerinde daha da artış yaşanırken, daha fazla sayıda ailenin sosyal güvenceden mahrum
kaldığı, ücretlerinin gerilemiş oldukları görülmektedir. (http://www.tasam.org/tr, 2016)
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13.3.2. Küreselleşmenin Siyasal Boyutu
Küreselleşmenin siyasal alanda doğurduğu en önemli sonuçlardan birisi, egemenlik
anlayışında meydana gelen değişimdir. Halk egemenliği, etkili devlet kontrolü ve iç işlerinde
bağımsız politikalar geliştirebilme ilkelerine dayanan klasik egemenlik anlayışı, küreselleşme
sürecinde hukuksal ve fiili olarak aşınmaya başlamıştır.
Küreselleşmenin devletlerin politikalarını etkileyecek kadar önemli bir hale gelmesinde
2 etken ön plana çıkmaktadır: 1990 yılında Berlin Duvarının yıkılması ve 1991 yılında
SSCB’nin dağılması. Özellikle SSCB’nin dağılmasıyla birlikte soğuk savaş dönemi sona ermiş
ve iki bloklu dünya düzeni değişmiştir.
Yeniden kurgulanan küresel dünya düzeninde ulus devlet, tartışılmaya açık hale
getirilmiştir. 1970’li yıllara kadar varlığını ve gücünü koruyarak gelebilen ulus devlet anlayışı,
1980’li yıllardan itibaren, küreselleşmenin hızla yayılması sonrası tartışılmaya başlanmıştır.
Devletin gücü, konumu, işleyişi ve biçimi bu tartışmaların temelini oluşturmuştur.
Küreselleşme sürecinin devletleri nasıl zayıflattığı konusunda şunlar söylenebilir:
 Dünya ekonomisi içerisinde 1970’li yıllardan itibaren söz sahibi olmaya başlayan
çokuluslu şirketlerin ve sermayenin küreselleşmesiyle birlikte, devlet egemenliği azalmıştır,
 Tam bağımsız ve egemen devlet ile hâkim güçler ve iktidarlar arasındaki
gelişmeler, egemen devleti giderek sınırlamıştır.
 İkinci Dünya Savaşı sonrasında, para piyasalarını düzenlemek ve az gelişmiş
ülkelere teknik ve finansal destek sağlamak amacıyla kurulan IMF, Dünya Bankası gibi
uluslararası kuruluşlar; bir yandan küresel bağların yoğunlaşmasına neden olurken, bir yandan
da ülkeleri borçlandırarak ulus-devletlerin karar alma mekanizmalarını etkilemiştir.
 Uluslararası hukuk sisteminin sadece devleti değil, devlet dışı örgütleri ve bireyleri
de muhatap olarak kabul etmeye başlaması, yine devlet egemenliğini zayıflatmıştır.


Küresel dinamikler nedeniyle, iç politika - dış politika ayrımı ortadan kalkmıştır.

Devleti anlayışını zafiyete uğratan diğer faktörler arasında, yasadışı faaliyetlerin ve
terörün uluslararasılaşması, küresel sağlık problemleri, küresel ekonomi, küresel kültür
nedeniyle yerel kültürün gerileyişi, çevresel bozulma, devletin iç işleyişine uluslararası
müdahaleler, bilim ve teknoloji yer almaktadır. Küreselleşme ulus-devleti yıpratarak
uluslararası arenadaki rolünü azaltarak, devlet dışı uluslararası örgütleri etkin hale getirmiştir.
(http://www.tasam.org/tr, 2016)
Toplumsal ve bireysel olgular siyasal alanda artık ulusal olmaktan çıkmış, uluslararası
alana çekilmektedir. Küreselleşme süreciyle birlikte demokratikleşme ve insan hakları gibi
konular, ulusal alanda dile getirilirken, aynı zamanda küresel dinamikler tarafından da
desteklenmektedir.
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Siyasi açıdan küreselleşme, “siyasal mekânın devletler üstü bir tarzda yeniden
eklemlenmesi ve devletlerarası ilişkilerin artık evrensel ya da bölgesel uluslararası örgütlerin
çatısı altında yeniden düzenlenmesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda siyasal
küreselleşme, küresel toplumun ortaya çıkmasıyla dünyanın küçülmesini tanımlamaktadır.
(Özkan, 2006: 6)

13.3.3. Küreselleşmenin Kültürel Boyutu
Küreselleşmeyle ilgili tanımlarda genellikle, ekonomik gelişmeler temel alınarak, diğer
alanlardaki küreselleşmenin ekonomi kaynaklı olduğu görüşü savunulmaktadır. Ancak kimi
yaklaşımlar ise, küreselleşmenin hızının artmasında en önemli etkenin “kültürel sembol
alışverişi” olduğunu ileri sürmektedir.
Ulaşım ve teknolojideki gelişmeler, bireyler ve toplumlar arasındaki kültürel sembol
alışverişini arttırmış ve toplumların değer sistemleri ve tüketim alışkanlıklarında köklü
değişimlere sebep olmuştur.
Teknolojideki gelişmelere paralel olarak, kültürün küreselleşmesi sürecinin, dünyayı tek
bir kültüre mahkûm ettiği konusunda çeşitli görüşler vardır. Bu görüşü savunanlara göre,
İngilizce giderek dünyadaki iletişimin ortak dili haline gelmiş, bu sayede dünyadaki diğer
topluluklar İngiliz ve Amerikan sömürgeciliğine maruz kalmaktadırlar. Dünyada giderek
tüketim kalıpları birbirine benzemekte, yayın içerikleri birbirinin benzeri bir hal almaktadır.
Dolayısıyla dünyada var olan yöresel ve bölgesel kültürler tek bir kültüre doğru hızla
yönlendirilmektedir. Buna kanıt olarak da, günümüzde İngilizce 320 milyon insanın ana dili
olması ve 30’dan fazla ülkede İngilizcenin resmi dil olarak kullanılması gösterilmektedir.
(Özkan, 2006: 7)
Kültürün küreselleşmesi ya da kimi yaklaşımlara göre küresel kültür, iki ana başlık
altında toplanabilir; (http://dusunselsantiye.blogspot.com.tr/, 2016)
1. Homojenleşme Tezi (Mcdonald’slaşma): Marksist görüşler tarafından kabul edilen
bu tezde, Amerikanlaşmanın eleştirisi söz konusudur. Buna göre fast food, sadece bir yiyecek
olarak değil; kültürün taşıyıcısı olma özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. McDonald’s
restoranları, hem dünya çapında üretim ve hizmet ağına sahiptir, hem de bu ağı devam ettirecek,
güçlendirecek kültürel bir hegemonya inşa etmektedir. Reklam sektörüne verdiği önem ve
restoranlarının bulunduğu ülkelerin kültürel özelliklerini de dikkate alarak ürün çeşitliliği
sağlaması, bu kültürel hegemonya inşası sürecinde oldukça önemli bir yer tutar.(Göker, 2015:
396)
Holton; toplumlardaki yeme alışkanlıklarının yerini, fast food tarzı bir çeşit kültürün
almaya başladığını ifade ederek; “Dünyanın Coca Colalaşması ya da McDonaldslaşması gibi
ibareler küresel kültürün, küresel ekonomiyi takip ettiği inancını yansıtır. Bu bağlamda
homojenleşme, Batılılaşmaya hatta Amerikanlaşmaya denktir.” (Holton, 2013: 62)
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Tomlinson yaşanan bu Amerikanlaşma sürecini, kültürel emperyalizm olarak adlandırır.
McDonald’s restoranları, Amerikan kültürünün yayılması, başka bir deyişle, kültürel
emperyalizmin en önemli simgelerinden biri olarak değerlendirilmektedir. (Göker, 2015: 396)
Kültürel bir değişimin yaşanmasında en önemli etkenler, piyasa ekonomileri ve
çokuluslu şirketlerin küresel stratejileri yatmaktadır. Küresel bir tüketim modeli oluşturmak
konusunda sadece yeme içme gibi bir ihtiyacın karşılanması söz konusu değildir. Yapılan
reklam ve tanıtım faaliyetleriyle, özellikle teknolojiyi gelişmiş ülkelerden almak zorunda olan
gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler, yayınlanan içeriği de büyük oranda yine gelişmiş
ülkelerin kitle iletişim içeriklerinden almaktadır. Dolayısıyla, az gelişmiş ülkelerdeki insanların
gelişmiş ülkelere, özelde Amerikan ürünlerine/sembollerine verdikleri değer artmaktadır ve
tüketim tek tipleşmektedir.
Küresel kültürün en önemli yayılma aracı popüler kültürdür. Popüler kültür ise, büyük
çokuluslu şirketler (örneğin, Coca Cola, MTV, Nike, Mcdonalds, Warner Bros) tarafından
yayılmaktadır. Çokuluslu şirketlerin yarattığı popüler kültür, dünya üzerinde geniş kitleleri
etkisi altına almaktadır. Çokuluslu şirketlerin en önemli amacı olan karlılık da bu sayede
artmaktadır.
Günümüzde Coca Cola, Mcdonald’s gibi onlarca firmanın yanında, Yahoo, Microsoft,
IBM gibi içerik üreten şirketler de yoğun bir şekilde tüketici davranışlarının homojenleşmesine
ve kültürün küreselleşmesine katkıda bulunmaktadır. Yayınlanan reklamlar ve özellikle
Hollywood ürünleri ile kişisel zevklerin tatmini noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Kolay
yoldan zengin olma, başarılı bir hayat gibi kişisel hayaller bu reklamlar ve sinema ürünleri
tarafından pazarlanmaktadır. Hollywood film endüstrisi, ürünleriyle dünya çapında milyonlarca
insana ulaşan bir sektör olmuştur. Özellikle dünya çapında insanların zihnine “Amerikan
rüyası” imajını yerleştirme çok ikna edici bir rol üstlendiği gerçektir.
2. Küresel-Yerel Bağlamda Küreselleşme: Bu alandaki çalışmalar, bir süreç olarak
küreselleşmenin, küresel-yerel kültürlerle ilişkileri üzerine yapılmıştır. Yaşam tarzlarının ve
popüler kültürün Amerikanlaşmasına karşılık, bir de kültürel yerelleşme ve yerlileşme ortaya
çıkmış, birçok yerel kültür ve geleneksel yaşam tarzı ögesinin yanı sıra, kültürlerin çağdaş
sanatları da yeniden canlandırılmış, yeniden yaratılmıştır. Bu durumlar genel anlamda kültürün
küreselleşmesine verilen yerel yanıt olarak görülebilir.
Sonuç olarak, kültürün küreselleşmesi konusunda, tüketimin de küreselleştiği gerçeği
yok sayılmamalıdır. Kitle iletişim araçları yoğun bir şekilde bilgi satarken, aynı zamanda çeşitli
imgeleri de satmaktadırlar. İzleyici televizyon izlerken, başka kültürlerin yaşam biçimlerini,
hayat standartlarını, olaylara bakışlarını, değer yargılarını da benimseyebilmektedir.

13.4. Küreselleşme ve Medya İlişkisi
Küreselleşme süreci, ekonomik ve siyasi alanlarda etkin olmasının yanında, medya
yapılanması üzerinde de çok önemli değişimlere neden olmaktadır. Küreselleşme süreciyle
birlikte bilgi ve görüntü mekânları yeniden yapılanmakta, yeni bir iletişim coğrafyası ortaya
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çıkmakta, adeta kitle iletişimi yurtsuzlaşmaktadır. Yeni uluslararası medyanın pazar alanı artık
bütün dünyadır. Yeni medya düzeninin hedef kitlesi bütün dünyadır ve artık yerel kültürlerin
üretim yapma imkânı kalmamıştır. (Özkan, 2006: 16)
Günümüzde toplumlar arasındaki iletişim, önemli oranda yazılı basın, radyo,
televizyon, internet, sinema gibi kitle iletişim araçlarıyla sağlanmaktadır. Günümüz
toplumlarında artık, ileri teknolojinin de getirdiği olanaklarla, kitle iletişim araçlarını etkili
biçimde kullanan medyanın, toplumları istediği gibi yönlendirme şansına sahip olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.
Teknolojik gelişmeler düşünüldüğünde, Mcluhan’ın belirttiği gibi artık dünya benzer
duyguların paylaşıldığı “küresel bir köy” halini almaktadır. Elektronik medyanın insanları
birleştirdiği düşüncesini savunan Mcluhan’a göre, aynı medyayı kullanan herkes, herkes aynı
hissedecek ve aynı biçimde davranacaktır.
Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, küreselleşmenin bu denli hızla
yayılmasındaki en önemli etkendir. Medya nedeniyle, dünyadaki tüm toplumlarda aynı tür bir
kültür oluşmaya başlamıştır. Küreselleşmeyle birlikte, iletişim teknolojisindeki gelişmeler
artmasına rağmen, medyadaki format çeşitliliği azalmıştır. Günümüzde medya sektöründe
hazırlanan programların formatları neredeyse aynıdır.

13.4.1. Küresel Medya
Kitle iletişim araçlarının, yani medyanın, haber vermek, eğitmek, boş zamanların
değerlendirilmesini sağlamak, eğlendirmek gibi temel işlevlerinin yanı sıra; kültürel gelişme,
toplumsallaştırma, tartışma ve diyalog, motivasyon, gibi işlevleri de bulunmaktadır. Büyük
kitlelere ulaşabilme gibi çok önemli bir özelliği olan medyanın, hedef kitlesi küresel bir özellik
taşımaktadır. Bu nedenledir ki, dünyanın farklı bölgelerinde insanlar, aynı filmi izleyip, aynı
kitabı okuyabilmekte, ya da aynı rock müzik yıldızını sevebilmektedir. Ayrıca medya, haber
üretme ve haberi farklı bakış açılarına göre düzenleme gibi çok büyük bir olanağa sahiptir.
Kamuoyunda gündem oluşturma gücü sayesinde medya, siyasal olarak da güçlü bir araç haline
gelmiştir. (Ilgaz Büyükbaykal, 2005: 72-73)
Medyanın, dünyanın her yerinden farklı insanlara ulaşabilme ve kamuoyunda gündem
belirleme özellikleri dolayısıyla ürün ve hizmetleri için yeni pazarlar arayan çokuluslu şirketler,
bu fırsatı kaçırmamış ve bu büyük güce sahip olmak istemişlerdir.
Medyadaki küreselleşme, 1990’lı yılların başlarında uydu televizyon yayıncılığının az
gelişmiş/gelişmekte olan ülkelere ulaşmasıyla başlamıştır. Uydu yayıncılığı sayesinde,
televizyon yayınları uluslararası bir özellik kazanmış ve dünya üzerindeki tüm toplumlara
ulaşma şansına sahip olmuştur.
Aydoğan, “küresel medya” teriminin, Amerika, İngiltere, Fransa gibi gelişmiş ülkelerin
medya şirketlerinin yabancı ülke pazarlarına açılarak karlılığını arttırmak, küresel bir tekel
oluşturmak amacıyla birleşmesi düşüncesinden hareketle ortaya çıkmış bir terim olduğunu
söyler.(Aydoğan, 2011: 34)
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Uluslararası bağlantıları olan yazılı, görsel ve işitsel medya araçları küresel medyayı
oluşturmaktadır. Küresel medyanın en belirgin özelliği ticari olmasıdır. Teknolojinin
gelişmesiyle birlikte, haber ve bilgi akışı uluslararasılaşmaktadır. Küresel medyanın ilk
örnekleri, haber ajanslarında görülmektedir. Bu dönemdeki küresel medyanın işlevi sadece
haber toplamak ve yaymaktır. Sonraki süreçte küresel medya kuruluşları ortaya çıkmıştır.
Özellikle internet teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, görüntüler ve fikirler bir yerden dünyanın
başka bir yerine hızla aktarılabilmektedir.(Ilgaz Büyükbaykal, 2008: 41)
Medya günümüzde, ideolojilerin ve kültürlerin benimsetilmesi için vazgeçilmez bir araç
olmuştur. Küresel medya kuruluşları tarafından hazırlanan medya içeriğinde, diziler, yarışma
programları, eğlence programları gibi formatlara yer verirken, içeriklere bakıldığında ise, genel
olarak bir homojenleştirme ve dünyanın geri kalanını modernleştirme anlayışı olduğu
görülmektedir. Küresel medya, reklamlaştırılmış, alınıp satılabilen metaların üretildiği küresel
kültürü ekip biçmektedir. Bu küresel kültür, filmlerden CD’lere, şarkılardan kozmetik ürünlere,
dergilerden yiyecek içeceğe kadar uzanır. Küresel medya kültürel deneyimleri ticarileştirerek,
yeni ürünlerle yeni pazarlar aramaya devam eder. (Aydoğan, 2011: 34)
Küresel medya, Madonna, Rihanna, rap müzik gibi ikonlar yaratarak, kapitalist
kültürünü kendi dağıtım ağları vasıtasıyla yayar ve “küresel popüler kültürü” yaratır. Küresel
popüler kültür, ürün ve hizmetlerin spesifik izleyicileri hedef aldığı bir popüler kültür biçimi
olarak tanımlanır. (Aydoğan, 2011: 35)
Küresel medya doğası gereği, mümkün olan en az çabayla en fazla sayıda insana
ulaşmayı hedefler. Bu da birbirine türdeş içeriklerin farklı toplumlara pazarlanması anlamına
gelmektedir. Bu nedenledir ki, dünya üzerinde en çok izlenen film hep aynıdır. Kültürel ikonlar,
en çok satan albüm, en çok satan kitaplar, dünyanın birçok yerinde aynıdır. Küresel medyanın
yönlendirmesiyle birlikte toplumların değişen alışkanlıkları, birbirine benzeyen insanlar
yaratmaktadır. Küresel medya da böylelikle kar amacına ulaşmış olmaktadır.
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 (http://www.businessht.com.tr/, 2016)
Dünyanın önemli medya ajanslarından biri olan Zenith Optimedia ve Almanya merkezli
istatistik kurumu Statista’nın verilerine göre, 2014 mali yılında en çok kar yapan küresel medya
şirketleri listesinden de anlaşılabileceği gibi, devasa boyutta bir karlılık sözkonusudur.
Listedeki 10 firma arasından 8 tanesi Amerikan merkezli olup medyanın çok çeşitli dallarında
hizmet veren şirketlerdir. Bertelsman şirketi, Almanya merkezli uluslararası bir medya
şirketidir. İçlerinden sadece bir tanesi, Baidu, Çin merkezlidir. Baidu firması, Çin’de Google
yasaklandıktan sonra arama motoru olarak hizmet vermeye başlayan bir şirkettir.
Finans sektöründe görmeye alışık olduğumuz birleşmeleri günümüzde medya
sektöründe de sıklıkla görmekteyiz. Bu nedenledir ki, yerel medya, küresel medyanın hem
içeriksel, hem yapısal olarak bir uzantısı olmaktan öteye gidememektedir.

13.4.2. Küresel Medya Yapılanmaları
Küresel medya kuruluşları, medyada çeşitli yollarla enformasyon ve kültür iletimi
yapmaktadırlar. Ya kendi stüdyolarını kurup içerik üretmekteler, ya da üretilen içeriği hızlı bir
şekilde tüm dünyaya dağıtarak varlıklarını ve karlılıklarını sürdürmektedirler.
Medya, çokuluslu şirketler için artık vazgeçilmez ve sahip olunması gereken bir alandır.
Kitle iletişim araçlarının amaçlarını Medyanın varoluşundan itibaren 1980’li yıllara kadarki en
büyük amacı kamu yararı olmakla birlikte, bu tarihten itibaren çokuluslu şirketlerin medya
pazarına girmesiyle birlikte, amaç daha çok ürün pazarlamak ve dolayısıyla karlılıktır.
Küresel medya yapılanmaları hakkında Gezgin; medyanın, ekonomik, siyasal ve
kültürel alanlarda üretilen mal, hizmet ve enformasyonun geniş kitlelere ulaştırılması
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konusunda önemli bir rol oynadığından bahsederek; çokuluslu şirketlerin 1980’li yıllardan
itibaren bu gücün farkına vardığını söyler. Şirketler medyayı, ürettikleri mal ve hizmetin ya da
ideolojinin yaygınlaştırılmasında kullanılabileceği gibi; yeni değer kalıplarının toplumlar
tarafından benimsenmesi ve toplumların alışkanlıklarını bırakıp yeni alışkanlıklar edindirilmesi
konusunda da kullanırlar. Medyayı elde tutmanın bir diğer önemli yanı ise, küreselleşme
karşıtlarının seslerini duyurabilecekleri bir mecra bulamamaları olacaktır.(Gezgin, 2005: 9)
Amerika merkezli General Electric firması, nükleer santralden, uçak motoru üretimine;
elektronik eşyadan askeri sanayiye kadar onlarca sektörde faaliyet gösteren çok büyük bir firma
olmasına rağmen, aynı zamanda NBC televizyonunun da sahibidir. Amaç, kendi ideolojisini ve
ürettiklerini pazarlayacak homojen kitleler yaratmaktır. 1980’li yıllardan itibaren birçok
çokuluslu şirket, medya alanında tekel oluşturmuştur. (Akbulut, Erdoğan: 69)
Kitle iletişim araçları, insanları ve toplumları etkileme açısından öyle etkin bir araçtır
ki, medya alanıyla ilgisi olmayan birçok şirket sırf bu özelliği nedeniyle, satın alma ya da
birleşmeler yoluyla medya sektörüne girmektedir.
Medya sektöründe şirketler rekabet ve yeni pazarlara girmek için satın almalar
ya da birleşmelerle özellikle yerel medya kuruluşlarını yok etmektedir.(Dirik, 2007: 107-108)
Şirketleri birleşmeye yönelten nedenler şöyle sıralanabilir:


Yeni pazarlara girme isteği,



Marka gücü ve ününü pekiştirmek,



Yönetimin iyileştirilmesi,



Mal/hizmet üretiminin çeşitlendirme çabaları,



Yeni teknolojilere sahip olma isteği,



Pazar payını korumak ve artırmak



Oluşabilecek riskleri paylaşmak,



Sinerji etkisinden yaratmak,



Vergi avantajlarından faydalanmak,



Maliyetleri azaltmak,



Rekabet gücünü arttırmak,



Finansal yeniliklerden yararlanmak,



Teknik bilgi akışının hızlandırmak,
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Sermayeyi güçlendirmek,

Ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak isteyen dev medya şirketleri birbirleriyle
rekabet etmekte ve yatay, dikey, çapraz ve uluslararası birleşmeler yoluyla güçlenmektedirler.

Medyada Yatay Birleşmeler: Şirketlerin aynı pazarda birden fazla ürün ya da
hizmetle faaliyet göstermesine, dolayısıyla farklı hedef kitleleri kontrol etme amacıyla yapılan
birleşmelerdir. Genel izleyiciye hitap eden bir televizyon kanalının yanına bir de haber kanalı
kurmak gibi ya da televizyonculuğun yanına yazılı basını da eklemek gibi olabilmektedir.
Yatay birleşmelerin amacı, pazardaki rakip sayısını azaltmaktır. Dolayısıyla pazar paylarını
arttırmaya yönelik bir birleşme şeklidir. (Dirik, 2006: 105)
Türkiye’de Turkuvaz Medya örnek olarak verilebilir. Grup ulusal yayın yapan kanalın
yanında, haber, müzik, çocuk kanalları gibi farklı televizyon kanallarına sahiptir.
(http://www.turkuvazyayin.com.tr/, 2016)

Medyada Dikey Birleşmeler: Bir ürünün/hizmetin üretim sürecinde hammadde
temininden dağıtımına, tüketiciye ulaşana kadar her aşamasını kontrol altına almaya yönelik
şirketler arası birleşmelerdir.
Bu birleşme yönteminde en önemli sorun, tekelleşme ihtimalidir.
Doğan Medya Grubu örnek olarak verilebilir. Şirket bünyesinde hammadde alımlarını
yapmak amacıyla dış ticaret firması, gazete ve dergilerini basmak için hem yurtiçi hem
yurtdışında basım merkezi ve dağıtım ağı bulunmaktadır. (http://www.doganholding.com.tr/,
2016)

Medyada Çapraz Birleşmeler: Aynı sektörde faaliyet göstermeyen şirketlerin
ortaklığıdır. Belirli bir sektör üzerindeki hakimiyetlerini birleşme ve satın almalarla güçlendiren
büyük şirketlerin farklı sektörlere de giriş yaparak hakimiyet alanlarını genişletmeleri söz
konusudur. Örneğin, televizyon yayıncılığı sektöründe faaliyet gösteren medya grubunun, aynı
anda sinema ya da müzik alanında da faaliyet göstermesi gibi. Bu şekilde tek sektörde faaliyet
göstermektense, başka bir sektöre daha girip riski azaltmak sözkonusu olmaktadır.
Ülkemizde de Fox TV kanalıyla faaliyet gösteren News Corp. Şirketinin, sinema ve
müzik şirketlerinin de sahibi olması bu tarz bir birleşmeye örnek olarak gösterilebilir.
(https://tr.wikipedia.org/wiki/News_Corporation)

Medyada Uluslararasılaşma: Bu birleşme türünde ise coğrafi olarak bir birleşme
söz konusudur. Bu tip birleşmelerde, şirketler yatay, dikey ya da çapraz birlikteliklerle
uluslararası bir faaliyet yürütmektedirler. Medya sektöründeki ürünlerin hedef kitlesi
günümüzde sadece ulusal pazarlar değildir. Medya sektörü artık uluslararası pazarları da
kendisine hedef seçerek içerik üretimini o şekilde planlamaktadır. Uluslararasılaşma, şirket
birleşmelerinin ya da satın almalarının önünü açmaktadır.
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Türk Medyasında birleşmeler ve ortaklıklar, ekonomik şartlar ve hukuksal nedenler
yüzünden geç başlamıştır. Medyamızdaki ilk yabancı sermaye birleşmesi, Time Warner ile
Doğan Yayın Holding arasında kurulan ortaklıkla, CNN TÜRK ile gerçekleşmiştir. 2000
yılında, Doğuş Yayın Grubu ile NBC Universal şirketi arasında anlaşma yapılarak, CNBC ile
Kanal E kanalları birleştirilmiş ve ekonomik gelişmeleri ekrana taşıyan CNBC-E kurulmuştur.
2007 yılına gelindiğinde, bünyesinde Fox Tv, Times, New York Post, The Sun, Sunday Mail
gibi çok bilindik medya kuruluşları yanında, 65’ten fazla televizyon kanalı, 130’dan fazla
gazete- dergi, bulunduran, film ve müzik sektöründe de yatırımları olan Avustralya asıllı medya
imparatoru Rupert Murdoch’ın sahibi olduğu News Corporation şirketi, İhlas holding
bünyesinde yer alan Huzur Radyo ve Televizyon A.Ş.’yi satın alarak, TGRT kanalı
frekansından Fox TV ismiyle yayın yapmaya başlamıştır. 2008 yılında yine Doğan Yayın
Holding, Turner Broadcasting ortaklığıyla, çocuk kanalı Cartoon Network ve TNT kanalları
yayın hayatına girmiştir. (Kaban Kadıoğlu, 2014, 27-28)
Ülkemizin en büyük medya şirketlerinden olan Doğan Yayın Holding’in %25’i 2006
yılında Alman Axel Springer şirketi tarafından satın alınmıştır.
Bir ekonomik kanalı olan CNBC-E’nin ilgi görmesi üzerine, Ciner Grubu da dünyada
67 ülkede yayın yapan dünyaca ünlü ekonomi kanalı Bloomberg’in isim hakkını alarak 2010
yılında Bloomberg HT ismiyle yayına başlamıştır.
Küresel medya şirketleri toplumların kültürel, siyasi, ekonomik ve sosyal yapıları
üzerindeki değişimleri çoğunlukla içerik ihraç ederek yaratmaktadır. Ulusal kanallarda var olan
yayın formatlarının (yarışma, reality şov, dizi, haber vb.) büyük çoğunluğu, bu küresel medya
şirketlerinin ürettiği içeriklerden oluşmaktadır.
Türk medya sektöründe yoğun biçimde şirket birleşmeleri ve tekelleşme söz konusudur.
Ülkemizde yazılı, görsel ve işitsel medya organlarının sayısı gün geçtikçe artmakta; ancak bu
medya organlarının sahipliği azalmaktadır. Medya sektöründe zaten var olan büyük holdingler,
yeni ortaklık ve satın almalarla yeni kanallar kurmakta, dolayısıyla sahiplik yapısı
değişmemektedir. Dolayısıyla ülkemizdeki yayıncılığın çeşitliliği kısıtlıdır. Yayınlanan
programların içerikleri birbirine benzer/türdeş olmaktan öteye gidememektedir.
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Uygulamalar
Öğrenciler, kendi seçecekleri ulusal bir televizyon kanalını prime time saatinde takip
edip, yayınlanan program ve reklamlardaki küresel kültür göstergelerini not edeceklerdir.
Öğrenci bu sayede;
1) Medyada küresel göstergeleri inceleyip, küresel bir popüler kültür akışı olup
olmadığını anlayabilecektir.
2) Bölümde bahsi geçen konuları tekrar etme fırsatı bulacaklardır.
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Uygulama Soruları
1) İncelediğiniz televizyon programında küresel kültür göstergeleri var mıdır? Varsa
nelerdir?
2) Sizce küresel medyanın yaydığı küresel kültür insanları ne ölçüde etkilemektedir?
Çevrenizi ve kendinizi düşünerek cevaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Küreselleşme ve medya ilişkisini incelediğimiz bu bölümümüzde, öncelikle
küreselleşmenin ne olduğu, kısa tarihçesi, küreselleşme alanları ve insanlar üzerinde nasıl
etkileri olduğu gibi konuları işlenmiştir. Küreselleşmenin aşamaları ve şekillerinden bahsedildi.
Küreselleşme tarihi boyunca ulus devletlerin nasıl zayıfladığı, devletin elindeki yetkilerin nasıl
zayıflatıldığı gibi konuları görüldü. Küreselleşmenin yerel kültürler üzerindeki etkilerinin
incelendiği bölümde, küresel kültürün yayılmacı kimliği ve medyanın bu yayılmacı politikadaki
rolü üzerinde duruldu. Çokuluslu şirketlerin neden medya sahipliği konusunda bu derece istekli
oldukları ve dünyadaki kültür akışının nasıl olduğunu görüldü.
Çokuluslu şirketlerin ürün ve hizmetlerini yeni pazarlara açma isteğinden doğan küresel
medyanın ne olduğu ve nasıl bir küresel popüler kültüre sebep olduğu konusunda bilgiler
edinildi.
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Bölüm Soruları
1) Şirketlerin aynı pazarda birden fazla ürün ya da hizmetle faaliyet
göstermesine, dolayısıyla farklı hedef kitleleri kontrol etme amacıyla yapılan birleşmeye
ne ad verilir?
A) Medyada Ortaklaşma
B) Medyada dairesel birleşme
C) Medyada çapraz birleşme
D) Medyada dikey birleşme
E) Medyada yatay birleşme
2) Küreselleşme terimi ilk defa hangi kavram ile literatüre girer?
A) Sınırsız Toplum
B) Global Köy
C) Simülasyon
D) Sekülerleşme
E) Kitle Kültürü
3) Küreselleşmenin en önemli kuramcılarından biri olan Ronald Robertson’ın,
“Globalleşme” isimli kitabı, terime ne tür bir katkı yapar?
A) Popülerleştirir.
B) Saygı uyandırır.
C) Kavramsal içerik kazandırır.
D) Akademik olarak incelenmesini sağlar.
E) Tanınmasına katkı yapar.
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4) Yale Global’e, göre küreselleşmenin tarihi hangi kıtadan başlamıştır?
A) Asya
B) Avustralya
C) Amerika
D) Afrika
E) Uzak doğu

5) Aşağıdakilerden hangisi küresel düzenin özelliklerinden değildir?
A) Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi
B) Pazar özgürlüğünün sağlanması
C) Düşünce özgürlüğünün sağlanması
D) Devletin eğitim, kültür, sağlık gibi yetkilerini özel sektöre devretmesi
E) Ürünlere sınır tanınmaması

6) SSCB’nin dağılmasıyla dünyada hangi dönem sona ermiştir.
A) Yeni Çağ
B) Modern Dönem
C) Soğuk Savaş
D) Sosyalizm Çağı
E) İmparatorluk Dönemi

Aşağıdaki bilgileri doğru veya yanlış olarak cevaplayınız.
7) Medya sektöründe şirketler rekabet ve yeni pazarlara girmek için satın
almalar ya da birleşmelerle özellikle yerel medya kuruluşlarını yok etmektedir.
A) Doğru
B) Yanlış
8) Baidu firması, Hindistan’da Google yasaklandıktan sonra arama motoru olarak
hizmet vermeye başlayan bir şirkettir.
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A) Doğru

B) Yanlış

9) Tomlinson yaşanan Amerikanlaşma sürecini, kültürel kapitalizm olarak
adlandırır.
A) Doğru
B) Yanlış
10) İkinci küresel çağın, 1800’lü yıllarda başladığı ve 20. yüzyılın sonlarına kadar
sürdüğü ileri sürülmektedir.
A) Doğru
B) Yanlış

Cevaplar: 1) E, 2) A, 3) C, 4) D, 5) C, 6) C, 7) A, 8) B, 9) B, 10) A
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14. KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ VE MEDYA ENDÜSTRİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Ümit SARI
(İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü)

437

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kavramsal olarak kitle kültürü ve popüler kültür kavramları irdelendikten sonra
özelliklerine değinilecektir. Kültür endüstrisi kavramı, medya üzerindeki etkileri ve oluşan
medya endüstrisi düzenindeki rolü üzerine örnekler verilerek, kitle iletişim araçları ile ilişkisi
derinlemesine incelenecektir. İzleyici ve medya içerik üreticileri bağlamında kültür
endüstrisinin medya endüstrisine etkisine değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kitle kültürü ve popüler kültür kavramları nelerdir?
2) Kitle kültürü ve popüler kültürünün farklılıkları nelerdir?
3) Kültür endüstrisi kavramını açıklayınız.
4) Kitle iletişiminin kültür endüstrisi üzerindeki etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kültür Endüstrisi ve
Medya Endüstrisi

Kitle Kültürü, Kültür endüstrisi
kavramlarına açıklık getirilirek
medya endüstrisi ile ilişkisi
üzerinden günümüz medya
sektörü değerlendirmesi
yapılacaktır.

Kitle kültürü ve medya
endüstrisi kavramları örnekler
üzerinden ders sırasında
karşılaştırılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kültür



Popüler Kültür



Kitle Kültürü



Kültür Endüstrisi



Kitle İletişimi

441

Giriş
Kültür, yalnızca sanat ve öğrenimde değil, aynı zamanda kurumlarda ve sıradan günlük
davranışta belli anlam ve değerler ifade eden belirli bir yaşam tarzına işaret etmektedir. Bu
tanıma göre, kültür analizi, belirli bir yaşam tarzı, yani belirli bir kültürdeki açık ya da örtük
anlam ve değerin ortaya çıkarılması olmaktadır. Kültür, ortak tarihsel bir bilinç olarak
sunulmaktadır. Kapitalizmin, kendisinden önce var olan cemaat yapılarını ve bu cemaatleri bir
arada tutan geleneksel değerleri yok etmesinin ardından insanları bir arada tutacak ‘hayali
kimlikler’ yaratmıştır. Hayali alan, yaratılan ulus ve kültür gibi kendi içsel tanımı ve onu
belirginleştiren hayali öteki tanımıyla kurulmuştur. (Kültürün Popüler Halleri'nde Sessiz
Kalmak ya da Popülerleşemeyen Bir Hareket Olarak Sol-Katkılar, (Çevrimiçi)
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=585, 10.06.2005)
Kitle kültürü sanayi devrimini izleyen yıllarda ortaya çıkmış kavramlardan birisidir.
Kitle kültürü kavramı ile daha çok, endüstriyel tekniklerle üretilen ve çok geniş kitlelere
yayılan, karşı konulması güç, davranış, mitos ya da temsili olguların tümü anlatılmak istenir.
Kitle iletişim araçlarıyla üretilen ve yayılan, sadece kitlesel pazar için imal edilen
standardize kültürel ürünlerdir. Bunların kullanımlarında ve tüketimlerinde de kitlesel bir
davranış söz konusudur. Ondokuzuncu yüzyıl kapitalizmi gibi kitle kültürü de dinamik,
devrimci bir güç olup, eski sınıf, gelenek, beğeni engelleri yıkıp parçalamakla, tüm kültürel
farklılığı eritip yok eder, türdeşleşmiş bir kültür üretir, değerleri yok eder. (Mutlu, 1998, s.215–
216)
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14.1. Kitle Kültürü
Sanayileşmeyi izleyen yıllarda, işbölümünün artması, toplumsal üretim sürecinin
karmaşık bir yapı niteliği kazanması, insanın bu yeni yaşam biçiminin benimsenmeye
zorlanması, insanın dış gerçeği algılaması ve anlamlandırmasında yeni bir perspektife ihtiyaç
duyulması, kitle kültürü oluşumunu gündeme getirdi. Bireyi edilgen bir kültür tüketicisi haline
getiren bu oluşum, sanat, eğlence gibi yaşam pratiklerini de bir tüketim eylemine dönüştürdü.
E. Morin’in deyişiyle, tarihte ikinci bir sanayileşmeye tekabül eden kitle kültürü, bir
kere ortaya çıktıktan sonra, ona karşı gelmek olanaksızlaşmakta, onu yaratan kitle iletişim
olgusu ve kitle iletişim araçları, onun yasalarına uymak ve onun denetimine girmek zorunda
kalmaktadır. Bu özellikleriyle kitle kültürü, bir yandan uluslar arası kültür piyasasının
değerlerine göre biçimlendirilmiş, bir yandan da yerli özellikler taşıyan, çoğunluğa yönelik
kültür konserveleri olarak değerlendirilmektedir. Bu kültür konservelerini tüketmek zorunda
olan birey ise, yaşamın her anında bu ürünlerin denetimi altında kalmaktadır. Bu ürünlerin
sağladığı perspektif ile dünyayı anlamlandıran insan var olanı benimsemekte ve akış içinde
yerini almaktadır. (Özkök, 1985: 111)
Bu hızlı akış içindeki günümüz insanı, var olan dünya ile düşün ve sanat ürünleri ile
olan ilgisini de, özet yayınlara ansiklopedik bilgilere, üstünkörü taramalara dayandırmaktadır.
Çağdaş kültür bir yandan hızlı ve etkin iletişim araçları ile kültür taşıyıcısı olan bireyleri
çepeçevre sararken, bir yandan da kültür öğelerini canlılık ve yaratıcılığından soyutlayarak
hazır kalıplar içinde sunmaktadır. (Sencer, 1979: 51) Bu sunulan kültür konserveleriyle,
derinlik ve yüzeysellik arasındaki denge önem kazanmakta ve bu dengenin ürünü olan mozaik
kültür kavramı da kitle kültürü içinde değerlendirilmektedir. Mozaik kültür, çok çeşitli bilgileri
rastlantısal olarak almaya dayanmaktadır. Başlangıçta, sanayileşmenin, kentleşmenin bir
zorunluluğu olarak ortaya çıkan kitle kültürü, günümüzde ideolojik ve etik yargılardan
soyutlanarak, mozaik kültür kavramıyla da karşılanmaktadır.
Kültür, mevcut toplumda bireye esas olarak rastlantısal bir sistem, bir mozaik kültür
gibi sunulmaktadır. Birey dış dünyadan değerlendirilmiş bir enformasyon akımı alır, bu akımda
tarihsel bir detay, toplumu yöneten temel olgularla tamamen aynı görüştedir. (Sencer, 1979: 51)
Adorno, Horkheimer ile birlikte yayınladıkları Aydınlanmanın Diyalektiği adlı kitapta,
“kitle kültürü” yerine “kültür endüstrileri” terimini kullanmalarını, kitle kültürü teriminin
kitlelerin kendiliğinden kültürünün anlaşılması ihtimalini, böylelikle de bu kültürü savunanların
kabul edebileceği bir yorumu baştan dışlama yoluyla açıklamaktadır. Bu kavram ekseninde
karşıtlaşan iki kültürel durum vardır. Birincisi, sahici, otantik, kendiliğinden bir kültür, yani
‘halk kültürü’ ve bunun karşısında yapay, aldatıcı ve imal edilen bir kültür, ‘kitle kültürü’.
(Mutlu, 2005: 307) Halk kültürü, endüstri dönemi öncesindeki, toplumsal tabakalar arasında
önemli farklılıkların olmadığı ve bu yüzden üreticilerle tüketiciler arasında yakın ilişkilerin söz
konusu olduğu toplumlara aittir. Endüstriyel kapitalizmin gelişmesiyle halk kültürüne dayalı
yaşam yapılarının yıkılmasıyla, toplumsal farklılıklar ortaya çıkmıştır. Halk kültürü, kültürel
yapıda günlük yaşamda ve dinsel-büyüsel inançlarda çok etkilidir. Üretim, üreticilerin öz
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kaynaklarıyla yapılmasıyla birlikte, daha çok anonim üretimlere rastlanılmaktadır. (Kara, 1997:
87- 90)
Adorno ve Horkheimer’a göre, sanat, kültür endüstrisi aracılığıyla metalaştırılarak,
çoğunlukla da eğlence içeriğine büründürülerek, kitleleri yanlış biçimlendirmektedir. Bu da
ürünlerde standartlaşmayı ve düzeysizleşmeyi beraberinde getirmekte dolayısıyla da sanatın
özü tehlikeye girmektedir. Dolayısıyla artık kültüre damgasını vuran temel güdünün en geniş
satışı yakalamak, en çabuk ve çok kara ulaşmak haline geldiği; bu durumda verili değerlerin,
genel geçer anlayışın suyuna gitmenin dışına çıkılmadığını, çıkılamayacağını; böylece gerçek
sanatın ‘var olandan başkayı görme, gördürebilme’ yetisinden oluşan olmazsa olmaz yönünün
kültür eserinden giderek silindiğini ileri sürmektedirler. (Uğur, 1991: 110) Bu toplum içinde
kültür de bir tüketim malzemesidir. Özgürmüş gibi geçinen bu tüketici etkinlik şenlik havasına
bürünür. Bu şenlik havası ona toplumsal olarak gerçek ancak kurgusal, imgesele ait bir tür birlik
verir. Yapıtlar, üsluplar doymak bilmeyen bir tüketime sunulurlar. (Henri Lefebvre, 1998: 110)
Günümüz sanatı amacı yönünden değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak araç haline
dönüştüğünü söylemek mümkündür. Bu durum da Frankfurt Okulu’nun kültür endüstrisi tezini
doğrulamaktadır. Frankfurt Okulu’nda kültür endüstrisi kitleleri ideolojik bakımdan köle gibi
yönetmekte ve yönlendirmektedir. Kültürelci ve liberal çoğulcu gelenekte ise, dikkat kültür
endüstrisinden kalkıp, izleyici kültürü ve özgürlüğü üzerine toplanmakta, Lazartsfel’in 1954’te
dediği kural olmaktadır: “Sonuçta kitle medyasının topluma ne yapacağı, bizim yurttaş olarak,
kitle medyasıyla ne yaptığımıza bağlıdır.” ( Erdoğan, 1999: 48)
Hall ve Whannel, C. Wright Mills’den Q.D.Leavise’e, Ortega y Gasset’e, Orwell’e
kadar kitle kültürü eleştirmenlerinin görüşlerinden hareketle derledikleri kitle kültürünün
işlevlerine yönelik eleştirileri şöyle sıralamaktadırlar:

Bir avuç insanın elinde toplanan iktidar, kitle kültürünün inceltilmiş
manipülasyon teknikleriyle sürdürülmektedir,

Kitle kültürü kitlesel olarak bir formüle göre üretilen ve yaratıcılığa yer
vermeyen bir süreçtir,

İnsanlar bu kültür nedeniyle toplumun katılımcıları yerine, başkalarının
ürettiklerinin edilgin tüketicileri haline gelmişlerdir,

Kitle kültüründe medya bize yapay bir dünya görünümü sunar ve gerçeklik
duygumuzu tanımlar, yaşantımızı basmakalıp yargılar şeklinde düzenler,


Kitle kültürü bizi birbirimize benzer hale getirir,


Kitle kültürü halk sanatını yok eder, popüler sanatın kökünü kurutur ve yüksek
sanatı tehdit eder,
 Medya kitle kültüründe gereksinimlerimizi ve arzularımızı tatmin etmektense
sömürür,
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 Kitle kültürü vasatlığı överek sıradanlığı yüceltir,
 Kitle kültürünün tanımlayıcı bir unsuru da kişilik kültürüdür ve kitle kamusal
toplulukları yerinden ettikçe, esas bireyin yerini de kişilik kültü ( Yani insanın ne olduğunun,
ne yapmış olduğunun değil, imajının, görünen yüzünün vurgulanması ) alır,
 Kitle kültürü ürünleri insanların gerçeklikten kaçmalarına imkân verir. (Mutlu, 2005:
308)
Kitle kültürüne yönelik bu olumsuz eleştirilerin kaynağında kitle iletişim araçlarının
modernitenin geleneksel bağları çözmesi sonucu yalıtılmış ve zihnen her türlü tehlikeye açık
hale gelmiş modern insan üzerindeki devasa etkisine tepkilerle birlikte kitle teriminin
çağrıştırdığı her türden olumsuzluklara yönelik muhafazakâr bir siyasal tavır yatmaktadır.
Wilson’a göre, bohem sanatçı veya bohem sanatçı tavrı, Batı’da kitlesel üretimin neden olduğu
altüst oluşun, kültürel üretim ve tüketim alanını dönüştüren bir gelişmenin sonucu olarak ortaya
çıkmıştır. Bu gelişmeyle birlikte kültürel alandaki piyasa ilişkileri geçmişin yerleşik patronluk,
hamilik biçimlerinin yerini alır. Sanatçıların statüsü yükselir ama yerleri güvenli değildir.
Sanatçı, bir zamanlar hamisinin taleplerini gerçekleştiren, şimdi önceden bilinmesi mümkün
olmayan bir izler kitlenin beğenilerini kestirmek zorunda kalır. Bu durumda başarı ile
başarısızlık arasındaki uçurum iyice açılır. Bu maymun iştahlı, karasız izlerkitle, yani yeni
burjuvazi, sanatçının eserini reddettiğinde, sanatçı tarafından bayağı ve zevksiz olarak
nitelendirilir. Bohem sanatçı kimliği böylelikle ortaya çıkar. (Mutlu, 2005: 310)
Kitlesel üretim standartlaşmayı zorunlu kılmaktadır. Kültür de kitlesel olarak üretilmeye
başlandığında, tek biçimliliğe yol açmaktadır. Özellikle dil bu anlamda önem kazanmaktadır.
Dildeki tek biçimlilik düşünceye yansımakta, böylece insanlar üzerinde bir denetim ve
egemenlik kurulmuş olmaktadır. Kitle kültürünün insanı tek boyutlu hale getirdiğini savunan
Marcuse’un söylediği gibi, “Efendileri özgürce seçmek, efendileri ve köleleri ortadan
kaldırmamaktadır”. (Marcuse, 1993: 7)
Dünyayı anlamanın, kavramanın reel dünya ile dolaysız deneyimlerimizle oluşması
gerektiğini hatırladığımızda, bunun hiçte kolay olmadığını görmekteyiz. Ünsal Oskay’ın da
dediği gibi, “Nesneleri, dünyamızı, kendimizi bile, bize ait özgün yaşam deneyimlerimizden
oluşturduğumuz bilgiler ile değil, uluslar arası bir tekelleşmenin etkisi altında medyadan bize
sunulan enformasyon aracılığıyla öğrendiğimiz, tanıdığımız, değerlendirdiğimiz, bugünkü
dünyamızın dönüşeceği ‘Evrensel Köy’ün bir gemeinschaft’mı, yoksa Hollywood işi bir
kovboy kasabası mı olacağını düşünmek zorundayız”. (Oskay, 1992: 13) Evrensel bir köy
haline gelen dünyamıza ilişkin bilgilerin, kitle iletişim kanalları ve kurumlarıyla
sınırlandırılmış, biçimlendirilmiş, işlenmiş, ürüne dönüştürülmüş şekliyle karşılaştığımızı
unutmamalıyız. Dünyayı başkalarının gözüyle, istenildiği biçimde görüp yaşayan iletişim
teknolojisinin küçücük bir alana sıkıştırdığı insanlar, kendilerini satın aldıkları ürünlerde
tanımaya çalışmakta, ruhlarını otomobillerinde, dinledikleri müzikte, tuttukları takımda,
giydiklerinde ve tükettiklerinde bulmaktadırlar.
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Kitle kültürünün tüm özelliklerini, İktidar Seçkinleri çalışmasında C. Wright Mills, şu
tespitleriyle genel olarak özetlemiştir:
 Medya, kitle insanına kim olduğunu anlatır, ona kimlik kazandırır,
 Medya, kitle insanına ne olmak istediğini anlatır, ona hırs, beklenti ve tutkular
kazandırır.
 Medya, kitle insanına buna nasıl ulaşacağını anlatır, ona tekniği kazandırır.
 Medya kitle insanına öyle olmadığı halde öyle olduğunu nasıl düşüneceğini anlatır,
ona kaçış imkânı verir. (Mutlu, 2005: 309)

14. 2. Kültür Endüstrisi Kavramı
Adorno, kültür endüstrisi terimini ilk defa 1947'de, Amsterdam’da Horkheimer'la
birlikte yayımladığı ‘Aydınlanmanın Diyalektiği’nde kullanmıştır. Müsveddelerde ‘kitle
kültürü’ terimini kullanmışsalar da, daha sonra, yandaşlarının işine gelecek yorumları dışarıda
bırakmak amacıyla kitle kültürü yerine kültür endüstrisi terimini kullanmayı uygun
görmüşlerdir. Buradaki amaçları onun, kitlelerden kendiliğinden çıkan bir kültür sorunu
olduğunu ortaya atabilmek, onu popüler sanatın çağdaş formu sayabilmekti ki bu ikincisinin
kültür endüstrisinden kesin olarak ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyorlardı.
Kültür endüstrisinin en önemli işlevi insanları dünyayla barışık tutmak ve bu dünyayı
olumlu algılamalarını sağlamaktır. Yani kültür endüstrisinin insanlara verdiği sahte bir keyif
vardır. Adorno’ya göre aslında içinde yaşadığımız bu dünya, kötü bir dünyadır ve insanların bu
dünyayı olumlu algılamaması, bu dünyada kendilerini evlerinde gibi hissetmemeleri,
kendilerini bu dünyaya yabancı hissetmeleri gerektir. Ama kültür endüstrisinin getirdiği o
geçici keyif anları, insanların gerçek yaşam koşullarını düşünmelerini ve bunu değiştirmek için
bir şey yapmalarını engellemektedir. (Soykan, Keskin, Dellaloğlu, (Çevrimiçi)
http://www.uzaklar.net/html/adorno_uzerine_soylesi.html, 16.04.2005)
Brecht ve Suhrkamp’ın otuz yıl önce ifade ettiği gibi, endüstrinin kültürel malları, özgül
içerikleri ve yapılarındaki uyuma göre değil, piyasada gerçekleşen değerlerine göre
yönetilmektedir. Tüm kültür endüstrisi pratiği, kâr güdüsünü dolaysız olarak kültürel formlara
aktarmaktadır. Bu kültürel formlar piyasaya sürülen mallar olarak yaratıcılarının geçimini
sağlamaya başladığından beri zaten bu niteliğe kısmen sahiptir. Fakat o sırada kâr arayışı
dolaylıdır, sanat eserinin bağımsız özünün ötesindedir. Kültür endüstrisinde yeni olan, en tipik
ürünlerindeki kesin ve iyi hesaplanmış faydanın dolaysız ve saklanmayan önceliğidir. Asla ve
asla bütünüyle baskın çıkamayan ve daima çeşitli etkilerle biçimlenen sanat eserinin özerkliği,
kültür endüstrisi tarafından, denetim mekanizmasının iradesi dâhilinde ya da dışında, bilinçli
bir biçimde ortadan kaldırılmaktadır. Denetim mekanizması sadece iktidarı ellerinde
bulunduranları
değil,
verilen
talimatları
yerine
getirenleri
de
kapsamaktadır.”(Adorno,(Çevrimiçi)http://www.ykykultur.com.tr/cogito/36/theodor.html,
10.05.2005)
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Kültür Endüstrisi gerçek bir kültür değil, kendiliğindenliği olmayan, şeyleşmiş bir sözde
kültür üretmektedir. Modern kitle toplumlarında eski günlerdeki gibi, birbirinden farklı yüksek
kültür ve alt kesimlerin kültürü diye iki ayrı kültür de kalmamıştır. Bu farklılık bile kitle
kültürünün stilize barbarlığı içinde erimiş, yok olup gitmiştir. Bir zamanlar protesto niteliği
taşıyan trajedi bile modern dönemde teselli anlamına dönüşmüştür. Sanat diye ne varsa, kitle
kültürünün ortamı içinde bilincine varılamayan mesajı ile hemen hemen yalnızca, gerçeklik ile
uyuşmayı ve yaşama yeniden biçim vermekten geri durmayı telkin etmektedir. Yani sanat
toplumun içinde bir esir haline gelmiştir. Adorno'ya göre, Kültür Endüstrisinin ürettikleri
metalaşan sanat yapıtları değil, daha en başından pazar için üretilmiş metalardır. Kitlesel olarak
üretilen lüks tüketim maddelerinin ucuzlamasıyla birlikte, sanatsal metaların karakterinde
önemli değişiklikler olmuştur. Burada yeni olan sanatın metalaşması değildir, fakat sanatın
özerkliğinden vazgeçmesi ve tüketim metaları içinde gururla yerini almasıdır. Sanat ayrı bir
alan olarak yalnızca burjuva toplumunda mümkün olabilmiştir. Fakat pazar yoluyla gelişen,
toplumsal gerekliliğin olumsuzlanmasıyla, sanatın özgürlüğü meta ekonomisi tarafından
sınırlandırılmıştır.
(Dellaloğlu,(Çevrimiçi)http://www.uzaklar.net/html/bir_giris__adorno_yuz_yasinda.html,
06.03.2004)
Her ürün bireysel bir hava taşır, bireyselliğin kendisi, bütünüyle şeyleştirilerek sunulan
nesnenin dolaysızlıktan ve hayattan kaçıp saklanılacak bir sığınak olduğuna dair bir yanılsama
yaratıldığı ölçüde, ideolojinin güçlendirilmesine yarar. Her zaman olduğu gibi bugün de, kültür
endüstrisi üçüncü kişilerin ‘hizmetindedir’, sermayenin gerileyen dolaşım süreçlerine ve varlık
sebebi olan ticarete yakınlığını korumaktadır. İdeolojisi her şeyden çok bireysel sanattan ve
onun ticari sömürüsünden ödünç alınmış yıldız sistemine dayanmaktadır. Kültür endüstrisinin
işleyiş yöntemleri ve içeriği insani olmaktan ne kadar uzaklaşırsa, o kadar gayretli ve başarılı
bir şekilde, sözde yüce kişilikleri yaygınlaştırır ve başarıyla iş görür.”(Adorno,(Çevrimiçi)
http://www.ykykultur.com.tr/cogito/36/theodor.html, 10.05.2005)
Kültür Endüstrisi çağında birey bir yanılsamadır. Ancak bunun tek nedeni üretim
araçlarının standartlaşması değildir. Bireye yalnız ve yalnızca genel ile mutlak özdeşleşmesini
sorgulamadığı koşulunda katlanılmaktadır. Birey artık sahte-bireydir. Birey, birey gibi
görünendir. Modern birey, sürekli yeniden üretilen bir üründür. Benjamin’in sanat yapıtı için
vurguladığı ‘halenin kaybolması’ nitelemesi aslında modern birey için de geçerlidir. Modern
dönemde insan halesini yitirmiştir. İnsan teki, özgünlüğünü, biricikliğini kaybetmiştir. Mekanik
yeniden üretim çağında her özne bir diğerinin aynısıdır. Aynı şeyleri yiyen, aynı şeyleri içen,
aynı şeyleri dinleyen, aynı şeyleri seyreden özneler aynı şeyleri düşünmeye, aynı şeyleri
hissetmeye başlamıştır. Herkes aynıdır. Herkesin aynı olduğu yerde kimse kalmamıştır. Özne
bitmiştir,
tükenmiştir.
(Dellaloğlu,
(Çevrimiçi)
http://www.uzaklar.net/html/bir_giris__adorno_yuz_yasinda.html, 06.03.2004)
Kitle Kültürü, kendi başlarına bilinçli olarak yargılayan ve karar veren özerk, bağımsız
bireylerin gelişimi önünde bir engel olarak durmaktadır. Böyle bireyler, güçlenmek ve gelişmek
için olgun insanlara ihtiyaç duyan demokratik toplumun olmazsa olmaz önkoşuludur. Eğer
kitleler sırf kitlelere dönüştükleri için hakir görülüyorsa, şunu akıldan çıkarmamak gerekir ki,
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onları kitlelere dönüştürüp küçük düşürme, devrin üretim güçleri ne kadarına izin veriyorsa o
kadar olgunlaşmalarını sağlamak için, özgürleşmelerini engelleme konusunda kültür
endüstrisinin rolü çok büyüktür.(Adorno, http://www.ykykultur.com.tr/cogito/36/theodor.html,
10.05.2005)
Adorno ve Horkheimer’a göre, değişik tüketim kalıplarına hitap eden, aynı malın farklı
biçimlerde ve farklı fiyatlarla pazarlanması gibi yöntemlerle ayrımlar vurgulanmakta ve
genişletilmekte, böylece de herkese hitap edilebilmekte, kimse sistemin dışında kalmamaktadır.
Artık herkes bütünün bir parçasıdır. Ancak, böyle bir ortamda, elbette ki bir sinema seyircisi,
filmi izlemeye başladığında, filmin nasıl biteceğini, kimin ödüllendirilip kimin
cezalandırılacağını çok iyi bilmektedir. Bir müziksever, koşullandırılmış, belki de piyasa
tarafından üretilmiş kulağıyla, hit olmuş bir şarkının ilk notalarını duyduğunda arkasından
neyin geleceğini tahmin edebilmekte ve bundan da hoşnut olmaktadır.
Kültür Endüstrisinin gelişmesi, efektlerin, doğrudan etkilerin ve teknik ayrıntıların yapıt
üzerindeki egemenliğine neden olmuştur. Gerçek yaşam filmlerden ayrılamaz hale gelmektedir.
Film, filmin yapısı içinde tepki verme yeteneğini yitirmiş seyirciye, düş kurma ve akıl yürütme
fırsatı vermemekte, böylece film seyirciyi, kendisini gerçeklikle doğrudan özdeşleştirmeye
zorlamaktadır. Kültür endüstrisi, kendi tüketicisi olan modern bireyi kendisi üretmektedir.
(Dellaloğlu,(Çevrimiçi)http://www.uzaklar.net/html/bir_giris__adorno_yuz_yasinda.html,
06.03.2004)
Kültür endüstrisi, günümüzde egemen olan anlayışın bir uğrağı olarak büyük önem taşır.
İnsanların kafasını sürekli, boş şeylerle doldurur. Kültür endüstrisinin kitlelerin ruhsal
yapısındaki değişimde önemli rolü vardır. Pembe diziler, basmakalıp filmler ve romanlar, dizi
halinde yayımlanan ailelere ve kadınlara yönelik televizyon programları, her derde bir çare
köşeleri ve fal sütunları kültür endüstrisinin bir parçasıdır. Tüm bunlar zararsız görülür ve her
ne kadar yaratılmış da olsa bir talebe karşılık düştükleri hatta yararlı oldukları düşünülür.
Mesela bilginin, hayat derslerinin, gerilimi azaltıcı davranış biçimlerinin yayılmasını
sağladığına dikkat çekilir.
Tüketicinin beğenisi de kültür endüstrisi tarafından satılan eğlence reçeteleriyle
belirlenir. İnsanlar sadece kanmakla kalmaz, aldatılmayı arzular hale gelir. Kültür endüstrisi
verili gerçekliği ‘iyi yaşam’ın ta kendisi gibi gösterir. İnsanların beynine yerleştirmeye
çabaladığı düzen kavramları daima statükonun kavramlarıdır. Var olana uyum sağlamayı
öngörür. Kültür endüstrisinin ideolojisi o kadar güçlüdür ki bilincin yerini uyum almış, mevcut
çatışmaların yerine sahte çatışmalar koyulabilmiştir. Böylece bu kültürün alıcısı olan bireylerin
bilinci daha da gerilemiştir.
Kültür endüstrisi sürekli tekrara dayanır. Hiç durmadan aynı davranış kalıpları
üzerinden hareket eder. Etkisi bu tekrardan gelir. Kitlelere bireysel tüketim ve macerayı
vekâleten yaşatan mesajlarla doludur. Aldatıcı bir memnuniyet duygusunu devreye
sokmaktadır. Bu haliyle kendi başlarına bilinçli olarak yargılayan ve karar veren özerk,
bağımsız bireylerin gelişiminin önünde bir engel olarak durmaktadır. Kitlelerin
özgürleşmelerini engelleme konusunda kültür endüstrisinin rolü çok büyüktür.
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14.3. Popüler Kültür
Çağımızda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, kitle iletişim araçlarının, bireysel ve
sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi artmıştır. Bu durum, gelişmiş ülkelerin, kitle iletişim
araçlarını ele geçirme isteğini kamçılamıştır; çünkü kitle iletişim araçları, bir yandan geleneksel
kültürlerde değişikliklere neden olurken, bir yandan da medya kültürünün, egemen bir kültür
haline gelmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Bu yeni kültürün adı, popüler kültürdür. Kitle
iletişim araçlarının hızla gelişmesi sayesinde, her yerde ve herkes için hazır olan bu kültür, sınır
tanımayan küresel dünya kültürüne dönüşmektedir. Bu bakımdan televizyon aracılığı ile
yayılan kültür, popüler kültürün en yaygın türüdür. “Popüler kültür terimini kaynağı people
(halk)’tan gelmektedir.” (Davies, 1995: 142) Popüler Kültür halk arasında yaygın olarak tercih
edilen bir dizi kültürel pratik olarak tanımlanabilir. “Popüler kültür, gündelik hayattaki
davranışlarımızın belirlenmesinde ve tutumlarımızın oluşumunda anahtar rolü üstlenmektedir.
Popüler kültürde sürekli olarak kontrol altına alınma ve direnmenin izleri bulunmaktadır.”(
Storey, 1998: 2)
Popüler kültürü haz duygusu güdüler ve özünde eğlenceye, vakit geçirmeye yönelik bir
kültürdür. Popüler kültür olgusunu irdelemeden önce popülerlik kavramı açıklamamız
gerekmektedir. ‘Popüler’ kelimesinin etimolojisi, populace, population, public, publication,
pub, people gibi kökensel akrabalıklara dayanmaktadır. Eşanlam olarak common, demos,
demokrasi gibi sözcüklerle de ilişkilendirilebilir bir anlamsal bağa sahiptir. Latince ile Eski
Yunanca açısından ayrıklaşan, İngilizcede kullanılan bu sözcüklerin hepsi, halk, yaygınlık,
ortaklaşacılık, kamu, demokrasi gibi Türkçe karşılıklara sahiptir. Popüler kültür bu nedenle,
halktır, demokrasidir, ortak ve yaygın eylem ve beğenilerin toplamıdır, popüler kültür kent olan
yerleşim yerinin kültürüdür. Kent eğer demokratikse, o da demokratiktir; kentte kitlesel üretim
varsa, o da kitle kültürüdür. Halkın etkinliği kadar eleştireldir; edilginliği kadar kabul edicidir.
Bazen bir endüstridir; bazen bir estetik tekliktir. Yaygınsa (popülâsyonlara yayılmışsa)
popülerdir. Popüler kültür bir olgudur. Etkileri ve gelecekle ilgili dinamikleri spekülatif olarak
değerlendirilemez. Ampirik olarak ortaya çıkartılmadan, teorik bir çerçeveye oturtulmadan
hakkında ne dense boştur. Entelektüel bir sayıklamadan öteye gitmez.
Popüler kültürün içinde var olduğu araçlar ve etkinliklere göre yapısı belirlenir. Nasıl,
halk kültürü ve seçkin kültür ayrı ayrı ve farklı katmanların beğenileriyle oluşmuş yaşam
tarzlarıysa ve değişik araçlarla yaratılıyorsa, popüler kültür de kent içindeki yaygın ve
birbirlerini tanımayan katmanların gündelik kültürüdür. Bu nedenle, seçkin kültür ögelerini de
kullanır, halk ögelerini de. Örneğin, televizyon bir iletişim aracıdır; kendi başına teknolojik bir
olgudur. Televizyonun içeriği popüler de olabilir, seçkin de, halk da. Ama televizyon izlemek
popüler kültürdür. Televizyonu popülasyonun çok büyük bir çoğunluğu izlemektedir.
Televizyonla, opera da izlenir; Orhan Gencebay da. İzleyen herkese etkisi aynı olmaktadır; tıpkı
popüler kültür gibi. Bu etki, toplumu ‘orta-yol’a sokmaktır; mainstreaming’dir. George
Gerbner’in bu ünlü kavramı, cultivation ile birlikte, popüler olan kültürü hem var eder, hem de
onu popüler kılar. Aslında (bir dünya olarak) popüler kültür, artık, televizyondur.
(Batmaz,(Çevrimiçi)
http://www.dorduncukuvvetmedya.com/article.php?sid=3586,
12.05.2005)
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Popüler basın, popüler kişiler yaratmıştır. Şarkıcılardan, futbolculardan gençler öylesine
etkilenmişlerdir ki idol olarak belirledikleri kişiler gibi giyinmeye başlamışlardır. Örneğin,
günümüzde genç erkeklerin çoğu saç stillerinde, giyimlerinde popstar Tarkan’ı taklit
etmektedirler. Dünya Kupası karşılaşmalarından sonra hemen hemen her sokakta en az birkaç
tane Ümit Davala görmüşüzdür. Popstar Türkiye yarışması programıyla idolleşen Deniz Seki
ve Armağan Çağlayan ise, yarışmacılardan önce ünlü olmuşlardır. Her ikisinin giyim tarzı ve
saç modelleri popüler olmuş ve yarışmayı izleyen kitleler tarafından örnek almıştır.
Basına konu olan haberin içeriğinde cinsellik, şiddet ve para varsa o haber çok
izlenmektedir. Hele bu özellikleri taşıyan haberin öznesi ünlü bir kişiyse haber gerçekten
değerli sayılmaktadır. Örneğin Lady Diana’nın kaza haberi bu nedenle büyük yankı
uyandırmıştır. ‘Önemli ve ünlü biri olan Diana, yanında sevgilisi Dodi (-ki o da önemli bir kişi)
ile trajik bir kaza sonucu yaşamını yitiriyor’. Bu haberin günlerce ve aylarca basında yer
almasının nedeni haber değeri kıstaslarını bünyesinde taşıması ve haberin ilgi çekmesidir.
(Soygüder,
(Çevrimiçi)
http://www.dorduncukuvvetmedya.com/article.php?sid=2783,
20.06.2004)
Popüler kültür, belirli malların yanında belirli düşünce ve dünya görüşlerini de
popülerleştirir. Popüler kültür ürünü olan dergiler, dizi filmler, kitaplar, oyuncaklar, çizgi
filmler vb. bunların hepsi ticari kültürün çıkarına ve kapitalist toplum biçimi ve ilişkilerinin
evrenselliğini getiren ideolojiye hizmet etmektedirler. Örneğin; günümüzün en popüler
televizyon programları olan paparazzi programları, televoleler ve yarışma programları en fazla
izlenilen programlardır. Bunlar gayet güzel kapitalist düzene hizmet etmekte ve kitleleri
tüketime yönlendirmektedirler. Amaç herkes için bir şeyler hazırlamak, kimseyi ekran başından
kaçırmamak, geniş kitleleri aynı zamanda ortak bir noktada toplamayı başarmaktır. (Soygüder,
(Çevrimiçi) http://www.dorduncukuvvetmedya.com/article.php?sid=2783,20.06.2004)
Popüler kültürün tecimselleşme ile başladığını söyleyebiliriz. Kölelerin gladyatör olarak
dövüştükleri arenaya bilet alarak giren Romalı özgür vatandaşlar da eğlenceyi para karşılığı
satın alıyorlardı. 18. yüzyılda Avrupalı şairler, entelektüeller popüler kültürü ulusal bir kültür
oluşturmak üzere gerekli gördükleri bir kavram olarak kullanıyorlardı. “19. yüzyılda, elit
kültürle halk kültürü arasındaki ayrım, demokrasilerin gelişmesi, eğitimin kitleselleşmesi ve
kitle kültürünün ortaya çıkaran Sanayi Devrimi sonrası belirsizleşmeye başlamıştır. Popüler
kültür terimi, bu yüzyılda gelişmiş ve günümüz toplumlarındaki halk kültürünün yerini
almıştır.” (Wilson, 1995: 43)
Popüler kültür, kökleri yerel geleneklerde bulunan halk inançlarını, pratiklerini ve
nesnelerini, keza siyasal ve ticari merkezlerde üretilen kitlesel inançları, pratikleri ve nesneleri
içerir. Popüler kültürün içeriğinde popülerleştirilmiş seçkin kültürel biçimlerin yanı sıra müze
geleneği düzeyine yükseltilmiş popüler biçimlerde bulunmaktadır. Bu görüş örneğin, Louvre
Müzesinde her kesimden, beğeniden ve kimlikten yığınlarca insanın Mona Lisa’yı görmek, bu
mühim eserin (bir suretinin en sıradan kırtasiyelerde bile kartpostal olarak bulunabilmesine
karşın) resmini çekmek için akın akın sergi salonunu doldurması veya futbol stadyumlarında
Queen’in “We Are The Champions”ının yanında tezahürat korosunun bir başka melodik
altyapısını söz gelişi Beethoven’in senfonilerinden bir alıntının oluşturmasında olduğu gibi,
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sanat kanonu tarafından seçkin veya yüksek sanata ait sayılan kimi eserleri de içerdiğini öne
sürmektedir. (Mutlu, 2005: 313-314)
Simon Frith, yüksek kültürün aşkın bir kültürel deneyim idealiyle karakterize olduğunu,
bu ideal çerçevesinde, yüksek kültür ürünlerinin gündelik olanın üstüne çıkma, bedeni terk
etme, tarihsel zaman ve coğrafi mekânın önemini yadsıma imkânı sağladığının düşünüldüğünü
belirtir. Halk kültürünü karakterize eden kültürel deneyim ideali ise bütünleşmedir; halk sanatı
biçimleri bir uzamda, bir mevsimde, bir cemaatte konumlanma imkânı sağlar. Buna karşılık
popüler kültürün kültürel deneyim ideali eğlenme, oyalanmadır. Popüler kültür gündelik
olandan daha yeğin olan ama onun ritmiyle iç içe geçen rutinleşmiş hazlar sağlar ve coşkusal
doyumu, arzu ile disiplin oyununu meşrulaştırır.
Frith bu söylemler arasındaki keskin ayrılığın geçerli olmadığını, bunların aslında ayrı
kültürler dünyalarını veya farklı sınıf tutumlarını tanımlamadığını, tersine bunların tümünün de
bütün kültürel pratikleri kesecek şekilde işbaşında olduğunu ve gerçekte birbirlerini
ürettiklerini belirtir. Mevcut deliller otantik halk geleneklerini çoğunlukla metropolitan veya
seçkin kökenleri olduğunu, popüler kültürün ise sıklıkla sıradan insanların gündelik
yaşamlarına otantik şekilde dâhil olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durumda popüler kültür ile
yüksek kültür arasında bir ayrım yapmak veya otantik, halkın ürettiği halk kültürünü otantik
olmayan, düzeysiz ve ticari temelli bir yaygın popüler kültürden ayırmak ancak toplumsal
eşitsizlikleri ve hiyerarşileri sürekli olarak yeniden – üreten ideolojik eğilimlerle meşru
görülebilir. Böylelikle kültüre ilişkin değerler, aşkınlık, bütünleşme, oyalanma, haz, otantiklik
paylaşılmaktadır. (Mutlu, 2005: 314-315)
Kültürel değerlerin aktarımındaki popüler kültür, genelde varoşların ya da halk
kültüründen kopmuş halkın kültürü olarak görülmektedir. Popüler kültür yalnızca varoşlarla
sınırlanan bir kültürel yapı değil, aynı zamanda belli davranış kalıplarına da addır. Popüler
kültür aslında onu hazırlayıp sunanları da etkiler. Rolü günden güne artan kitle iletişim araçları,
yüksek ve aşağı tabakalar arasındaki kültürel ilişkileri, etkili bir şekilde değiştirerek popüler
grupların oluşmasına neden olmaktadır. Bu kültür yüksek kültürden izler taşımakla birlikte;
folk inançlarını, yöresel geleneklerdeki pratikleri ve nesneleri, politik ve ticari merkezlerde
ortaya çıkmış pratikleri ve nesneleri de içermektedir. Kitle kültürüyle de etkileşimde olduğu
için, aktarımında dolaylı olarak teknolojiden de faydalanılmaktadır. Hatta folk ve yüksek
kültürleri yıprattığına inanılan endüstri, popüler kültürün ön koşulu olarak kabul edilmektedir.
(Kara, İstanbul, 1997: 87- 90)
Popüler Kültür alanı halkın kendi kültürünü yaratarak aristokrat kesimin karşısında
ayakta durmanın bir yolu olarak varsaydığı, kendi eğlence biçimlerini ve ritüellerini ürettikleri,
kültürel bir alandır. Bu alan aynı zamanda mücadeleyi, sanatı, edebiyatı ve eğlenceyi de
kapsayan bir alandır. Rahatlayıp deşarj olabilmeyle sisteme uyum sağlamayı da kapsamaktadır.
Mesela Siyahların blues müziği böyle bir gayretin ürünüdür. Blues müziği yaşam şartlarına
ilişkin başkaldırıyı, melankoliyi, şikâyeti içermektedir. 1950-60'lı yıllarda görülmüştür ki,
savaş bittikten sonra ‘savaşın gençleri’ içinde bulundukları düzene başkaldırının yollarını
aradılar. Bunu hippiler kıyafetleriyle ve saçlarıyla, punkçılar da müzikleriyle ifade ettiler. Bu
başkaldırı giderek kök salan kapitalist sisteme karşı yapılmıştır. Bunun sonucu beklenildiği gibi
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bitmemiştir. Bir süre sonra ekonomik gücü elinde bulunduranlar gençlerdeki başkaldırı
potansiyeli sonuç alamadan bunun önüne geçtiler. Eğlence mekânları (diskolar ve barlar)
açarak gençleri buralara çektiler. Böylece başkaldırı ve protestolar açık mekânlardan kapalı
mekânlara taşınmış oldu. Sistem bunlara uyuşturucu, alkol, sigara gibi maddeler sundu.
Yani protestoyu eğlenceye, eğlenceyi uyuşukluğa dönüştürdü ve gençler yaşamlarını
kendi iradeleriyle devam ettirebilecek güçlerini kaybettiler. (Kaman, (Çevrimiçi)
http://www.40ikindi.com/ikincidonem/muzik/icerik/27.htm, 06.01.2006)
Popüler kültür tüketime dayalı bir kültürdür. Gençler, tüketim alışkanlıkları bakımından
yenilikçi olduklarından değişmeye en yakın yaş grubunu temsil etmektedirler. Bu aynı zamanda
modernleşme olgusuyla da bağlantılıdır. Medya tarafından yapılan propagandanın da gençliğin
gündelik tüketimine yönelik olması bunda etkili olmaktadır. Dünyanın genelinde gençler, daha
ciddi sorunlarla ilgilenmek yerine ‘sabun köpüğü’ meselelerle ilgilenmektedirler. Kendileri
böyle bir şey istemese bile gerek siyasal sistem gerekse eğitim sistemi onları böyle bir yöne
zorlamaktadır. Popüler kültür, gençlerin ‘delikanlılığını’ söndürerek, radikalliklerini
yumuşatarak onları sistemin içine dâhil eden bir özelliğe sahiptir. Bu anlamda popüler kültürün
yaygınlaşması sistemin işine de gelmektedir. Başka şekillerde de ifade edebilecekleri düşünce
ve enerjilerini popüler kültür vasıtasıyla törpülemektedirler. Popüler kültürü bir tür emniyet
sübabı
olarak
da
düşünebiliriz.
(Kaman,(Çevrimiçi)http://www.40ikindi.com/ikincidonem/muzik/icerik/27.htm,06.01.2006)
Medya olaylara ve düşüncelere ticari meta açısından yaklaşmaktadır. Burada medyanın
amacını şu şekilde açıklayabiliriz. “Acaba ne yapmalıyım ki daha fazla para kazanmalıyım”.
Bunun sonucunda da kendi kültürünü yani medya kültürünü yaratmaktadır. Medyanın
ilgilendiği asıl konu, gençleri memleketine hizmet eden iyi birer yurttaş yapabilmek değil, hep
daha fazla kazanmak için çabalamaktır. Mesela bir yarışma düzenliyor, iş burada bitmiyor
ardından yarışmacılara abuk sabuk sesler çıkarttırıyor, sonra bir kaset çıkartıyor, tişörtler,
kupalar... Sanatçı olmaları düşünülemeyecek kişileri kullanarak yeniden, hep yeniden üretiyor.
Bu bir endüstri halini almıştır. Bu tam anlamıyla bir küresel sömürü düzeni halini almıştır. Bir
kuşatılmışlık vardır ve medya bunu alabildiğine kullanmaktadır. Örneğin, medyanın kaliteli
müzik diye bir kaygısı yoktur. Medyanın amacı iyi satan müziktir, gaye satma üzerine
kurulmuştur. Medya, kültürü metalaştırmaktadır. Yani medya, her şeyi satılabilir kılmak için
çalışmaktadır. Sanat medya için önemli değil, önemli olan satılabilir olmasıdır. Neyin
satılacağına da medya karar verdiği için bizlere düşen sadece beğenmektir. Topluma, ‘bu
sanatçı iyidir’ deniyor, bizler de onu dinliyoruz. Popüler kültür en başta insanları düşünmekten
ve sorgulamaktan uzaklaştırmaktadır. Bunu medya vasıtasıyla yapmaktadır. Ayrıca medya
neyin, nasıl tartışılacağını da belirtmektedir. Biz de, ülke ciddi ekonomik krizdeymiş, işsizlik
artmış, üretim düşmüş bunları bırakıp; mankenlerin soyunarak mı ünlü olduklarını yoksa
soyunmadan mı ünlü olduklarını tartışmaktayız. Aslında medya kendi ürettiği mankeni
metalaştırarak
onun
üzerinden
para
kazanmaktadır.
(Kaman,
(Çevrimiçi)
http://www.40ikindi.com/ikincidonem/muzik/icerik/27.htm, 06.01.2006)
Popüler kültürde her şey imaj üzerine kuruludur, kim olduğu, ne söylediği önemli değil.
Televizyona çıkıp sürekli beyanat verenlere Pierre Bourdieu fast-thinker (hazırcevap) diye bir
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nitelemede bulunuluyor. Artık sizin imajınız ne söylediğinizin, tutumlarınızın önüne geçiyor.
Medya, ekonomide, siyasette, sporda ve sanatta yıldızlaşan imajlar yaratıyor. Eğer bir konu
tartışılacaksa ne konuşacakları belli olan bu starlara söz veriliyor. Bu kapitalist sistemin medya
mantığının bir uzantısıdır. Bu sistem devam ettikçe bu böyle devam edecek. Artık gerçeklerin
bir önemi yok; her şey sahte, her şey taklittir. (Kaman, (Çevrimiçi)
http://www.40ikindi.com/ikincidonem/muzik/icerik/27.htm, 06.01.2006)
Küreselleşmeyle dünyaya sunulan kültür ögeleri çağdaş insanın yaşamı ve
gereksinimleri göz önüne alınarak adeta pazarlanmaktadır. Bu tüketim toplumu yaratmak
çabasıyla yapılsa da baş döndürücü bir hızla yayılmaktadır. Modern toplumlarda tüketimi
zorunluluk haline getirilen popüler kültür, uyandırılmış taleplere göre biçimlendirilir. Popüler
kültür, bu yönü ile medyatiktir. Bütün bunların nedeni, televizyonların popüler kültür öğelerinin
en büyük pazarlayıcısı olmasıdır. Popüler kültür ait olduğu toplumda biçimlenir ve
endüstrileşme, teknoloji ve elektronikten beslenir. Bu nedenle dünya kültürüne katkı sağlaması
için kitle iletişim araçlarından yararlanılmalıdır. Popüler kültür, dinamik toplumsal iletişim
ilişkilerinin bir parçası alttan üste kültür hareketlenmesidir. Emperyalist, Kapitalist üretim
biçiminin, ekonomik ve siyasal yapısının ürünü olan popüler kültür kavramı halklarda bilinç
bulanıklığına yol açmayı öngörmektedir. ‘Şuur tutulması’ yaşayan kitleler monotonlaşır, kendi
olmaktan çıkar, ellerinde market arabaları programlanmış robotlar gibi anlamsız vitrinlere
bakarak markaları arabalarına doldururlar. Emek sahiplerinin (öğretmen, doktor, işçi, polis,
şoför, esnaf vs.) işleri dışında yaşamlarına nasıl yön vermeleri gerektiğini programlar ve
sonuçta kendisine milyonlarca bağımlı insan tipi oluşturmayı hedefler. (Coşkun, (Çevrimiçi)
http://www.karakutu.com/modules.php?name=News&file=article&sid=626,
12.02.2006)
İnsan dünyaya başkalarının kendisine dayatmış olduğu bir pencereden bakmaktadır. Bunu
yaparken de mutludur o insan, çünkü kendisine mutlu olmanın formülü de öğretilmiştir.
Tüketeceksin. Eğer tüketmezsen sen yoksun. Hiçbir değerin yok. Statün yok. Tüketiyorsun, o
halde varsın, tüketmiyorsun, o halde yoksun. Aslında popüler kültürün bir yansıması olan
tüketim köleliğini hayata geçirebilmek için gerekli olan yol da bu kuşağa öğretilmiştir.
(Konur,(Çevrimiçi)http://www.karakutu.com/modules.php?name=News&file=article&sid=62
6, 12.02.2006)

14.4. Popüler Kültür ve Kitle Kültürü Üzerine
Kitle kültürü ve popüler kültür terimlerini birbirinden ayırabilmek için bu ürünü kim,
kimin için üretiyor? sorusunu sormak gerekir. Kitle kültürü, iş bölümü altında, bant üretim
sistemi içinde, endüstriyel olarak üretilen ürünler için kullanılır. Popüler kültür, herkes
tarafından sevilen ve kullanılan ürünleri anlatır. “R. Williams’a göre, popüler kültür halk
tarafından yaratılan kültürdür. Kitle kültürü ise belli bir toplumsal grup tarafından halk için
geliştirilen
kültürdür.”
(Batmaz,
(Çevrimiçi)
http://www.dorduncukuvvetmedya.com/article.php?sid=3685, 12.05.2005) Kitle kültürü ve
popüler kültürün farklılıklarını şu şekilde karşılaştırabiliriz.
Kitle Kültürü Özellikleri
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 Belli bir toplumda iletişim süreçleri, teknolojik araçlardan oluşur. İletme ucundaki
az sayıda kimseden alım (tüketim), geniş kitlelere doğru olan tek yollu bir iletişim destekler.
 Kitle kültürü standartlaşma talep eder, bu standartlaşma kitle kültürünün içeriğini
homojenleşmeye zorlar.
 Kültür, mümkün olan en geniş izleyici kitlesine satılan bir maldır.
 Bayağı ve zevksizdir.
 Ahlaktan yoksundur. Şiddeti kullanır.
 İzleyicide pasif tutumu önerir, çaba göstermeme bir alışkanlık olur.
 Manipüle edicidir.
 Yaratıcı değil, çoğaltıcı ve aktarıcıdır.
 Klişelere yaslanır.
 Demokratik değildir, hatta içeriğinde totaliter öğeler beslemektedir.
 Tüketicilerin katılımı alıp-almama ile sınırlıdır.
 Diğer kültürleri tehdit eder ve onları kitle kültürü içinde asimile etmek arzusundadır.
 Kültürel üretimde estetik beğeni, ticari başarının ardından gelir. Önemli olan ürünün
satılıp satılmadığıdır.
 Kalıcı değildir, sistem sürekli olarak değişime açıktır.
 Kitle iletişim araçlarıyla yayılır ve onlara bağımlıdır.
 Sistemin sınırları dâhilinde uzlaşımcıdır.
 Tamamen kitlelerin tüketimi için tasarlanmış ve genelde seri üretime dayana bütün
ürünler (yiyecek, gıda, TV programları vs.) kitle kültürünün bir temsilcisi sayılabilir.

Popüler Kültür Özellikleri


Biçim olarak orta karmaşıklıktadır.



Aktarımı ya da iletimi, ortam ve teknoloji olarak dolaylıdır.



Bilinen bir kaynağı ya da yaratıcısı, üreticisi vardır.
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Kültürel değerleri ve gelenekleri, yeni formüller biçiminde yansıtır.



Ürün tüketiciye dönüktür.

 Herhangi bir sınıfın kültürü değildir. Daha çok alt ve orta tabakalarda karşılık
bulmaktaysa da, toplumun üst kesimlerinin alışkanlıklarına da sızabilmektedir.


Oldukça ucuza fakat parayla elde edilir.



Devrimci değil ilericidir. Mikro siyaset yapar.



Kendi var oluş koşullarını üretmez, elindekilerle yetinme sanatıdır.



Günceldir ve sürekli değişime uğrar.



Sanayi Devriminin sonrasının kent kültürüdür.



Tüketimi, bilinçli bir tercihe dayanmaktadır.



Çatışma kültürüdür ve diğer kültürlerle çatışma içerisindedir.

 Kitle kültürüne çok yakın bir çizgide seyreden ama içerisinde direniş ve eleştiri
potansiyeli taşıyan ürünler popüler kültürdür. Bu nitelikleri taşıyan bir kitap, TV dizisi veya bir
şarkı popüler kültür ürünü olabilir.

14.5. Popüler Kültür ve Kitle Kültürünün Karşılaştırılması
Özellikle kitle iletişim araçlarının toplumlara hâkim olması ve kitle kültürünün gücünü
toplumun bütün mekanizmalarında hissettirmesinin ardından birçok sosyal bilimci popüler
kültürle kitle kültürünün eşitlemişlerdir. Öyle ki birçok yerde popüler kültür kitle kültürü yerine
kullanılmaktadır. Günümüzde popüler kültür kitle kültürünün kuşatması altındadır, hatta
popüler kültürün dinamiklerini belirleyen en önemli araçlardan biri kitle iletişim araçlarıdır.
Popüler kültür her ne kadar kitle kültürünün hâkimiyetinde olsa da kendi iç dinamikleriyle
alternatif söylemler üretebilir. Çünkü popüler kültür halk tarafından üretilen ve halkın
tercihleriyle tüketilen bir kültürdür. Kitle kültürü ise, belli toplumsal gruplar tarafından halk
için geliştirilen, uyuşturucu ve tüketime yönelik bir kültürdür. Popüler kültür ile kitle
kültürünün ayrıldığı noktalar şöyle sıralanabilir.
1) Popüler kültür kitle kültürü gibi sadece sistemin emrinde ve kitleleri
edilginleştirmeye yönelik bir kültür değildir. İçinde muhalif öğeler de bulunmaktadır. Kitle
kültürü gibi içeriği ve ideolojisi net değildir, oldukça karışık ve değişken bir içeriğe sahiptir.
Kitle kültürü kapitalist toplumlarda kitle iletişim araçlarıyla üretilen ve toplumsal
organizmaların bütün noktalarına sızan, özünde tüketim ve hâkim ideolojinin olumlanması
yatan bir kültürdür. İktidar tarafından biçimlendirilir ve satışa yöneliktir. Popüler kültür ise, her
ne kadar kitle kültürü tarafından ağırlıklı olarak biçimlendirilse de özünde halkın kültürüdür.
Yönetilen sınıfların günlük yaşam mücadelesi içindeki beklentilerini ifade eden önemli bir
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araçtır. Halk tarafından üretilen popüler kültür ürünleri zaman zaman muhalif öğelerin de
gelişmesine olanak sağlar. İdeolojisi kitle kültürü gibi salt tüketim değildir, alttan üste doğru
gelişen dinamik bir süreçtir.
2) Popüler kültür kitle kültüründe eksik olan artistik işlemeye sahiptir. Örneğin, rock
müzik, popüler müzik olarak nitelenir. Fakat eğer, sanatçı ticarileşirse bu durum o eseri bir kitle
kültürü ürünü haline dönüştürebilir. Kitle kültürü ile popüler kültür arasında çok ince bir çizgi
vardır. Popüler kültürde kitle kültürüne kıyasla önce estetik kaygı vardır, oysa kitle kültüründe
esas olan eserin ticari başarısıdır. Ticari başarı eserin tüm kusurlarını örter. Kitle kültüründe
izleyici daima haklıdır.
3) Popüler kültür kitle kültürüne göre kitle iletişim araçlarına doğrudan bağımlı
değildir. Popüler kültür kavramının kitle kültürü kavramından bir diğer üstünlüğü popüler
kültürün üretim sürecinin kitle kültürü gibi sadece kitle iletişim araçları ile sınırlı olmamasıdır.
Medyaların popüler kültürün oluşmasında katkısı büyüktür ama kitle iletişim araçlarına
bağımlılığı aşan bir başka yönü vardır. Popüler kültür, gündelik yaşam kültürüdür, kapsamına
toplumsal yaşamdaki kültürel pratikler, ritüeller, törenler, inançlar, gelenekler ve umutlar girer.
Kitle kültürü kitle iletişim araçları aracılığıyla üretilen ve bu araçlara doğrudan bağımlılığı olan
bir kültürdür.
4) Popüler kültür de realiteye karşı bir yanılsama vardır, ama bu yanılsama kitle
kültüründeki yanılsama gibi tek boyutlu değildir. “Kitle kültürünün tüketicisi kalmak, bizi
yaşadığımız, yabancılaşmaya dayanan toplumsal hayatın gerçek yüzünü algılamaktan
alıkoyduğu için, gündelik hayatımızı rahat ve kazasız belasız sürdürmemizi sağlar. Kitle
kültürünün tüketicisi olmamız bize bu kolaylığı getirir ama içinde yaşadığımız toplumsal
realiteye boyun eğmemiz, ona katlanmamız, kitle kültürünü bu yanılsaması ile de örtbas
edilemeyen, hissedilmesi önlenemeyen acılara karşıtlıklara, öfkelere, yeni arayışlarda
bulunmamıza neden olur. Kitle kültürünün tüketicisi olarak kalmak istesek bile, yaşadığımız
toplumsal realitenin yol açtığı acılar, bu acılarımızı, bu öfkelerimizi, bu yeni şeyler arama
isteklerimizi, beklentilerimizi dile getirebileceğimiz popüler kültürün üreticisi ve tüketicisi
olmaya iter bizi. Popüler kültürün üretildiği ve tüketildiği alt kültürlerimize, ya da toplumun
başat kültürünün henüz bütünüyle kendi denetimi altına alamadığı hayat alanlarına (pop müzik
konserlerine, TV’nin belirli dizilerine, belirli eleştirel boyutu olan çizgi romanlara, popüler
romanlara vb.) arada sırada ‘çekilebilmemiz’ bizde ayrı bir rahatlama, ya da başat kültürdeki
renksiz yanılsamaya oranla çok daha renkli bir yanılsama ile yaşayabileceğimiz bir rahatlama
elde etmemizi sağlar. Kitle kültüründeki yanılsama; reel toplum içinde somut olarak yer alan
yabancılaşmanın gözlerden saklanmasını; insanların, somut olarak toplumsal hayatta var olan
yabancılaşma olgusunu göremeyecek kadar “eblehleştirilmesini” amaçlar. Bu yanılsama, en
rafine işlerde çalışan okumuşların bile yabancılaşmayı ne denli yoğun yaşamakta olduklarını
hissetmeyecek kadar birer mutlu ‘eblehler’ olmasını amaçlamıştır. Popüler kültürün neden
olduğu yanılsama ise, kitle kültürünün yanılsamasından çok daha rafinedir. Bireyliğin,
özgürlüğün, spontaneliğin, farklılığın toplumsal hayatın can alıcı alanlarında baskı altına
alınmış olmasının neden olduğu “atropi” ve “anomiyi” hafifletecek edilgenleştirilmiş, sınırları
iyi çizilmiş bir ‘özgünlük, farklılık, spontanelik, diğerlilik’ yaşadığımız için popüler kültürün
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yanılsaması daha rafinedir. Popüler kültürün yanılsaması bir boyutu ile sisteme bağlıyken, bir
diğer boyutu bizim sisteme karşı başkaldırımızı dile getirmek ister gibidir.” (Oskay, 1998,
s.155–156)
Bütün kültür formları bir biçimde, diğerleriyle ilişki içerisindedir. Kültürler sürekli
birbirlerinin alanına girmekte ve kendi dinamikleriyle var olmaktadırlar. Bu bağlamda
etkilenme kaçınılmazdır. Popüler kültür kitle kültüründen beslenmekte ve ondan bağımsız bir
kültür formuna dönüşmektedir.
Popüler kültür, egemen bir örgütselliğe karşı geliştirilmiştir. Direniş tarafından
yaratılmış, artık yaşamayan uzak geçmişin değil, şimdilik günlük yaşamın kültürüdür. Kitle
kültürünü biçimlendiren sansasyonelciliğe, duyguların sömürülmesine karşıdır. Matterlart,
popüler kültürü, direnen sınıfların direniş yaşamları süresince yarattıkları egemen kültüre karşıt
bir kültür olarak görür. Bu anlamda kültür oldukça politikleşmiş, bilinçli kültürel etkinlikleri
içerir. Bu tür kültürel pratiklere, örneğin, devrimci olarak nitelenen müzik sanatçılarının, roman
yazarlarının, filmlerinin, gazetecilerin, ressamların, halk ozanlarının ürünleri girer. Daha geniş
anlamıyla, egemen, pratiklere karşı, yapılan sürekli mücadelenin yapılış biçimlerini içerir.
(Alemdar, Erdoğan, 1994, s.111)
Kitle kültürü her zaman için, ortalama beğeniye sahip orta sınıf kültürüdür. Tüm
sınıfların toplumsal yaşamda düzenlenmiş zevkler aracılığıyla bir araya getirilebileceği bir
kültürdür. İşçi sınıfı boş zamanı böylece biraz kibarlaşırken, orta sınıf da onaylamadığı, aşağı
bulduğu zevklerin çekiciliğini güvenli seyircilik konumu içinde kabullenir. Kitle kültürü orta
sınıf kültürüne, sanata karşı olarak görmekle birlikte, bunları işleme biçimi olarak görülürse,
yüksek/düşük çalışması toplumsal sınıflar arasında değil de, tecimsel süreç aracılığıyla
üretilmektedir. Çünkü kültürel ifadelerin tüm düzeylerinde tecimsel bir süreç vardır. Pop
müzikte olduğu gibi, klasik müzikte de, sporda olduğu gibi sinemada da tecimsel süreç vardır.
Popüler kültür; ticari, gösteriye dayanan, kalıcılığı olmayan, gündelik, kültür endüstrisi
tarafından üretilmiş kültürdür. Kültür endüstrisi, neyin popüler olacağına, halka sormadan,
tamamen kendi olanaklarıyla karar verir. Bir ürün daha piyasaya sürülmeden bu endüstri
mekanizması çalışır ve hangi ürünün ne kadar satacağı bu endüstri tarafından hesaplanır. Ürün,
ondan sonra piyasaya sunulur. Mesela televizyon ve radyolarda Top 10 listeleri yayınlanıyor.
Her televizyonun listesi, diğerinden farklıdır. Bu fark televizyonun anlaşmalı olduğu firma ve
sanatçılardan; yani ticari bir takım ilişkilerden meydana geliyor. Yani bu seçim tamamen
ticaridir.
Popüler kültür, tamamen ticari bir kültürdür; yani metalaşmış bir kültürdür. Popüler
kültürde her şey satılabilir ve alınabilir bir meta haline ve gündelik tüketime sunulabilir hale
getirilmiştir. Diğer bir anlamda popüler kültürü halk kültürü olarak alırsak, hiçbir kültür halkın
beğenisini kazanmadan yaşayamaz, yaşaması için halkın o kültürde kendine ait bir şeyler
bulması
gerekir.
Yoksa
bu
kültür
kalıcı
olamaz.
(Kaman,
(Çevrimiçi)
http://www.40ikindi.com/ikincidonem/muzik/icerik/13.htm, 26.10.2005)
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İzler-kitlenin talepleri burjuvazinin beğenileriyle belirlenir, yaşamın boşluğu egzotik
uyaranlarla sindirilir. Birlikte tüketilen kültürel ürünlerin insanları başkalarının yargılarından
uzak, kendi iç dünyalarında, içe dönük duygu ve düşünceleriyle baş başa kalma olanağı verdiği
söylenir.87 Popüler kültür kent olan yerleşim yerinin kültürüdür. Kent eğer demokratikse, o da
demokratiktir; eğer kentte kitlesel üretim varsa, o da kitle kültürüdür. (Batmaz, (Çevrimiçi)
http://www.dorduncukuvvetmedya.com/article.php?sid=3586, 12.05.2005)

14.6. Medya Endüstrisi ve Kitle Kültürü
İletişim tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın var olması ile ortaya çıkan iletişim
olgusunun temelinde, paylaşma ihtiyacının giderilmesi gerçeği yatmaktadır. İlk çağ insanının
bir av öyküsünü başkalarına anlatmak için mağara duvarlarına çizdiği resimler, başarılı geçen
bir avdan sonra ateşin çevresinde yapılan danslar, komşu kabilelerle haberleşmek için belki de
yeni reisin seçiminden duyulan mutluluğu paylaşmak amacıyla göğe gönderilen renkli
dumanlar, gemicilere yol gösteren fenerler, ressamın tuvaline yansıttığı renkler ve çizgiler,
bestecinin notalarla kurduğu ortaklığın neticesinde doğan besteler, sinemacının fikrini
belgeleyen filmleri, balerinin duygularını yansıttığı hareketleri, paylaşma ihtiyacının
giderilmesi için başvurulan iletişim yollarıdır.
Yaşamak da başlı başına iletişim faaliyetlerini kapsayan bir olgudur. Doğduğumuz
andan itibaren çevremizle sürekli iletişim, etkileşim içine gireriz. Bilinçsizce çevremizi
etkilemeye, değiştirmeye; yine bilinçsizce etkilenmeye, değişerek çevremize uyarlanmaya
başlarız. Bu çift yönlü etkileşim, hayat boyu sürer gider. Yaşadığımız sürece zekâmızı, kültür
ve birikimimizi, kişiliğimizi iletişim alışkanlıklarımız ve iletişim çabalarımızla ortaya koyarız.
Duygu ve düşüncelerimizi başkalarıyla yine iletişim yoluyla paylaşırız. Anlamak, anlatmak,
öğrenmek, başkalarına ulaşabilmek için de iletişime başvururuz. İletişimi, temel prensibi
paylaşım, etkileşim ve ortaklık kurmak olan, çeşitli semboller ve araçlarla dünyayı daha
yaşanılır kılan, ileti alışverişine dayalı sosyal bir süreçtir, diye tanımlayabiliriz.
Kitle iletişimi ise; bir kitlesel araçla, söz gelişi televizyon, gazeteler, duvar panoları veya
sinemalarla dolayımlanan iletişimdir. 1940’ların başında Harold D. Laswell siyasal erk ve
propaganda üstüne yaptığı çalışmalarda ilk kez ‘kitle iletişim (mass communication)’ terimini
kullanmıştır. Bu terimin amacı toplumun örgütlenmesini yöneten modern koşulları belirtmek
ve siyasal karar alma süreçlerinde bürokrasilerle onların iletişim teknolojilerinin rolünü
vurgulamaktı. Kitle iletişimi, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi ve ekonomi gibi diğer sosyal
davranış biçimlerine göre daha yeni ve disiplinler arası bir alandır.
Kitle iletişimi kelimenin gerçek anlamıyla kitleler arası bir iletişim değildir. Kitlelerle
olan kontrol amaçlı iletişimdir. Bu kontrol arayışı da siyasal ve ekonomik güçlerin egemenlik
arayışı ve mücadelesini yansıtır. Kitleler ise kontrolün amacında kullanılan araçtır. Kitleler aynı
zamanda hem araç hem de amaç görevini görebilirler. Fakat kitlelere ulaşma amacı gerçekte
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herhangi bir birincil amaçtan sonra gelen ve bu amacın gerçekleşmesini sağlayan ikincil
amaçlar arasına girer.
Dolayısıyla, kitlelere ulaşma amacı gerçekte bu ulaşmanın nedenini gizler. Amaç
ulaşarak
yapılan
satış
veya
kontroldür.
(Erdoğan,
(Çevrimiçi)
http://www.dorduncukuvvetmedya.com/arastirma/irfaner3.htm, 21.01.2006)
Kitle iletişim araçları ise; genel bir tanımla ‘kitlesel bir boyutta ileti dağıtabilen araçlar’
olarak tanımlanabilir. (Özkök, 1985, s. 93) Kitle iletişim araçlarının dünyada etkili olarak
kullanılması yazılı basın ile başlamıştır. Daha sonra 1930’lardan 1950’lere kadar radyonun
etkili bir elektronik basın aracı olduğu görülmüştür. Özellikle bu dönemde radyo, siyasi
iktidarların propaganda aracı olarak kullanılmış, 1950’lerden sonra televizyon, çok hızlı bir
biçimde toplum hayatı içinde yerini almaya başlamıştır.
Günümüzde toplumsal var oluşu gerçekleştirerek ortaklık yaratmak, bu var oluşu ve
ortaklığı sürdürebilmek için kitle iletişimine; dolayısıyla kitle iletişim araçlarına ihtiyaç vardır.
Çünkü kitle iletişim araçları, uzmanların ortak bir noktada birleştikleri üzere, sahip olduğu
özellikleriyle alıcı kitlesi üzerinde yarattığı etki ve etkileşim süreci sonunda
toplumsallaştırmayı gerçekleştirmeye gücü yeten araçlardır.
İletişim dünyasında yeni bir teknoloji ne bir şey değiştirir ne de bir şeyi ortadan kaldırır,
her şeyi değiştirir. 1800 ‘lerle 1900 ‘ler arasında kitle iletişim araçları ortaya çıktığında da böyle
olmuştur. Mass: İngilizce kitle, Media: Latince medium (araç) sözcüğünün çoğuludur.
Elektrik ve elektronik teknolojisinin ürünleri olan radyodan uyduya kadar bütün bu araçlar, aynı
mesajı aynı anda birbirlerinden çok uzakta olan kişilere ulaştırabilecek güçteydiler. Kitle
iletişim araçları okuma yazma kurallarını, eğlenmenin zaman ve özelliklerini değiştirmiş,
duyuları yeniden biçimlendirmiş ve bu arada geçen yüzyıllarda insanların uyguladıkları eğitim
yöntemlerinde değişiklikler yapmıştır. Sözlü dünya “mantığa, birbirini izleyen ilişkilere, tarihe,
açıklamaya, gerçekliğe, ayrılmaya ve kurallara” yönelirken, televizyon dünyası bunun tam
aksine “düş, masal, çağdaşlık, eşzamanlık, içtenlik, anında ödüllendirme ve çabuk etkileyici
yanıtlar” üzerine kurulmuştur. (Baldini, 2000: 92)
Kitle iletişim araçları dünyayı küçültürken insanlar arası ilişkilere de yön vermektedir.
Modern dünyanın modern insanı kapitalist sistem içinde üretime katılmadığı süreçte zaruri
ihtiyaçlar dışında zamanını eğlenmeye ayırmaktadır. Bu eğlence eylemi ise daha çok maddi
anlamda kayba uğratmayacak ölçüde evde televizyonun başında gerçekleştirilmektedir.
İnsanoğlu düşlerin pazarlandığı ekranın karşısında dünyayı seyretmekte istediği her şeyi bir
düğme ile gözlerinin önüne getirmektedir. Olayların bize geldiği bu simgesel düzende uzaklar
yakın olmakta, dünya bize gelmektedir. Dünya evlerimize getirildiği için de aramak zorunda
kalmıyoruz. Deneyim kazanmadan sadece enformasyon alıyoruz. (Türkoğlu, 2003: 79–80.)
Kitle iletişim araçları, toplumda etki, denetim ve yeniliklerin potansiyel araçları olarak
güç kaynağı, çoğu toplumsal kurumun çalışması için gerekli bilgilerin kaynağı ve aktarım
aracıdırlar. Ulusal ve uluslararası toplumsal yaşamın yer aldığı bir konum, bir arena
görünümündedirler. Toplumsal gerçekliğin imgeleri ve tanımları için referans olarak
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kullanılırlar. Etkili performans sergileme için şöhrete giden yoldur. Toplumun ve grupların
değerlerinin oluşturulduğu, saklandığı ve açıkça görünür kılındığı temel bir kaynaktır.
Toplumsal anlam sisteminde nelerin normal olduğunu ve normlara uygun anlamların
dolaşımını belirleyen bir kaynaktır. (Türkoğlu, 2003: 79–80.)
Kitle iletişim araçlarının medyanın toplumsal gerçekliğini yansıttığı söylenemez ama
gerçekliği çarpıttığı bilinmektedir. Medya sistemin önemli bir kurumudur ve görevi bu sisteme
hizmet etmektir. Kapitalizmin sürebilmesi ticari ilişkilere dayandığı için medyayı bundan ayrı
düşünmek mümkün değildir. TV'de her zaman gündem saptırılmaktadır. Çok önemliymiş gibi,
falanca mankenin hayatı sunuluyor. Toplumda ekonomi iyi gitmiyormuş, eğitim kötüymüş
bütün bunlardan bizleri uzak tutuyorlar. Bizim için önemli olan podyumların dünyası.
Yaşadığımız dünya o kadar da önemli değil zaten. Seçenek çok ama bütün seçeneklerin kaynağı
aynıdır. Yani durum tamamen göstermeliktir. Alvin Toffler'in Şok isimli kitabında bahsettiği
gibi; seçenek çokluğu karşısında bir şok yaşamak! (acaba hangisini seçsem) bu hiç olmayacak,
çünkü seçenekler mevcut sistem içerisinde üretilmektedir. (Kaman, (Çevrimiçi)
http://www.40ikindi.com/ikincidonem/muzik/icerik/27.htm, 06.01.2006)
Kitle toplumu ve kitle kültürünün ortaya çıkmasında kitle iletişim araçlarının rolü
büyüktür. Sanayi devriminin sonuçları olarak bu olgular karşılıklı olarak birbirlerini
etkilemektedirler. Dolayısıyla kitle iletişimi kitle kültürünü güçlendirirken ve toplumunu kitle
halinde davranmaya iterken, kitle toplumu ve kitle kültürü iletişimi de kitleleştirmektedir.
İletişimin kitleleşmesi ve kitle iletişim araçlarıyla gerçekleşir hale gelmesi akıllara bu iletişimin
gerçek anlamda bir iletişim olup olmadığı sorusunu da getirmektedir. Kitle iletişimi gerçekten
bir iletişim midir yoksa tek yönlü mesajlar iletimi midir? Aşağıda belli başlı kitle iletişim
araçlarının temel nitelikleri tarihsel gelişimleri içinde değerlendirilmektedir. (Çevrimiçi)
http://www.umitatabek.net/kia.html, 07.05.2005)
Toplum ile kitle toplumu üzerinde başlıca farklılık, toplumun kültüre ihtiyaç hissetmesi,
kültürel şeylere değer verip, onları toplumsal metalar haline getirmesi, kendi bencil amaçları
için kullanıp istismar ederek, onları tüketmesinde yatmaktadır. Bütün bu yıpranmışlıkların
içinde bile bu şeyler ‘şey’ olarak kalabilmiş, belli ölçülerde nesnel bir niteliği muhafaza
edebilmişlerdir. Bir moloz yığını haline gelinceye dek parçalanmışlar, ama silinmemiş, ortadan
kalkmamışlardır. Oysa kitle toplumunun ihtiyacı kültür değil, eğlencedir ve eğlence
endüstrisinin sunduğu eşyalar, toplum tarafından tıpkı diğer tüketim metaları gibi tüketilirler.
Eğlenmek için gerek duyulan ürünler, ekmek-su kadar zorunlu olmasa bile, toplumun yaşam
sürecine hizmet ederler, eğlence ile doldurulduğu varsayılan bu boş zaman, biyolojik olarak
belirlenmiş çalışma döngüsü içinde, ya da Marx’ın dediği gibi, “ İnsanın doğal metabolizması
içinde doğal bir boşluktur”. (Arendt, 1996, s.243)
Kitle kültürü kitle iletişim araçlarına endekslidir. Yüksek kültürün temelsiz bir biçimi
olan ve yukarıdan aşağıya doğru dayatılan kültürel yapı, kitle kültürünün en belirgin özelliğidir.
Kitle kültürü, seçkin kültürün altında, halk kültürünün üstünde, yaşam alışkanlıklarının kitle
iletişim araçlarının vasıtasıyla yeniden üretimine dayalı kültürel bir yapıdır. (Swingewood,
1996, s.146)
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Mc Quail, kitle iletişim araçları olarak nitelendirilen aygıtların gerçek anlamda bir
iletişim işlevi yerine getirmediği, aynı şekilde bu araçların, başka hedeflerinin olduğu
konusunda şu ifadelerde bulunmaktadır: “kitle iletişim araçlarının birincil amacı çoğu kez ne
belirli bir enformasyon iletmek ne de kamuoyunu bir kültür, inanç veya değer yargısının
ifadesinde birleştirmektir. Amaç çok basit olarak izleyicinin görsel veya işitsel olarak ilgisini
çekmek ve bunu sürdürmektir. Bunu yaparken kitle iletişimin dolaysız tek bir ekonomik amacı
vardır: bu da izleyicisinden kar kazanmaktır. Bir de dolaylı amaç vardır, o da izleyicisinin
ilgisini reklâmcılara satmaktır. Elliot’un belirttiği gibi kitle iletişimi düzenlenmiş anlamın
transferi bağlamında çoğu kez iletişim bile değildir. Kitle iletişim daha çok izleyiciliktir ve kitle
iletişim izleyicisi katılımcıdan veya enformasyon alıcısı olmaktan çok bir grup izleyicidir”.
(Karaboğa, (Çevrimiçi) http://ilef.ankara.edu.tr/id/yazi.php?yad=3192, 10.06.2005)
Her toplum, kendi üyelerinin estetik taleplerine, istek ve korkularına, gelişkinlik düzeyi
ne olursa olsun duygusal tepkilerine, sembolik düzenlemeleri algılama yeteneklerine, kendi
toplumlarını tanıma ihtiyaçlarına, boş vakitlerini değerlendirme arzularına cevap vermek
zorundadır. Bu açıdan bakıldığında kitle kültürü de, muayyen bir seviyede billurlaşmış olan
insani istekler toplamına verilmiş toplumsal bir karşılıktır. İşte böyle bir etkileşim içinde ortaya
çıkan kitle kültürü, toplumsal hayatın diğer alanlarında yürürlükte olan insanca etkinliklerden
bağımsız olamayacağı açıktır. (Avcı, 1990, s.39)
Özellikle kitle iletişim araçlarının gündelik hayattaki gücünü artırmasından sonra,
etkinliklerimiz de bu ölçüde teknik ama yüzeysel, etkileyici ama geçici bir anlayışla dönüşmeye
başlamıştır. Sanatın estetik kaygısı artık maksimum tercih edilme kaygısına dönüşmüştür.
Sonuçta geçmişin en büyük sanat eserleri, yeniden üretilebilen, medyalara adapte edilen yeni
sanat ürünleri, ortak tüketim nesneleri haline gelmeye başlamıştır. Burada çok hızlı bir şekilde
ortaya konabilen ve aynı hızla sönebilen, yok olabilen simgelerin çoğaltılması ve yok olması
arasındaki hızlı değişim, geç sanayileşme döneminin en önemli teknik unsurlarından biri
oluyor. Benjamin’in dikkatimizi daha 1936 yılında çekmiş olduğu gibi, sanat esrinin kültürel
değerinin yok olması üzerine, sergileme değeri onun yerini almaya başlamıştır. Önemli olan,
sanat eserinin özü değil, ama değişken halesi, değişikliğe uğramış ve değişim değeri öne çıkmış
bir sanat eseri anlayışı yüzyılımızın sonunda egemenlik kazandı. Sanatçının ismi eserinden bir
adım önde gider oldu. (Akay, 1996, s.281)
Günümüzde medya, ister olumlu ister olumsuz yönde olsun, toplumu, tartışmasız bir
etkileme gücüne sahiptir. Medyanın tarihsel gelişimi içinde, toplumsal sorunların çözümü,
toplumun eğitilmesi ve bilgilendirilmesi, kültürün geliştirilmesi, bireyler arasında sağlıklı
iletişimin kurulması, toplumda huzur ve daha insani bir düzenin sağlanması gibi işlevlerle
ortaya çıkmasına rağmen, günümüzde birçok sorumluluğu ve ahlaksal ilkeleri yerine
getirmediği, tam tersine birçok toplumsal soruna kaynaklık ettiği görülmektedir. Bugün,
medyanın kendisinin, toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmaktan çok, temel bir
toplumsal sorun haline geldiğini söyleyebiliriz. Günümüz medyası;


İnsanların hayatın gerçekliğine, doğaya, topluma yabancılaşmasına,



Toplum içindeki bireylerin kendi kendilerine yabancılaşmasına,
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Bireyler arasında şiddetin ve saldırganlığın daha da yaygınlaşmasına,



Toplumsal olayların oluşumunu, provoke ve manipüle etmesine,



Savaşların oluşumuna ve desteklenmesine zemin hazırlamasına,



Psikolojik sorunlarının artmasına ve bunların toplumsal sorun haline gelmesine



Tekilleşme ve toplumsal duyarsızlaşmaya,



Çıkarcılığın, güvensizliğin ve kuşkuculuğun artmasına,



İnsanların adalet kavramına olan güvenlerinin yitirilmesine,



Toplumda ahlaki yozlaşmanın yasallaşmasına,

 Toplumsal ve kültürel değerlerin (din, milliyetçilik, ailesel değerler gibi), bireylerin
üzerinde, sömürü malzemesi olarak kullanılmasına,
 Şiddet, seks ve cinselliğin aşırı imajinasyonla ön plana çıkartılarak, sömürü ve
tüketim malzemesi haline getirilmesine,
 Bireylerin, duygu ve düşünce dünyalarına müdahale edilmesine, sömürülmesine ve
bir mübadele aracı olarak bunun üzerinden çıkar sağlanmasına,
 Toplumda gruplaşmalar, kamplaşmalar; ideolojik, siyasi, dinsel önyargılar
oluşturulmasına,


Toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin meşrulaştırılmasına,



İnsanların yanlış bilgilendirilmesine ve cehaletin artmasına,

 Ve genel olarak, kültürel kirliliğin her alanda artmasına neden olmaktadır.
(Karaboğa,(Çevrimiçi) http://ilef.ankara.edu.tr/id/yazi.php?yad=3192, 10.06.2005)
Kitle iletişim araçları sayesinde hepimiz farklı hayatlar hakkında giderek daha fazla
bilgi akışına maruz kaldığımızdan, her şey çağdaş benliklerin biçimlenmesinde karşılaştırılmalı
referans gruplarının artan rolüne işaret etmektedir. Kitlesel medya günün hâkim modasını ve
en son üslupları muazzam bir hızla bize ve dünyanın en ücra köşelerine ulaştırır. Yine bu medya
görsel olarak erişilebilir kıldığı kalıplar üzerinde otoritesini de kurar. Kuşkusuz medyada
gösterilmeye değer bulunan ve dünyanın her tarafında milyonlarca insan tarafından
seyredilecek olan hayat tarzları, dikkate alınmaya ve eğer mümkünse taklit edilmeye değer
tarzlardır. (Baumann, 2002: 44)
Yakın çevremizle, her gün karşılaştığımız insanlarla aramızda aşılması güç iletişim
kopuklukları, uzaklıklar vardır. Oysa hiç karşılaşmadığımız ama pek çok kez ekranda
gördüğümüz ya da sesini radyodan duyduğumuz sunucuları, film yıldızlarını yakın dostlarımız
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gibi görürüz. Bizim istemimiz dışında evimize konuk olan insanlar, nesneler, olaylar, mekânlar,
durumlar sanki yalnızca bizim için var olmaktadır. Gezegenimizdeki ve evrendeki her şey
yalnızca eğlence arkadaşıdır bizim için. Bu durum, daha kolay tüketebilmemiz için
karmaşıklığın basite indirgenmesidir ve satışı artırıp kazanç elde etmek isteyenler tarafından
gerçekleştirilmektedir.
İnsanlar kendi duygularıyla yüz yüze gelmekten korktukları için başkalarının kendi
adına yaptığı duygusal dışavurumları benimserler. İçinde bulundukları karmaşadan sıyrılacak
kadar güçlü olmadıkları, güçsüzlüklerine isyan edemeyecek kadar tembel oldukları için uzaya
ve zamana egemen olan Superman’i zevkle izlerler. Tüm olumsuz yönlerine karşın, bizim
adımıza yapılan ürünlerdeki konu ve kahramanlarla duygusal bağ kurmamız, aslında
toplumumuzun değişik bir dünya özlemini, farklı bir insan arayışını yansıtır. (Türkoğlu, 2003,
s.83)
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Uygulamalar
- Medyadan gündemi takip ederek popüler kültüre örnek olabilecek konuları saptayın.
- Popüler kültür, kitle kültürü ile ilgili literatür taraması yapın.
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Uygulama Soruları
1) Kitle kültürü kavramını örnek vererek açıklayınız.
2) Kitle kültürü ve popüler kültür arasındaki farkı bir medya ürünü üzerinden örnek
vererek açıklayınız.
3) Kitle iletişim araçlarının kitle kültürüne etkileri nelerdir? Kültür endüstrisine
katkısı nasıl olmaktadır?
4) Medya endüstrisi bağlamında kitle kültürünün medya ürünleri üzerine etkileri
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kitle kültürü ve popüler kültür kavramlarının tarihsel gelişimi içerisinde toplumlar
üzerindeki etkilerini öğrendik. Kitle iletişim araçlarının kitle kültürünün yayılması ve
yaygınlaşması süreci olumlu bir anlamda etki ettiği, kitle iletişim araçları sayesinde daha geniş
kitlelere etkisini hissettirerek sağlamlaştığını görmekteyiz. Kültür endüstrisi kavramı
üzerinden, kültürün içinin boşaltılarak, kültürel ürünlerin ticari metalar olarak pazarlandığı yeni
bir dünya düzeninden de söz edebiliriz. Ki bu düzende kitle iletişim araçları ve medya önemli
bir rol üstlenmektedir. Medya endüstrisi bağlamında yapılan yatırımlar da gerek, sinema,
gerekse de televizyon yatımları olsun, kültür endüstrisinin çarklarının daha hızlı ve sağlam
dönemsi noktasında pozitif bir ivme sağlamaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Adorno, kültür endüstrisi terimini ilk defa nerede kullanmıştır?
A)

Paris’te katıldığı bir konferansta

B)

Aydınlanmanın Diyalektiği çalışmasında

C)

Negatif Diyalektik çalışmasında

D)

Metafizik ve Kavramlar çalışmasında

E)

Max Horkheimer ile birlikte yazdıkları Sosyoloji çalışmalarında

2. Popüler kültürün ne ile başladığını söyleyebiliriz?
A)

Medya ile

B)

Küreselleşme ile

C)

Tecimselleşme ile

D)

17. yüzyıl sonrası

E)

Teknolojinin gelişimiyle

3. Aşağıdakilerden hangisi popüler kültür için söylenemez?
A) Tamamen ticari bir kültürdür.
B) Kalıcı değildir.
C) Her şey satılabilir ve alınabilir.
D) Yaratıcı değil, çoğaltıcı ve aktarıcıdır.
E) Gösteriye dayanır.
4. Aşağıdakilerden hangisi kitle kültür için söylenemez?
A) Ahlaktan yoksundur. Şiddeti kullanır.
B) Manipüle edicidir.
C) Orijinal fikirler üretir.
D) Tüketicilerin katılımı alıp-almama ile sınırlıdır.
E) Demokratik değildir, hatta içeriğinde totaliter öğeler beslemektedir.
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“Popüler kültür halk tarafından yaratılan kültürdür. Kitle kültürü ise belli bir
toplumsal grup tarafından halk için geliştirilen kültürdür.”
5) Yukarıdaki karşılaştırmayı hangi araştırmacı yapmıştır?
A) R. Williams
B) Adorno
C) Ünsal Oskay
D) Umberto Eco
E) Scognamillo
6) Aşağıdakilerden hangisi kitle kültürünün özellikleri arasında gösterilemez?
A) Kitle kültürü standartlaşma talep eder.
B) İzleyicide pasif tutumu önerir.
C) Yaratıcı değil, çoğaltıcı ve aktarıcıdır.
D) Kalıcı değildir, sistem sürekli olarak değişime açıktır.
E) Sanayi Devriminin sonrasının kent kültürüdür.
7) Aşağıdakilerden hangisi kitle kültürünün özellikleri arasında gösterilemez?
A) Ürün tüketiciye dönüktür.
B) Tüketimi, bilinçli bir tercihe dayanmaktadır.
C) Çatışma kültürüdür ve diğer kültürlerle çatışma içerisindedir.
D) Geniş kitlelere doğru olan tek yollu bir iletişim destekler.
E) Bilinen bir kaynağı ya da yaratıcısı, üreticisi vardır.

471

8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Popüler kültür kitle kültürü gibi sadece sistemin emrinde ve kitleleri
edilginleştirmeye yönelik bir kültür değildir. İçinde muhalif öğeler de bulunmaktadır.
B) Popüler kültür kitle kültürüne göre kitle iletişim araçlarına doğrudan bağımlı
değildir.
C) Popüler kültür de realiteye karşı bir yanılsama vardır, ve bu yanılsama kitle
kültüründeki tek boyutlu yanılsama ile benzerlik göstermektedir.
D) Popüler kültürün, Kitle kültürü gibi içeriği ve ideolojisi net değildir, oldukça karışık
ve değişken bir içeriğe sahiptir.
E) Kitle kültürü ile popüler kültür arasında çok ince bir çizgi vardır. Popüler kültürde
kitle kültürüne kıyasla önce estetik kaygı vardır, oysa kitle kültüründe esas olan eserin ticari
başarısıdır.
9) Medya endüstrisi bağlamında düşündüğümüzde, kitle iletişim araçları için
aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanamayız?
A) Günümüzde toplumsal var oluşu gerçekleştirerek ortaklık yaratmak, bu var oluşu
ve ortaklığı sürdürebilmek için kitle iletişimine; dolayısıyla kitle iletişim araçlarına ihtiyaç
vardır.
B) Kitle iletişim araçları dünyayı küçültürken insanlar arası ilişkilere de yön
vermektedir.
C) Kitle toplumu ve kitle kültürünün ortaya çıkmasında kitle iletişim araçlarının rolü
büyüktür.
D) Kitle iletişim araçlarının medyanın toplumsal gerçekliğini çarpıtmadan objektif bir
şekilde yansıttığı bilinmektedir.
E) Kitle iletişim araçları okuma yazma kurallarını, eğlenmenin zaman ve özelliklerini
değiştirmiş, duyuları yeniden biçimlendirmiş ve bu arada geçen yüzyıllarda insanların
uyguladıkları eğitim yöntemlerinde değişiklikler yapmıştır.
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10) Aşağıdakilerden hangisi günümüz medyasının temel sorunları arasında
gösterilemez?
A) İnsanları doğru enformasyon sağlayarak bilinçlenmelerinde eğitici bir rol

üstlenmektedir.
B) Toplum

içindeki

bireylerin

kendi

kendilerine

yabancılaşmasına

olanak

sağlamaktadır.
C) Tekilleşme ve toplumsal duyarsızlaşmaya aracı olmaktadır.
D) Toplumsal ve kültürel değerlerin bireylerin üzerinde, sömürü malzemesi olarak

kullanılmasına zemin hazırlamaktadır.
E) Toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin meşrulaştırılmasında önemli bir rol

üstlenmiştir.

Cevaplar: 1) B, 2) C, 3) D, 4) C, 5) A, 6) E, 7) D, 8) C, 9) D, 10) A
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