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ÖNSÖZ

Sosyal medya, sınırlı sayıda kaynaktan bilgi almak yerine, “An itibariyle hangi konuda
kim, ne konuşuyor?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler için alternatif bir bilgi kaynağı
konumunda. Sesini tüm dünyaya duyurmak isteyenler için de ekonomik, hızlı, pratik ve etkili
bir medya organı anlamına geliyor. Bu özellikleriyle, eğitimden sağlığı, siyasetten sanata kadar
birçok alanda çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşlara önemli olanaklar sunuyor. Bu olanaklar
sayesinde internete erişimi olanlar için sesini duyurabileceği bir kanal bulmak artık önemli bir
sorun olmaktan çıktı. Artık asıl sorun, içerik üretebilmek. Doğru zamanda, doğru mesajı veren,
doğru biçim ve üsluba sahip içeriği üretebilenler, sosyal medyada öne geçiyor.
Giderek çeşitlenen ve güçlenen sosyal medya ortamında fiziksel dünyanın birçok
sınırlılıklarından kurtulmuş yeni bir iletişim şekli gelişiyor. Bu ortamda birçok uzmanlık alanı
ve hiyerarşi değişime uğruyor. Web 2.0 teknolojisinin olanaklarıyla yeniden yorumlanıyor ve
bambaşka bir şekilde yeniden kuruluyor. Akademisyenlerin yazdığı ansiklopedilerin yerine
herkesin kolayca bilgi ekleyebildiği Wikipedia; randevu alınmadan görüşülemeyen üst düzeyt
yöneticilere 140 karakterlik bir mesajla anında ulaşılmayı sağlayan Twitter; sadece belirli
sayıdaki profesyonel muhabir ve köşe yazarının kitle medyasında haber yayınlayabilmesi
yerine “vatandaş gazeteci” olarak herkesin haber verebildiği ve yorum yazabildiği sosyal
medya ortamları, bu örneklerden birkaçı.
Sadece geleneksel medyanın var olduğu zamanların düzenine alışmış “Dijital Göçmen”
olarak ifade edilen kişi ve kuruluşlar için bu durum, tüm faaliyetlerini yeniden gözden
geçirmeleri gerektiği anlamına geliyor. Sosyal medyanın gerçek sahipleri olan “Dijital
Yerliler”in ise geçmişin deneyimlerinden öğrenebileceği elbette çok şey var. İçlerindeki
yaratıcılığı ve enerjiyi, bilgi ve tecrübeyle birleştirerek başarılı çalışmalara imza atabilecekleri
büyük bir dünya onları bekliyor. Sosyal Medyada İçerik adlı kitap, gelecekte bu alanda
profesyonel çalışmalar yapmayı planlayan öğrencilerimiz için, topluma yararlı içerikler üretip
paylaşabilmelerine destek vermek düşüncesiyle hazırlandı. Türkçe içeriklerin ve Türkiye’de
hazırlanmış sosyal medya uygulamalarının gelecekte daha fazla artması yolunda bir katkı
sunmak, kitabın en önemli amaçları arasında yer alıyor.
Alanın genişliği, bazı konulara öncelik vermeyi gerektirdi. Kitaba “Sosyal Medyada
İçerik Oluşturmanın Önemi” ve “İçerik Pazarlama Stratejisi” konularıyla başlandı. Görsel
içeriğin ve videonun giderek daha önemli hale gelmesi nedeniyle Instagram ve Youtube’a
kitapta geniş yer verildi. Haber ve bilgi kaynağı olma açısından önemli bir araç konumuna
gelen ve “Vatandaş Gazeteciliği” terimi ile bağlantılı olarak “Twitter Gazeteciği” gibi bir
terimin de ortaya çıkmasına sağlayan Twitter, bu özelliğiyle kitapta geniş yer buldu. Sosyal
medyadaki “Haber” ve “Reklam” paylaşımının popülerliği nedeniyle kitapta bu konulara da
değinildi. Yaratıcı videolar hazırlayabilmek için “Çekim Teknikleri”; görsel içeriğin önemi
nedeniyle “Fotoğraf” ve “İnfografik” konuları kitaba dahil edildi. Kitabın 6., 7., 8. ve
13.haftalarında yer alan “Çekim Teknikleri” ve “Reklam Filmlerinde Düşünsel Yaratım Süreci”
konularında yer alan bilgiler, Doç.Dr. Ergün Yolcu’nun “Televizyon Reklamcılığı” adlı
kitabından alınmıştır. Doç.Dr. Ergün Yolcu’ya katkıları için çok teşekkür ederim.
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Kitapta ayrıca iki de önemli röportaj bulunmaktadır. Kurumun hedefleri ve felsefesiyle
sosyal medyanın ihtiyaç ve olanaklarını başarıyla bir araya getiren Türk Hava Yolları ile ilgili
olarak İnteraktif Pazarlama İletişimi Müdürü Neşet Dereli ile röportaj gerçekleştirdik.
Sorularımızı yanıtlayan Neşet Dereli, yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini anlattı. Büyük bir iş
yoğunluğu içinde olmasına rağmen röportajımıza zaman ayıran Neşet Dereli’ye ve THY Basın
Müşaviri olan değerli hocam Dr.Ali Genç’e destekleri için çok teşekkür ederim.
İkinci röportajımız ise “Neden Türkiye’den de küresel ölçekte bir sosyal medya
uygulaması çıkmasın?” sorusundan hareketle oluşturulan sosyal medya uygulaması Scorp ile
ilgili. Sosyal medyayı en fazla kullanan ülkeler arasındayız. Ancak uygulama üretme
konusunda ne yazık ki aynı başarıyı gösteremiyoruz. Bu duruma son vermek için harekete
geçen Koç Üniversitesi öğrencileri Sercan Işık ve İzzet Zakuto, ilk üç haftada 30 bin kişi
tarafından indirilen Scorp’u geliştirdi. Scorp’u “videolu sözlük” olarak tanımlayan Sercan Işık
ve İzzet Zakuto, davetimiz üzerine İstanbul Üniversitesi’ne gelerek söyleşiye katıldı. Başarılı
bir çıkış yaparak dikkatleri üzerine çeken Scorp’un genç CEO’ları, söyleşi sırasında hem benim
hem de öğrencilerimizin sorularını yanıtladılar. Sercan Işık’a, İzzet Zakuto’ya ve Scorp’un genç
ekip üyelerinden Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Büşra Yelken’e verdikleri
bilgiler için çok teşekkür ederim.
Kitabı hazırlama sürecinde birçok kişinin desteği oldu. Varlıklarıyla hayatıma yeniden
anlam veren ikiz oğullarım Ahmet ve Mehmet’e; her zaman yanımda olan eşim Doç. Dr. Ergün
Yolcu’ya; çalışmalarımı aksatmamam için beni sürekli teşvik eden ve sabırla destek olan annem
Güngör Işık ve babam Mustafa Işık’a; başta Prof.Dr. Suat Gezgin, Prof. Dr. Nilüfer Sarı Sezer
ve Yrd. Doç. Dr. Nalan K. Doğan olmak üzere; bugüne kadar bana emek vermiş olan bütün
hocalarıma; önce İÜ Uzaktan Eğitim Merkezi daha sonra da İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim
Fakültesi’nin kurulmasına öncülük ederek bizleri uzaktan eğitimle tanıştıran Rektörümüz Prof.
Dr. Yunus Söylet’e ve sordukları anlamlı sorularla bana ilham kaynağı olan tüm öğrencilerime
çok teşekkür ederim.
Sevgi ve saygılarımla,
İstanbul, 2015
Yrd. Doç.Dr. Özgü YOLCU
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1. SOSYAL MEDYADA İÇERİK PAZARLAMA
STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1 Sosyal medyada içerik oluşturmanın önemi
1.2. İçerik pazarlama stratejisi
1.2.1.Araştırma
1.2.2.Planlama
1.2.3.Uygulama
1.2.4.Değerlendirme

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Sosyal medyada hangi tür mesajları beğeniyor ve takipçilerinizle paylaşıyorsunuz?
2-Sosyal medyada başarılı bulduğunuz kurumların içeriklerini inceleyiniz. Sizce içerik
hazırlarken nelere dikkat ediyorlar?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yapılan araştırmalar ve
literatürde yer alan bilgiler.

Sosyal medyada içerik
oluşturmanın önemi

Sosyal medyada içerik
hazırlamanın neden önemli
olduğunu öğrenmek

İçerik pazarlama stratejisi

İçerik pazarlama stratejisinin Yapılan araştırmalar ve
nasıl oluşturulacağını
literatürde yer alan bilgilerin
öğrenmek
yanı sıra sosyal medyadan
örneklerden
yararlanılacaktır.

4

Anahtar Kavramlar


Sosyal Medya,



İçerik Pazarlama,



Hedef Kitle

5

Giriş
Sosyal medyayı kullananlara ulaşabilmek ve onlarla etkileşime girmek konusunda
yapılabilecek en önemli çalışmaların başında iyi bir içerik planlaması yapmak gelmektedir.
İnsanların beğeneceği ve arkadaşlarıyla paylaşmak isteyeceği içerikleri oluşturabilen kurumlar
sosyal medyada başarılı oluyor.
Müşterileri reklama boğmak yerine, onlara ilgilendikleri içerikleri sunmak anlamına
gelen “İçerik Pazarlama” sürecini iyi yönetebilmek için araştırma, planlama, uygulama ve
değerlendirme aşamalarından oluşan planlı bir çalışma yürütmek gerekmektedir. İçerikler
oluşturulurken ve sloganlar hazırlanırken öncelikle hedef kitleye verilmek istenen mesaja ve
üsluba karar verilmekte, sonrasında ise söz konusu mesajı en iyi şekilde iletebilecek slogan
bulunmakta ve buna göre içerikler tasarlanmaktadır.
Verilen mesajların kaç kişi tarafından paylaşıldığı, mesajlara hangi yorumların yapıldığı
sürekli takip edilmeli ve gelen sorulara en kısa sürede yanıt verilerek tek taraflı bir mesaj iletimi
yerine takipçilerle etkileşim içinde olunmalıdır. Diğer taraftan yeni iletişim teknolojilerinin en
önemli özelliği hızlı ve hedef kitlenin tamamını kapsayan bir ölçümlemeye imkan vermesidir.
Bu olanağın en iyi şekilde değerlendirilmesi, ölçümleme sonuçlarının hızla değerlendirilmesi
ve elde edilen sonuçların ışığında yeni mesajların tasarlanması gerekir.
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1.SOSYAL MEDYADA İÇERİK PAZARLAMA STRATEJİSİNİN
OLUŞTURULMASI
1.1.Sosyal Medyada İçerik Oluşturmanin Önemi
We Are Social ve HootSuite tarafından hazırlanan “Dijital in 2020” Raporu’na göre 1
yaklaşık 7.75 milyarlık dünya nüfusunun % 67’si mobil cihaz kullanıcısı, % 59’u internet
kullanıcısı, % 49’i aktif sosyal medya kullanıcısı. Sosyal medya penetrasyonunda dünya
ortalaması % 49. Bu oran Türkiye’de %64 seviyesinde. Sosyal medyada geçirilen zaman
dünyada ortalama günde 2 saat 24 dakika. Bu süre Türkiye’de 2 saat 51 dakika. Sosyal medya
platformlarına üyelik sayısı dünyada ortalama 8,6. Bu sayı Türkiye’de 9,1.
Aynı raporuna göre; dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya uygulaması 2,449
milyar kişi ile Facebook. Youtube 2 milyar, Whatsapp 1,6 milyar, FB Messenger 1,3 milyar,
Weixin/Wechat 1,151 milyar, Instagram 1 milyar, Tiktok 800 milyon kişi tarafından
kullanılıyor. Rapora göre Türkiye’deki internet kullanıcılarının en fazla kullandığı sosyal
medya platformu % 90 ile Youtube. Daha sonra sırasıyla Instagram, Whatsapp, Facebook,
Twitter ve FB Messenger geliyor.
Tüm bu rakamlar sosyal medyanın insanların hayatında ne kadar çok yer kapladığını
gösteriyor. Sosyal medyayı kullananlara ulaşabilmek ve onlarla etkileşime girmek konusunda
yapılabilecek en önemli çalışmaların başında iyi bir içerik planlaması yapmak gelmektedir.
İnsanların beğeneceği ve arkadaşlarıyla paylaşmak isteyeceği içerikleri oluşturabilen kurumlar
sosyal medyada başarılı oluyor.

1.2. İçerik Pazarlama Stratejisi
Çok uzun zamandır kullanılmakta olan “İçerik Pazarlama”, internetin yaygınlaşması ile
birlikte daha da önem kazandı. İçerik Pazarlama, müşterileri reklama boğmak yerine, onlara
ilgilendikleri içerikleri sunmak anlamına gelmektedir.2 İçerik pazarlama sürecini iyi
yönetebilmek için aşama aşama neler yapılması gerektiğini sıralayalım. Tüm halkla ilişkiler
faaliyetlerinde aşağıdaki dört aşamayı profesyonelce yönetmek gerekmektedir. Bu aşamalar
şunlardır;3
1-Araştırma
2-Planlama
3-Uygulama

wearesocial.com, 30.01.2020, “Digital 2020”
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media,
(Erişim Tarihi: 20.02.2020)
2
Murat Kahraman, Sosyal Medya 101 2.0 Pazarlamacılar için Sosyal Medyaya Giriş, Mediacat Yayınları, s.92.
3
Alaeddin Asna, Public Relations: Temel Bilgiler, Der Yayınları, 1993.
1
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4-Değerlendirme
Sosyal medya için içerik hazırlarken de benzer şekilde bu dört aşamayı takip etmek
gerekmektedir.

1.2.1.Araştırma
İçerik stratejisinin tespiti için öncelikle araştırma yapılması gerekmektedir. Daha önce
yapılmış olan çalışmaların sonuçları, kurumun yapısı ve hedefleri, hedef kitlenin özellikleri,
rakiplerin neler yaptığı, gelecek öngörüsü sağlayacak bilimsel çalışmalar, internet ve sosyal
medya araştırmaları…vb. ihtiyacımız olan başlıca bilgileri öğrenip analiz ederek çalışmalara
başlamak doğru olacaktır. Bu noktada araştırma süresini önceden belirlemek ve araştırmadan
neler beklendiğini ortaya koymak büyük önem taşımaktadır çünkü bu gerçekleştirilmediği
takdirde araştırma aşamasının gereğinden fazla uzaması; gereksiz zaman, enerji ve para
kayıplarının ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Bu aşamaya başlarken edinilebilecek
bilginin sınırsız, zaman ve insan kaynağının ise sınırlı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.
Araştırma aşamasına başlarken aşağıdaki sorulara net yanıtlar almak bir amaç olarak ortaya
konabilir.4
-Ne iş yapıyorum?
-Sosyal medyayı kullanmaktaki amacım ne?
-Şu anda ne durumdayım?
-Ulaşmak istediğim hedef kitle kim ve dijital mecrayı nasıl kullanıyor?
-Bu kitle için eşsiz satış önerim nedir?
-Markamın karakterini nasıl tanımlarım? (Yaş, cinsiyet, giyim tarzı, ilgi alanları vb.)
-Rakiplerim kimler ve neler yapıyorlar?
-Başarı kriterlerim neler?

1.2.2.Planlama
Gerekli planlamayı yapabilmek için şu bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır;
-Bütçe ne kadar?
-Hedefimiz nedir? Hedef kitlelerimiz kimlerdir?
-Hazırladığımız içerikleri yayınlanmak istediğimiz mecralar hangileridir? (Sosyal
medya araçları, web sitesi, blog, e-posta)

4

Murat Kahraman, Sosyal Medya 101 2.0 Pazarlamacılar için Sosyal Medyaya Giriş, Mediacat Yayınları, s.97.
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-Vermek istediğim mesaj nedir? Sloganım nedir?
-İçerik için belirlenen süre, yayın tarihi ve zamanlaması nedir? Kısa, orta ve uzun
vadede neler yapılacağı ve hangi kampanyaların yürütüleceği ile ilgili takvim planı nasıl?
-Hangi izleme ve ölçümleme araçlarını kullanacağız? Başarı kriterlerimiz nelerdir?
-İçerik hazırlama sürecinde görev alacak personel kimlerdir?
-İçerik hazırlama süreci için gerekli mekanlar hangileri?
-Kurumsal sosyal medya politikası var mı? Web sitesi ve blog’lar için olduğu gibi sosyal
medya araçlarının doğru ve etkili kullanımı için de kurumsal bir politika belirlenmelidir.
Gerçekçi bir planlama yapabilmek için öncelikle bütçeyi bilmek gerekir. Sosyal
medyada hesap açmak ve mesaj göndermek ücretsiz olduğu için, sosyal medya çalışmalarında
çok fazla bütçeye ihtiyaç olmadığı gibi bir önyargı oluşabilmektedir. Sosyal medyanın kişisel
kullanımları için bu düşünce doğru olabilir ancak kurumsal çalışmalarda bütçe olmadan veya
küçük bütçelerle yapılabilecekler sınırlıdır. Bu nedenle öncelikle bütçeyi öğrenmek ve bu
bütçeyi en etkili şekilde kullanmak için doğru planlamayı yapmak gerekmektedir.
Diğer önemli konu ise gerçekçi hedefler belirlemektir. “Bir ay içinde 100 bin talipçiye
ulaşacağız” gibi hedefler yerine “İlk bir ay içinde; keyifli ve kullanıcıların paylaşmak
isteyebileceği içerikler hazırlamaya başlayacağız, günde iki mesaj paylaşacağız, sosyal medya
hesabı üzerinden kullanıcılardan gelen soruları ilk 30 dakika içinde cevaplandırmış olacağız,
500 takipçiye ulaşacağız. Bir yıl içinde günde paylaşılan mesaj sayısını dörde, takipçi sayısını
20 bine çıkarmış olacağız. Kullanıcılara cevap verme süresini 15 dakikaya indireceğiz” gibi
takipçi sayısının tek hedef olmadığı; kullanıcılarla etkileşim içinde olmanın (beğenmek, retweet
etmek, yorum yapmak veya soru sormak, reply ve mention sayıları vb. kriterler ölçülebilir)
önemsendiği, onların ihtiyaçlarına hızlı cevap vermenin, kurum ile kullanıcıların keyifli bir
paylaşım içinde olmasının öne çıktığı gerçekçi ve aşamalı hedefler koymak tercih edilebilir.
Unutmamak gerekir ki; sosyal medya didaktik bir üslubu kabul etmez. Üslubumuzun
belirlendiği ilk yer ise hedefimizdir. İçeriklerimizin didaktik olmasını istemiyorsak didaktik
hedefler koymamalıyız.
İletişim çalışmalarındaki en önemli kavramlarından birisi “hedef kitle”dir. Profesyonel
kurumlar sosyal medya çalışmalarının çok öncesinde zaten hedef kitlelerini belirlemiş, onların
özellikleriyle ilgili araştırmalar yapmış, söz konusu hedef kitlelere yönelik çalışmalar
gerçekleştirmiş ve bu çalışmaların sonuçlarını değerlendirerek onların özelliklerini her geçen
gün daha iyi anlamış kurumlardır. Başlıca hedef kitleler; müşteriler, medya, kurumun
yöneticileri ve ortakları, personel, merkezi ve yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, yerel
toplum, tedarik ve dağıtım ağı içinde yer alanlardır. Elbette yeni iletişim teknolojilerinin
yaygınlaşması ile birlikte tüm hedef kitlelerde büyük ve hızlı değişimler yaşanmaktadır.
Marshall McLuhan’ın dediği gibi “Teknolojiler yalnızca insanların kullandığı icatlar değildir,
insanları yeniden icat eden araçlardır.” Yeni iletişim teknolojilerini kullanan kişilerin
beklentileri hızla değişmektedir. Diğer taraftan aynı kişinin bile yeni medyayı kullanırken
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davranışları geleneksel medyayı kullanırken sergilediği davranışlarından farklı olabilmektedir.
Aynı kişi basılı bir gazeteyi okurken ağır ağır sayfaları çevirebiliyorken, internetin başına
geçtiğinde tıkladığı bir linkin açılması birkaç saniye geciktiğinde o linke erişimden
vazgeçebilmektedir. Bu nedenle hedef kitlelerimize sosyal medya aracılığıyla da erişmek
istiyorsak, bu yeni ortamlardaki davranışlarının farklı olabileceğini de aklımızdan
çıkarmamalıyız. Başta müşteriler olmak üzere tüm hedef kitlelerimizi internet ve sosyal medya
ortamında da gözlemleyerek gerekli planlamaları yapmalıyız.
Planlama aşamasında netleştirilmesi gereken diğer bir konu kullanılacak mecralara
karar vermektir. Hangi sosyal medya araçlarının kullanılacağı tespit edilerek, her bir sosyal
medya aracının farklı özellikleri ve olanakları olduğu göz önünde bulundurularak her biri için
ayrı bir çalışma yürütmek gerekmektedir. Farklı sosyal medya araçlarını takip eden kişilerin
farklı beklentileri olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Aynı mesajları farklı araçlara uyarlamak
tercih edilebilir yollardan birisi olsa da sadece bununla yetinilmemeli, her bir araç için farklı
içerikler de hazırlanmalıdır. Kurumun web sitesi ve blog’unun yanı sıra farklı sosyal medya
hesaplarının, aynı bütünün parçaları olduğu ve birbirini tekrar etmek yerine birbirini
tamamlamaları gerektiği unutulmamalıdır.
Profesyonel kurumların tüm iletişim çalışmalarında kullandıkları bir sloganı vardır. Bu
slogan, sosyal medya için içerik hazırlarken başlangıç noktası olarak alınabilir. Sosyal medya
aracılığıyla verilen mesajların özünde bu slogan olmalıdır. Örneğin Türk Hava Yolları’nın
“Dünya Daha Büyük. Keşfet” sloganı sosyal medya mesajlarında sıkça tekrar edilmekte, bizzat
tekrar edilmediği durumlarda bile mesajların bu sloganı hatırlatacak şekilde oluşturulduğu
gözlenmektedir.
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Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Twitter’dan gönderdiği üç mesajda da “Dünya Daha
Büyük. Keşfet” sloganı kullanılmaktadır.
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Kurumların ana sloganları dışında ayrıca her bir kampanyanın ayrı sloganı da olabilir.
Tüm bu sloganlarda etiket kullanılarak da daha fazla sayıda kişiye erişim sağlanabilir.
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Fotoğraf: Coca Cola’nın Twitter’dan gönderdiği mesajlarda, eğlence ve mutluluk
temaları dikkat çekmektedir. Ayrıca #birmilyonneden, #yazgelse, #buseninicin gibi farklı
kampanyalara ait sloganlar etiket şeklinde kullanılmaktadır.

Tüm içerikler oluşturulurken ve sloganlar hazırlanırken öncelikle hedef kitleye verilmek
istenen mesaja ve üsluba karar verilmekte, sonrasında ise söz konusu mesajı en iyi şekilde
iletebilecek slogan bulunmakta ve buna göre içerikler tasarlanmaktadır.
Sosyal medya aracılığıyla hedef kitlelerimize iletmek istediğimiz konuları tespit etmek
gerekmektedir. Örneğin bir futbol takımının paylaşacağı konular arasında şunlar yer alabilir:
-Takımın ligdeki durumu ve yapılacak maçlar hakkında bilgi
-Karşılaşmalar sırasında çekilen fotoğraflar ve videolar; futbolcuların, kulüp
yöneticilerinin ve taraftarların sevinci; canlı olarak verilen bilgiler
-Maç öncesi antrenmanlar, takımın farklı ülke ve şehirlere ulaşımları, soyunma
odasındaki hazırlıklar
-Taraftarların ve taraftar derneklerinin mesajları
-Takımın formaları, aksesuarları, hediyelik eşyaları
-Özel gün, kutlama, bayram ve anma mesajları
-Kulübün desteklediği sosyal sorumluluk kampanyaları
-Kulüp personelinin çalışmaları
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-Futbolcu, yönetici, kulüp personeli ve taraftarların kutlamaları, aileleriyle birlikte
katıldıkları etkinlikler…vb.

Konular tespit edilirken farklı hedef kitleleri görünür hale getirecek bir planlama
yapmak doğru olacaktır. Sadece futbolcular ve kulüp yöneticileri yerine taraftarlar, taraftar
dernekleri, kulüp çalışanları gibi farklı kesimleri de görünür kılmak hedeflenmelidir. Sosyal
medyanın dinamiklerini de dikkate alarak söz konusu konuların hangilerinin hangi yoğunlukta
ele alınacağı tespit edilmelidir. Örneğin “kurumun hizmetleri, uygulamaları, etkinlikleri,
duyuruları”, “Sponsor olunan kültür-sanat ve spor olayları”, “Özel günler ve kutlama mesajları”
gibi ana konular belirlenerek, her birinin haftada ortalama kaç kez ele alınacağı tespit
edilmelidir. Ayrıca tüm bu konuların hangi üslupta ele alınacağı ile ilgili kuralların yazılı hale
getirilmesi, mesajları farklı kişiler tasarlasa bile bir bütünlük sağlanabilmesi açısından yararlı
olacaktır. Kullanacağımız üslup, oluşturmaya çalışılan marka karakterine uygun olmalı ve onu
desteklemelidir. Diğer araçlarda kullanılan üsluptan daha samimi bir üslup kullanmak; fotoğraf,
ikon veya video kullanmak; etiket, mention veya link kullanmak; belirlenen konularla ilgili
sosyal medya kullanıcılarına yönelik yarışmalar yapmak veya sorular yöneltmek tercih
edilebilmektedir.
Tasarlanan yazı, fotoğraf, video ve diğer görsel araçların ne zaman gönderileceği de
önemlidir. İnternet ortamındaki her bir aracın en çok kullanıldığı saat dilimleri birbirinden
farklılıklar göstermektedir. Ulaşmak istediğimiz hedef kitlelerimizin bu araçları en sık hangi
gün ve saatlerde kullandıklarını da göz önünde bulundurarak zamanlamaya karar verilir. Diğer
taraftan hedef kitlenin takvimi, tasarlanan mesajlar üzerinde etkilidir. Örneğin eğitim yılı içinde
verilecek mesajlar ile yaz tatilinde verilecek mesajlar birbirinden farklıdır. Anneler günü, resmi
veya dini bayramlarda verilecek mesajlar iş günlerinde verilecek mesajlardan; hafta içi
verilecek mesajlar hafta sonu verilecek mesajlardan; sabah insanlar işe veya okula giderken
verilecek mesajlar; akşam iş veya okuldan eve dönüş saatlerinde verilecek mesajlardan farklı
olacaktır. Tüm bu farklı zaman dilimlerini birer fırsat olarak değerlendirip, o anda hedef
kitlelerin en çok okumaya veya paylaşmaya ihtiyaç duyacakları mesajları tasarlamaya çalışmak
yararlı olacaktır. Tüm bu çalışmaları profesyonelce yapabilmek için neler yapılacağı ve hangi
kampanyaların yürütüleceğine karar vererek kısa, orta ve uzun vadeli takvimler oluşturmak, en
uygun zamanlamaları hedefleyerek mesajlar tasarlanmalıdır.
Verilen mesajların kaç kişi tarafından paylaşıldığı, mesajlara hangi yorumların yapıldığı
sürekli takip edilmeli ve gelen sorulara en kısa sürede yanıt verilerek tek taraflı bir mesaj iletimi
yerine takipçilerle etkileşim içinde olunmalıdır. Diğer taraftan yeni iletişim teknolojilerinin en
önemli özelliği hızlı ve hedef kitlenin tamamını kapsayan bir ölçümlemeye imkan vermesidir.
Bu olanağın en iyi şekilde değerlendirilmesi, ölçümleme sonuçlarının hızla değerlendirilmesi
ve elde edilen sonuçların ışığında yeni mesajların tasarlanması gerekir. Ölçümleme
araçlarından en iyi şekilde faydalanabilmek için başarı kriterleri önceden tespit edilmelidir.
Bunu tespit ettiğimizde mesajları nasıl tasarlayacağımızı belirlemek, çalışmalarımızın
performansını daha iyi anlamak ve sürekli daha iyi sonuçlar alacak şekilde kendimizi motive
etmek mümkün olacaktır.
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Sosyal medyada yer alacak içeriği hazırlayabilmek için bir ekibe ihtiyaç olacaktır. Proje
yöneticisi, metin yazarı, yönetmen, kameraman, fotoğrafçı, grafiker, prodüksiyon elemanı vb.
farklı görevleri yerine getirecek kişilerden oluşan bir ekiple çalışılması gerekmektedir. Ekibin
çalışması ve içerik üretmesi için mekanlara da ihtiyaç vardır. Bazı kurumlar içerik oluşturan bir
ekip kurmak yerine, bu işleri profesyonelce yapan ajanslarla çalışmayı tercih edebilmektedir.
Bu iş modelinde araştırma raporlarını değerlendiren ve gerekli kararları veren çekirdek ekip
kurum içinde olmakta, bu ekibin verdiği bilgiler doğrultusunda içeriği hazırlayan ekip ise ajans
bünyesinde çalışmaktadır. Ajansın ürettiği içerikler kurumun onay vermesi durumunda yayına
verilmektedir.
Tüm bu planlamaları en iyi şekilde yapabilmek için tıpkı web sitesi ve blog’lar için
olduğu gibi sosyal medya araçları için de kurumsal bir politika belirlenmelidir. Özellikle büyük
kurumlarda sosyal medyanın doğru ve etkili kullanımı için bu zorunludur. Kurumun sosyal
medyayı nasıl gördüğü, sosyal medyada kurumun ve kurum çalışanlarının nasıl temsil
edilmesini onayladığı, sosyal medyada onayladığı ve onaylamadığı davranış ve üslupların neler
olduğu, kurumla ilgili hangi bilgilerin paylaşılmasına izin verildiği, kriz durumlarında ne
yapılması gerektiğinin yanı sıra sosyal müşteri ilişkileri yönetimi ilkeleri, takipçilere
uygulanacak sınırlar, negatif yorumlar karşısında neler yapılacağı vb. konularının
netleştirilmesi ve yazılı bir metin haline getirilerek tüm personelle paylaşılması önemlidir.
ÖRNEK:
ANADOLU AJANSI SOSYAL MEDYA POLİTİKALARI5
Anadolu Ajansı;
Sosyal medyayı geleceğin en etkin haber ve iletişim mecrası olarak görmektedir. 100. Yıl Vizyonu
çerçevesindeki plan ve projelerini, sosyal medya ağlarının şekillendirdiği “Yeni Medya” konsepti üzerine inşa
etmektedir. Çalışanlarının bu hassasiyet ve beklentiyle sosyal medya ağlarını kullanmalarına ve takip etmelerine
büyük önem vermektedir. Bu ağları, etkin bir şekilde kullanan çalışanlarının, dünyadaki tüm gelişmelerden
anında haberdar olmalarının yanında, bilgi ve deneyimlerini en üst düzeye çıkarmalarını beklemektedir. Köklü
geçmişi ve geleceğe yönelik büyük hedefleriyle, tüm çalışanlarının ancak bu sayede geleceğin medya dünyasına
“fark” ve “değer” katacağına inanmaktadır. Çalışanlarından bunları gerçekleştirebilmeleri adına, “Haber Yayın
İlkeleri”nin tamamlayıcı unsuru olarak kabul ettiği, aşağıdaki kriterlere bağlı kalmalarına önem vermektedir.
Anadolu Ajansı Çalışanları;
Mensubiyetlerinin gereği olarak sosyal medya hesaplarında, Anadolu Ajansı aidiyetlerini açıkça
belirtirler.
Anadolu Ajansı'nın ve mesleğin gerektirdiği ciddiyete tüm paylaşımlarında hassasiyetle uyarlar.
Anadolu Ajansı'nın resmi sosyal medya hesaplarında ya da aa.com.tr adresinde yayınlanan içerikleri,
linkini vermek suretiyle Ajansın tanıtımına katkıda bulunurlar.
Ajansın herhangi bir nedenle yayınlamadığı veya yayınlamaya değer görmediği haber içeriklerini,
yetkili editörden izin alarak paylaşıma açabilirler.

Anadolu Ajansı, “Sosyal Medya Politikaları”, http://www.aa.com.tr/tr/kurumsal/52571--sosyal-medyapolitikalari, (Erişim Tarihi: 11.12.2014.)
5
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Ajans yönetiminin belirlediği isim, adres ve çerçeve dışındaki sosyal medya kullanıcılarının
paylaşımlarını haber konusu yapmak için ilgili editörün iznine başvururlar.
Ajansın tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge
düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan
uzak dururlar.
Sosyal medya ağlarında yer alan görsel içerikleri, telif hakları sorunu giderilmedikçe haber konusu
yapmazlar.
Paylaşımlarında;
Anadolu Ajansı'nın yayın ilkelerine aykırı; hiçbir kimseyi, kurumu, inancı, ırkı, cinsiyeti, kültürü
aşağılayıcı, rencide edici, küçük düşürücü veya hedef gösterici ifade, ses ve görseller ile gizli bilgi ve belgelere
yer vermezler.
Şiddeti özendirici, korkuyu yaygınlaştırıcı, travmalara yol açıcı, eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyici,
insan onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici içerikteki paylaşımlara alet olmazlar.
Siyasi tercihlerini belli etmezler veya bu nitelikteki bir oluşumun ya da kesimin propagandalarına yer
vermezler.
Haber temelli her türlü bilgi veya istihbaratı, kaynağı ne olursa olsun, Ajansla paylaşmadan ve
yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar.

1.2.3.Uygulama
Bu aşamada; hazırlanan içerikler, planlanan araçlar kanalıyla ve planlanan zaman
dilimleri içinde yayınlanır. Yayından sonra takipçilerden ve diğer hedef kitlelerden gelen
tepkiler izlenmelidir. Takipçilerin içerik ile ilgili olumlu eleştirilerine bire bir veya toplu olarak
teşekkür etmek, gönderdikleri sorulara yanıt vermek ya da olumsuz eleştirilerin karşısında
açıklama yapmak gerekebilir. Bazı durumlarda gelen tepkiler yeni içerikler oluşturmayı da
gerektirebilir. Bu nedenle uygulama aşaması, sürekli takip yapmayı ve planlama aşamasında
öngörülmeyen bazı çalışmaları gerçekleştirmeyi de içerebilmektedir.

1.2.4.Değerlendirme
Hazırlanan içerikler yayına verildiği andan itibaren izleme ve ölçümleme aşaması
başlamaktadır. Bu aşamada verimli bir çalışmanın yapılabilmesi için planlama aşamasında;
izleme ve ölçümleme araçları ile bu aşamada kullanılacak kriterlerin belirlenmiş olması
gerekmektedir. Belirlemiş olduğumuz kriterlere uygun raporlamaların yapılması ve elde edilen
verilerin değerlendirilmesi bu aşamada yapılır. İçeriklerin optimizasyonunu sağlamak ve başarı
kriterlerine ne ölçüde yaklaşıldığını anlayabilmek için elde edilen verilerin en iyi şekilde
değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan bu aşamada gerekli çalışmaların
etkin şekilde yapılması, kurumun gelecekte sosyal medya alanına daha fazla yatırım yapması
için yönetimin daha kolay ikna edilmesini sağlayacaktır. Bu aşamada elde edilen sonuçlar,
sonraki çalışmaların ilk aşamasını (araştırma) da oluşturmaktadır. Bu şekilde bir sonraki
çalışmanın ilk adımları da atılmış olmaktadır.
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Uygulamalar;
1.
Öğrenciler sosyal medyada başarılı olan kişi ve kurumların hesaplarını ziyaret ederek
hangi tür içerikler paylaştıklarını anlamaya çalışabilirler. Ayrıca her öğrencinin, kendisinin ve
yakın çevresinimn sosyal medyada en çok hangi tür mesajları paylaştığını, hangi tür mesajları
beğendiğini ve soru ve yorum gönderdiğini anlamaya çalışması yararlı olacaktır.
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Uygulama Soruları;
1.

Sosyal medyada en çok hangi tür içerikler paylaşılmaktadır?

2.

Gençler sosyal medyayı nasıl kullanmaktadır?

19

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Müşterileri reklama boğmak yerine, onlara ilgilendikleri içerikleri sunmak anlamına
gelen “İçerik Pazarlama” sürecini iyi yönetebilmek için araştırma, planlama, uygulama ve
değerlendirme aşamalarından oluşan planlı bir çalışma yürütmek gerekmektedir. İçerikler
oluşturulurken ve sloganlar hazırlanırken öncelikle hedef kitleye verilmek istenen mesaja ve
üsluba karar verilmekte, sonrasında ise söz konusu mesajı en iyi şekilde iletebilecek slogan
bulunmakta ve buna göre içerikler tasarlanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi
getirilmelidir?
“Kurumların web sitelerine kendi sosyal medya adreslerinden gelen trafik …”
a-önemsiz hale gelmektedir.
b-azalmaktadır.
c-aynı kalmaktadır.
d-artmaktadır.
e-anlaşılamamaktadır.

2-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi
getirilmelidir?
“….. müşterileri reklama boğmak yerine, onlara ilgilendikleri içerikleri sunmak
anlamına gelmektedir.”
a- SEO
b- İçerik Pazarlama
c- Sponsorluk
d-Halkla İlişkiler
e- SEM

3-Aşağıdakilerden hangisi içerik stratejisini tespit etmek için yapılan çalışmaların
araştırma aşamasında yanıtlanmaya çalışılan öncelikli sorular arasında yer almamaktadır?
a-Başarı kriterlerim neler?
b-Bütçe planlaması nasıl yapılır?
c- Ne iş yapıyorum?
d- Sosyal medyayı kullanmaktaki amacım ne?
e- Rakiplerim kimler ve neler yapıyorlar?
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4- İçerik stratejisini tespit etmek için yapılan çalışmaların planlama aşamasında
aşağıdaki bilgilerden hangisine öncelikli olarak ihtiyaç duyulmamaktadır?
a- Sloganımız nedir?
b-Kurumumuzda toplam kaç kişi çalışmaktadır?
c- Hedef kitlelerimiz kimlerdir?
d- Vermek istediğim mesaj nedir?
e- Bütçe ne kadar?

5- Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere hangi ifade getirilemez?
“Sosyal medyada hedef belirlerken takipçi sayısının tek hedef olmadığı; …. da
önemsendiği hedefler koymak tercih edilebilir.”
a-kullanıcıların paylaşım sayılarının
b-kullanıcıların sorduğu soruların
c- kullanıcılarla etkileşim içinde olmanın
d-kullanıcıların yorumlarının
e-kullanıcıların IP numaralarının

6- Başlıca hedef kitleler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a-Müşteriler
b-Medya mensupları
c-Personel
d-Merkezi ve yerel yönetim
e-Rakipler
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7- Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere en uygun kelime aşağıdakilerden
hangisidir?
“Kurumun web sitesi ve blog’unun yanı sıra farklı sosyal medya hesaplarının, aynı
bütünün parçaları olduğu ve birbirini tekrar etmek yerine birbirini … gerektiği
unutulmamalıdır.”
a-anlaması
b-aksatmaması
c-tamamlaması
d-bilmesi
e-açıklaması

8-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yerlere hangi kelimeler getirilmelidir?
“İçerikler oluşturulurken ve sloganlar hazırlanırken öncelikle … karar verilmekte,
sonrasında ise söz konusu … en iyi şekilde iletebilecek slogan bulunmakta ve buna göre
içerikler tasarlanmaktadır.”

a-konuşma metnine / konuşma metnini
b-fotoğrafa / fotoğrafı
c-infografiğe / infografiği
d-yazı karakterine / yazı karakterini
e- hedef kitleye verilmek istenen mesaja / mesajı

9-Bir kurumun sosyal medyasından paylaşılabilecek konular arasında hangisi yer
almaz?
a- Özel gün ve kutlama mesajları
b-Kurum bütçesinin detayları
c- Sponsor olunan kültür-sanat ve spor etkinlikleri
d- Kurumun etkinlikleri
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e- Kurumun hizmetleri

10-Bir kurumun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajlarda kullanılabilecek
araçlar arasında hangisi yer almaz?
a-Kağıda basılmış kitap
b-Etiket (#)
c- Herhangi bir web sayfasının linki
d- Fotoğraf
e- Video

CEVAP ANAHTARI:
1-D 2-B 3-B 4-B 5-E 6-E 7-C 8-E 9-B 10-A
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2. FOTOĞRAF VE ÖZÇEKİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Fotoğraf ve internet
2.2.Görüntünün oluşması
2.3.Dijital fotoğraf makineleri
2.4.Özçekim fotoğraflar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Bir konuya çıplak gözle bakmak ile fotoğraf makinesiyle bakmak arasında ne farklar
vardır?
2-Sizce fotoğrafların yanına yazılan yazılar fotoğrafın anlamını değiştirir mi?
3-Özçekim fotoğrafların sizce sosyal medya açısından önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Fotoğraf ve internet

İnternet yayıncılığında
fotoğrafın önemi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Literatürdeki bilgilere
başvurulmasının yanı sıra
sosyal medyadan örnekler
verilecektir.

Görüntünün oluşması ve
dijital fotoğraf makineleri

Görüntünün nasıl oluştuğu
ve dijital fotoğraf makinesi
çeşitleri

Literatürdeki bilgilere
başvurulmasının yanı sıra
sosyal medyadan örnekler
verilecektir.

Özçekim fotoğraflar

Özçekim fotoğraflarların
sosyal medyada kullanımı

Literatürdeki bilgilere
başvurulmasının yanı sıra
sosyal medyadan örnekler
verilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Fotoğraf



Dijital Fotoğraf Makinesi



Özçekim
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Giriş
Mobil telefonlara giderek daha profesyonel kameraların eklenmesi ve menülerin giderek
daha pratik hale gelmesi fotoğraf çekme ve fotoğraf paylaşma sayılarını hızla artırmaktadır.
Artık birçok kişi için fotoğraf çekmek bir sorun olmaktan çıkmış, çekilen fotoğraflar arasından
kötü olanları silmek, fotoğrafları düzenli olarak arşivlemek ve ihtiyaç duyulduğunda hemen
bulabilmek daha büyük bir sorun haline gelmeye başlamıştır.
İnternet, hızlı iletilen, kolay anlaşılan, sadece bilgi değil duygu paylaşımını sağlayan
mesajlara uygun bir ortam olması nedeniyle, fotoğraflı anlatımın en etkin kullanılabileceği
ortamlardan birisidir. İnternette mesajları fotoğrafla vermenin diğer bir önemi de, dünyanın
hangi coğrafyasında yaşıyor olurlarsa olsunlar herkesin kolayca anladığı bir dil olmasıdır.
Müzik gibi fotoğrafın da dili evrenseldir. Ülke sınırlarını aşan bir ortam olan internette,
ulaşılabilen tüm kültür ve coğrafyalara mesajı iletebilmenin en kolay yollarından birisi
fotoğraftır. Sosyal medya kullanıcılarının en fazla tercih ettiği araçlardan bir tanesi de
fotoğraftır.
Kendi fotoğrafını çekme anlamına gelen selfie (özçekim), kameralı ve internete bağlı
telefonların artması ile birlikte hızla yaygınlaşan bir çekim tekniği haline geldi. 2014 yılı
boyunca en çok ilgi gören ve sosyal medyada paylaşım rekorları kıran özçekimlere bakıldığında
bu tekniğin hayal gücü ile birleştiğinde ne kadar başarılı sonuçlar ortaya çıkarabileceğini de
gösteriyor.
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2.FOTOĞRAF VE ÖZÇEKİM
2.1.Fotoğraf ve İnternet
Fotoğraf, çevrede görülenleri başkalarına en kolay anlatma yollarından biridir.
“Fotoğrafı kullanılan alanlar açısından üç grup altında toplamak mümkündür: Sanat fotoğrafı,
belgesel fotoğraf ve kişisel fotoğraf.”6 Mobil telefonlara giderek daha profesyonel kameraların
eklenmesi ve menülerin giderek daha pratik hale gelmesi fotoğraf çekme ve fotoğraf paylaşma
sayılarını hızla artırmaktadır. Artık birçok kişi için fotoğraf çekmek bir sorun olmaktan çıkmış,
çekilen fotoğraflar arasından kötü olanları silmek, fotoğrafları düzenli olarak arşivlemek ve
ihtiyaç duyulduğunda hemen bulabilmek daha büyük bir sorun haline gelmeye başlamıştır.
“Bir konuya çıplak gözle bakmak ve fotoğraf makinesiyle bakmak, birbirinden çok
farklıdır. Fotoğraf makinesiyle bakış optik bakıştır. Fotoğraf makinesiyle doğada bakılan bütün
nesneler üç boyutludur. Ancak bu nesnelerin fotoğrafı iki boyutludur. Bu yönüyle
düşünüldüğünde fotoğraf, üç boyutlu nesneleri iki boyutlu bir yüzey üstünde görsel olarak
düzenlemektir. Fotoğraf, insanların görme duyusuna yöneliktir. Fotoğrafın diğer duyu
organlarımızla ilişkisi yoktur. Oysa çevremize baktığımızda sadece oradaki nesneleri görmeyiz,
onların seslerini duyar, kokusunu ve ısısını hissederiz. Fotoğraf makinesinin optiği teknik
olarak bunların hiçbirisini hissetmez. Fotoğraf çeken kişi, fotoğrafını çektiği konunun sesini
duyar, kokusunu hisseder ancak fotoğraf makinesinin bunları tespit etmesi teknik olarak
imkansızdır.”7
Yukarıda da belirtildiği gibi fotoğraf çekmek isteyen kişi, bir seçim yapma zorunluluğu
ile karşı karşıyadır. Çevresindeki üç boyutlu dünyayı iki boyuta, 360 derece içinde kolayca
görebildiklerini fotoğraf makinesinin çerçevesi içine sığdırmak zorundadır. Bu zorunluluk,
fotoğrafçıya aynı zamanda bir avantaj da sağlamaktadır. Bu avantaj, fotoğrafçının gözlemlediği
dünyanın sadece istediği bölümünü fotoğrafa aktarabilmesidir. Dijital fotoğrafçılık yaygınlaşıp,
fotoğraf üzerinde oynama yapabilme olanakları arttıkça, fotoğrafın güvenilir bir belge olma
özelliği zedelenmeye başlamıştır. Karşılaşılan ilgi çekici fotoğraflara karşı “Orijinal bir fotoğraf
mı? Üzerinde oynama yapılmış mı?” soruları kendiliğinden ortaya çıksa da yine de hala fotoğraf
bir mesajı karşı tarafa iletebilmenin en kolay ve hızlı yolları arasındadır. Üstelik fotoğrafla
sadece bilgileri değil duyguları da iletebilme olanağı bulunabilmektedir. İnternet, hızlı iletilen,
kolay anlaşılan, sadece bilgi değil duygu paylaşımını sağlayan mesajlara uygun bir ortam
olması nedeniyle, fotoğraflı anlatımın en etkin kullanılabileceği ortamlardan birisidir.
İnternette mesajları fotoğrafla vermenin diğer bir önemi de, dünyanın hangi
coğrafyasında yaşıyor olurlarsa olsunlar herkesin kolayca anladığı bir dil olmasıdır. Müzik gibi
fotoğrafın da dili evrenseldir. Ülke sınırlarını aşan bir ortam olan internette, ulaşılabilen tüm
kültür ve coğrafyalara mesajı iletebilmenin en kolay yollarından birisi fotoğraftır.

6
7

Levend Kılıç, Fotoğrafa Başlarken, Dost Kitabevi, 2007, Ankara, s.30.
Levend Kılıç, Fotoğrafa Başlarken, Dost Kitabevi, 2007, Ankara, s.173.

31

Sosyal medya kullanıcılarının en fazla tercih ettiği araçlardan bir tanesi de fotoğraftır.
Twitter’da en fazla retweet edilen tweet’lere bakıldığında, fotoğraflı oldukları görülmektedir.
2010 tarihinde kurulan Instagram’ın aylık 300 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşması da
sosyal medyada fotoğrafın giderek önem kazandığını açıkça ortaya koymaktadır.

2.2.Görüntünün Oluşması
Fotoğrafın üç temel ögesi fotoğraf tekniği, ışık ve görmek’tir.8 “Görmemizi sağlayan
ana öğe, ışıktır. Etrafımızdaki her objeyi yansıttıkları ışık vasıtasıyla görürüz. Bir an için, içinde
bulunduğunuz odanın ışıklarını kapatın ve içeriye ışık sızmasını önleyin. Bunu mümkünse gece
yapın. Hiçbir şey göremeyeceksiniz. Çünkü ortamda ışık olmadığı için oda içindeki hiçbir obje
ışık yansıtamayacaktır. Dolayısıyla da görülmeyeceklerdir. Bu küçük deneyden de anlaşılacağı
üzere görme işlemi, ışıkla gerçekleşir. Objeden yansıyan ışınlar, hem renklerin hem de tonların
oluşmasını sağlarlar.”9
“Işık, çekilecek objenin üzerine doğrudan ya da dolaylı ışık (yansıyarak) olarak gelir.
Bu ışıklardan objenin üst tarafına gelen ışınlar, kırılarak objektiften geçip sensörün alt tarafında
görüntüyü oluştururlar. Yine aynı ışıktan konunun alt tarafına gelen ışınlar yine objektiften
geçerek üst taraftaki görüntüyü oluştururlar. Elbette bu süreç, örtücü hızının ayarlandığı sürede
tamamlanır.”10
“Örtücü hızı sensörün ışığı alma zamanını belirler. Sensörün önündeki perde ve ayna
yukarı kalkarak seçilen örtücü hızı süresince sensore ışık gelmesini sağlar. Örneğin örtücü hızı
1/250'ye ayarlanmışsa, bu işlem saniyenin 250'de l'inde gerçekleşir. Görüntünün sensore gelişi
her DSLR (Dijital Single Lens Reflex) fotoğraf makinesinde aynıdır. Her DSLR fotoğraf
makinesinde ışığın sensore gelişi değişmeyecektir. Bu fotoğraf makineleri arasındaki farklılık
sadece optik kalite ile ilgilidir. Konudan yansıyan ışınların kırılarak geçtiği optik, aynı zamanda
sensör üzerindeki görüntünün kalitesini belirler.”11
“Üzerinde durulması gereken diğer bir konu görmektir…Bir insanın çevresinde net
olarak görebildiği açı, görüş açısıdır. Bir objektifin görebildiği açı ise bakış açısıdır. İnsan gözü
görür, objektif ise bir optikten bakar.” 12 “Görmek, anlamlı bir göz demektir. Yani seçip ayıran,
optik olarak tasarlayabilen bir göz demektir. Fotoğrafçının gözü görmeyi bilmelidir.”13
“Fotoğrafçının görme yeteneğini geliştirebilmesi için fotoğraf tekniğinden hareket ederek
görsel estetiğin temel ögeleri olan ışık, renk, ton, boyut, oran, hareket, zaman gibi konuları
bilmelidir.” 14

Levend Kılıç, Fotoğrafa Başlarken, Dost Kitabevi, 2007, Ankara, s.31 ve 174.
Özer Kanburoğlu, İÜ AUZEF Temel Fotoğrafçılık Ders Notları 1.Hafta.
10
Özer Kanburoğlu, İÜ AUZEF Temel Fotoğrafçılık Ders Notları 1.Hafta.
11
Özer Kanburoğlu, İÜ AUZEF Temel Fotoğrafçılık Ders Notları 1.Hafta.
12
Levend Kılıç, Fotoğrafa Başlarken, Dost Kitabevi, 2007, Ankara, s.31.
13
Levend Kılıç, Fotoğrafa Başlarken, Dost Kitabevi, 2007, Ankara, s.32.
14
Levend Kılıç, Fotoğrafa Başlarken, Dost Kitabevi, 2007, Ankara, s.32.
8

9
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Diğer bir konu fotoğraflar da dahil olmak üzere tüm görsel malzemelerin yanına eklenen
yazılar, söz konusu görsel materyallerin anlamlarını da kuvvetlendirebilmesi veya
değiştirebilmesidir.
Örneğin Vincent van Gogh’a ait aşağıdaki tabloya bakınız, altındaki açıklamayı
okuyunuz ve tablonun anlamı üzerinde bir süre düşününüz.15

Resim: Vincent van Gogh’a ait üzerinde kuşların uçtuğu bir mısır tarlasının resmi.
(Ekin Tarlası ve Kargalar, 1853-1890)

Şimdi de aynı tabloya yeniden bakınız. Altındaki açıklamayı yeniden okuyunuz ve
resmin anlamı üzerinde yeniden düşününüz.16

15
16

John Berger, Görme Biçimleri, Metis Yayınları, 1995, İstanbul, s.27
John Berger, Görme Biçimleri, Metis Yayınları, 1995, İstanbul, s.28
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Resim: Bu Vincent van Gogh’un kendini öldürmeden önce yaptığı son resimdir.
(Ekin tarlası ve Kargalar, 1853-1890)
Muhtemelen az önce aynı resme baktığınızda düşündüklerinizden farklı şeyler
düşünmeye başladınız. Bu örnekte olduğu gibi aynı görsele farklı bilgilerle bakıldığında
görselin anlamı değişebilmektedir.
Benzer durum elbette sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar için de geçerlidir. Aşağıda
Instagram’da paylaşılmış olan bir fotoğraf yer almaktadır. Altındaki açıklamayı okuyunuz ve
fotoğrafın anlamı üzerinde bir süre düşününüz.

Fotoğraf: Yeni doğan bebeğin ayakları.
Şimdi de aynı fotoğrafa yanındaki yazılarla birlikte yeniden bakınız ve fotoğrafın
anlamı üzerinde yeniden düşününüz.
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Fotoğraf: Shakira’nın yeni doğan bebeğinin ayakları.

Muhtemelen az önce olduğu gibi fotoğrafın anlamı farklılaştı. Bu örneklerden de
anlaşılacağı üzere, çok etkin bir iletişim aracı olan fotoğrafın anlamı, fotoğraf hakkında
edindiğimiz bilgiler ve fotoğrafa eklenen yazılarla değişebilir ve daha vurgulu hale gelebilir.

2.3.Dijital Fotoğraf Makineleri
“Piyasada satılan dijital fotoğraf makineleri; kompakt dijital fotoğraf makineleri, dijital
single lens refleks fotoğraf makineleri (DSLR) ve orta format ile teknik kameraların arkasına
takılan dijital arkalıklar olmak üzere üçe ayrılır. Bu sistemle üretilen fotoğraflar, gerek kart
okuyucular, gerekse USB kablosu aracılığıyla sayısal ortama yani bilgisayara aktarılabilirler.
Burada tartışılması gereken sadece elde edilen fotoğrafların kaliteleridir. Bu da dijital fotoğraf
makinesi üreticilerinin ürettikleri fotoğraf makinelerinde kullandıkları sensör tipleri (CCD,
CMOS, FOVEON), optik sistem ve görüntünün boyutlarıyla ilişkilidir.”17
“Dijital tek objektifli refleks fotoğraf makineleri (Digital Single Lens Reflex, DSLR),
tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan dijital fotoğraf makinesi tipidir. Tercih nedenlerinin
başında objektifinin değiştirilebiliyor olması gelir. Bu tip fotoğraf makinesi ile uygun odaklı
bir objektif kullanılarak, objeye yaklaşmadan konu yakına getirilebilir veya geniş açı bir
objektif ile gözün gördüğü açıdan daha geniş bir alan fotoğraf karesi içine alınabilir.”18

17
18

Özer Kanburoğlu, İÜ AUZEF Temel Fotoğrafçılık Ders Notları 2.Hafta.
Özer Kanburoğlu, İÜ AUZEF Temel Fotoğrafçılık Ders Notları 2.Hafta.
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“Bu dijital fotoğraf makinelerinde, analog (film kullanan) fotoğraf makinelerinden
farklı olarak sensör, işlemci kart, renkli LCD, ve hafıza kartı ünitesi gibi filmin yerini tutan
farklı elektronik elemanlar bulunmaktadır. Bunun dışındaki çalışma sistemi analog fotoğraf
makineleriyle hemen hemen aynıdır. Objeden yansıyan ışınlar objektif ve diyaframdan geçerek
sensör üzerine düşer. Sensör bu ışık bilgisini dijital olarak algılayarak ve çözünürlük değerine
göre belli bir ebatta ve RGB (Red-Green-Blue) yani Kırmızı, Yeşil, Mavi olarak üç temel
renkten oluşan bir görüntü oluşturur. Bu fotoğraf görüntüsü çekim öncesi belirlenmiş dijital
fotoğraf formatlarından biri ile (JPEG, RAW, TIFF gibi) yapılandırılır.”19
“Dosya formatlarının hepsine genel olarak baktığımızda hafıza kartında en az yer tutan
kaliteli format Jpeg'dir ve bu form atta yapılan çekimlerin hafıza kartında kapladığı alan
küçüktür. Oysa Raw ya da Tiff formatta çekim yapılırken elde edilen görüntü Jpeg'e göre 9-10
kat daha fazla yer kaplar. Ancak Tiff ya da Raw, Jpeg'e göre daha kalitelidirler. Aynı zamanda
Raw'da çekilen fotoğraflardaki az ya da fazla pozlandırma, yanlış "White Balance" ayarı gibi
hataların özel Raw programı ile düzeltilebilmesi daha kolaydır. Ancak bu formatlarda (Raw,
Tiff) çekim yapılırken fotoğraf makinesinin bir sonraki kare için hazırlanması Jpeg'e göre daha
uzun süre tutar. Sonuç olarak; standart işlerinizi Jpeg, iş ya da çok önemli çekimlerinizi Raw
ya da Tiff çekmeniz tavsiye edilir.”20

2.4.Özçekim Fotoğraflar
Kendi fotoğrafını çekme anlamına gelen selfie (özçekim), kameralı ve internete bağlı
telefonların artması ile birlikte hızla yaygınlaşan bir çekim tekniği haline geldi. Sosyal medyada
paylaşılan birçok fotoğraf bu özelliği taşımaktadır. Kişinin kendi kendisinin fotoğrafını çekmesi
durumu sosyal medyadan önce de vardı. Objektifi kendisine çevirip, tam olarak ne çektiğini
bilmeden doğru kadrajı ve netliği yakalamak için çalışıp birkaç denemeden sonra en uygun
görüntüyü yakalamaya çalışmak kullanılabilecek yöntemlerden birisiydi. Bir diğer yöntem de
makineyi sabit bir yere koyarak kadrajın önceden ayarlandığı ve denklanşöre bastıktan birkaç
saniye sonra çekim yapan, bu süre içinde kişinin ayarlamış olduğu kadrajdaki yerine hızla
giderek çekilen fotoğraflardı. Ancak yıllar içinde mobil telefonların kameralı hale gelmesi,
kameralara ekranı döndürme özelliğinin eklenmesi, mobil telefonların internete bağlanması ve
son olarak da sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte özçekim de daha çok kullanılan ve
paylaşılan bir fotoğraf türü haline geldi. Ellen DeGeneres’in 2 Mart 2014 tarihindeki Oscar
Töreni’nde çekerek sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın ardından tüm dünyada daha da yagın
hale geldi. “Selfie” olarak adlandırılan bu fotoğraf çekim şekline Türk Dil Kurumu (TDK)
vatandaşlardan gelen önerileri de değerlendirerek 22 Mayıs 2014 tarihinde "özçekim"

19
20

Özer Kanburoğlu, İÜ AUZEF Temel Fotoğrafçılık Ders Notları 2.Hafta.
Özer Kanburoğlu, İÜ AUZEF Temel Fotoğrafçılık Ders Notları 4.Hafta.
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karşılığını buldu. Toplantının sonunda Kurul, Başkan Prof. Dr. Mustafa Kaçalin'in de yer aldığı
bir "özçekim"le sosyal medyadan da kararı paylaştı.21

Fotoğraf: Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyeleri
tarafından sosyal medyada paylaşılan özçekim fotoğraf
Başka bir kişi tarafından çekilen fotoğraflarla kişinin kendi kendisini çektiği özçekim
fotoğraflar kıyaslandığında çok önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bir olaya veya kişiye
dışarıdan bakılarak çekilen bir fotoğraf ile kişinin kamerayla başbaşa kalarak kendisini çektiği
fotoğraf birbirinden çok farklıdır. Kamera ilkinde çekim yapan kişinin dışına, ikincisinde ise
kendisine dönüktür. İlkinde fotoğrafta başkaları varken, ikincisinde fotoğrafın merkezinde
kişinin kendisi vardır. Kalabalık içinde bile olsa özçekim yapan kişi objektif ile göz gözedir.
Diğer bir değişle fotoğrafa daha sonra bakacak kişilerle göz gözedir. Fotoğrafı çeken kişi ile
fotoğrafa bakan kişi arasında kamera aracılığıyla oluşturulmuş doğrudan bir iletişim vardır. Bu
nedenle iki taraf arasındaki çok daha özel bir paylaşımdır. Özçekim yapmak için kişinin,
kamera dışında hiç bir şeye ihtiyacı yoktur. İstediği yerde, istediği zamanda, istediği açıyı
oluşturarak kendisini çekmesi söz konusudur. Var olan gerçekliğin hangi kısmını
fotoğraflayacağı kararı tamamiyle kendisine aittir, kısacası fotoğrafı çekilen kişinin fotoğraf
üzerinde tam anlamıyla bir hakimiyeti vardır. Özçekim fotoğrafların diğer bir özelliği ise çok
daha pratik ve hızlı şekilde çekilebilmesidir. Başka kişilere ricada bulunma ihtiyacı olmadan,
her an el altında bulunan kamerayı kişinin kendisine yöneltip çekim yapması, yeni iletişim
teknolojilerinin sunduğu hız ve kolaylığa alışan kişiler için çok daha fazla tercih edilebilecek
bir yöntemdir.

Anadolu Ajansı, “TDK kararını verdi, selfie "özçekim" oldu”, 22 Mayıs 2014,
http://www.aa.com.tr/tr/tag/332571--tdk-kararini-verdi-selfie-quot-ozcekim-quot-oldu , (Erişim Tarihi: 17
Aralık 2014)
21
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2014 yılı boyunca en çok ilgi gören ve sosyal medyada paylaşım rekorları kıran
özçekimlere bakıldığında bu tekniğin hayal gücü ile birleştiğinde ne kadar başarılı sonuçlar
ortaya çıkarabileceğini de gösteriyor.22 23
12 yaşından itibaren her gün kendi fotoğrafını çeken Hugo Cornellier, 7 yıldır çektiği
selfieleri videoya dönüştürdü.24 Cornellier’in sosyal medyada “Selfie everyday for 7 years ∞
12 yrs old to 19 yrs old! ∞” başlığıyla paylaştığı video, 5 milyondan fazla defa görüntülendi.

Fotoğraf: Hugo Cornellier’in 7 yıl boyunca yaptığı özçekimlerden iki görüntü.
(http://www.youtube.com/watch?v=TdvojC0KSOM)

Brian Koerber, 21 greatest selfies of 2014, 16 Kasım 2014, http://mashable.com/2014/11/16/best-selfie2014/ , (Erişim tarihi: 17 Aralık 2014)
23
Duygu Arslan. “2014’ün en fazla ses getiren 24 efsane selfie’si” , 3 Aralık 2014, http://listelist.com/2014-eniyi-selfieler/ , (Erişim Tarihi: 17 Aralık 2014)
24
www.trthaber.com,“7 yıl boyunca özçekim yaptı”, 18 Ağustos 2014, http://www.trthaber.com/videolar/7-yilboyunca-ozcekim-yapti-21745.html , (Erişim Tarihi: 17 Aralık 2014)
22
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Alex Chacon, dünyayı gezerek hazırladığı 360 derecelik özçekim videosunu 3 yılda
tamamladı. Chacon’un “Around the World in 360° Degrees - 3 Year Epic Selfie” başlığıyla
paylaştığı video, sosyal medyada 11 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi.

Fotoğraf: Alex Chacon’ın dünyayı gezerek hazırladığı 360 derecelik özçekim
videosundan görüntü. (http://www.youtube.com/watch?v=VTlXttQL_Yk)
Matt Perren, 1100 gün boyunca Freddie Mercury’nin “Don`t Stop Me” adlı şarkısını
söylerken özçekim yaptı ve bu fotoğrafları video klip haline getirdi. Perren’in “Day 1 [ 3 years
- lip sync everyday ]” adıyla sosyal medyada paylaştığı video, 2 milyondan fazla kişi tarafından
görüntülendi.

Fotoğraf: Matt Perren’ın Freddie Mercury’nin şarkısını söylerken yaptığı özçekim video klip.
(https://www.youtube.com/watch?v=MiRMD_v2K0g)
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Hong Kong’da 3 genç, 346 metre yüksekliğindeki bir gökdelenin tepesindeki anten
direğine tırmanıp özçekim yaptı. Geniş açılı video kamera tarafından da kaydedilen “Crazy
Selfie From Hong Kong Skyscraper” adlı video 3 milyondan fazla kişi tarafından seyredildi. 25

Fotoğraf: Hong Kong’daki 346 metre yüksekliğindeki bir gökdelenin
tepesinde yapılan özçekim.(http://www.youtube.com/watch?v=82SDk1kInvI)
İnsansız hava aracı ile çekilen ve sosyal medyaya “Lake Champlain Drone Selfie”
adıyla kaydedilen video, 200 binden fazla kişi tarafından görüntülendi.

Fotoğraf: İnsansız hava aracı ile çekilen özçekim video
(http://www.youtube.com/watch?v=sNsrIn_GBcM)

Milliyet TV, “346 metre yükseklikte böyle özçekim yaptılar”, 27 Ağustos 2014,
http://www.milliyet.com.tr/Milliyet-Tv/video-izle/346-metre-yukseklikte-boyle-ozcekim-yaptilarpsUTohxhuV5J.html , (Erişim Tarihi 17 Aralık 2014)
25
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Almanya Milli Takımı’nın 2014 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından futbolcular
Lukas Podolski ve Bastian Schweinsteiger’ın yaptıkları özçekim, kupanın en ünlü
fotoğraflarından birisi haline geldi.

Fotoğraf: Lukas Podolski ve Bastian Schweinsteiger’ın
Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra yaptıkları özçekim.
Amerikalı astronot Steven Swanson, uzayda yaptığı özçekimi 7 Nisan 2014 tarihinde
International Space Station’ın Instagram hesabından #nasa #iss #exp39 #cupola #international
#space #station #soyuz #earth etiketleriyle paylaştı. Fotoğraf, uzaydan paylaşılan ilk Instagram
fotoğrafı oldu.26

26

Miriam Kramer, “Nasa Astronaut Beams First Instagram Photo From Space”,
10 Nisan 2014,

http://www.space.com/25428-first-space-instagram-photo-nasa.html, (Erişim Tarihi: 21 Ocak 2015)
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Fotoğraf: Steven Swanson tarafından uzayda çekilen ve 7 Nisan 2014
tarihinde ISS’nin Instagram hesabından paylaşılan özçekim.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Dünya Günü herkesi #GlobalSelfie
etiketi ile kendi fotoğraflarını paylaşmaya davet etti. 113 ülkeden gönderilen 36 binden fazla
özçekim fotoğrafından dünya haritası oluşturuldu.27 28

Fotoğraf: NASA tarafından oluşturulan “Küresel Özçekim”
Gezgin George Kourounis aktif bir volkanın önünde yaptığı özçekimi, Twitter profil
fotoğrafı olarak kullanıyor.

NASA, “The Making of NASA's Global Selfie: 100+ Countries, Thousands of Photos”, 22 Mayıs 2014,
http://www.nasa.gov/content/goddard/2014-globalselfie-wrap-up/#.U4hbO_l_vjX ,(Erişim tarihi: 18 Aralık
2014)
28
Tuğba Ayvaz, “NASA Binlerce Selfie’den Dünya Haritası Oluşturdu”, 30 Mayıs 2014,
http://www.dijitalajanslar.com/nasa-binlerce-selfieden-dunya-haritasi-olusturdu/ , (Erişim tarihi: 18 Aralık
2014)
27

42

Fotoğraf: Gezgin George Kourounis aktif bir volkanın önünde yaptığı özçekimi

Fatih Terim’in futbolcularla birlikte yaptığı özçekim, A Milli Futbol Takımı’nın resmi
Twitter hesabından #TürkMilliSelfie etiketiyle paylaşıldı. Büyük ilgi gören özçekimin nasıl
çekildiği ile ilgili başka bir fotoğraf da yine aynı hesaptan bir gün sora “#TürkMilliSelfie işte
böyle çekildi” cümlesiyle paylaşıldı.
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Fotoğraf: Türkiye Futbol Milli Takımı Direktörü Fatih Terim ve A Milli Futbol Takımı
oyuncularının çekip paylaştığı özçekim ve özçekimin nasıl çekildiği ile ilgili fotoğraf.

Türkiye’de Twiter’da en fazla takipçisi olan kişi olan Cem Yılmaz, çalışma arkadaşları
ile birlikte çektiği özçekim fotoğrafı, “Kendikem” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Fotoğraf: Cem Yılmaz’ın “Kendikem” notuyla Twitter’da paylaştığı özçekim.

Star Wars resmi Instagram hesabından paylaşılantığı ilk fotoğraf, “Another day at the
office.”cümlesi ve #StarWars #DarthVader #selfies #gpom etiketleriyle gönderilen Darth
Vader özçekimi oldu.
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Fotoğraf: Star Wars Instagram hesabından
paylaştığı ilk fotoğraf olan Darth Vader özçekimi.
Özçekimin yaygınlaşması kamera ve telefon üreticilerini sürekli yeni modeller
geliştirmeye teşvik etmektedir. Özçekim çubuğu, geniş açılı lense sahip kameralı telefon, aynalı
telefon gibi uygulamaların son örneği ise giyilebilir uçan kamera oldu.

Fotoğraf: Nixie adlı giyilebilir uçan kamera
Intel'in "Make It Wearable" adı yarışmasının birincisi olan Nixie adlı kamera, özçekim
kavramına farklı bir boyut getiriyor. Bileğe takılabilen kamera, fotoğraf çekmek istendiğinde
havalanıp, fotoğraf çektikten sonra da kendi kendine geri dönebiliyor. Bu sayede kullanıcılar
herhangi bir işle uğraşırken netlik ayarı yapmaya da gerek olmadan özçekim
gerçekleştirebiliyor.29 30
www.cnnturk.com.tr, “Artık selfie için ellerinize ihtiyacınız yok!”, 7 Kasım 2014,
http://www.cnnturk.com/haber/ekonomi/sirketler/artik-selfie-icin-ellerinize-ihtiyaciniz-yok, (Erişim Tarihi: 15
Aralık 2014)
30
https://flynixie.com/, “Introducing Nixie”, (Erişim Tarihi: 15 Aralık 2014)
29
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Microsoft Bangladeş ekibi tarafından çekilen özçekim fotoğrafta 1151 kişi bulunuyor.
Telefonun geniş açılı lensi sayesinde fotoğrafta yer alan kişilerin yüzleri seçilebiliyor. 31

Fotoğraf: Dünyanın en geniş özçekim fotoğrafından 1151 kişi bulunuyor.

Fotoğraf: Beren Saat’in Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğraf, özçekim uygulaması
popüler hale gelmeden önce gerçekleştirilmiş özçekim fotoğraflara bir örnek.

www.teknokulis.com, “Lumia 730 ile dünyanın en geniş özçekimi çekildi”, 23 Aralık 2014,
http://www.teknokulis.com/Haberler/Mobil/2014/11/23/lumia-730-ile-dunyanin-en-genis-ozcekimi-cekildi,
(Erişim Tarihi: 15 Aralık 2014)
31
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Fotoğraf: Özçekim uygulaması popüler hale gelmeden çok önce gerçekleştirilmiş özçekim
fotoğraflara bir örnek. (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2015)
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Uygulamalar;
1.
Öğrencilerin sosyal medyada fotoğrafı hangi amaçla ve nasıl kullandıklarını
düşünmesi yararlı olacaktır. Sosyal medyada gezinirken en çok beğendiği ve paylaştığı
fotoğrafların ortak özellikleri üzerinde düşünmesi ikinci bölümde anlatılan konuların
anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
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Uygulama Soruları;
1- Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğrafların sizce ortak özellikleri nelerdir?
2- Sosyal medyada özçekim fotoğraflar en etkin şekilde nasıl kullanılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnternet, hızlı iletilen, kolay anlaşılan, sadece bilgi değil duygu paylaşımını sağlayan
mesajlara uygun bir ortam olması nedeniyle, fotoğraflı anlatımın en etkin kullanılabileceği
ortamlardan birisidir. İnternette mesajları fotoğrafla vermenin diğer bir önemi de, dünyanın
hangi coğrafyasında yaşıyor olurlarsa olsunlar herkesin kolayca anladığı bir dil olmasıdır.
Müzik gibi fotoğrafın da dili evrenseldir. Ülke sınırlarını aşan bir ortam olan internette,
ulaşılabilen tüm kültür ve coğrafyalara mesajı iletebilmenin en kolay yollarından birisi
fotoğraftır. Sosyal medya kullanıcılarının en fazla tercih ettiği araçlardan bir tanesi de
fotoğraftır.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yerlere aşağıdaki ifadelerden hangisi
getirilmelidir?
“Fotoğraf makinesiyle doğada bakılan bütün nesneler … boyutludur. Ancak bu
nesnelerin fotoğrafı … boyutludur. Bu yönüyle düşünüldüğünde fotoğraf, … boyutlu nesneleri
… boyutlu bir yüzey üstünde görsel olarak düzenlemektir.
a-üç, iki, üç, iki
b-iki, üç, iki, üç
c-dört, iki, dört, iki
d-bir, iki, bir, iki
e-üç, bir, üç, bir

2-Aşağıdakilerden hangisi internet ortamında fotoğraflı anlatımın etkin şekilde
kullanılmasının nedenleri arasında değildir?
a- Mesajı karşı tarafa kolay ve hızlı şekilde iletebilmesi
b-Farklı dilleri konuşan kişiler arasında iletişim kolaylıkla sağlayabilmesi
c-Sadece bilgileri değil duyguları da kolayca iletebilmesi
d-Gönderilen mesajın alıcı tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi
e-Pahalı bir iletişim aracı olması

3-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yerlere aşağıdaki ifadelerden hangisi
getirilmelidir?
“Bir insanın çevresinde net olarak görebildiği açı, … açısıdır. Bir objektifin görebildiği
açı ise … açısıdır. İnsan gözü görür, objektif ise bir optikten bakar.”
a-bakış, doğru
b- bakış, görüş
c-geniş, dar
d-görüş, bakış
51

e-dar, geniş

4-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yerlere aşağıdaki ifadelerden hangisi
getirilemez?
“Fotoğrafların yanına eklenen yazılar, fotoğrafın anlamını …”
a-etkilemez.
b- kuvvetlendirebilir.
c-zenginleştirebilir.
d- değiştirebilir.
e-vurgulayabilir.

5- Kendi fotoğrafını çekmeye ne ad verilir?
a-Vesikalık fotoğraf
b-Özçekim
c-Geniş açılı fotoğraf
d-Balık gözü
e-Panoramik fotoğraf

6- Aşağıdakilerden hangisi özçekim fotoğrafların internet ortamında yaygın şekilde
tercih edilmesinin sebepleri arasında sıralanamaz?
a-Kişinin tek başına olduğu anda bile kendisini çekebilmesi nedeniyle pratik bir
alternatif olması.
b-Diğer fotoğraf tekniklerinden pahalı olması.
c-Hızlı şekilde çekilebilmesi.
d-Fotoğrafı çekenle fotoğrafa bakacak kişiler arasında daha kişisel ve doğrudan bir
iletişim sağlaması.
e-Fotoğrafı çekilen kişinin fotoğraf üzerinde hakimiyeti olması
52

7-Kullanılan alanlar açısından fotoğrafı kaç farklı grup altında toplayabiliriz?
a- beş
b-iki
c-dört
d-bir
e- üç

8- Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?
“İnternette mesajları fotoğrafla vermenin diğer bir önemi de, dünyanın hangi
coğrafyasında yaşıyor olurlarsa olsunlar … … … bir dil olmasıdır.”
a-herkes için gizemli
b- herkesin kolayca anladığı
c-kimsenin sevmediği
d-herkesin ilk kez karşılaştığı
e-herkesin onayladığı

9-Aşağıdakilerden hangisi fotoğrafın üç temel ögesi arasında yer almaktadır?
a-sosyal medya
b-ses
c-etketleme
d- ışık
e-başlıklandırma

10- Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?
“Dosya formatlarının hepsine genel olarak baktığımızda hafıza kartında en az yer tutan
kaliteli format …'dir ve bu formatta yapılan çekimlerin hafıza kartında kapladığı alan küçüktür.
53

Oysa … ya da … formatta çekim yapılırken elde edilen görüntü …'e göre 9-10 kat daha fazla
yer kaplar.”
a- Raw, Jpeg, Tiff, Jpeg
b- Tiff, Jpeg, Raw, Tiff
c- Jpeg, Raw, Tiff, Jpeg
d-Siyah-beyaz, Jpeg, renkli, Raw
e- Renkli, Tiff, Siyah-beyaz, Tiff

CEVAP ANAHTARI:
1-A 2-E 3-D 4-A 5-B 6-B 7-E 8-B 9-D 10-C
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3.TWİTTER KULLANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.Twitter kullanımı
3.2.Twitter’da en fazla paylaşılan alan fotoğraflar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Sizce etkileşim nedir?
1-Sizce internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları etkileşim özelliğini nasıl
kullanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Twitter kullanımı

Twitter’da en fazla
paylaşılan alan fotoğraflar

Kazanım

Twitter’ın kullanılma
sebepleri ve kimler
tarafından kullanıldığını
öğrenmek.

Twitter’da en fazla
paylaşılan alan fotoğrafların
hangileri olduğunu
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yapılan araştırmalar, Twitter
tarafından yapılan
açıklamalar ve sosyal
medyadan örnekler
kullanılmıştır.
Twitter tarafından yapılan
açıklamalar ve sosyal
medyadan örnekler
kullanılmıştır.
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Anahtar Kavramlar


Twitter



Retweet



Favorilere Ekleme



Hashtag



Mention
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Giriş
340 milyon aktif kullanıcısı olan Twiter’da kullanılan en popüler araçlardan birisi
fotoğraflardır. Yapılan bir araştırmaya göre paylaşılan içeriklerin % 46’sı fotoğraflı tweetlerden
oluşmaktadır. Ellen DeGeneres’in Oscar Töreni’ne katılan sanatçılarla birlikte çektirdiği
özçekim fotoğraf, en fazla retweet alan tweet’ler arasında yer almaktadır. 3 milyon 300 binden
fazla retweet alan tweet, 2 milyondan fazla defa da favorilere eklenmiştir.
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3.TWITTER KULLANIMI
3.1.Twitter
Mikro-blog olarak tanımlanan Twitter, 2006 yılında kuruldu. Kurucularından Jack
Dorsey, ilk tweetini 21 Mart 2006 yılında gönderdi.

Fotoğraf: Jack Dorsey tarafından gönderilen ilk tweet.
(https://twitter.com/jack/status/20)

Fotoğraf: Jack Dorsey tarafından yapılan Twitter taslağı.
(https://www.flickr.com/photos/jackdorsey/182613360/in/photostream/ )
Twitter kullanıcıları kendi profillerini oluşturmakta, takip etmek istedikleri kişileri
seçmekte ve en fazla 280 karakterden oluşan ve “Twit” adı verilen mesajlarını, kendilerini takip
eden kullanıcıların görebileceği şekilde göndermektedir. Mesajlar anında kişinin takipçileri
tarafından görülebilmektedir. Grup içinde yer alan kullanıcılar o anda birbirlerinin nerede, ne
yaptığından haberdar olabilmektedir.
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Twiter misyonunu “Herkese engelsiz şekilde anlık fikir ve bilgi oluşturmak ve paylaşma
gücünü vermek” olarak tarif etmektedir. 32 Twitter’ın kullanıcı sayısı 2020 itibariyle 340
milyon. Türkiye’deki Twitter kullanıcı sayısı yaklaşık %3 düşse de Türkiye 11.8 milyon aktif
kullanıcı sayısıyla dünyada 6. sırada, Avrupa’da ise 2. sırada bulunuyor.33
Twitter’da en fazla takipçisi olan hesaplar şunlardır: 34
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Twitter Hesabı
BarackObama
justinbieber
katyperry
rihanna
taylorswift13
Cristiano
ladygaga
TheEllenShow
realDonaldTrump
YouTube
ArianaGrande
jtimberlake
KimKardashian
selenagomez
Twitter
cnnbrk
britneyspears
narendramodi
shakira
jimmyfallon

Takipçi Sayısı
113,255,889
109,826,432
108,460,052
95,779,518
85,786,166
82,790,693
80,871,070
79,588,942
72,905,935
72,343,171
71,317,047
64,867,011
63,554,468
60,015,067
57,275,668
56,539,766
56,136,099
53,199,245
52,094,778
51,719,010

Twitter, “About”, https://about.twitter.com/company , (Erişim Tarihi: 15 Ocak 2017)
www.hurriyet.com.tr, Türkiye’nin sosyal medya karnesi belli oldu, 24.02.2020,
https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/turkiyenin-sosyal-medya-karnesi-belli-oldu-41453806, (Erişim Tarihi:
25.02.2020)
34
https://socialblade.com/twitter/top/100/followers, “Twitter Top 100 Most Follower”, (Erişim Tarihi: 25 Şubat
2020)
32
33

62

Fotoğraf: Justin Bieber@justinbieber Twitter adresinin ekran görüntüsü
(Erişim: 15 Ocak 2017)

Fotoğraf: Taylor Swift@taylorswift13 Twitter adresinin ekran görüntüsü
(Erişim: 15 Ocak 2017)
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Fotoğraf: Barack Obama@BarackObama Twitter adresinin ekran görüntüsü
(Erişim: 15 Ocak 2017)

Fotoğraf: Ellen DeGeneres@TheEllenShow Twitter adresinin ekran görüntüsü
(Erişim: 15 Ocak 2017)
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Fotoğraf: Cristiano Ronaldo@Cristiano Twitter adresinin ekran görüntüsü
(Erişim: 15 Ocak 2017)

“Farklı amaçlarla kullanılabilen Twitter’a bağlanma sebepleri; intenet ağının bir parçası
olmak, milyonlarca insanın fikirlerini, duyduklarını, hissettiklerini, ilgi alanlarını öğrenmek,
hayatta olup bitenleri not etme yöntemi olarak tweet yazmak, düşündüklerini, okuduklarını,
bildiklerini paylaşmak ve çevreleriyle temas halinde olmak şeklinde sayılabilir (Fitton, Gruen
ve Poston, 2010). Bunlara ek olarak Grosseck ve Holotescu’a (2008) göre, pazarlama, siyaset,
medya ve eğitim gibi amaçlarla da Twitter kullanımından bahsetmek mümkündür.”35
Twiter’da kullanılan bazı araçların ne anlama geldiği Twitter’ın kendisi tarafından şöyle
açıklanmaktadır.36
Tweet: Bir anın veya bir fikrin anlatımımıdır. Bu, yazı, fotoğraf ve video içerebilir.
Cevap (Reply): Bir Tweet üzerine yapılan bir yorum ve sohbete katılmaktır.
Retweet: Bir Tweet’i takipçilerle paylaşmaktır. Kullanıcı, paylaşmadan önce kendi
düşüncelerini da ekleyebilir.
Favorilere Ekleme (Favorite): Yazarın, mesajı gören kişinin mesajdan hoşlandığını
öğrenmesine izin vermektir.

35
H. Ferhan Odabaşı, Özge Mısırlı, Selim Günüç, Zeynep Şahin Timar, Mehmet Ersoy, Seçil Som, Fevzi İnan
Dönmez, Tayfun Akçay, Osman Erol, “Eğitim için Yeni Bir Ortam: Twitter”, January 2012, 2(1), Anadolu Journal
of Educational Sciences International, s.95.
36
Twitter, “Story of a Tweet”, https://about.twitter.com/what-is-twitter/story-of-a-tweet , (Erişim Tarihi: 6
Şubat 2015)
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Hashtag: Tweet’e bir konu atamaktır. Örneğin #WorldCup etiketini taşıyan tweet’ler,
sadece bununla ilgilidir. Bu etiket tıklandığında bu konuyla ilgili Tweet’ler görülür.
Mention37: Bir tweet’in içinde "@kullanıcıadı" taşıyan herhangi bir Twitter
güncellemesi.

Fotoğraf: Hashtag (#), 2007 yılında Chris Messina isimli bir kullanıcı tarafından
önerilmiştir.

Fotoğraf: Hashtag (#)’ler sosyal sorumluluk kampanyalarında
sık sık sloganlarda kullanılıyor.

Çok farklı gruplardan kişi ve kurumlar Twitter’ı kullanmaktadır. Bu kullanıcılar bir
araştırmada aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır. Bu gruplar içinde Twitter’ı en aktif şekilde

Twitter, “What are @reply and mentions?”, https://support.twitter.com/articles/14023 , (Erişim Tarihi: 6
Şubat 2015)
37
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kullanan grubun, meslekleri gereği sürekli çevrimiçi olan “yazılımcılar, tasarımcılar ve internet
geliştiriciler” olduğu belirtilmiştir.38
1. Sayısal Medya Profesyonelleri
1.1. Markalar
1.2. Say›sal pazarlama uzmanları, ajanslar
1.3. Yazılımcılar, tasarımcılar, internet gelişltiriciler
2. Ünlüler
2.1. Gündelik yaşlamlarını, takip ettikleri ve takipçileri ile paylaşlan ünlüler
2.2. Yaptıkları işle, takip ettikleri ve takipçilerinin görüşleri ile katkı sağlamayı
amaçlayanlar
3. Dijital Aktivistler (İran yeşlil devrimcileri, Çinli muhalifler, Greenpeace vb.)
4. Bireysel Kullanıcılar

Twitter resmi ve özel kuruluşlar tarafında hedef kitleleriyle iletişim amacıyla yaygın
şekilde kullanılmaktadır. Twitter kullanıcıları arasında üniversiteler de yer almaktadır. Başta
öğrenciler olmak üzere üniversitelerin hedef kitleleri arasında yer alan çok sayıda kişi ve
kuruluşun Twitter’ı kullanması, üniversiteleri bu ortamı etkili şekilde kullanmaya teşvik
etmektedir. Twitter’da en fazla takipçisi olan Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin
paylaştığı tweetler, “Twitter Usage of Universities in Turkey” başlıklı araştırmada içerdiği
konular, kullandıkları araçlar ve gönderilen tweetlere kullanıcıların katılımı açısından içerik
analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Twitter’ın kurumlar tarafından
nasıl kullanıldığına da bir örnek oluşturmaktadır. Buna göre Twitter’da en fazla takipçisi olan
10 devlet ve 10 vakıf üniversitesinin gönderdiği tweetlerde 7 ana konunun yer aldığı
görülmektedir. Bunlar; üniversite hakkında bilgiler, üniversiteye ulaşmanın ve iletişim
kurmanın yolları, üniversite ile ilgili bilgilere ve verilen hizmetlere daha kolay ve hızlı
ulaşmanın yolları, üniversite camiasına katılmanın yolları, üniversitedeki etkinlik, hizmet ve
olanaklara katılım için çağrı ve koşullar, diğer kurumların üniversiteyi de ilgilendiren
faaliyetleri, genel bilimsel bilgiler ile kutlama, geçmiş olsun, başsağlığı ve anma mesajlarıdır.
Bu sayede üniversitelerin Twitter’daki takipçileri, uzakta olsalar bile üniversitelerindeki
gelişmeleri takip edebilmektedir. (Yolcu, 2013: 369) Üniversiteleri Twitter’da en çok
kullanılan araç ve yöntemler ise sırasıyla şunlardır: Twitter mesajı içinde başka bir web adresine
link vermek, başka bir kullanıcının Twitter adresini tweetin içine yazmak, tweetleri yazarken
resmi ifadelerin dışına çıkarak daha samimi ifadelere yer vermek, fotoğraf eklemek, # işareti
Meltem Cemiloğlu Aktunay, “Gündelik Yaşam ve Sosyal Paylaşım Ağları: Twitter ya da Pıt Pıt Net”,
Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 2010, Sayı:12, s.39.
38
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aracılığıyla oluşturulan bir konu başlığını kullanmak, video eklemek, farklı dilde tweetler
göndermek, özet bilgiye yer vermek, e-mail adresi vermek. (Yolcu, 2013: 369)
Fotoğraf, Twitter’da kullanılan en popüler araçlarından birisidir. Nielsen ve Genart
Medya tarafından Türkiye’deki Twitter kullanıcılarının profil özellikleri ve kullanım
alışkanlıklarını ile ilgili araştırmalara göre; paylaşılan içeriklerin % 46’sı fotoğraflı tweetlerden
oluşuyor. (digitalajanslar.com, 27 Ağustos 2014). Twitter’da paylaşılan fotoğraflarda kullanıcılar
etiketlenebiliyor. Her tweet’te en fazla 10 kullanıcıyı etiketleme izni veriliyor. Fotoğraf
eklendiğinde “Bu fotoğrafta kim var?” mesajı çıkıyor. Bu mesaj tıklandığında kişi adı yazılabiliyor
ve açılan listeden kişi adları seçilebiliyor. Kolaj özelliği ile de tek bir tweet içinde en fazla dört
fotoğraf paylaşılabiliyor. Eklenen fotoğraflar aynı karedeki farklı pencereler içinde gösteriliyor.
Herhangi bir fotoğrafın üzerine tıklandığında o fotoğraf ayrıca görüntülenebiliyor. Ayrıca
istendiğinde konum bilgisi de eklenebiliyor.

Fotoğraf: Galatasarak Spor Kulübü tarafından paylaşılan tweet’te kolaj yapılmış 3
fotoğraf yer alıyor.
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Fotoğraf: Melinda Gates’in Bill Gates tarafından retweet edilen tweet’inde kolaj
yapılmış 4 infografik yer alıyor.

3.2.Twitter’da En Fazla Paylaşilan Twitler
Sosyal medyada fotoğraf kullanımı hem mesajın daha etkili sunulması hem de daha
fazla kişiye ulaşması açısından büyük önem taşıyor. Twitter’da şimdiye kadar en fazla
paylaşılmış olan tweetin de fotoğraflı olduğu dikkat çekiyor.
Twitter’da şimdiye kadar en çok retweet edilmiş Twitlerden bazıları şunlardır;39 40
1-Ellen DeGeneres’in Oscar Töreni’ne katılan sanatçılarla birlikte çektirdiği özçekim
fotoğraf, tüm zamanların en fazla retweet alan tweet’i olma özelliğini taşıyor. 3 milyon 300
binden fazla retweet alan ve 2 milyondan fazla defa favorilere eklenen tweet’te fotoğrafın yanı
sıra “If only Bradley’s arm was longer. Best photo ever. #oscars” yazısı yer alıyor. Diğer
taraftan çekilen fotoğrafın ünlü bir telefon firmasının reklam kampanyası olduğu iddia edildi.41

Victor Luckerson, “These Are the 10 Most Popular Tweets of All Time”, http://time.com/4263227/mostpopular-tweets/ , 20 Mart 2016 (Erişim Tarihi: 14 Ocak 2017)
40
Todd Spangler, “The Most Popular Tweets of 2016: ‘Game of Thrones,’ ‘Star Wars,’ Hillary Clinton Score Big”,
http://variety.com/2016/digital/news/twitter-top-tweets-2016-game-of-thrones-star-wars-hillary-clinton1201934937/ , 6.12.2016, (Erişim Tarihi: 14.01.2017)
41
Webrazzi, “Oscar ödüllerinin kazanan markaları”, 4 Mart 2014, http://webrazzi.com/2014/03/04/oscarodullerinin-kazanan-markalari/, (Erişim: 15 Aralık 2014)
39
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Fotoğraf 1: Ellen DeGeneres’in Oscar Töreni’nde gönderdiği ve
içinde bir özçekim fotoğrafın da yer aldığı tweet, şimdiye kadar en fazla retweet edilmiş tweet
olma özelliğini taşıyor.

Fotoğraf 2: Ellen DeGeneres’in paylaştığı özçekim fotoğraf çekildiği anı gösteren
fotoğraf.42

Twitter, “the Story Of a Tweet”, https://about.twitter.com/what-is-twitter/story-of-a-tweet , (Erişim Tarihi: 6
Şubat 2015)
42
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2-Louis Tomlinson’un, grup arkadaşı Harry Styles için 3 yıldan fazla süre önce yazdığı
tweet’in aniden popüler olarak en çok retweet alan ikinci tweet haline geldi.

3- YouTuber El Rubius 2016 yılında Twitter kullanıcıları tarafından en fazla retweet edilen
kişi oldu. El Rubius’ın "Limonada" yazıp bir de emoji eklediği tweet yaklaşık 1,4 milyon
retweet aldı.

4-One Direction grubunun üyelerinden Harry Styles tarafından gönderilen Tweet

5-ABD Başkanı Barack Obama’nın 2012 yılındaki seçimleri kazandığında gönderdiği tweet,
2012 yılının en fazla retweet edilen tweet konumunda. Aynı zamanda şimdiye kadar en fazla
retweet alan tweetler arasında da yer alıyor. Tweet’te fotoğrafın yanı sıra Obama’nın kampanya
sırasında da kullanmış olduğu “Four more years” sloganı yer alıyor. Sadece ABD’de değil
dünyanın farklı bölgelerinde çok sayıda kişinin merakla takip ettiği seçimin zafer tweet’ini
71

fotoğraflı olarak atmak, farklı dilleri konuşan kişilere mesaj iletmenin de en etkili yollarından
birisi. Obama’nın zaferi kutlarken eşiyle sarıldığı anı gösteren fotoğrafın öncelikle samimi ve
doğal olması dikkat çekiyor. Sosyal medyanın yapısına uygun olarak özel bir anın takipçilerle
paylaşılmasını da sağlıyor. Dikkatli bakıldığında ne kadar profesyonel bir fotoğraf olduğu daha
iyi anlaşılıyor. Barack Obama’nın arkasındaki gökyüzü; ferahlık, büyüklük, zafer ve sevinç
anlamını desteklerken, fotoğrafın alt açıdan çekilmiş olması Obama ve eşini fotoğrafa
bakanlardan daha yukarıda konumlandırıyor. Ellen DeGeneres’in attığı tweetle ortak özellikleri
ise tüm dünyanın takip ettiği bir konu ile ilgili olması; dikkatin en fazla yoğunlaştığı anda
gönderilmesi; olayın aktörlerinin kitle medyasında verilen olayın arka planı ile ilgili ve daha
kişisel bir anı göstermiş olması; samimi, doğal ve enerjik olması sıralanabilir.

Fotoğraf 2: Barack Obama’nın seçimi kazandığında gönderdiği
ve içinde eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafın da yer aldığı tweet.
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6-Her retweet için Pedigree firmasının ihtiyacı olan köpeklere bir kase köpek maması
bağışlayacağının ifade edildiği Tweet.

7-One Direction grubunun üyelerinden Niall Horan’ın twiti

8-One Direction grubunun üyelerinden Harry Styles’ın twiti
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9-ABD Başkan adayı Hillary Clinton tarafından atılan Tweet
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10-Lea
Michele’in
Cory
Monteith’in
ölümünün
ardından
gönderdiği
ve içinde eski günlerde çekilmiş olan bir fotoğrafın da yer aldığı tweet, 2013 yılının en fazla
retweet edilen tweet’i olma özellğini taşıyor.43

11-Sinema oyuncusu Leonard DiCaprio’nun Oscar Töreninde The Revenant (Diriliş)
filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanmasının ardından attığı Tweet.

www.ntvmsnbc.com, “2013'ün 'altın tweet'leri”, 15 Aralık 2013, http://www.ntvmsnbc.com/id/25485960,
(Erişim tarihi: 15 Aralık 2014)
43
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12- Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimlerinin yapıldığı gün attığı tweet.

13-Muhammed Ali'nin resmi Twitter hesabından ünlü boksörün ölümü ile ilgili paylaşılan
tweet.
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14- Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimleri sonrasında attığı tweet.

15- Lise öğrencisi Carter Wilkerson’ın ABD’nin ünlü fast food zinciri Wendys’den bir yıllık
ücretsiz tavuk nugget isteği tweet, tüm dünyada dikkat çekti. Bu istek, 3.42 milyon retweet ile
en çok retweet edilen tweet’lerden birisi oldu.44

http://www.bundlehaber.com, Gelmiş Geçmiş En Çok RT Alan Tweet Rekoru Artık Bir Liselide,
http://www.bundlehaber.com/detay/1e3b44c7-093b-4e93-ac98-6e4a414e75d2, (Erişim Tarihi: 25.02.2020)
44
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16-Japon milyarderi Yusaku Maezawa’nın 100 kişiye para vaat ettiği tweet'i en çok
retweet edilen tweet’lerden birisi oldu.45

17- Japon işadamı Yusaku Maezawa'dan 1 milyar yen vaat eden başka bir tweet, yine en fazla
retweet edilen tweet’ler arasına girdi. 46

45

Joshua Boyd, The 20 Most-Retweeted Tweets, 21.02.2020, https://www.brandwatch.com/blog/mostretweeted-tweets/, (Erişim Tarihi: 25.02.2020)
46
Joshua Boyd, The 20 Most-Retweeted Tweets, 21.02.2020, https://www.brandwatch.com/blog/mostretweeted-tweets/, (Erişim Tarihi: 25.02.2020)
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18- ABD'nin Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde yaşanan şiddet olayının ardından
Barack Obama’nın yayınladığı tweet çok sayıda kişi tarafından retweet edildi. Tweet’te
Obama’nın çocuklarla fotoğrafı ve Mandela’nın Long Walk to Freedom kitabından bir alıntı
yer almaktadır. 47

19-2017 yılında Houston'daki selin ardından Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Interfraternity
Council, aldığı her RT için bağış yapacaklarını söyleyen aşağıdaki tweet'i yayınladı. Konsey
10.000 dolar bağışladı. 48

47

Joshua Boyd, The 20 Most-Retweeted Tweets, 21.02.2020, https://www.brandwatch.com/blog/mostretweeted-tweets/, (Erişim Tarihi: 25.02.2020)
48
Joshua Boyd, The 20 Most-Retweeted Tweets, 21.02.2020, https://www.brandwatch.com/blog/mostretweeted-tweets/, (Erişim Tarihi: 25.02.2020)
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20-Manchester'da 2017 yılında düzenlenen saldırıda, aralarında Ariana Grande’nin konserini
izlemeye giden çok sayıda 18 yaşın altında çocuk ve gencin de bulunduğu 23 kişi öldü.
Grande yaşanan olayın ardında aşağıdaki tweet’i yayınladı.49

21- Barack Obama’nın veda mesajı en çok retweet edilen tweet’ler arasında yer
almaktadır.50

49

Joshua Boyd, The 20 Most-Retweeted Tweets, 21.02.2020, https://www.brandwatch.com/blog/mostretweeted-tweets/, (Erişim Tarihi: 25.02.2020)
50
Joshua Boyd, The 20 Most-Retweeted Tweets, 21.02.2020, https://www.brandwatch.com/blog/mostretweeted-tweets/, (Erişim Tarihi: 25.02.2020)
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Uygulamalar;
1.
Twitter’da başarılı olan kişi ve kurumların içeriklerini inceleyiniz. Bu
içeriklerden en çok hangilerinin kullanıcılar tarafından paylaşıldığını ve kullanıcıların bu
mesajlara hangi yorumları yazdıklarını öğreniniz. Twitter’ın Trend Topic listesinde Dünya’da
ve Türkiye gündeminin nasıl değiştiğini anlamaya çalışınız.
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Uygulama Soruları;
1-Twitter’da başarılı olan kişi ve kurumların içerikleri hangi özelliklere sahip?
2- Twitter’da başarılı olan kişi ve kurumların içeriklerine kullanıcılar hangi yorumları
yazmaktadır? İnceleyiniz.
3-Twitter’ın Trend Topic listesinde Dünya ve Türkiye gündemi nasıl değişmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
340 milyon aktif kullanıcısı olan Twiter’da kullanılan en popüler araçlardan birisi
fotoğraflardır. Yapılan bir araştırmaya göre paylaşılan içeriklerin % 46’sı fotoğraflı tweetlerden
oluşmaktadır. Ellen DeGeneres’in Oscar Töreni’ne katılan sanatçılarla birlikte çektirdiği
özçekim fotoğraf, en fazla retweet alan tweet’ler arasında yer almaktadır. 3 milyon 300 binden
fazla retweet alan tweet, 2 milyondan fazla defa da favorilere eklenmiştir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yerlere aşağıdaki kelimelerden hangileri
getirilmelidir?
“Twitter kullanıcıları kendi profillerini oluşturmakta, takip etmek istedikleri kişileri
seçmekte ve en fazla … karakterden oluşan ve “…” adı verilen mesajlarını, kendilerini takip
eden kullanıcıların görebileceği şekilde göndermektedir. Mesajlar anında kişinin takipçileri
tarafından görülebilmektedir. Grup içinde yer alan kullanıcılar o anda birbirlerinin nerede, ne
yaptığından haberdar olabilmektedir.”
a-50 / yazı
b-280 / Twit
c-150 / metin
d-100 / mektup
e-20 / program

2-Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların çoğunluğunun Twitter’a bağlanma sebepleri
arasında yer alamaz?
a-Düşündüklerini, okuduklarını, bildiklerini paylaşmak
b-Hayatta olup bitenleri not etme yöntemi olarak tweet yazmak
c-Çevreleriyle temas halinde olmak
d-Milyonlarca insanın fikirlerini, duyduklarını, hissettiklerini, ilgi alanlarını öğrenmek
e-Kimsenin bilmesini istemediği gizli bilgileri not almak

3-Sosyal medya uygulaması Twitter’da kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif edilen
terim hangisidir?
“Bir anın veya bir fikrin anlatımımıdır. Yazı, fotoğraf ve video içerebilir.”
a-Twit
b- Retweet
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c- Cevap
d- Hashtag
e- Favorilere Ekleme

4- Sosyal medya uygulaması Twitter’da kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif edilen
terim hangisidir?
“Bir Tweet’i takipçilerle paylaşmaktır.”
a- Favorilere Ekleme
b- Retweet
c- Mention
d- Hashtag
e- Twit

5- Sosyal medya uygulaması Twitter’da kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif edilen
terim hangisidir?
“Tweet’e bir konu atamaktır.”

a- Retweet
b- Twit
c- Hashtag
d- Cevap
e- Mention

6- Sosyal medya uygulaması Twitter’da kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif edilen
terim hangisidir?
“Bir tweet’in içinde "@kullanıcıadı" taşıyan herhangi bir Twitter güncellemesi.”
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a- Hashtag
b- Favorilere Ekleme
c- Mention
d- Twit
e- Retweet

7-Aşağıdakilerden hangisi Twitter’ı kullananlar arasında yer alamaz?
a- Sayısal Medya Profesyonelleri
b-Dijital Aktivistler
c-İnternet erişimi olmayanlar
d-Ünlüler
e-Bireysel Kullanıcılar

8-Aşağıdakilerin hangisi Türkiye’deki üniversitelerin Twitter’da yer verdiği öncelikli
konular arasında yer almaz?
a-Üniversitedeki etkinlik, hizmet ve olanaklara katılım için çağrı ve koşullar
b-Popüler kişiler ve ünlülerle ilgili güncel bilgiler
c-Üniversiteye ulaşmanın ve iletişim kurmanın yolları
d-Üniversite hakkında bilgiler
e-Kutlama, geçmiş olsun, başsağlığı ve anma mesajları

9- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere aşağıdaki kelimelerden hangisi
getirilmelidir?
“Twiter’daki … özelliği sayesinde tek bir tweet içinde en fazla dört fotoğraf paylaşılabiliyor.
Eklenen fotoğraflar aynı karedeki farklı pencereler içinde gösteriliyor. Herhangi bir fotoğrafın
üzerine tıklandığında o fotoğraf ayrıca görüntülenebiliyor.”
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a-Retweet
b-Konum etiketi
c- Kolaj
d-Kişi etiketleme
e-Favorilere ekleme

10- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yerlere getirilebilecek en uygun kelimeler
hangileridir?
“Sosyal medyada fotoğraf kullanımı mesajın hem … hem de … açısından büyük önem
taşıyor. Twitter’da en fazla paylaşılan tweet’lere bakıldığında hepsinin fotoğraflı olduğu dikkat
çekiyor.”
a-yazılması / okunması
b- bakılması / sevilmesi
c-görülmesi / istenmesi
d- daha etkili sunulması / daha fazla kişiye ulaşması
e-bilinmesi / yazılması

CEVAP ANAHTARI:
1-B 2-E 3-A 4-B 5-C 6-C 7-C 8-B 9-C 10-D
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4.INSTAGRAM’DA FOTOĞRAF KULLANIMI-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.Instagram’ın sunduğu başlıca hizmetler
4.2.Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar
4.3.Instagram’da fotoğraf kullanımı

89

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Instagram’da fotoğraf paylaşımı nasıl yapılmaktadır?
2-Instagram'ın geleneksel fotoğraf anlayışından farklı özellikleri nelerdir?
3-Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar hangileridir?
4- Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplarda paylaşılan fotoğraflara bakıldığında ne
tür örneklere sıkça rastlanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Instagram’ın sunduğu
başlıca hizmetler

Instagram’ın sunduğu
başlıca hizmetlerin neler
olduğu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Instagram’dan yapılan
açıklamalar ve Instagram’da
paylaşılan mesaj örnekleri

Instagram’da en çok
takipçisi olan hesaplar

Instagram’da en çok
takipçisi olan hesapların
neler olduğu

Instagram’dan yapılan
açıklamalar ve Instagram’da
paylaşılan mesaj örnekleri
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Anahtar Kavramlar


Instagram



Profil



Mention



Hashtag



Konum Etiketi



Instagram Direct



Fotoğraf Haritası
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Giriş
Birçok marka için Instagram’ın, gelecekte içerik stratejisinin odak noktasında yer alacak bir
platform olduğu öne sürülmektedir. Yeni nesil pazarlamanın geleceği konusunda çalışan Dan Zaralla
da içerik dünyasının geleceğinin görsel içeriklerde olduğunu söylemektedir.
Fotoğraf ve video paylaşımı konusunda en popüler sosyal medya araçlarından birisi olan
Instagram, 6 Ekim 2010 tarihinde kuruldu. Instagram tarafından açıklanan rakamlara göre;
aylık aktif kullanıcı sayısı 800 milyondan fazla. Her gün milyonlarca fotoğraf paylaşımının
yapıldığı Instagram’ın geleneksel fotoğraf anlayışından farklı en temel özelliği, fotoğrafları
yaygın olarak kullanılan 3:2 oranında değil, kare şeklinde bir kadrajla kaydetmesi ve
paylaşmasıdır.
Instagram’da en çok takipçisi olan ilk 100 hesaba bakıldığında diğer sosyal ağlarda ilk
100 listesinde olan birçok isim dikkati çekmektedir. Bu isimler arasında Beyonce, Justin Bieber,
Katy Perry, Justin Timberlake, Shakira, Lady Gaga da yer almaktadır. Genel olarak
değerlendirildiğinde Instagram’ın doğası gereği görselliği iyi kullanmayı bilen ve kendini
görsel olarak iyi ifade edebilen kişi ve kurumların ilk 100 içinde yer aldığı görülmektedir.
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4.INSTAGRAM’DA FOTOĞRAF KULLANIMI
4.1.Instagram’ın Sunduğu Başlıca Hizmetler
Birçok marka için Instagram’ın, gelecekte içerik stratejisinin odak noktasında yer alacak
platformlardan biri olduğu öne sürülmektedir. Yeni nesil pazarlamanın geleceği konusunda çalışan
Dan Zaralla da içerik dünyasının geleceğinin görsel içeriklerde olduğunu söylemektedir.51
Fotoğraf ve video paylaşımı konusunda en popüler sosyal medya araçlarından birisi olan
Instagram, 6 Ekim 2010 tarihinde kuruldu. Instagram tarafından açıklanan rakamlara göre;
aylık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 1 milyar.52
Instagram'ın geleneksel fotoğraf anlayışından farklı en temel özelliği, fotoğrafları
yaygın olarak kullanılan 3:2 oranında değil, Kodak firmasının 1963 yılında ürettiği Instamatic
(Polaroid) fotoğraf makinalarının formatına benzer şekilde kare şeklinde bir kadrajla
kaydetmesi ve paylaşmasıdır.”53
Kişiler Instagram’da kendileri ile ilgili bilgileri ve yaptığı çalışmaları hem fotoğraf hem
de videolar yoluyla, filtreleri de kullanarak ve yeniden düzenleyerek daha etkili hale getirip
takipçileriyle paylaşabilmektedir. Instagram’da kullanılan fotoğraf ve videoların markayı ve
kurumu doğru temsil ettiğinden emin olunmalıdır. Kullanılan görsellerin orijinal, yaratıcı,
eğlenceli ve etkileyici olması takipçilerin ve beğenme sayılarının daha da artmasını
sağlamaktadır. Hedef kitlenin beklentilerini karşılayacak etkinlikler düzenlemek, müşterilerin
marka ile ilgili deneyimlerini paylaşmak da kullanılabilecek yollar arasında sıralanmaktadır.
Kişi ve kurumlar Instagram’da haklarında neler konuşulduğunu öğrenmek için üç yolu
kullanmaktadır. Bunlar @mention, #hashtag ve konum etiketidir. Herhangi bir kişi başka
birisinin kullanıcı adını etiketlemişse bununla ilgili bildirim otomatik olarak gelmektedir. Bu
bildirimlerin düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Yapılan bir kampanya veya kurumla
ilgili hashtag oluşturulmuşsa bunu kullananların oluşturduğu mesajları da yine düzenli takip
etmek gerekmektedir. Sosyal medyada hangi etiketlerin nasıl kullanıldığını görmek için
https://tagboard.com/ sitesi de ziyaret edilebilmektedir. Konuyla ilgisi olmayan ve çok sayıda
hashtag kullanmaktansa mümkün olduğu kadar az ve ilgili hashtag kullanımı ile kişi/kurum adı,
slogan vb. sürekli kullanılabilecek kişi ve kuruma özel hashtag’ler oluşturmak tavsiye
edilmektedir. Takipçilerin kurumun nerede olduğunu görebilmesi için yapılan paylaşımlara
konum etiketi (geo-tagged location) bilgisini de eklemek gerekmektedir. Bu sayede aynı
konumda yapılan tüm paylaşımları görmek mümkün olmaktadır.
Hedef kitlenin taleplerini belirleyip, buna yönelik paylaşımlar yaparak ve etkinlikler
düzenleyerek takipçi sayısı ve etkileşim oranı artırılabilmektedir. Ayrıca sosyal medyanın
Burak Budak, “Instagram’da Daha Fazla Etkileşim İçin 5 Bilimsel Yaklaşım”, 14 Ocak 2015, http://sosyalmedya.co/instagramdadaha-fazla-etkilesim-icin-5-bilimsel-yaklasim/ , (Erişim Tarihi: 02 Şubat 2015)
52
“Celebrating a community of 25 million businesses”, https://instagrampress.com/blog/2017/11/30/celebrating-a-community-of-25-million-businesses/, 30.11.2017.
53
Harun Türkmenoğlu. “Teknoloji iie Sanat İlişkisi ve Bir Dijital Sanat Örneği Olarak Instagram”. Ulakbilge, 2014,
2(4), s.96, www.ulakbilge.com, (ss: 87-100)
51
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müşteri ilişkileri çalışmalarında önemli bir araç haline geldiğini de göz önünde bulundurarak,
hedef kitleden gelen olumlu veya olumsuz değerlendirmelerin, sunulmakta olan ürün ve
hizmetleri geliştirmek amacıyla en doğru şekilde kullanmaya çalışılması gerekmektedir.
Düzenlenen etkinlikleri Instagram aracılığıyla paylaşmak çalışmaların bilinirliğinin
artmasını sağlamaktadır. Takipçilerin oluşturulan hashtagleri de kullanarak etkinlikle ilgili
deneyimlerini paylaşmalarını teşvik etmeye çalışmak önerilmektedir.
Instagram’da paylaşım yapabilmek için topluluk kurallarına uygun hareket etmek
gerekmektedir. Instagram, topluluk kurallarını şöyle açıklamaktadır;54


Yalnızca kendi çektiğiniz veya paylaşma hakkına sahip olduğunuz fotoğrafları
ve videoları paylaşın.
Her zaman olduğu gibi, Instagram'da paylaştığınız içeriklerin sahibi sizsiniz.
Daima özgün içerikler paylaşın. Paylaşma hakkına sahip olmadığınız, internetten
kopyaladığınız veya topladığınız hiçbir şeyi paylaşmayın. Fikri mülkiyet
hakları hakkında daha fazla bilgi alın.



Geniş bir hedef kitle için uygun olacak fotoğraf ve videolar paylaşın.
İnsanların zaman zaman çıplaklık içeren sanat veya yaratıcılık eseri görseller
paylaşmak isteyebileceğini biliyoruz, ancak çok sayıda sebepten ötürü Instagram'da
çıplaklığa izin vermiyoruz. Cinsel ilişkinin, cinsel organların veya tamamı açıkta
bulunan kalçaların göründüğü fotoğraflar, videolar ve bazı dijital olarak
oluşturulmuş içerikler bunlardan bazılarıdır. Kadınların meme uçlarının göründüğü
bazı fotoğraflar da bu kapsama dahil olmakla birlikte, mastektomi sonrası yaraların
ve çocuğunu emziren kadınların olduğu fotoğraflara izin veriyoruz. Resimler ve
heykellerdeki çıplaklıkta da herhangi bir sakınca görmüyoruz.
İnsanlar, çocuklarının fotoğraflarını ve videolarını paylaşmayı seviyor. Güvenlik
nedenleriyle çıplaklık veya kısmen çıplaklık içeren çocuk görüntülerini
kaldırabiliriz. Bu içerikler iyi niyetli olarak paylaşılmış olsa da, başka kişiler
tarafından beklenmedik şekillerde kullanılabilir. Daha fazla bilgiyi Ebeveynler İçin
İpuçları sayfamızda bulabilirsiniz.



Anlamlı ve özgün etkileşimlerin gelişmesini sağlayın.
Yapay olarak beğenme, takipçi veya paylaşım toplamayarak, aynı yorumu veya
içeriği tekrar tekrar paylaşmayarak ve insanlarla rızaları dışında ticari amaçlarla
iletişime geçmeyerek, spam içermeyen bir topluluk olarak kalmamıza yardımcı
olun.

Instagram, “Topluluk Kuralları”, https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119/ , (Erişim
Tarihi: 2 Mart 2020)
54
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Instagram'da gerçek adınızı kullanmanıza gerek yoktur ancak Instagram
kullanıcılarının bize gerçek ve güncel bilgilerini sunması gerekmektedir.
Başkalarını taklit etmeyin ve kurallarımızı ihlal etme veya başkalarını yanıltma
amacıyla hesap oluşturmayın.


Kanunlara uyun.
Instagram; terörün, organize suçların veya nefret gruplarının desteklenebileceği
veya övülebileceği bir yer değildir. Cinsel hizmetler sunmaya, özel şahıslar
arasında ateşli silahların, alkol ve tütün ürünlerinin alım satımına ve yasadışı veya
reçeteli uyuşturucuların (bölgenizde yasal olsa bile) alım satımına da izin verilmez.
Instagram, özel şahıslar arasında canlı hayvan satışını da yasaklar ancak fiziksel
mağazalar canlı hayvan satışı yapabilir. Hiç kimse soyu tükenme tehlikesiyle karşı
karşıya olan hayvanları ya da parçalarını kanunsuz biçimde avlama veya satma
eylemlerini koordine edemez.
Düzenlemelere tabi olan diğer ürünleri satmayı veya almayı teklif ederken daima
yasalara uyun. Çevrimiçi şans oyunlarının, gerçek parayla oynanan yetenek
oyunlarının veya piyangoların tanıtımını yapan hesaplar, ürünlerimizden herhangi
birini kullanmadan önce yazılı iznimizi almalıdır.
Reşit olmayanların yer aldığı cinsel içeriklerin paylaşılması ve başkalarının
samimiyet içeren resimlerinin paylaşılması konularına sıfır tolerans ilkesiyle
hareket ediyoruz.



Instagram topluluğunun diğer üyelerine saygı duyun.
Topluluğumuzun olumlu ve çeşitlilik açısından zengin olmasını istiyoruz.
İnandırıcı tehditler veya nefret söylemi barındıran içerikleri, aşağılama veya küçük
düşürme amacıyla özel bireyleri hedef alan içerikleri, birine şantaj yapma veya
taciz etme amaçlı kişisel bilgileri ve tekrar tekrar gönderilen istenmeyen mesajları
kaldırıyoruz. Mesleği veya yapmayı tercih ettiği aktiviteler nedeniyle haberlere
konu olan veya kamuda büyük bir hedef kitlesi bulunan kişiler hakkında genellikle
daha fazla konuşulmasına izin veriyoruz.
Irklarından, etnik kökenlerinden, milli kökenlerinden, cinsiyetlerinden, cinsel
kimliklerinden, cinsel yönelimlerinden, dinlerinden, engellilik hallerinden veya
hastalıklarından dolayı insanlara şiddet veya saldırının teşvik edilmesine asla
müsamaha göstermeyiz. Nefret söylemlerinin, karşı çıkmak veya farkındalık
yaratmak üzere paylaşılmasına izin verebiliriz. Bu durumlarda niyetinizi açıkça
ifade etmenizi rica ediyoruz.
Kamusal ve kişisel güvenliğe yönelik ciddi tehditlere izin vermiyoruz. Doğrudan
fiziksel zarar vermeye yönelik tehditler ve hırsızlık, vandallık ve maddi zarar
vermeye yönelik diğer tehditler bunlardan bazılarıdır. Tehdit şikayetlerini dikkatle
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inceliyoruz ve bir tehdidin inandırıcı olup olmadığını belirlerken birçok şeyi göz
önünde bulunduruyoruz.


Kendine zarar vermeyi yüceltilecek bir şeymiş gibi göstermeyerek destekleyici
ortamımızı koruyun.
Instagram topluluğunun üyeleri birbirine değer verir. Yeme bozuklukları, kendini
kesme veya kendine çeşitli şekillerde zarar verme gibi zorlu sorunlarla karşılaşan
insanlar çoğunlukla bu toplulukta bir araya gelir. İnsanların ihtiyacı olan bilgilere
ulaşabilmesi için uygulamada eğitim sunarak ve Yardım Merkezi'ne bilgi ekleyerek
kendimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.
İnsanları kendilerine zarar vermeyi benimsemeye teşvik etmek veya zorlamak
etmek bu destekleyici ortama aykırıdır. Bu tür içerikler şikayet edildiğinde, bu
hesapları kaldırırız veya kapatırız. Geçmişte kendine zarar vererek hayatını
kaybetmiş ya da hayatta kalmış kişileri saldırı veya mizah amaçlı olarak hedef alan
içerikleri de kaldırabiliriz.



Haber değeri olan olayları paylaşırken düşünceli olun.
Birçok insanın Instagram'ı önemli ve haber değeri taşıyan olayları paylaşmak için
kullandığının farkındayız. Bunlardan bazıları, şiddet barındıran görseller
içerebilmektedir. Instagram'ı çok farklı yaş gruplarından çok fazla insan
kullandığından, Instagram'ın herkese uygun bir yer olarak kalması için yoğun
şiddet içeren videoları kaldırabiliriz.
İnsanların bu tür içerikleri genellikle olayları kınamak, farkındalık yaratmak veya
başkalarını bilinçlendirmek için paylaştığının farkındayız. İçeriği bu amaçlarla
paylaşıyorsanız, fotoğrafınıza görsellerin şiddet barındırdığına dair bir açıklama
eklemenizi tavsiye ederiz. Şiddet içeren görsellerin sadistik amaçla veya şiddeti
yüceltmek için paylaşılmasına asla izin vermeyiz.

Topluluğun güçlü kalmasına yardımcı olun:


Her birimiz, Instagram topluluğunun önemli bir parçasıyız. Kurallarımıza aykırı
olabileceğini düşündüğünüz bir şey görürseniz, lütfen uygulamadaki şikayet etme
seçeneğini kullanarak bize yardımcı olun. Dünya çapında bu şikayetleri inceleyen
ve kurallarımıza aykırı içerikleri olabildiğince hızlı şekilde kaldıran bir ekibimiz
mevcut. Sizin veya bir tanıdığınızın Instagram hesabınız olmasa da şikayette
bulunabilirsiniz. Bir şikayette bulunurken, içeriği hızlı bir biçimde bulabilmemiz
ve inceleyebilmemiz için içerikle ilgili bağlantılar, kullanıcı adları ve açıklamalar
gibi olabildiğince fazla bilgi sağlamaya çalışın. İçerisindeki görüntüler veya
açıklamalar kurallarımızı ihlal ediyorsa, gönderileri tamamen kaldırabiliriz.



Beğenmediğiniz, ancak Topluluk Standartları'nı ihlal etmeyen içeriklerle
karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda, gönderiyi paylaşan kişiyi takip etmeyi
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bırakabilir veya engelleyebilirsiniz. Gönderilerinizin birinde hoşunuza gitmeyen
bir yorum varsa, o yorumu silebilirsiniz.


Anlaşmazlıkların ve yanlış anlaşılmaların birçoğu, topluluğun üyeleri arasında
doğrudan çözülebilmektedir. Bir fotoğrafınız veya videonuz bir başkası tarafından
paylaşılırsa, paylaşıma yorum yaparak kişiden içeriği kaldırmasını isteyebilirsiniz.
Bu işe yaramazsa, bir telif hakkı şikayeti gönderebilirsiniz. Birinin ticari markanızı
ihlal ettiğini düşünüyorsanız, bir ticari marka şikayeti gönderebilirsiniz. Ekran
görüntüleri paylaşarak ve duruma dikkat çekerek kişiyi hedef almayın. Bu tür
davranışlar taciz olarak değerlendirilebilir.



Ciddi bir fiziksel zarar olasılığı veya kamu güvenliğine yönelik bir tehdit olduğuna
inandığımız durumlarda kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışabiliriz.

Instagram’ı kullanmak için şu yolu izlemek gerekmektedir; 55
1-Kişinin kendisini veya markasını net ve etkili şekilde temsil eden bir kullanıcı adı
seçerek bir Instagram hesabı açması.
2-Kişiyi veya markayı en doğru şekilde temsil edecek bir profil resmi, kısa ve öz bir
biyografi ve (varsa) internet sitesine bağlantı eklemek.
3-“Hesap Ayarları”ndan “Paylaşım Ayarları”na girerek hesabı diğer sosyal medya
hesaplarına bağlamak. Bu sayede Instagram fotoğraflarını diğer sosyal medya hesaplarında da
paylaşmak mümkün olmaktadır.
4-Fotoğrafları Instagram'da ve diğer sosyal ağlarınızda paylaşmaya başlamak. Hedef
kitle ile bağlantı kurmak için etiketleri kullanmak.
Instagram’ın temel bölümleri şunlardır. Bu bölümlerin her birini kişiye veya markaya
artı değer katacak şekilde planlamak ve yönetmek gerekmektedir:56
Profil: Profil, biyografiyi ve Instagram gönderilerini göstermektedir.
Kamera: Kamera, Instagram kamerası ile fotoğraf çekmeye veya telefonun kendi
kütüphanesindeki fotoğrafları paylaşmaya olanak tanır. Instagram’da çekilen fotoğraflar
kolaylıkla kesilebilmekte, farklı filitrelerden geçirilerek farklı etkiler oluşturulabilmekte ve

55
Instagram, “Instagram'ı Kullanmaya Başlayın”, https://help.instagram.com/454502981253053/ , (Erişim
Tarihi: 22 Aralık 2014)
56
Instagram, “Instagram'ı Tanımak”, https://help.instagram.com/371306456286878/ , (Erişim Tarihi: 22 Aralık
2014)
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diğer ayarları yapılarak yeniden düzenlenebilmektedir. Fotoğraf paylaşılmadan önce bir
açıklama eklenebilmektedir. Instagram’da fotoğraf çekmek için şu yol izlenmektedir:57

Fotoğraf: Instagram’da fotoğraf çekmek için kullanılan bölümler
1-“İptal”e basıldığında kamera kapanır ve kişiyi uygulamada en son bulunduğu yere
geri götürür,
2-Fotoğraf ızgarasını açmak veya kapatmak için

simgesine dokunulur,

3-Öne ve arkaya bakan kameralar arasında geçiş yapmak için

simgesine dokunulur,

4-Telefonun flaşında her zaman açık, otomatik flaş veya flaş kapalı arasında seçim
yapmak için
simgesine dokunulur
5-Kütüphaneden fotoğraf seçmek için görseldeki 5 numaralı yere buraya dokunulur,
6-Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine dokunulur,
7-Video kaydetmek için video simgesine dokunulur.

Instagram, “Nasıl fotoğraf çekerim veya nasıl fotoğraf yüklerim”,
https://help.instagram.com/442418472487929 , (Erişim Tarihi: 22 Aralık 2014)
57
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Ara ve Keşfet: Ara ve Keşfet, takip edilecek yeni ve ilginç insanlar bulmak, diğer
Instagram kullanıcılarını aramak ve konu etiketlerini keşfetmek için kullanılabilmektedir.
Ana Sayfa Sekmesi: Ana Sayfa sekmesi, kullanıcı ve arkadaşları tarafından paylaşılan
fotoğrafların akışını göstermektedir. Bu akıştaki fotoğrafları kullanıcı beğenebilmekte ve
bunlara yorum yapabilmektedir.
Hareketler: Hareketler, gönderilerdeki beğenmeleri ve yorumları göstermektedir.
Arkadaşların beğendiği ve yorum yaptığı fotoğraf ve videoları görmeye olanak tanımaktadır.
Fotoğraf Haritası: Fotoğraf Haritası sayesinde, fotoğrafların nerede çekildiği veya
başkalarının nerelerde fotoğraflar çektiği bir harita üzerinde görülebilmektedir.

Fotoğraf: Instagram fotoğraf haritası örneği
Wi-Fi veya 3G ile bağlıyken bir fotoğraf çekildiğinde, cihaz fotoğrafın çekildiği
koordinatları kaydeder. Bu bilgiyi kullanarak bu fotoğraf bir Fotoğraf Haritasına
eklenebilmektedir. Fotoğraflara içerik eklemenin, seyahatleri belgelendirmenin ve diğer
Instagramcıların yakınlarda çektikleri fotoğrafları görmenin kolay bir yoludur. Konum veya
Fotoğraf Haritasına ekleme özellikleri Instagram'a eklenilen tüm fotoğraflar için kapalıdır. Bu
hizmet, sadece kullanıcı tarafından bilinçli olarak etkin hale getirilebilmektedir.58

Instagram, “Fotoğraf Haritaları”, https://help.instagram.com/169549819835551 , (Erişim Tarihi: 22 Aralık
2014)
58
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Yer etiketi: Yer etiketi, geçerli konumun enlem ve boylamını fotoğrafa kaydetme
işlemi anlamına gelmektedir. Veriler telefon veya tabletdeki GPS aygıtı tarafından toplanır ve
Instagram'a izin verildiğinde erişilebilir duruma gelir. Bunu kapatmak için, telefon/tablet
üreticisinin talimatlarına ve ayarlarını kontrol etmek gerekmektedir.59
Instagram Direct: Instagram Direct sayesinde, belirli bir grup insana fotoğraf veya
video gönderilebilmektedir. Bu gönderiler Akışt’a, Arama’da veya Profil’de görünmemektedir.
Instagram Direct'i kullanarak herkese fotoğraf veya video gönderilebilmektedir. Kullanıcıyı
takip etmeyen bir kişiye bir gönderi gönderildiğinde, gönderi o kişinin istekler kuyruğuna
eklenir. Bir kişi isteği kabul ettiğinde, o kişiyle bir sonraki doğrudan paylaşım o kişinin kişisel
gönderilerine eklenir. Instagram Direct kullanarak en fazla 15 kişiye mesaj
gönderilebilmektedir.60
Filitre ve araçlar: Instagram’ın önemli özelliklerinden birisi, fotoğrafları doğal
halleriyle paylaşmanın dışında filitre ve araçları kullanarak farklı renk ve ışık ayarlarını kolayca
yapmaya imkan tanımasıdır. Bu filitre ve araçlar sayesinde örneğin fotoğraflar siyah-beyaz hale
getirilebilmekte, nostaljik fotoğraflara benzetilebilmekte, netlik ayarları ile oynanabilmekte,
daha parlak hale getirilebilmekte veya gölgeler açılabilmektedir.

Instagram’da fotoğrafları yeniden düzenlemek için şu yol takip edilmektedir;61
1-Kullanılmak istenen filtreye dokunulur,
2-Kaydırma çubuğu kullanılarak filtre kuvveti artırılıp azaltılabilir,
3-Açıklama ve resim yazısı ekleyip ve fotoğrafı paylaşmak için İleri'ye dokunulur,
4-Fotoğraf düzenleme araçlarını açmak için
düzenlemeler yapılır.

simgesine dokunularak istenilen

Instagram, “Fotoğraf Haritaları”, https://help.instagram.com/169549819835551 , (Erişim Tarihi: 22 Aralık
2014)
60
Instagram, “Instagram Direct”, https://help.instagram.com/400205900081854 , (Erişim Tarihi: 22 Aralık
2014)
61
Instagram, “Fotoğrafıma nasıl filtre uygularım?”, https://help.instagram.com/453965678013216, (Erişim
Tarihi: 22 Aralık 2014)
59

101

Fotoğraf: Instagram’da fotoğraf filitrelerini gösteren ekran
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Fotoğraf: Instagram’da fotoğraf düzenleme araçlarını gösteren ekran
Fotoğrafa açıklama ve konum eklemek: Instagram’da fotoğrafa açıklama ve konum eklemek
için yapılması gerekenler alttaki şemada gösterilmektedir.62

Instagram, “Fotoğrafımı paylaşmadan önce nasıl açıklama ve konum eklerim?”,
https://help.instagram.com/236245819849257 , (Erişim Tarihi: 22 Aralık 2014)
62
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Fotoğraf: Instagram’da fotoğraf paylaşımını gösteren şema
1-Fotoğrafı yayınlamadan önce değişikler yapılmak istendiğinde, geri dönmek için
“Düzenle”ye dokunulur.
2-Fotoğrafın açıklaması yazılır. Başka bir kullanıcıdan bahsedilip veya konu etiketleri
eklenebilmektedir.
3-Açık/Kapalı arasında geçiş yaparak fotoğraf Fotoğraf Haritasına eklenebilmektedir.
4-Fotoğrafın çekildiği yerin adını belirtmek için 4 numaralı bölüme dokunulur. Mevcut
bir konum seçilebilir veya yeni bir konum oluşturulabilir.
5-5 numaralı bölüm kullanılarak fotoğraf başka sosyal ağlarda da paylaşılabilir.
6-Fotoğraf Instagram'da paylaşılmaya hazır olduğunda “Paylaş”a dokunulur.
Fotoğrafta kişileri etiketlemek: Fotoğrafı paylaşırken kişileri etiketlemek için şu
işlemler gerçekleştirilir:63
1-Paylaşma ekranında “İnsanları Etiketle”ye dokunulur.
2-Fotoğrafta bir kişiye dokunulur.
3-Kişinin adını veya kullanıcı adı yazılır.

Instagram, “Fotoğrafımdaki insanları nasıl etiketlerim?”, https://help.instagram.com/186952328121982/ ,
(Erişim Tarihi: 22 Aralık 2014)
63
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Daha önce yüklenilmiş olan bir fotoğrafa kişi eklemek için:
1-Fotoğrafa gidilir.
2-Fotoğrafın altındaki
dokunulur.

simgesine (Apple iOS) veya

simgesine (Android)

3-“İnsanları Etiketle”ye dokunulur.

4.2.Instagram’da En Çok Takipçisi Olan Hesaplar
Instagram’da en çok takipçisi olan ilk 20 hesaba bakıldığında diğer sosyal ağlarda
ilk 20 listesinde olan birçok isim dikkati çekmektedir. Bu isimler arasında
Beyonce, Selena Gomez, Justin Bieber, Katy Perry, Kim Kardashian, vb. yer
almaktadır. İlk 20 listesi içinde yer alanların genellikle ünlü şarkıcılardan oluştuğu
göze çarpmaktadır.
Ancak genel olarak değerlendirildiğinde Instagram’ın doğası gereği görselliği iyi
kullanmayı bilen ve kendini görsel olarak iyi ifade edebilen kişi ve kurumların ilk
20 içinde yer aldığı görülmektedir. Instagram’da en çok takipçisi olan ilk 20 hesap
şunlardır:64
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Hesap Adı
instagram
cristiano
therock
selenagomez
kyliejenner
kimkardashian
leomessi
beyonce
neymarjr
natgeo
justinbieber
taylorswift
kendalljenner
jlo
khloekardashian
mileycyrus
nike

Takipçi Sayısı
335 milyon
205 milyon
173 milyon
169 milyon
164 milyon
161 milyon
144 milyon
141 milyon
134 milyon
131 milyon
129 milyon
127 milyon
123 milyon
115 milyon
105 milyon
104 milyon
102 milyon

Socialblade, “Top 100 Instagram Users By Followers”, http://socialblade.com/instagram/top/100/followers ,
(Erişim Tarihi: 2 Mart 2020)

64

105

18
19
20

katyperry
Kourtney Kardashian
Kevin Hart

90 milyon
87 milyon
86 milyon

Fotoğraf: Instagram’ın kendi Instagram hesabının ekran görüntüsü
(Erişim Tarihi: 15 Ocak 2017)

Fotoğraf: Taylor Swift’in Instagram hesabının ekran görüntüsü
(Erişim Tarihi: 15 Ocak 2017)
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Fotoğraf: Kim Kardashian’ın Instagram hesabının ekran görüntüsü
(Erişim Tarihi: 27 Ocak 2017)

Fotoğraf: Cristiano Ronaldo’nun Instagram hesabının ekran görüntüsü
(Erişim Tarihi: 15 Ocak 2017)

107

Fotoğraf: Nike’ın Instagram hesabının ekran görüntüsü
(Erişim Tarihi: 15 Ocak 2017)

Fotoğraf: National Geographic’in Instagram hesabının ekran görüntüsü
(Erişim Tarihi: 15 Ocak 2017)

108

Fotoğraf: Lionel Messi’nin Instagram hesabının ekran görüntüsü
(Erişim Tarihi: 15 Ocak 2017)

Fotoğraf: FC Barcelona’nın Instagram hesabının ekran görüntüsü
(Erişim Tarihi: 15 Ocak 2017)
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Fotoğraf: Real Madrid’in Instagram hesabının ekran görüntüsü
(Erişim Tarihi: 15 Ocak 2017)

Fotoğraf: NASA’nın Instagram hesabının ekran görüntüsü
(Erişim Tarihi: 15 Ocak 2017)
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Fotoğraf: Chanel’in Instagram hesabının ekran görüntüsü (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2017)

4.3.Instagram’da Fotoğraf Kullanımı
Instagram’da en çok beğenilen fotoğraflardan bazıları şunlardır;6566
1- Selena Gomez’in kendi şarkı sözlerinin yer aldığı bir şişeden meşrubat içerken çekilmiş
fotoğrafının yer aldığı gönderi

http://www.cosmopolitan.com/ , “These Were the 10 Most Liked Instagrams of 2016”, 1 Aralık 2016,
http://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a8373396/instagram-most-liked-photos-2016/ , (Erişim
Tarihi: 15 Ocak 2017)
66
http://www.indiatimes.com/ , “11 Most Liked Instagram Images Ever”, 28 Haziran 2015,
http://www.indiatimes.com/culture/who-we-are/11-most-liked-instagram-images-ever-234119.html , (Erişim
Tarihi: 15 Ocak 2017)
65
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2- Selena Gomez’in küçük bir hayranıyla çekilen fotoğrafının yer aldığı gönderi

3- Selena Gomez’in 74 milyon takipçiye ulaştığında özçekim fotoğrafla takipçilerine teşekkür
ettiği gönderi.

4- Selena Gomez’in Japonya'ya indiğinde çekilmiş fotoğrafının yer aldığı gönderi.
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5- Cristiano Ronaldo’nun kupa aldığı sırada çekilmiş fotoğrafının yer aldığı gönderi

6-Selena Gomez’in "Revival" turunda sahnede çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı gönderi.

7- Selena Gomez’in Vogue Dergisi’nin kapağı için çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı gönderi

113

8- Cristiano Ronaldo’nun kupa ile çekilmiş fotoğrafının yer aldığı gönderi

9- Selena Gomez’in "Revival" turunda sahnede çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı gönderi.

10- Beyonce ve kızının birlikte çekilmiş fotoğrafının yer aldığı gönderi

114

11-Kendall Jenner

12-Kim Kardashian

13-Ariana Grande ve Miley Cyrus
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14-Kendall Jenner

15-Kanye West ve oğlunun birlikte çekilmiş fotoğrafının yer aldığı gönderi

16-Selena Gomez
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17-Taylor Swift

18-Ellen Degeneres

19-Taylor Swift
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20-Kendall Jenner

21- Kendall Jenner

22- Kim Kardashian
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23-Bu yumurta, Kylie Jenner'ın Instagram fenomenliğe karşı bir rekabet olarak

paylaşıldı. Gönderinin sosyal medya platformlarıyla birlikte viral hale gelmesiyle 54
milyon beğeni aldı.67

24-Bu fotoğrafta. Stormi annesinin elini tutarken görülüyor. 68

25-XXXTentacion, geçtiğimiz yıl haziran ayında hayatını kaybetti. Bu paylaşım

ise XXXTentacion'ın Instagram'daki tek paylaşımı. 69

Eray Kalelioğlu, Instagram’daki En Fazla Beğeni Sayısına Sahip 20 Paylaşım Açıklandı, 19 Aralık 2019,
https://www.webtekno.com/instagram-en-fazla-begeni-alan-paylasimlar-h82085.html, (Erişim Tarihi: 2 Mart
2020)
68
Eray Kalelioğlu, A.g.y.
69
Eray Kalelioğlu, A.g.y.

67

119

26-Bu gönderi 5 milyon beğeni aldıktan sonra 500 bin ağaç dikilmiş. 20 milyon

beğeni olduğu zaman ise 1 milyon ağaç dikilecek. 70

27-Jennifer Aniston'un ilk Instagram paylaşımı büyük ses getirdi. Jennifer Aniston, 1 milyon
takipçiye ulaşan en hızlı kişi olma ünvanına sahip. Bu ünvan, Guinness World Records
tarafından da tasdiklendi.Aniston'un 1 milyon takipçiye ulaşması, 5 saat 16 dakika sürdü. 71

28- Dwayne Johnson'ın düğününden sonra paylaştığı bu fotoğraf, Instagram tarihinin en çok
beğenilen fotoğraflar arasında yer alıyor.

Eray Kalelioğlu, A.g.y.
Eray Kalelioğlu, A.g.y.

70
71
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29-Justin Bieber ve Hailey Baldwin'in fotoğrafı Instagram’daki en fazla beğeni alan fotoğraflar
arasında yer alıyor.

30-Jenner Ailesi’nin snowboard macerasının yer aldığı video. 72

31-Marvel Sinematik Evreni’nin Spiderman ve Iron Man’ine ait fotoğraf, Instagram'ın en çok
beğeni alan gönderileri arasında yer alıyor. Tom Holland'ın Robert Downey Jr. ile yaptığı
paylaşım 13 milyondan fazla beğeni aldı.73

Eray Kalelioğlu, A.g.y.
Eray Kalelioğlu, A.g.y.

72
73
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32-Kylie Jenner’ın kızı Stormi ile birlikte fotoğrafı, 12 milyondan fazla beğeni aldı.

33-Genç bir rapçi olan Mac Miller, 2018 yılında hayatını kaybetti. Miller'ın

beklenmedik ölümü, hayranları ve yakınları tarafından büyük bir hüzünle karşılandı.
Miller'ın ölümünün ardından Ariana Grande'nin yaptığı paylaşım, en çok beğeni alan
paylaşımlar arasında yer alıyor. 74

34-Cristiano Ronaldo’nun ailesiyle birlikte Noel kutlama mesajının yer aldığı gönderi,

12 milyondan fazla beğeni aldı. 75

Eray Kalelioğlu, A.g.y.
Eray Kalelioğlu, A.g.y.

74
75
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35-12 milyon beğeni alan çatlak yumurta.

Instagram’da kullanılan fotoğraflar büyük bir çeşitlilik gösterse de bir kısmında bazı
ortak özellikleri gözlemlemek mümkün olmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde
Instagram’da olumlu özelliklerin öne çıkarıldığı, negatif özelliklerin ise yok sayıldığı ya da
daha belirsiz hale getirildiği bir anlatım dilinin hakim olduğu söylenebilir. Ancak bu durum
diğer sosyal medyalarda da benzer şekilde söz konusu olmaktadır. Bu durum zaman zaman
eleştirilere sebep olmaktadır. Bu eleştirilere en güzel örneklerden birisi Norveçli film
yapımcılarının hazırladığı kısa film. Filmde normal bir hayatı olan Scott Thomson adlı kişinin,
başka kişilerin sosyal medyadaki paylaşımlarına bakarak kendi hayatını sıkıcı bulması ve sosyal
medyada beğenilen mesajlar yaratabilmek için gerçek dışı bir kurgu oluşturma çabası
anlatılıyor.76

İldem Wilson, “Instagram’daki Muhteşem Hayatlara Bakıp, ‘Benim Hayatım
Niye Böyle Değil’ Dediniz Mi Hiç?”, 29 Haziran 2014,
http://www.dipnot.tv/instagramdaki-muhtesem-hayatlara-bakip-benim-hayatimneden-boyle-degil-dediniz-mi-hic/72165/ , (Erişim Tarihi: 5 Şubat 2015)
76
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Fotoğraf: Youtube, “What’s on your mind?”,
https://www.youtube.com/watch?v=QxVZYiJKl1Y#t=53 , (Erişim Tarihi: 5 Şubat 2015)
Diğer taraftan fiziksel hayatta da fotoğraf çeken birçok kişinin kendisini beğenmediği
fotoğrafları sildiği, albümlerine en iyi göründükleri ve güzel hatıraların görüntülendiği
fotoğrafları koyduğu bir gerçektir. Ancak Instagram’la birlikte ortaya çıkan en önemli
değişiklikler; fotoğrafları herkesin kolaylıkla manipüle ederek pozitif özellikleri daha kolay ön
plana çıkarabilmesi, negatif özellikleri daha kolay belirsizleştirilebilmesi, fotoğrafların kişiyi
tanımayan veya sınırlı ölçüde tanıyan çok sayıda kişiyle paylaşılabilmesi sebebiyle sanal bir
dünya kurgusunun çok daha kolay ve etkili şekilde sağlanabilmesidir.
Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplarda paylaşılan fotoğrafların konularına
baktığımızda şu tür örnekleri sıkça görebilmekteyiz;
-Kişi ve kurumların yaptığı çalışmalar

Fotoğraf: Justin Timberlake’in konserinden bir görüntü. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)
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Fotoğraf: Hadise’nin konserinden bir görüntü. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Hande Yener’in konserinden bir görüntü. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)
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Fotoğraf: Kenan Doğulu’nun konserinden bir görüntü. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: NBA maçlarından bir görüntü. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)
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Fotoğraf: Britney Spears’ın hayranlarına imza verirken çekilmiş fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: NASA’nın İnstagram hesabında paylaşılan fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 15 Ocak 2017)
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Fotoğraf: NASA’nın İnstagram hesabında paylaşılan fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 15 Ocak 2017)

Fotoğraf: NASA’nın İnstagram hesabında paylaşılan fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 27 Ocak 2017)

-Popüler kişilerin ve kurumların, kitle medyasında çok fazla yer almayan, kamera
arkasında ya da arka plandaki çalışmaları:

128

Fotoğraf: Cem Yılmaz’ın kamera arkası çalışmalarını gösteren fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Jennifer Lopez’in ekibiyle yaptığı toplantılardan bir görüntü.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)
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Fotoğraf: Lady Gaga’nın çalıştığı stüdyodan bir görüntü.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: FC Barcelona takımının yapacağı maç öncesinde futbolcular gelmeden önce
soyunma odasının nasıl olduğunu gösteren fotoğraf. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

130

Fotoğraf: Adriana Lima’nın çekim öncesi makyaj yaparken çekilmiş fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: NASA’nın İnstagram hesabında paylaşılan fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 27 Ocak 2017)

131

-Kişilerin, özel hayatlarının ve gündelik yaşamlarının toplumla paylaşmak
istedikleri bölümleri:

Fotoğraf: Cristiano Ronaldo’nun eşi ve çocuğuyla dışarıya çıktığında çekilmiş
fotoğrafı. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Shakira’nın eşi ve çocuğuyla çekilmiş fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

132

Fotoğraf: Taylor Swift’in uçak yolculuğu sırasında kedisiyle çekilmiş fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Cem Yılmaz’ın oğlu ile birlikte çekilmiş fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

133

Fotoğraf: Beyonce’un müze ziyaretinde Pablo Picasso’nun bir fotoğrafının yanında
çekilmiş fotoğrafı. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Adriana Lima’nın çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

134

Fotoğraf: Demet Akalın’ın bir yaşına giren kızı için yaptığı doğum günü hazırlıklarını
gösteren fotoğraf. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Kıvanç Tatlıtuğ’un dinlenirken kedisiyle birlikte çekilmiş fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

135

Fotoğraf: Ebru Şallı’nın evde spor yaparken çocuklarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Müzisyen Ozan Doğulu’nun kızının doğumunda çekilmiş fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

136

Fotoğraf: Bergüzar Korel’in, sabah erken saatte okula giden oğlunu servise verdiği
sırada oğlu tarafından çekilmiş fotoğrafı. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Ece Erken’in evlenme teklifi aldığı anı gösteren fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 10 Şubat 2015)

137

-Kişi ve kurumların yeni ürün ve hizmetleri ön plana çıkaran veya var olan ürün
ve hizmetleri hatırlatan fotoğrafları:

Fotoğraf: H&M Mağazası’nın yeni ürünlerini gösteren fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Nike’ın yeni ürünlerini gösteren fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)
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-Enerjik, eğlenceli, mutlu ve heyecanlı ruh durumunu yansıtan fotoğraflar:

Fotoğraf: Justin Bieber’ın enerjik, heyecanlı ve sportif yapısını vurgulayan fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Cem yılmaz’ın ekip arkadaşlarıyla birlikte çektiği özçekim fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

139

Fotoğraf: Beyonce’un eğlenceli kişiliğini vurgulayan fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Hadise’nin verdiği konserde çekilmiş, eğlenceli kişiliğini vurgulayan
fotoğrafı. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

140

Fotoğraf: Burcu Esmersoy’un eğlenceli, sportif ve enerjik kişiliğini vurgulayan
fotoğrafı. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

141

Fotoğraf: Taylor Swift’in eğlenceli ve sportif kişiliğini vurgulayan fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Real Madrid takımının atılan gol sonrası yaşadıkları sevinci gösteren
fotoğraf. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

142

Fotoğraf: Ellen DeGenerese’in eğlenceli kişiliğini vurgulayan, gülümseyen
çocukların yer aldığı fotoğraf. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Cem Yılmaz’ın oğlunu güldürmeye çalışırken çekilmiş fotoğrafı. (Erişim
Tarihi: 4 Şubat 2015)
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-Kişilerin, kurumların, ürün ve hizmetlerin en ideal göründüğü anların yansıtıldığı
fotoğraflar:

Fotoğraf: Cristiano Ronaldo’nun aldığı ödül sırasında çekilmiş fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Shakira’nın gülümserken çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

144

Fotoğraf: Justin Bieber’in gülümserken çekilmiş bir fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Jennifer Lopez’in hayranlarına selam verirken çekilmiş fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

145

Fotoğraf: Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu yaptığı özel bir gecede kırmızı
tuvaletiyle çekilmiş fotoğrafı. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Kıvanç Tatlıtuğ’un motosiklet ve deri ceketiyle çekilmiş fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

146

Fotoğraf: Beren Saat’in katıldığı özel bir gecede mavi tuvaletiyle çekilmiş fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

-Kişi veya kurum ile ilgili nostaljik fotoğraflar:

Fotoğraf: Kim Kardashian’ın çocukluk yıllarında çekilmiş bir fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

147

Fotoğraf: Beren Saat’in çocukluk yıllarında çekilmiş bir fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Sonny Firması’nın geçmişte ürettiği televizyon modelini gösteren nostaljik
fotoğraf. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)
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-Özel gün, kutlama ve anma mesajları:

Fotoğraf: Katy Perry’nin gönderdiği doğum günü mesajı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Sonny Firması’nın gönderdiği yeni yıl mesajı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

149

Fotoğraf: H&M Mağazaları’nın gönderdiği yeni yıl mesajı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Beren Saat’in gönderdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

150

Fotoğraf: Kenan Doğulu’nun gönderdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Hande Yener’in gönderdiği 10 Kasım mesajı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

151

Fotoğraf: Lady Gaga’nın gönderdiği Whitney Houston’u anma mesajı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Justin Timberlake’in gönderdiği Elvis Presley’i anma mesajı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)
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Fotoğraf: Britney Spears’ın gönderdiği Michael Jackson’ı anma mesajı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: NASA’nın İnstagram hesabında paylaşılan fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 27 Ocak 2017)

153

Fotoğraf: NASA’nın İnstagram hesabında paylaşılan fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 15 Ocak 2017)

-Kitle medyasında yer almış olan olumlu haber, yorum, karikatür, fotoğraf ve
görüntüler:
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Fotoğraf: Justin Bieber’in The Ellen DeGeneres Show’a katıldı sırada çekilmiş
fotoğrafı. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Harpers Bazaar Dergisi’nin kapağında Katy Perry’nin yer aldığı sayısı
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Jennifer Lopez’in The Dr. Oz Show’a katıldı sırada çekilmiş fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

155

Fotoğraf: Time Dergisi’nde yer alan Kim Kardashian ile ilgili yazı (Erişim Tarihi: 4
Şubat 2015)

Fotoğraf: Billboard Dergisi’nin kapağında Taylor Swift’in yer aldığı sayısı
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

156

Fotoğraf: GQ Dergisi’nin kapağında Cem Yılmaz’ın yer aldığı sayısı
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Twitter TT Türkiye Listesi’nde EbruGundes’in ikinci sırada olduğunu
gösteren ekran görüntüsü (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

-Etkinliklerin, ürün ve hizmetlerin duyurularının veya reklamlarının yapıldığı
fotoğraflar:
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Fotoğraf: Taylor Swift’in dünya turnesi ile ilgili bilgi veren afiş
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: One Direction’un turne hazırlıklarını gösteren fotoğraf
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

158

Fotoğraf: Jennifer Lopez’in rol aldığı The Boy Next Door Filmi’nin gösterimine
10 gün kaldığını gösteren fotoğraf. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Shakira markalı güzellik ürünlerini gösteren reklam fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

159

Fotoğraf: Ellen markalı hediyelik eşyaları gösteren reklam fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Ellen DeGeneres’in paylaştığı reklam fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

160

Fotoğraf: Lady Gaga’nın giydiği H&M kıyafetlerini gösteren reklam fotoğrafı.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Burcu Esmersoy’un, sunuculuğunu yaptığı Televizyon Programı’nın
yayında olduğunu haber veren fotoğraf. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

161

Fotoğraf: Tuba Ünsal ve kızının giydiği Koton markalı kıyafetleri gösteren reklam
fotoğrafı. (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Ece Erken’in paylaştığı ve krem çikolata firmasının adının göründüğü
fotoğraf-1. (Erişim Tarihi: 10 Şubat 2015)

162

Fotoğraf: Ece Erken’in paylaştığı ve krem çikolata firmasının adının göründüğü
fotoğraf-2. (Erişim Tarihi: 10 Şubat 2015)

Fotoğraf: Ece Erken’in paylaştığı ve mağazanın adının açıkça göründüğü fotoğraf.
Mesajda ayrıca mağazanın Instagram adresi de link olarak yer alıyor. (Erişim Tarihi: 10 Şubat
2015)
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Fotoğraf: Sinema filmleri, Televizyon dizileri ve programları Instagram hesapları aracılığıyla
filmlerin çekim ve yapım aşamaları, vizyona/yayına girmesi, film sahnelerini gösteren video
ve fotoğrafları seyircileriyle paylaşmaktadır. Bu sayede film/program ile ilgili seyirciye bilgi
verilmekte ve filmin tanıtımı daha kolay yapılabilmektedir. Yukarıda “Sevimli Tehlikeli”
filminin Instagram hesabından görüntü yer almaktadır.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: “Aşk Sana Benzer” filminin Instagram hesabından görüntü.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

164

Fotoğraf: “Pek Yakında” filminin Instagram hesabından görüntü.
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015)

Fotoğraf: Televizyon Dizisi “Med Cezir”in Instagram hesabından görüntü. (Erişim Tarihi: 4
Şubat 2015)
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-Takipçilerin veya hayranların, gönderdiği olumlu mesajlar ve görseller:

Fotoğraf: Katy Perry’nin klibinde kullandığı çizgi karakteri dövme olarak vücuduna
yaptıran bir hayranının fotoğrafı. (Erişim Tarihi: 10 Şubat 2015)

Fotoğraf: Shakira’nın hayranları tarafından gönderilen bir mesaj.
(Erişim Tarihi: 10 Şubat 2015)

166

Fotoğraf: Justin Timberlake’in hayranları tarafından gönderilen bir fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 10 Şubat 2015)

Fotoğraf: FC Barcelona takımının taraftarlarından birisinin gönderdiği bir fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 10 Şubat 2015)

-Doğa ve manzara fotoğrafları:

167

Fotoğraf: Natgeo hesabı tarafından paylaşılan fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 10 Şubat 2015)

Fotoğraf: Earthpix hesabı tarafından paylaşılan fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 10 Şubat 2015)

168

Fotoğraf: Nature hesabı tarafından paylaşılan fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 10 Şubat 2015)

Fotoğraf: Nature hesabı tarafından paylaşılan fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 10 Şubat 2015)

169

Fotoğraf: Natgeo hesabı tarafından paylaşılan fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 10 Şubat 2015)

Fotoğraf: NASA’nın İnstagram hesabında paylaşılan fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 15 Ocak 2017)

170

Fotoğraf: NASA’nın İnstagram hesabında paylaşılan video.
(Erişim Tarihi: 15 Ocak 2017)

-Kişilerin/kurumların, hayatlarının içinde var olan veya şahit oldukları
güzellikleri fotoğrafın, bazen de özel efektlerin gücünü de kullanarak daha etkili şekilde
sunduğu fotoğraflar:

171

Fotoğraf: Katy Perry tarafından paylaşılan fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 10 Şubat 2015)

Fotoğraf: Bergüzar Korel tarafından paylaşılan fotoğraf.
(Erişim Tarihi: 10 Şubat 2015)

Uygulamalar;
1.
Öğrencilerin Instagram hesabında paylaşılan fotoğrafları incelemeleri,
kendilerinin de bir hesap açarak fotoğraf paylaşımı yapmaları ve gelen yorumları
değerlendirmeleri yararlı olacaktır.
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Uygulama Soruları;
1-Instagram hesabında paylaşılan fotoğrafların ortak özellikleri nelerdir?
2-Kendi Instagram hesabınızda paylaştığınız ve en çok beğeni/yorum aldığınız
fotoğraflar hangileri?

173

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Birçok marka için Instagram’ın, gelecekte içerik stratejisinin odak noktasında yer alacak bir
platform olduğu öne sürülmektedir. Yeni nesil pazarlamanın geleceği konusunda çalışan Dan Zaralla
da içerik dünyasının geleceğinin görsel içeriklerde olduğunu söylemektedir.
Instagram’da en çok takipçisi olan ilk 100 hesaba bakıldığında diğer sosyal ağlarda ilk
100 listesinde olan birçok isim dikkati çekmektedir. Bu isimler arasında Beyonce, Justin Bieber,
Katy Perry, Justin Timberlake, Shakira, Lady Gaga da yer almaktadır. Genel olarak
değerlendirildiğinde Instagram’ın doğası gereği görselliği iyi kullanmayı bilen ve kendini
görsel olarak iyi ifade edebilen kişi ve kurumların ilk 100 içinde yer aldığı görülmektedir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?
“Yeni nesil pazarlamanın geleceği konusunda çalışan Dan Zaralla içerik dünyasının
geleceğinin … içeriklerde olduğunu söylemektedir.”
a-nostaljik
b-yazılı
c-analog
d- görsel
e-sanat dünyası ile ilgili

2-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere hangi ifade getirilmelidir?
“Instagram'ın geleneksel fotoğraf anlayışından farklı en temel özelliği, fotoğrafları
yaygın olarak kullanılan 3:2 oranında değil, … şeklinde bir kadrajla kaydetmesi ve
paylaşmasıdır.
a-dikdörtgen
b- kare
c-5: 4 oranında
d-daire
e-değişken

3-Kişi ve kurumlar, Instagram’da haklarında neler konuşulduğunu öğrenmek için hangi
araçları kullanabilir?
a-Beğenme ve Cevap Verme
b-Cevap Verme ve Favorilere Ekleme
c-Mention, Hashtag ve Konum Etiketi
d-Paylaşma ve Mention
e- Mention ve Beğenme
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4- Aşağıdakilerden hangisi Instagram’daki takipçi ve beğenme sayılarını artırmak
isteyen kişi ve kurumların kullanması gereken görsellerin nitelikleri arasında değildir?
a- Eğlenceli
b- Orijinal
c- Yaratıcı
d-Sıradan
e- Etkileyici

5-Aşağıdakilerden hangisi Instagram topluluk kuralları arasında yapılabilecekler
arasında yer almaz?
a- Anlamlı ve samimi etkileşime girin
b- Diğer kişilere kendinize davranılmasını istediğiniz gibi davranın
c- Spam yapın
d- Her yaştan kişilerin görebileceği fotoğraf ve videoları paylaşın
e- Kendi çektiniz fotoğraf ve videoları paylaşın

6-Aşağıdakilerden hangisi Instagram topluluk kuralları arasında yapılamayacaklar
arasında yer almaz?
a-Orijinal fotoğraf ve videolar paylaşmak
b- Kaba olmak.
c- Yasadışı içeriğe sahip fotoğrafları ve videoları paylaşmak.
d- Kedinize ait olmayan fotoğrafları ve videoları paylaşmak.
e- İnsanların kendilerine zarar verebilecekleri şeyleri teşvik etmek ve övmek.

7- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere hangi kelime getirilmelidir?
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“Instagram’da takipçilerin kurumun nerede olduğunu görebilmesi için, yapılan
paylaşımlara … bilgisini de eklemek gerekmektedir. Bu sayede aynı konumda yapılan tüm
paylaşımları görmek mümkün olmaktadır.”
a-kişi
b-konum etiketi
c-kurum
d-fotoğrafçı
e-ülke

8-Sosyal medya uygulaması Instagram’da kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif
edilen araç hangisidir?
“Takip edilecek yeni ve ilginç insanlar bulmak, diğer Instagram kullanıcılarını aramak
ve konu etiketlerini keşfetmek için kullanılabilmektedir.”
a-Profil
b-Fotoğraf Haritası
c-Ana Sayfa Sekmesi
d-Kamera
e-Ara ve Keşfet

9-Sosyal medya uygulaması Instagram’da kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif
edilen araç hangisidir?
“Kullanıcı ve arkadaşları tarafından paylaşılan fotoğrafların akışını göstermektedir. Bu
akıştaki fotoğrafları kullanıcı beğenebilmekte ve bunlara yorum yapabilmektedir.
a-Profil
b-Hareketler
c-Ana Sayfa Sekmesi
d-Kamera
e-Ara ve Keşfet
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10- Sosyal medya uygulaması Instagram’da kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif
edilen araç hangisidir?
“Fotoğraf çekmeye veya telefonun kendi kütüphanesindeki fotoğrafları paylaşmaya
olanak tanır.”
a- Kamera
b- Ara ve Keşfet
c- Hareketler
d- Fotoğraf Haritası
e- Ana Sayfa Sekmesi

CEVAP ANAHTARI:
1-D 2-B 3-C 4-D 5-C 6-A 7-B 8-E 9-C 10-A
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5.INSTAGRAM’DA FOTOĞRAF KULLANIMI-2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Instagram’da yaratıcı örnekler
5.2.Instagram’da en çok etkileşim alan fotoğraflar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
5.1.Instagram’da gördüğünüz fotoğraflar arasından en yaratıcı olanlar sizce hangileri?
5.2.Bir kurumun sosyal medyasını yönetseydiniz ne tür fotoğraflar paylaşmak
isterdiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Instagram’da yaratıcı
örnekler

Instagram’da yaratıcı
örnekler

Instagram’da en çok
etkileşim alan fotoğraflar

Instagram’da en çok
etkileşim alan fotoğrafların
neler olduğu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Instagram’dan yapılan
açıklamalar ve Instagram’da
paylaşılan mesaj örnekleri
Araştırmalar ve
Instagram’da paylaşılan
mesaj örnekleri
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Anahtar Kavramlar


Instagram



Profil



Mention



Hashtag



Konum Etiketi



Instagram Direct



Fotoğraf Haritası

183

Giriş
Instagram, fotoğrafların hızlı, kolay ve ekonomik şekilde çekilmesine ve
yayınlanmasına olanak tanımaktadır. Zorlukların hafiflediği bu ortamda yaratıcılık daha fazla
ön plana çıkmaktadır.
Instagram’da etkileşimi artıran özelliklerin neler olduğu ile ilgili çok sayıda araştırma
yapılmaktadır. Bu araştırmalara göre; aydınlık fotoğraflar, geniş bir arka plana sahip olan
fotoğraflar, tek rengin hakim olduğu fotoğraflar, düşük renk doygunluğuna sahip fotoğraflar
daha fazla etkileşim alıyor.

184

5.INSTAGRAM’DA FOTOĞRAF KULLANIMI-2
5.1.Instagram’da Yaratıcı Örnekler
Instagram, fotoğrafların hızlı, kolay ve ekonomik şekilde çekilmesine ve
yayınlanmasına olanak tanımaktadır. Zorlukların hafiflediği bu ortamda yaratıcılık daha fazla
ön plana çıkmaktadır. Aşağıda yaratcı Instagram fotoğraflarından örnekler yer almaktadır.
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Fotoğraf: Instagram’da en fazla takipçisi olan markalardan Starbucks tarafından
paylaşılan fotoğraflardan örnekler: (1) Ürün/hizmet tanıtımını eğlence, romantizm, paylaşım ve
estetikle birleştiren bir örnek. (2) Ürün tanıtımını eğlenceli şekilde yapan, ürünü canlı bir varlık
haline getiren, gerçek ile düş dünyasını bir araya getiren, kullanıcıların hayal gücünü genişleten
ve harekete geçiren, üstüne yorum yapabilecekleri, mesajın devamını kendi hayal güçleriyle
tamamlayabilecekleri bir örnek. (3) Ürünü ön plana çıkarırken fotoğrafa bakan kişiyi özne
haline getiren ve fotoğrafın içine dahil eden, sanki fotoğraftaki ürünü o elinde tutuyormuş gibi
bir bakış açısıyla çekilmiş bir örnek (Erişim: 14 Aralık 2014)

186

Fotoğraf: Taco Bell firması tarafından Instagram’da paylaşılan fotoğraflardan örnekler:
(1) Ürünü ön plana çıkarırken fotoğrafa bakan kişiyi özne haline getiren, sanki fotoğraftaki
ürünü o elinde tutuyormuş gibi bir bakış açısıyla çekilmiş bir örnek. (2) (3) Kullanıcıların hayatı
daha eğlenceli hale getirmek için ürünü farklı şekillerde nasıl kullanabilecekleri ve ürünün
hayal güçlerini nasıl harekete geçirebileceğini gösteren örnekler. (Erişim: 2 Şubat 2015)
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Fotoğraf: (1) (2)Sony tarafından Instagram’da paylaşılan fotoğraflar, hayal gücü
kullanıldığında, ürünlerin dış dünyayla nasıl etkileşim içinde görüntülenebileceğinin
örneklerinden.
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Fotoğraf: (1) (2) (3) (4) Fotoğraf sanatçısı Murad Osman’ın kız arkadaşı ile birlikte
dünyanın farklı noktalarında aynı açıdan çektiği fotoğraflar, Instagram’daki en yaratıcı
çalışmalar arasında yer alıyor.77

Tuğba Ayvaz, “Yaratıcı Instagram Uygulamaları”, 11 Ekim 2013, http://www.dijitalajanslar.com/instagramvideo-uygulama/ , (Erişim Tarihi: 2 Şubat 2015)
77
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Fotoğraf: (1) (2) (3) (4) Malezyalı iki çocuk annesi Samantha Lee çocuklarına yemek
yedirebilmek için dekoratif yemek tabakları hazırlamaya başlamış. Bu yöntemi zaman içinde
geliştiren ve büyük bir ün kazanan Lee, bu hobisini profesyonel bir işe dönüştürmüş durumda.78

Tuğba Ayvaz, “Yaratıcı Instagram Uygulamaları”, 11 Ekim 2013, http://www.dijitalajanslar.com/instagramvideo-uygulama/ , (Erişim Tarihi: 2 Şubat 2015)
78
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193

Fotoğraf: (1) (2) (3) (4) Malezyalı sanatçı Hong Yi’nin, farklı materyallerle yaptığı
resimler Instagram’da büyük ilgi görüyor.79

Tuğba Ayvaz, “Yaratıcı Instagram Uygulamaları”, 11 Ekim 2013, http://www.dijitalajanslar.com/instagramvideo-uygulama/ , (Erişim Tarihi: 2 Şubat 2015)
79
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Fotoğraf: (1) (2) (3) Fotoğrafçı, reklam yazarı ve şarkıcı Sezgi Olgaç’ın fotoğrafları
Instagram’da büyük ilgi görüyor.
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Fotoğraf: (1) (2) (3) (4) Umit Savaş’ın Instagram’da paylatığı fotoğraflardan örnekler.
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Fotoğraf: (1) (2) (3) Instagram tarafından önerilen fotoğrafçılardan birisi olan Sinan
Doğrul, Antakya’da yaşıyor ve Antakya’daki gündelik yaşamla ilgili fotoğraflar paylaşıyor.

197

Fotoğraf: (1) (2) (3) (4) Başarılı Instagram fotoğrafçılarından İlkin Karacan, çoğunlukla
İstanbul ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Özellikle Galata Kulesi en çok fotoğrafladığı mekanlar
arasında yer alıyor.
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5.2.Instagram’da En Çok Etkileşim Alan Fotoğraflar

Instagram’da etkileşimi artıran özelliklerin neler olduğu ile ilgili çok sayıda araştırma
yapılmaktadır.
HTC telefonları tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’deki farklı bölgelerde
farklı konulardaki paylaşımlar ön plana çıkıyor. Instagram’da son bir yılda yüklenmiş 250 bin
fotoğraf ve videonun tarandığı araştırma, Türkiye’nin paylaşma ve beğenme haritasını ortaya
koyuyor. Araştırmaya göre;80
-Marmara ve Akdeniz Bölgeleri gezi-doğa, Ege Bölgesi: selamlaşma (‘günaydın’ vb.),
Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ise aile konularında
daha çok paylaşımda bulunuyor.
-Genel olarak bakıldığında en çok paylaşılan konular ve paylaşılma yüzdeleri şöyle;
Aile: % 32, Gezi-doğa: % 19, Yemek: % 14, Selamlaşma: % 12, Kitap-şiir-alıntı: % 7,
Etkinlik: % 6, Spor: % 6, Hayvan: % 4
-En çok beğeni alan içerikler şöyle; Kitap, şiir, alıntı: % 22, Selamlaşma: % 14, Spor: %
13, Yemek: % 12, Gezi-doğa: % 10, Hayvan: % 10, Etkinlik: % 10, Aile: % 9.
-Fotoğrafları paylaşılan kişilerin kim olduğuna bakıldığında en çok anne fotoğraflarının
(% 19) paylaşıldığı görülüyor. Onu kardeş (% 15) ve baba (% 11)fotoğrafları takip ediyor.
- En çok paylaşılan evcil hayvanlar kedi (% 59) ile köpek ve kuş (toplam % 41)
-Yeme-içme konularında en çok beğenilenler ekmek (% 17), çay (%10) ve iftar (%8).
Profesyonel olarak kullanılan Instagram hesaplarında paylaşılan fotoğrafları inceleyen
sosyal medya analiz firması olan Curalate, en çok etkileşim alan fotoğrafların ortak özelliklerini
tespit etmiş. 8 milyon Instagram fotoğrafının incelendiği araştırmanın sonuçları şöyle:81
-Aydınlık fotoğraflar, karanlık olanlara göre % 24 daha fazla etkileşim alıyor.

Savaş Özbey, “Instagram'da en çok hangi fotoğraflar paylaşılıyor?”, http://www.hurriyet.com.tr/instagramdaen-cok-hangi-fotograflar-paylasiliyor-40041226, 16 Ocak 2016, (Erişim tarihi: 27 Ocak 2017)
81
Gizem Taş, “Hangi Instagram Fotoğrafları Daha Çok Etkileşim Alıyor?”, 21 Temmuz 2014,
http://www.dijitalajanslar.com/hangi-instagram-fotograflari-daha-cok-etkilesim-aliyor/ , (Erişim Tarihi: 18
Aralık 2014)
80
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-Geniş bir arka plana sahip olan fotoğraflar diğerlerine göre % 29 daha fazla etkileşim
alıyor.
-Tek rengin hakim olduğu fotoğraflar, çok renkli olanlara göre % 17 daha fazla etkileşim
alıyor.
-Düşük renk doygunluğuna sahip fotoğraflar, net renkli olanlara göre % 18 daha fazla
etkileşim alıyor.
-Doku düzeyi yüksek fotoğraflar, düşük olanlara göre % 79 daha fazla etkileşim alıyor.
TrackMaven’in yaptığı araştırmaya göre de Instagram filitrelerinin kullanım oranı ile
etkileşim oranı birbirinden oldukça farklı. Instagram’da kullanım oranı yüzde 10’un altında
olan Mayfair ortalama 23.044 etkileşimi artırma konusunda en başarılı filtre. En yüksek
etkileşimde ikinci sırayı 18.009 etkileşim oranıyla filtresiz kullanım alıyor. Bunu 16.407
etkileşim oranıyla Inkwell adlı filitre takip ediyor. Etkileşim ölçümünde beğeni ve yorumların
dikkate alındığı belirtiliyor.82

Grafik: Yapılan Araştırmalara göre etkileşimi en çok artıran Instagram filitresi Mayfair.
(Kaynak: TrackMaven)

Merve Kara, “Instagram’da etkileşim oranı en yüksek filtreler hangileri?”, 9 Haziran 2014,
http://webrazzi.com/2014/06/09/instagramda-etkilesim-orani-en-yuksek-filtreler-hangileri/ , (Erişim Tarihi: 18
Aralık 2014)
82
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Dan Zaralla da rastgele seçilen 538.270 farklı kullanıcının rastgele seçilen 1.494.175
içeriğinin incelendiği bir araştırma gerçekleştirmiş. Bu araştırmaya göre;83
1- Kullanılan kelimelerde abartılı olmamaya ve alakalı etiketler kullanmaya özen göstermek
kaydıyla daha fazla etiket, daha fazla etkileşim sağlıyor.
2- Fotoğraflarda filtre ve efekt kullanmak göze güzel görünse de filtresiz fotoğraflar daha
çok beğeniliyor.
3- Paylaşılan fotoğraflarda içerik kalitesini düşürmemek kaydıyla “beğen” demek veya
“yorum” istemek etkileşime çok yüksek oranlarda etki ediyor. Tabi bunu isterken içerik kalitesini
düşürmemeye dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılıyor.
4- İçeriklerde “yüz” kullanmak etkileşimi artıyor.
5- Parlak fotoğraflar, karanlık fotoğraflara göre çok daha fazla etkileşim alıyor.

2016 yılında Türkiye’de sosyal medyayı en fazla kullanan ilk 50 şirketin Instagram
hesaplarından paylaştıkları gönderilerin içeriklerinin incelendiği bir araştırma göre; kurumlar
Instagram’ı daha çok ürünlerini tanıtım amaçlı ya da reklam amaçlı kullandıklarını
göstermektedir. Ayrıca aynı araştırmada kurumların büyük çoğunluğunun takipçileri tarafından
yapılan yorumlara cevap vermediği, cevap verenler ise bu yorumlara ya açıklama getirmiş ya
da kurumsal siteye yönlendirmiştir. Bunlar Instagram’ın kurumlar tarafından halkla ilişkiler
amaçlı etkin bir şekilde kullanmadığını göstermekte göstermektedir.84

Burak Budak, “Instagram’da Daha Fazla Etkileşim İçin 5 Bilimsel Yaklaşım”,
14 Ocak 2015, Http://Sosyalmedya.Co/İnstagramda-Daha-Fazla-Etkilesim-İcin5-Bilimsel-Yaklasim/ , (Erişim Tarihi: 02 Şubat 2015)

83

Nagihan Tufan Yeniçıktı, “Halkla İlişkiler Aracı Olarak Instagram: Sosyal Medya Kullanan 50 Şirket Üzerine Bir
Araştırma”, Selçuk İletişim, 2016, 9 (2): 92-115, s.s: 111-112.
84

201

Uygulamalar;
1.
Öğrencilerin, Instagram’da en fazla etkileşim alan fotoğrafların ortak özellikleri
üzerine düşünmeleri yararlı olacaktır.
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Uygulama Soruları;
1.Instagram’da en fazla etkileşim alan fotoğrafların ortak özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Instagram, fotoğrafların hızlı, kolay ve ekonomik şekilde çekilmesine ve
yayınlanmasına olanak tanımaktadır. Zorlukların hafiflediği bu ortamda yaratıcılık daha fazla
ön plana çıkmaktadır.
Instagram’da etkileşimi artıran özelliklerin neler olduğu ile ilgili çok sayıda araştırma
yapılmaktadır. Bu araştırmalara göre; aydınlık fotoğraflar, geniş bir arka plana sahip olan
fotoğraflar, tek rengin hakim olduğu fotoğraflar, düşük renk doygunluğuna sahip fotoğraflar
daha fazla etkileşim alıyor.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen boşluğa hangi kelime gelmelidir?
“Instagram, fotoğrafların hızlı, kolay ve ekonomik şekilde çekilmesine ve
yayınlanmasına olanak tanımaktadır. Zorlukların hafiflediği bu ortamda … daha fazla ön plana
çıkmaktadır.”
a-Tecrübe
b-Bilgileri ezberlemek
c-Tarih bilgisi
d- Yaratıcılık
e-Maddi olanaklar

2- Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen boşluğa hangi kelime gelmelidir?
“Instagram’da aydınlık fotoğraflar, karanlık olanlara göre % 24 daha … etkileşim
alıyor.”

a- az
b-belirsiz
c- fazla
d- niteliksiz
e- anlaşılmaz

3- Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?
“Instagram’da kullanılan kelimelerde abartılı olmamaya ve alakalı … kullanmaya özen
göstermek kaydıyla daha fazla …sağlıyor.”
a- etiketler, etkileşim
b-videolar, olumsuz yanıt
c-kişiler, gelir
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d- resimler, olanak
e- bilgiler, anlayış

4- Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?
“Paylaşılan fotoğraflarda içerik kalitesini düşürmemek kaydıyla “…” demek veya “…”
istemek etkileşime çok yüksek oranlarda etki ediyor. Tabi bunu isterken içerik kalitesini
düşürmemeye dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılıyor.”
a- gelin, maddi katkı
b-isminizi yazın, abone olmalarını
c-yorumlayın, anlayış
d- beğen, yorum
e- bilgilerinizi paylaşın, üyelik

5-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen boşluğa hangi kelime gelmelidir?
“İçeriklerde “yüz” kullanmak etkileşimi ….”
a- artırıyor
b- anlaşılırlığını azaltıyor
c- azaltıyor
d- nitelikli hale getiriyor
e- belirsizleştiriyor

6-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen boşluğa hangi kelime gelmelidir?
“Parlak fotoğraflar, karanlık fotoğraflara göre çok daha … etkileşim alıyor.”
a- az
b- belirlenemeyen
c- çok
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d- anlaşılamayan
e- tespit edilemeyen

7-Yapılan araştırmalara göre; aşağıdakilerden hangisi Instagram’da en çok etkileşim
alan fotoğraf çeşitleri arasında yer almamaktadır?
a- Yüz kullanılan
b- Parlak
c- Karanlık
d- Filtrelerin doğru kullanıldığı
e- Fotoğraf paylaşılırken içerik kalitesini düşürmemek kaydıyla yanına “beğen” ifadesi de
konulan

8-Instagram’da en çok etkileşim alan fotoğraflarla ilgili yapılan araştırmalara göre
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a-Aydınlık ve parlak fotoğraflar, karanlık olanlara göre daha fazla etkileşim alıyor.
b-Paylaşılan fotoğraflarda “beğen” demek veya “yorum” istemek etkileşimi artırıyor.
d-Daha az etiket, daha fazla etkileşim sağlıyor.
d- İçeriklerde “yüz” kullanmak etkileşimi artıyor.
e-Geniş bir arka plana sahip olan fotoğraflar, diğerlerine göre daha fazla etkileşim alıyor.

9-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen boşluklara hangi kelime gelmelidir?
“Araştırma göre; kurumlar Instagram’ı … amaçlı değil daha çok … amaçlı
kullandıklarını göstermektedir.”
a- güvenlik, bilgilendirme
b- reklam, üretim
c- reklam, halkla ilişkiler
d- üretim, tüketim
207

e- halkla ilişkiler, reklam

10-Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen boşluğa hangi kelime gelmelidir?
“Fotoğraflarda filtre ve … kullanmak göze güzel görünse de filtresiz fotoğraflar daha çok
beğeniliyor.”
a- yazı
b- rakam
c- efekt
d- etiket
e-konum

CEVAP ANAHTARI:
1-D 2-C 3-A 4-D 5-A 6-C 7-C 8-D 9-E 10-C
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6. ÇEKİM TEKNİKLERİ-1:
ÇEKİM ÖLÇEKLERİ, KAMERA DEVİNİMİ
VE AÇILARIYLA YARATILAN ANLAM

DOÇ. DR. ERGÜN YOLCU

(NOT: 6., 7. ve 8. haftalarda yer alan “Çekim Teknikleri” konusunda yer alan bilgiler,
Doç.Dr. Ergün Yolcu’nun “Televizyon Reklamcılığı” adlı kitabından alınmıştır.)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Çekim Ölçekleri
6.2.Kamera Devinimleri
6.3. Kameranın Konum Açıları
6.4. Kamera Objektifleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Dizi film, sinema filmi, belgesel film veya reklam filmi izlerken, bu filmlerdeki çekim
ölçekleri ve kamera açılarının ne zama değiştiğine dikkat ediyor musunuz?
2-Sizce çekim ölçekleri, kamera devinimleri ve kameranın konum açıları filmlerdeki
anlamı nasıl etkilemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Literatürde yer alan
bilgilerden yararlanılacaktır

Çekim Ölçekleri

Çekim Ölçeklerinin neler
olduğunu ve etkilerini
öğrenmek

Kamera Devinimleri

Kamera Devinimlerinin
neler olduğunu ve etkilerini
öğrenmek

Literatürde yer alan
bilgilerden yararlanılacaktır

Kameranın Konum Açıları

Kameranın Konum
Açılarının neler olduğunu ve
etkilerini öğrenmek

Literatürde yer alan
bilgilerden yararlanılacaktır
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Anahtar Kavramlar


Çekim Ölçekleri



Ayrıntı (detay)



Çok Yakın Çekim



Yakın Plan (Baş Çekim)



Omuz Çekim



Göğüs Çekim



Bel Çekim



Diz Çekim



Boy Çekim



Genel Çekim



Toplu Çekim



Uzak Çekim



Kamera Devinimleri



Pan



Tilt



Kameranın Konum Açıları
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Giriş
Bir filmin en küçük birimi çekimdir. Kameranın bir defa çalışıp durmasından elde edilir.
Çekimler filmde belli bir anlam yaratmak için birleştirilirler. 10 farklı çekim ölçeği vardır.
Bunlar: Ayrıntı (detay), Çok Yakın Çekim, Yakın Plan (Baş Çekim), Omuz Çekim, Göğüs
Çekim, Bel Çekim, Diz Çekim, Boy Çekim, Genel Çekim, Toplu Çekim ve Uzak Çekimdir.
Kameranın kaydırılması ve çevrinmesiyle kamera devinimi gerçekleşir. Kamera devinimini üç
biçimde inceleyebiliriz. Birincisi kameranın kendi ekseni etrafında çevrinmesiyle elde edilen
devinim; ikincisi, her hangi bir hareketli nesneye kameranın bağlanmasıyla elde edilen devinim
ve optik devinimdir. Kameranın konum açısı, yönetmenin biçemini betimler. Kamera
devinimleri, açıları, çekim ölçekleri ve kurgu, yönetmenin biçemini tamamlar. Üç farklı bakış
açısıyla kamera, gerçek hayattaki olayları öznel biçimde izleyiciye sunar. Göz seviyesi, üst açı
ve alt açı kameranın nesneye bakış açısıdır.
Kamera, üç biçimde konumlanırken, izleyicinin bakış açısı ile kameranın bakış açısı
çakıştırılabilir. Alıcı izleyicinin yerine geçer. Onun gözünden olaylara bakar. Bu tür alıcı
kullanımına “Öznel kamera” kullanımı denir. Alan derinliği, üzerinde odaklama yapılan bir
nesnenin ya da insanın önündeki ve arkasındaki alanın seçilebilirliğidir. Alan derinliği büyükse
odaklanan varlığın önünde ve arkasındaki alanda bulunan nesneler de net olarak
görülebilecektir. Alan derinliği; merceğin odak uzunluğu, mercek açıklığı ve kameranın
varlıklara olan uzaklığına bağlıdır. Objektifler üçe ayrılır. Bunlar; Kısa Odak Uzaklıklı
Objektifler (Geniş Açılı), Normal Odak Uzaklıklı Objektifler (Normal Açılı), Uzun Odak
Uzaklıklı Objektifler (Dar Açılı) objektiflerdir. 6. Haftamızda çekim teknikleri açısından büyük
öneme sahip bu konuların neler olduğunu öğreneceğiz.
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6.ÇEKİM TEKNİKLERİ 1: ÇEKİM ÖLÇEKLERİ, KAMERA
DEVİNİMİ VE AÇILARIYLA YARATILAN ANLAM
Görüntüsel yaratım süreci, senaryonun hazırlanmasıyla başlar. Düşünler görüntüyle
birleşir ve bir metin haline getirilir. Özet (Sinopsis), ayrıntılı özet (treatman), çekim senaryosu,
teknik dekupaj ve çizgi resim (story-board) biçimlerinde metinler yazılır. Yapım ekibi
oluşturulur. Kamera açıları ve hareketleri, çekim ölçekleri belirlenir. Işık ve renklerle anlam
yaratılır. Müzik, ses, uzamlar, nesneler canlandırılır. Görüntüsel yaratım sürecinin tüm ögeleri
bir araya getirilir. Kurgu biçimi tasarlanılıp reklam filminin çekimlerine başlanır.
Bir filmin en küçük birimi çekimdir. Kameranın bir defa çalışıp durmasından elde
edilir.
L. Kuleşov, çekimlerin etkileşimini ilk araştıran kuramcıdır. Araştırmasının
sonucunda, çekimlerin içerik değil düzenleniş biçiminin önemli olduğunu söyler. Rus
filmlerinde çekimler uzundur. Hollywood filmleri kısa çekimlerin kurgulanmasıyla oluşur.
Bunun nedeni uzun çekime göre kısa kısa çekimlerle yapılmış filmin yapısını ve biçimini
izleyiciler daha iyi kavrar.86 Çekimler filmde belli bir anlam yaratmak için birleştirilirler.
Çekimle anlam yaratma görüntü ve bu görüntünün çerçevesiyle yapılır. Görüntünün çerçevesini
oluşturan çekim ölçekleridir. Yönetmen görüntüyü düzenledikten sonra kurduğu anlama
doğrultusunda çekim ölçeklerini belirler.
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6.1. Çekim Ölçekleri
Görüntülerin içinde insanlar, nesneler, kısacası çok şey yer alır. Sinemacının,
reklamcının asıl görmek istediği bunların arasından bir görüntüdür. Kameranın çerçevelediği,
her zaman aynı büyüklükte değildir. Aynı konu, yakın ve uzaklıklarda farklı biçimde
görülebilir. Görüntü ölçeği iki biçimde değişir. Kameranın görüntülenen nesneye yakın olması
ve kamera merceğinin odak uzunluğunun değiştirilmesidir. Kameranın nesne ya da insandan ne
kadar uzakta ise çerçevedeki görüntü o derece küçülür. Yakınlaştıkça görüntü büyür. Kamera
objektifinin odak uzaklığı değiştirildikçe konunun görüntüsü daha yakın ya da uzak olur. Ama
bu yöntem tercih edilmez. Kamera ile uzam arasındaki noktalar, istendiğinde değişebileceği
için, belli bir ölçekten söz etmek zordur.87
Çekim açılarında insanların vücudunun ölçü alınmasının sebebi kuşkusuz, görüntülerin
çoğunlukla insan çekimlerine dayanmasıdır.88 Çerçevemize almak istediğimiz görüntünün
uzaklığı-yakınlığı bizim çekim ölçeğimizi belirler. Kuşkusuz sadece insanın görüntüsünün
çekimi yapılmaz. Nesne ve uzam parçalarının görüntülerinin çerçevede tutukları yer için de
insanın beden ölçüleri birim olarak alınır. Bu durumda canlı cansız varlıkların çerçevede
tuttukları yer, insan bedeninin oranına göre değerlendirilerek oranlanır. İnsan görüntüsü olsaydı
ne kadar yer kaplardı? sorusunun yanıtlanmaması biçiminde oranlama yapılır. Reklamı yapılan
ürüne kameranın uzaklığıyla çerçevede elde edilen görüntü, insan bedenine oranlanır. Ona göre,
Seyide Parsa, Filmin Temel Öğeleri:Estetik Açıdan, Neşa Yayıncılık, İzmir, 1989, s.18
Seçil Büker,Filmin Dili:Kuramsal ve Eleştirisel Eğilimler,Kavram Yayınları,İstanbul, 1996, s.11
87
Nijat Özön, a.g.y., ss, 40-43.
88
Brian Phillips, Dikkat Stüdyo, (Çev.Mustafa K. Gerçeker), TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı yayınları, Ankara, 1987,
s. 15
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yakın, uzak vb. çekim ölçeği belirlenir. Çekim ölçekleri on değişik şekilde karşımıza çıkar. 89
Bu çekim ölçeklerinden 5 tanesi temel olarak alınır ve çok kullanılır.
Ayrıntı (detay), Çok Yakın Çekim: Reklam filmi çekimlerinde ayrıntı çekim oldukça
fazla kullanılır. Bütünün içindeki önemli bir ayrıntı bu çekim ölçeğiyle izleyicinin ilgisine
sunulur. Etkileyicidir ve öbür çekim ölçeklerine göre daha dikkat çekici üstünlüğü vardır.
Dramatik etki sağlanması için kullanılır. Tepkiler düşünceler ayrıntı çekimle yansıtılabilir. Çok
küçük boyutlardaki nesneler ve alanlarda ya da büyük nesne ve alanların küçük parçaları,
ekranda büyütülmüş biçimde gösterilir. Kulak, burun, dudak ve gözler gibi insan başının
detayları dramatik etki açısından önemlidir. Ayrıntı çekim ölçeğinde ürünün özel bir işlevi
gösterilir. Örneğin ürünü kullanan birinin yüzündeki tepki ya da konserve kutusunun kolay
açılır kapağının işlevselliği gösterilir. En yakın detay çekimi, yakın çekimden ayrı tutmak
gerekir. Çünkü omuz ve göğüs çekimlerini yakın plan olarak adlandırabiliriz.

Fotoğraf: Türk Telekom, “Dünyanın en hızlı interneti fiber internet, Türk Telekom
altyapısıyla Türkiye'de!”, https://www.youtube.com/watch?v=ZfPahhj7FZ4

Televizyondaki görüntü, sinema perdesi gibi açık seçik değildir. Genel çekimlerde insan
ve nesne görüntüsü net değildir. İzler kitle açık biçimde görmediği ürünü istenen tepkiyi
gösteremez. Ayrıntı çekim, gösterilen nesneye anlam kazandırır. Bir çekimdeki dramatik yapıyı
en iyi veren çekim ölçeği ayrıntı çekimdir. En yakın çekimlerde insan ya da nesne görüntünün
tümünü kaplar. Örneğin “Amigo” fıstık reklamında kızın dudağı ekranı kaplamakta, izleyici
genç kızın tutkusunu görmektedir. “Amigo fıstık tutkunuz olacak” sloganıyla, ürün tutku
duyusuyla özdeşleştirilmiştir.

Daniel Arijon, Film Dilinin Grameri 1, (Çev.Yaçın Demir, Nazlı Bayram), Kavram Yayınları, İstanbul, 1995, ss.
31-33 ; Seyide Parsa, Filmin ...s. 19 ; Güner Sarıoğlu, a.g.y.,s. 118; Aydın Ziya, Özgür, a.g.y., ss.120-121, M.Tali
Öngören, Senaryo ve Yapım 3, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1993, ss., 17-42., Joseph V. Mascelli, Yakın Planlar 1,
(Çev.Aytekin Can), Broadcast Dergisi, Sayı:15, İstanbul, Mayıs 1998, ss.,106-110; Joseph V. Mascelli, Yakın
Planlar 2, (Çev.Aytekin Can), Broadcast Dergisi, Sayı:16, İstanbul, Haziran 1998,ss., 178-180; Joseph V. Mascelli,
Yakın Planlar3, (Çev. Aytekin Can), Broarcast Dergisi, Sayı:17, İstanbul, Temmuz 1998,ss., 106-110.
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Yakın Plan (Baş Çekim): Sahnenin karışık bütünlüğü içerisinden, ürünün kendisi, tek
bir yüz yada küçük bir devinim seçilip tüm ekranı kaplayacak şekilde gösterilir. İzlerkitleleri
ekranın içine taşıyabilir. İletiyi yakın planla vermek gerekiyorsa, bütün gereksiz detaylar
ortadan kalkar. Önemli olan ne ise o görüntülenir. Bir insanın başının ya da bir iki beden
devinimi görüntü çerçevesini dolduracak biçimde yapılan çekimlerdir. Yakın plan çekimlerinde
görüntü devinimleri çok yumuşak olmalıdır. Çünkü bu tür çekimlerde en ufak devinim, ekranda
çok büyük olarak görünür. Yakın çekimlerde dekordan giderek uzaklaşılır. Bu nedenle yüz
ifadeleri, ürünün kendisi ön plana çıkar. Televizyon ekranının sinemaya göre küçük olduğunu
düşünürsek, bu çekim ölçeğinden de reklamcılar çok yararlanmaktadır. Herhangi bir ürünün
anlatımını yapan sunucu ya da tanık bu ölçekte çerçevelendirilir.

Fotoğraf: Avşar Film, “Babam Ve Oğlum - Ne Amcası? Dedenim Ben Senin”,
https://www.youtube.com/watch?v=mx5NyXylTnA, (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2015)

Yakın çekim planı iki türlüdür. Birincisi içe kesim yakın plan, ikincisi ise dışa kesim
yakın plandır. İçe kesim yakın plan, bir önceki geniş ölçekli çekilmiş sahnenin büyütülmüş bir
bölümüdür. Asıl eylemin bir parçasıdır. Belirli bir oyuncu, nesne ya da küçük ölçekli eylemin,
ekranı dolduran daha yakından bir görüntüsü ile asıl eyleme süreklilik verir.
İçe kesim yakın planlar, nesnel, öznel, omuz üstü ve bakış açısından çekilebilir. Nesnel
açıda, kamera yakın planı, sahnede yer alan oyunculardan, her hangi birinin değil, kendisini
görünmeyen bir gözlemcinin, bakış açısından çeker. Öznel açıda, çekilen kişi direkt olarak
kamera objektifine bakar. Reklam filmi anlatı biçimleri içerisinde sunucu anlatı biçiminde
öznel açı kullanılır. Ürünü anlatırken kameraya bakar. Omuz üstü bakış açısında, kamera bir
oyuncunun omuz üstünden çeker. İki oyuncu karşı karşıya geldiklerinde ve genellikle uygun
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çiftler halinde çekilir. Bakış açısı, sahnedeki bir oyuncunun bakış açısından çekilirler. Kamera
oyuncunun yanına yerleştirilir.
Dışa kesim yakın plan, bir önceki sahne ile bağlantılıdır. Ancak onun bir parçası
değildir. Aynı anda başka bir yerde sürmekte olan olayı gösterir. Dışa kesim yakın plan, asıl
olayın bir kaç metre ya da kilometrelerce uzağında olabilir. Sahne dışında izleyicilerin tepisini,
izleyicide nasıl bir etki bıraktığını, ürün tanıtımında benzer bir eylemi göstererek yorum
yapmak, için kullanılır. Örneğin yan yana gösterim biçiminde yapılan reklam filminde, ürün
gösterimi izleyiciler arasında nasıl bir etki bırakmıştır. Bu planlarda izleyici izlerkitlelere
gösterilebilir.
Omuz Çekim: Görüntü çerçevesine baş ile beraber omuzda girer. Yakın plan çekim
ölçeklerinden biridir. Orta çekim olarak sınıflandırılır. İzleyicinin dikkati bir ya da iki kişi
üzerinde yoğunlaşır. Bu çekim ölçeği ile tamamen psikolojik nitelik taşıyan çekimler başlamış
olur. Omuz çekimlerle yakın çekime izleyici hazırlanır. Konuya biraz daha yaklaşılır. Reklam
filmlerinde ürüne biraz daha yaklaşılır ve yakın plan için hazırlar.

Fotoğraf: Avşar Film, “Babam Ve Oğlum - Ne Amcası? Dedenim Ben Senin”,
https://www.youtube.com/watch?v=mx5NyXylTnA, (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2015)

Göğüs Çekim: Bu tür ölçekte görüntü çerçevesine göğüsten yukarısı girer. Kişilerin
psikolojik durumları, yüz ifadeleri daha belirgin gözükür. Kişiler arasında daha yakın ilişkilere
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bu çekimde varılır. Ürün ile yanındaki nesneler ilişkilendirilir. Orta ölçekli çekimdir. Sunucu
kullanılan reklam filmlerinde daha çok bu çekim ölçeği kullanılmaktadır. Örneğin ürün
tanıtılırken, öbür ürünlerden bir kaçı görüntüye gelir. Bu ürünlerle gerçek ürün ilişkilendirilir.
İzlerkitlenin reklamı yapılan ürünü alması diğer ürünleri almaması iletisi bu ölçekle
verilebilmektedir.

Fotoğraf: Avşar Film, “Babam Ve Oğlum - Ne Amcası? Dedenim Ben Senin”,
https://www.youtube.com/watch?v=mx5NyXylTnA, (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2015)

Bel Çekim: Belden yukarısının görüntüye girdiği çekim ölçeğidir. Reklam filminde,
ürünü bir başkasına anlatan daha önce aynı ürünü kullanmış tüketici, etkili bir biçimde
izlerkitleye gösterilebilmek için bel çekim ölçeği kullanılır. Anlatan kişinin, dinleyen kişi
üzerindeki psikolojik etkisi bu çekimde verilir. Bel çekim orta çekim ile yakın çekim arasında
ölçeğe sahiptir. Bu yüzden ortaya yakın çekim denir. Görüntünün arka tarafında nesne ya da
insanlar seçebilecek biçimde gözükür. İzlerkitle bu çekim ölçeğiyle arka plan görüntülerle
karşılaşır. Ürünün sloganı ya da her hangi bir simge arka planda gösterilerek, izlerkitlenin
bilinçaltına iletiler gönderilebilir. Bel çekiminde genellikle birden fazla kişi gösterilir.
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Fotoğraf: Avşar Film, “Babam Ve Oğlum - Ne Amcası? Dedenim Ben Senin”,
https://www.youtube.com/watch?v=mx5NyXylTnA, (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2015)

Diz Çekim: Çekim ölçeğimizde görüntü çerçevemiz dizden yukarısını alır. İnsanın
yakın çevresiyle ilişkileri, öbür kişilerle ilişkileri, yakın çevreye ve insanlara tepkisini, bu yakın
çevre içindeki olguyu, dramatik gelişimi yansıtacağı zaman diz çekim kullanılır. Hollywood
sineması bu çekim ölçeğini çok kullanır. Bu yüzden “Amerikan Plan”da denir. Reklamlarında
gönderilen iletinin doğru, kolay ve hızlı olmasını sağlamak için kullanılır. Diz çekimde ön plan
ve arka plan net olarak gözükmektedir. Reklam filmlerinde ürünün öbür ürünlerle, kişilerin
öbür kişilerle, ürünün öbür kişilerle, ilişkileri ve tepkileri gösterilir.

Fotoğraf: Avşar Film, “Babam Ve Oğlum - Ne Amcası? Dedenim Ben Senin”,
https://www.youtube.com/watch?v=mx5NyXylTnA, (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2015)

Boy Çekim:. İnsanın boydan görüntüye girdiği çekim türüdür. Boy çekim ölçeğiyle yüz
ve beden görüntüleri artık yerini uzam içindeki dekor görüntülerine bırakır. Bir bakıma boy
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çekimi, iki çekim ölçeğinin sınırında yer alır. Boy çekim ölçeğinde, bedenle, dekor
ilintilendirilir. Dekor içinde bir ya da birden fazla insan görüntüye gelir. İnsan doğal ve
toplumsal çevresi içinde görülür. Uzam önem kazanmaya başlar.

Fotoğraf: Avşar Film, “Babam Ve Oğlum - Duygusal Final Sahnesi”,
https://www.youtube.com/watch?v=9LIjMRcjW_Y, (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2015)

Genel Çekim: İnsanın ya da nesnenin tümüyle içinde bulunduğu uzamla birlikte
görüldüğü çekim ölçeğidir. Genel çekim daha çok dekor ile ilgili çekimlerdir. Yalnızlık, terk
edilmişlik izlenimi verebilmek için de yararlanılır. Genel çekim de çok kullanılan ölçektir.
Çünkü, günlük yaşantımızdaki olağan görüntü alanı da böyledir. Genel çekimlerin reklam
filmlerinde kullanılmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz.
a) İzleyiciye çekim uzamı hakkında çok çabuk bilgi verir. Görüntüye gelen ürünün ilk
bakışta detayı gözükmez. Dekor ya da doğal ortam izleyiciyi etkiler.
b) Görüntü içindeki nesnelerin birbirine olan uzaklıklarını belirtir. Ürün,
çevresindekilerle ilintilendirilir. Uzamda nesne ve insanların yerleri belirlenir.
c) Reklam filminde uzamın ve arka planın etkileyici gücünden yararlanılmak isteniyorsa
bu çekim kullanılır. Örneğin doğadan yararlanılırken bu tür çekim tercih edilir.
d) Dramatik etki yaratılabilir. Televizyon ekranın küçük olmasından dolayı genel
çekimlerde arka plan anlaşılmayabilir. Psikolojik bunalımı yansıtmak bu durum da kolaydır.
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Fotoğraf: Avşar Film, “Babam Ve Oğlum - Ne Amcası? Dedenim Ben Senin”,
https://www.youtube.com/watch?v=mx5NyXylTnA, (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2015)

Toplu Çekim: Birkaç kişiyi ya da nesneyi geniş bir dekor önünde verebilen çekimdir.
Genel çekim daha çok dekorla, toplu çekim ise kişilerle ilintilidir. Bir çekimde insanların sayısı
beşi aşarsa genellikle toplu çekim adı verilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, insanlar
öyle yerleştirilmelidir ki, dikkat edilmesi gereken insan ön plana çıkabilsin. Toplu çekimde
insanların ayrıntıları gösterilmez. Genel olarak ortam içinde insanların hızlı yavaş hareketlerini
izlemek için kullanılır. Bir masada oturmuş birden fazla insan gözükebilir. İnsanların
birbirlerine yaptıkları jestler, yüz ifadeleri genel ortamın özelliğini yansıtır. Ürün reklamında,
toplu çekim, içinde bulunulan ortamın genel havasını verir nitelikte kullanılır. Örneğin beşden
fazla insan aynı anda ürünü toplu olarak izlerken, ürünün iyi olduğunu onaylamalarını gösteren
işaret yapmaları, görüntüye gelebilir.
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Fotoğraf: Avşar Film, “Babam Ve Oğlum - Açaydım Kollarımı Gitme Diyeydim”,
https://www.youtube.com/watch?v=isTnneFfNtY, (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2015)

Uzak Çekim: Bir insanın, bir nesnenin yüksek bir yerden geniş görüntüsünün verildiği
çekim ölçeğidir. Öndeki ve arkadaki konular arasında uzaklığın rol oynamasından dolayı bu
çekim ölçeğine uzak çekim diyoruz. Görüntüye bağlı olarak, aldatılmışlığı, çaresizliği bu tür
çekim ile verebiliriz. Uzak çekimde mercek sonsuzdadır ve açı geniştir. Görüntüye uzamın
büyük bir bölümü girer. Kimi zaman dramatik bir durum, kimi zaman ruhbulimsel bir nitelik
kazanır. İnsan görüntüde çok küçüktür. İnsanın yalnızlığı, çaresizliği, içinde bulunduğu
durumun güçlüğü, bu çekim ölçeğiyle verilir. Uzak çekimler, yakın çekimlere girişte, başlangıç
niteliğini taşırlar.
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Fotoğraf: THY, “Türk Hava Yolları | Hayal Edince (Dream)”,
https://www.youtube.com/watch?v=oSD0YigRW3o, (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2015)

Fotoğraf: THY, “Türk Hava Yolları | Hayal Edince (Dream)”,
https://www.youtube.com/watch?v=oSD0YigRW3o, (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2015)
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Fotoğraf: Türk Telekom, “Dünyanın en hızlı interneti fiber internet, Türk Telekom
altyapısıyla Türkiye'de!”, https://www.youtube.com/watch?v=ZfPahhj7FZ4

Bu çekim ölçeklerinden, omuz çekim, göğüs çekim, bel çekim, diz çekim ve boy çekim
temel 5 çekimi oluşturur. İmgelerimizi çerçevemize aktardığımızda çekim ölçeği ile
sınırlamayız. Zaten böyle bir sınırlama da yoktur.
Reklam filmleri de doğal olarak sinema dilinin tüm estetik öğelerini ve yapılarını
kullanır. Psikolojik anlam yaratmada, insanların yüz mimiklerinin verilmesinde, ürünlerin
tanıtımının amacına uygun olarak yapılmasında, ürün anlatımında açıklayıcı bilgi
aktarılmasında çekim ölçeklerinin dilinden yararlanılır

6.2. Kamera Devinimleri
Devinim sinema diline yeni anlam katan ögelerden biri olmayı, yönetmen Griffith’ in
“hoşgörüsüzlük” (Intolerarce-1916) filmiyle kazandı. Bu film sinema anlatım olanakları ve bu
olanakların kullanılmasındaki yenilikleriyle sinema tarihine geçti. Filmde 5000 figüran rol
almış, 45 metre yüksekliğinde dekorlar inşa edilmiştir. Sayısız at ve fil kullanılmıştır. 25 kişinin
itmesiyle birlikte 45 metrelik dev şaryo kayma devinimi yapmış, sahnenin görkemli güzelliği
görüntülenmiştir. Bu çekimler filmin yapısında çok iyi kullanılmış ve sinema diliyle
anlatılamayacak hiçbir şey olamayacağını ispat etmiştir.90

90

Atilla Dorsay, 100 Yılın 100 Filmi, Remzi Kitabevi, 2. Bs., 1997,s.19.
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Devinim, nesnelerin ve insanların yer değiştirmesi, kameranın yer değiştirmesi, kendi
ekseni etrafında çevrinmesi ve çekimlerin birleştirilmesiyle oluşur. Kamera bir konuyu
görüntülerken yerinde sabit durabilir. Görüntüde var olan nesne ya da insanlar kameranın
önünde yer değiştirdiğinde, varlıkların devinimi başlar. Kameranın kaydırılması ve
çevrinmesiyle kamera devinimi gerçekleşir. Kurguyla filmin devinimi ortaya çıkar.91 İnsanın
kendi çevresinde dönerek oluşturduğu dairesel devinimle kameranın kendi etrafında yaptığı
devinim, merdivenden yukarı çıkan, ağaca tırmanan vb. eylemleri gerçekleştiren insanın
devinimiyle, kameranın dikey devinimi, yürüyen, koşan insanın devinimiyle, kameranın yatay
devinimi aynıdır.92
Kamera aldığı görüntüleri, izlerkitleye ileterek iletişim sürecini başlatır. Kameranın
olaylara bakış açısını değiştirmesi, bizim de olaylara bakışımızı değiştirir. “Kamera konuya
bakar, konunun içine girer ve konuyu yeniden yaratır.”93 Sinema filmleri gibi reklam
filmlerinde de kamera devinimleri ve açılarıyla anlatıya görsel, psikolojik ve dramatik anlam
kazandırılır. Kamera devinimini üç biçimde inceleyebiliriz. Birincisi kameranın kendi ekseni
etrafında çevrinmesiyle elde edilen devinim; ikincisi, her hangi bir hareketli nesneye kameranın
bağlanmasıyla elde edilen devinim ve optik devinimdir.94
a) Çevrinmeyle Elde Edilen Devinim
Çevrinme iki nesne arasındaki ilişkiyi kurmak, nesnelerle insan arasındaki ilintinin
kurulması sağlanır. Önemli bir devinim, tek bir çekimle izleyicide beklenen etkiyi vermeyebilir.
Değişik devinimlerde değişik açılarda yapılan çekimler hem daha ilginç olur hem de görüntüye
canlılık katar. Kameranın kendi ekseni etrafında yaptığı çevrinme, yatay çevrinme ve aşağı
yukarı çevrinme biçimindedir. Kamerayla yapılan çevrinmelerde sehpa sabittir. Oynatılmaz.
Kaydırma devinimiyle ayrılan yönü, sabit olmasıdır.
a1) Yatay Çevrinme (Pan) : Kameranın sabit olarak kendi ekseni etrafın soldan sağa
ya da sağdan sola doğru yapmış olduğu çevrinmeye denir. 360 derecenin bir bölümü kadar
çevrinme yapılacağı gibi tam bir dönüş de yapılabilir. Çevrinmenin yapılabilmesi için
düşünülen görüntüde anlatıya bir katkıda bulunup bulunmayacağı kararı verilmelidir. Yatay
çevrinme, devinim süresince izleyicinin ilgisini ayakta tutmalıdır. En çok kullanılan kamera
devinimidir. Yatay çevrinme yapılırken kameranın sarsılmamasına dikkat edilmelidir. Devinim
yumuşak bir çevrinmeyle başlayıp, aynı biçimde sonlandırılmalıdır. Kamera çevrinirken hızı
iyi ayarlanmalıdır. Çevrinme yavaş başlayıp, hızlanabilir ve daha sonra tekrar yavaşlayabilir.
Tüm çevrinmeler, anlatıya görsel bir anlam katmak için yapılır. Yatay çevrinmeyle konunun
izleyici üzerinde etki yaratması beklenir.

Nijat Özön, a.g.y., s.53.
Daniel Arijon, Film Dilinin Grameri 2,(Çev. Yaçın Demir),Kavram Yayınları,İstanbul,1995,s 181
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Fotoğraf: THY, “Türk Hava Yolları | Hayal Edince (Dream)”,
https://www.youtube.com/watch?v=oSD0YigRW3o, (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2015)

Yatay çevrinme sinema çalışmalarının ilk dönemlerinde bir konunun, çerçeve dışında
kalan bölümlerinin izleyiciye gösterilmesi için kullanılmıştır. Bir nesneden öbür nesneye geçiş
yapılırken çevrinme kullanılmakta ve böylece izleyici iki nesne arasındaki uzaklığı
algılayacaktır. İzleyiciler kamera çerçevesinin dışında kalan uzamda başka neler olduğunu
öğrenmeye çalışırlar. Çünkü görünenle görünmeyeni ilintilendirmek isterler. Örneğin, kamera
yatay çevrinir ve oyun oynayan çocukları görüntülendirdikten sonra, bu çocukların yaşadıkları
evi çerçeveleyebilir. Ev eski bir evse, çocukların yoksul ve kötü koşullarda yaşadıklarını
düşünebiliriz. Aynı biçimde görkemli bir ev görüntüye geldiğinde izleyici çocukların ailesinin
zengin olduğunu algılar. Reklam filmlerinde de nesnelerin ve insanların ilintilendirilmesinde
yatay çevrinmeden yararlanılır.
Yatay çevrinme, bir konunun deviniminin izlenmesinde kullanılır. Nesne ya da insanları
kamerayla izlerken yatay çevrinme yapılır. Koşan, yürüyen birini yani devinimli bir varlığı
izlemek için kullanılır. Devinimin hızıyla çevrinme hızı aynı olmalıdır. Örneğin, esrarengiz
giyimli birinin koşarak bir depoya gizlenmesi sahnesinde, yatay çevrinme kullanılabilir. Koşan
insan, aynı hızda kameranın çevrinmesiyle izlenir ve içeri girdiği deponun önü görüntülenir.
Böylece devinimli bir varlık izlenerek, devinim boyunca yeni varlıkların algılanması sağlanır.
İçerik olarak sunuculu anlatım seçilen reklam filminde, sunucunun izlenmesi, ürüne doğru
ilerlemesi, yatay çevrinmeyle izlenir.
Yatay çevrinme, giriş ve çıkışları göstermek için kullanılır. Örneğin bir odadan öbür
odaya geçen bir kadın, yatay çevrinme kullanılarak görüntülenir. Kadın odadan çıkana kadar
izlenir. Daha sonra tekrar aynı odaya girmesi görüntülenir. Çevrinmeyle, hareketli varlıkların
uzam içine giriş çıkışları izleyiciyi ilintilendirme güçlüğüne sokmadan görüntülendirir. Aynı
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biçimde nesnelerin çerçeveden çıkıp tekrar girmesin de kullanılır. Böylece ilk önce görüntüye
gelen nesne ya da insan tekrar görüntüye girdiğinde görüntüde bütünlük bozulmaz.
Tepkinin nedenini ne olduğunu göstermek ve tepkiyi göstermek için yatay çevrinmeden
yararlanılır. Örneğin bir kadının korku dolu bakışlı yüzü görüntüyü gelir. Yatay çevrinme
yapılarak kadının korktuğu varlık gösterilir. Tepkinin nedeni gösterilir. Aksi biçimde tepki
gösterilebilir. Korkunun neden olduğu varlık önce görüntüye gelir. Daha sonra bu varlığa tepki
gösteren insan görüntülenir.
Bilinmeyeni ya da daha önce gösterilmemiş bir varlığı göstermek için çevrinme
kullanılır. İzleyici üzerinde dramatik etki yaratılır. Nesneler üzerine uzam bölünmeden ilgi
çekilebilir. Örneğin kamera uzamın içini görüntüler. Daha sonra izleyicinin beklemediği anda
katil görüntüye gelir. Ayrıntılara da yer verilir. Katil görüntülenirken çevrinmeyle elindeki silah
izleyiciye gösterilir. İzleyiciye sözle anlatılmayan cinayet çağrışımı çevirimle görüntülenen
silahla anlatılır. İzleyiciye gösterilmeyen iki nesne ya da insan üzerinde ilinti gösterilirse,
dramatik bir etki yaratmak kolaydır.
İleri doğru kayma devinimini kullanmanın gerekli olmadığı durumlarda yatay çevrinme
kullanılabilir. Öznel kamera da bilinmeyi ararken çevrinme yapar. Aktörün gözünden
görünenler, öznel kamerayla verilir. Sağa-sola, sola-sağa dönüşler yatay çevrinmeyle verilir.
İzleyicide aktörün etrafa bakması izlenimi yaratılır. Hızlı geçişlerde de çevrinme kullanılır.
Süremin hızlı geçmesi, uzamın değişmesi izlenimini vermek için hızlı yatay çevrinme yapılır.
Canlı yayın programlarında sürem doldurmak ve uzamda değişiklikler yapmak için kamera
çevrinir. Örneğin canlı müzik programında sanatçılar yer değiştirirken, izleyiciler alkışlarken
yatay çevrinmeyle görüntüye gelirler.
a2) Dikey ve Düşey Çevrinme (Tilt)
Kameranın ayakları üzerinde sabit bir biçimde aşağı yukarı çevrinmesine düşey ve dikey
çevrinme denir. Kameranın dikey yükseliş ve alçalışıyla karıştırmamak gerekir. Kamera yukarı
ve aşağı çevrinirken sabittir. Kamera yükselip alçalma devinimi yapmaz. Yatay çevrinme gibi
düşey çevrinme de çok kullanılmaktadır. Kamera çevrinmeleri iki nokta arasındaki köprüyü
sağlamaktadır. Düşey çevrinmede aşağıdaki ve yukarıdaki nesneler ya da insanlar arasında bağ
kurulur. Birbirleriyle ilintilendirilir.
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Fotoğraf: THY, “Türk Hava Yolları | Hayal Edince (Dream)”,
https://www.youtube.com/watch?v=oSD0YigRW3o, (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2015)

Kamera çerçevesine girmeyen yükseklikteki görüntülerin çekiminde düşey çevrinme
kullanılır. Üst üste yerleştirilmiş bir birbirleriyle ilintili uzamların, kameranın yukarıya doğru
çevrinmesiyle görüntü değişimi sağlanır. Örneğin gece karanlığı ya da ay görüntüsü çekilmek
istendiğinde, kamera aşağıdan yukarıya doğru çevrinir. Böylece iki nokta arasında ilinti
kurulur. Tersi çevrinme de yapılabilir. Örneğin, bir varlığı görüntüledikten sonra aşağı doğru
kamera çevrinmesi yapılarak, masa üstünde bulunan bir anahtar görüntülenebilir. Devinimsiz
görüntüler düşey çevrinme kullanılarak aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya doğru
görüntülenebilir.
Aşağıya düşen bir varlığı görüntülemek için kullanılır. Örneğin aşağıya doğru
yuvarlanan bir aracın uzaktan görüntüsü çekilirken, aşağıya doğru çevrinme yapılır. Yine aynı
biçimde bir erkeğin elinde bardak tutarken görüntüye gelir. Bu sırada bardak elinden aşağı
düşer. Bardağın düşmesi ve düştüğü yerin gösterilmesi için kamera düşey çevrinme yapar.
Aşağı ve yukarı doğru devinim içinde bulunan varlıklar düşey çevrinmeyle görüntülenir.
Aşağı ve yukarı çevrinmeyle iki uzam arasındaki yükseklik izleyiciye hissettirilir.
Örneğin pencere kenarında oturan bir kadın görüntüye gelir. Kadının yüzünden aşağı doğru
kamera hareketiyle çevrinme yapılır. Sokakta oynayan çocuğu ağlayarak eve gelmektedir.
İzleyici kamerayla birlikte aşağı bakar ve yüksekliği farkeder. Böylece iki uzam birleştirilir ve
bir anlam yaratılır. Yine aynı biçimde, temposu yüksek bir filmde başrol oyuncusu, yüksek bir
binaya tırmanmaya başlar. Kamera aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş aktörü izler. Bir süre
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sonra tırmandığı yerin doruk noktasına gelindiğinde, binanın yüksekliği izleyicide dramatik bir
etki yaratır.
Geçişlerde kullanılır. Yatay çevrinmenin başlayıp geldiği bir noktadan yukarı doğru
görüntüleme gerekliyse düşey çevrinme yapılır. Örneğin bir ayakkabı görüntüsü ekrana gelir.
Daha sonra bu ayakkabıların sahibi kameranın sağa doğru çevrinerek ve düşey çevrinmesiyle
kim olduğu gösterilir.
Dikkati çekmek, bilinmeyeni göstermek, uzamın tanıtırken yüksekliğini vermek, düşey
çevrinmeyle gerçekleştirilebilir. Yatay çevrinmenin dikkati çekmek, bilinmeyeni bilinir hale
getirmek ve çevreyi tanıtmak gibi işlevselliği düşey çevrinmeyle de yapılmaktadır.
a3) Kaydırma Devinimi
Kaydırma hareketi, kameranın ileri-geri (Track) ve yatay (Crab) biçimde devinmesiyle
gerçekleşmektedir. Kameranın doğrudan nesneye ya da geriye doğru devinimi, ileri-geri
kaydırma, kameranın sağa ve sola her iki yana birden devinmesine de yatay kaydırma denir. 95
Çok sayıdaki kamera devinimi, enerji, telaş, heyecan ya da şiddet duygusunu yaratır.

Fotoğraf: THY, “Türk Hava Yolları | Hayal Edince (Dream)”,
https://www.youtube.com/watch?v=oSD0YigRW3o, (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2015)

Camera Mountings, BBC Television Training, London, 1987 ; M.Tali Öngören, Senaryo ve Yapım3,..ss., 95-111
; Nadir Kafalı, a.g.y., s.187-192, Nijat Özön, a.g.y., ss., 55-57; Daniel Arijon, Film Dilinin Grameri 3, ..., ss., 423460.
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Fotoğraf: Türk Telekom, “Dünyanın en hızlı interneti fiber internet, Türk Telekom
altyapısıyla Türkiye'de!”, https://www.youtube.com/watch?v=ZfPahhj7FZ4

Kaydırma devinimi, kameranın sehpasının tekerlekleriyle, yere döşenmiş raylarla, dolly
adı verilen araçla ve özel bir taşıtın üzerine bağlanarak yapılır. Yere döşenmiş raylara, şaryo
denir. Kamera tekerlekli sehpayla ileri-geri, sağa-sola devinir. Raylar üzerine konan bir sehpaya
kamera bağlanır. Raylar nesneye doğru döşenmişse ileri-geri devinim, uzama paralel
yerleştirilen raylarla, yatay kayma devinimi sağlanır. Dolly aracıyla ray sistemindeki gibi asıl
nesnenin üzerine ya da paraleline doğru konmasıyla kayma devinimleri elde edilir. Özel bir
otomobil ya da kamyonet üzerine bağlanan kamerayla istenilen kayma devinimleri
gerçekleştirilir.
Öne doğru yapılan kaydırma devinimi, konuya yaklaşır. Uzam içinde görünen nesneler
yavaş yavaş çerçevenin dışında kalır. Kamera öne doğru nesneye ilerler. Böylece kamera asıl
konuyu daha büyük görür. Giderek konuya doğru yaklaşma, izleyiciyi konunun içine sokar.
Konuyu yakından tanıtır. Ayrıntıya girilir. Dramatik etki yaratabilmek için kullanılır. İnsana
yaklaşan kamera, yüzüne doğru ilerledikçe kişinin ruhsal yapısını izleyiciye yansıtır. İnsanın
ruhsal durumu üzüntüsü, sevinci, kaygıları kusursuz biçimde anlatılır. Yakın çekim ölçeği,
yarattığı anlamı daha vurucu hale getirir. Hızlı bir biçimde nesneye ya da insana doğru ileri
hareketle, izleyicinin nesneyi ya da hemen tanıması, ani yüz mimiklerinin görünmesi istenir.
Yavaş yavaş yaklaşmak, çerçevedeki nesneleri de konunun içine alıp, bunları izleyicinin
algılamasından sonra çerçeveden çıkarmak için yapılır. Bir şeyi betimlemek, açıklama yapmak
ve tanıtmak için kamera devinimi yavaş olmalıdır.
Geriye doğru kaydırma devinimi, ileriye doğru yapılan deviniminde sağlanan etkinin
tam tersi elde edilir. Gerçek olaydan uzaklaşma, başka nesneleri çerçeveye sokma, ayrılma ve
başka bir uzama geçme geriye doğru kaydırma devinimiyle gerçekleştirilir. Yakın plandaki
nesneden uzaklaşmak, betimleyici, dramatik ve açıklayıcı etki yaratır.
Devingen bir varlığı izlemek için yatay kaydırma kullanılır. Bir kişi uzamda yatay
biçimde devingen olabilir. Kamera bu kişiyi yatay devinimle izler. Başka biriyle konuşursa
yüzünü göstermek gerektiğinde kesme yapılmaz. Böylece kişi kesintisiz kayma devinimiyle
görüntülenir. Ve oyuncunun yürüyüşünü kamera sonuna dek izler.
Kaydırmayla oyuncu arkasından izlenebilir. Örneğin bel çekimde birbirleriyle konuşan
iki kişi görüntülenir. Bunlardan biri konuşarak kapının yanına gittiğinde kamera arkasından bu
kişiyi izler. Tekrar öbür oyuncunun yanına gelir. Bu durumda kamera arkasından gider.
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Geriye kaydırma ile uzam hakkında bilgi verilir. İzleyici olayların geçtiği yeri algılar.
Uzam ya da dekorda bulunan varlıkların neler olduğunu öğrenir. Görüntüdeki varlıkla uzam
ilintilendirir. Daha ilerdeki sahnelerde yeri bir kez daha izleyiciye anımsatmak için geriye
kaydırma devinimi yapılır. Çok yakın çekimlerin üst üste geldiği durumlarda da izleyiciye
uzamı anımsatmak için kaydırma deviniminden yararlanılır.
Varlıklara ve uzama başka bir görüş açısı kazandırmak için kaydırma yapılabilir.
Gelişen olaylar çerçevenin dışına çıkmayı gerekli kılabilir. Bu durumda kamera geriye doğru
kaydırılır. Uzam genişler. Oyuncular çerçeve içinde kalır. Bir olay dar bir alana sıkışıp kalabilir.
Bu durumda da kayma devinimiyle görüş alanı değiştirilir. Sahnelerde bir rahatlık sağlanır.
Dairesel kaydırma devinimi çok zordur ve az kullanılır. Kullanıldığı sürem güçlü
dramatik bir etki yaratmak için neden olmalıdır. Truffaut “Jules et Jim” filminde kamerayı
dairesel kaydırarak çevrindirir. Burada bir birini seven iki kişinin düştükleri çaresizlik
anlatılmak istenmiştir.96 Genelde bu tür kaydırma duygusal bir anın anlatısında kullanılır.
Dairesel kaydırma oyuncular arasındaki ilintide anahtar konumuna gelir. Konuya dramatik
yaklaşırken, kaydırmanın ön plana çıkması önlenmelidir. Bu durumda asıl konu ikinci plana
atılır. İstenen anlatı yaratılamamış olur. Yarım daire kaydırma devinimi de gerekli atmosferi
yaratabilir. Önemli olan etkili dramatik örgüyü hangi kaydırma devinimiyle kuracağını
bilmektir.
b) Kameranın Dikey Yükseliş ve Düşey Alçalış Devinimi (Elevate and Depress)
Kameranın yükselişi ve alçalışı iki türlü gerçekleşmektedir. Birincisi kamera sehpasında
yükselme ve alçalma, ikincisi ise vinçler ve özel taşitlar üzerinde alçalma ve yükselme
devinimidir. Yapılması zor ve yapılması kolay olan sahnelere göre ne tür devinim yapılacağına
karar verilir. Kolay sahneler, kamera sehpasının yükseltilmesi ve alçaltılmasıyla çekilir. Daha
güç ve hızlı sahneler de vinçler ve özel taşıtlar kullanılır.

Fotoğraf: THY, “Türk Hava Yolları | Hayal Edince (Dream)”,
https://www.youtube.com/watch?v=oSD0YigRW3o, (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2015)
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b1) Kamera Sehpasında yükseliş ve alçalış
Kamera sehpasında hidrolik bir sistem olması gerekir. Hareketsiz sahnelerin
görselleştirilmesinde kullanılır. İkili konuşma sahnelerinde, üstün durumda olan kişi çerçevenin
üst kısmına yerleştirilir. Bu dramatik bir etki yaratır. Bir kişinin başka bir kişi üzerindeki
üstünlüğünün etkisi verilir.97 Örneğin zengin bir iş adamı, dilenciyle konuşurken, zengin kişinin
arka planı görüntüye gelir. Kamera yükselerek aşağıda bulunan dilencinin görüntüsünü
çerçevelenir. Çerçevede zengin kişinin arkası dönük üstten bakan görüntüsüyle, dilencinin
aşağıdan yukarı doğru bakışı yer alır. Zenginlik-fakirlik zıtlığı, kameranın biraz yükselme
devinimiyle gösterilir. Bunun tersi durumunda da kamera aşağı inme devinimi yapar.
Dilencinin arkası, zengin kişinin yüzü görüntülenebilir. Bu durum da kamera aşağı iner ve dikey
çevrinme yapar. Yönetmen böyle bir sahneye farklı bakış açısı getirebilir. Dilencinin söylediği
sözlerin anlamının izleyicide etki bırakmasını isteyebilir. Kamera zengin kişiyi arkadan
görüntülerken, dilenci ayağı kalkar, kamera da aşağı göz seviyesine yavaş yavaş gelir. Böylece
zenginlik-fakirlik zıtlığı, dilencinin izleyiciye verdiği iletiyle ikisini aynı konuma getirir. Belki
yönetmen daha da ileri giderek kamerayı aşağı çeker, dikey çevrinim yapar ve dilenciyi verdiği
iletiyle üstün duruma geçirir. Yukarı kaldırma ve aşağı indirme devinimi nesnelerle insanlar
arasında, insanlarla diğer canlılar arasında psikolojik ve dramatik bir etki yaratmak için
kullanılır. Bazin’e göre, birbiriyle ilişkili iki olayı ayrı çekimlerde vermek yerine kamera
devindirilerek vermek çok daha etkili olur.98
Görüntü düzenlemesi için de kameranın yükselme ve alçalma deviniminden yararlanılır.
Uzamda bulunan nesnelerden biri, oyuncunun görüntüsünde sorun yaratırsa, kamera biraz
yükselerek ya da alçalarak, nesneyle oyuncuyu birbirinden ayırır. Örneğin, masa üzerinde
bulunan çiçek, oyuncunun elini kapatırsa, kameraya yükseklik verilerek bu sorun ortadan
kaldırılır. Kamera dikey yükselirse, çerçevenin arkasındaki nesneler de çerçevenin üst çizgisine
yaklaşır. Kamera düşey alçalış yaptığında çerçevenin arkasındaki nesneler çerçevenin altına
doğru inerler.
Dikey yükseliş ve düşey alçılış yapabilen bir kamera, konuya aşağıdan yukarı,
yukarıdan aşağı ve göz seviyesinde bakabilir. Bir nesneyi önemli duruma getirir, başka bir
nesneyi önemsiz gösterebilir. Ya da eşitlik yaratmak için aynı seviyede tutabilir. Filmde istenen
dramatik yapıya göre kamera devinimi ayarlanır. Her çekimde kamera yüksekliğinin birbirine
uygun olması da gerekir.
b2) Kamera Vinciyle Elde Edilen Devinimler
Vinçten kameraya hareket vermek için değil, yapılması çok zor, olanaksız ve sürem
kaybına neden olabilecek durumlarda durağan biçimde yararlanılır. En çok bir düzeyden başka
bir düzeye çıkan ya da inen kişileri görüntülemek için kullanılır.99 Vinç (crane) yüksekte
başlayan bir olayı göz seviyesine ininceye kadar izler. Yüksekte çekimi yapılan devinimli
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filmler için kamera vinçle yükseltilir100 Özellikle açık uzamlarda çekilen filmlerde kameranın
yükseltilmesi vinçlerle sağlanır.
Bir eylemi yukarıdan izlemek için vinçlerden yararlanılır. Ön plandaki küçük gruptan,
arka plandaki büyük gruba devinilmesine olanak sağlar. Yavaş dikey devinimle bir sahnenin
atmosferine duygusal bir yorum katılabilir. Sahnenin yukarıdan görünümü tarafsızlık yorumu
getirir. Örneğin bir konuya üstten bakmak, o konunun yönetmen tarafından yorumunun
izleyiciye bırakılması anlamına gelir.
Yukarıya doğru yapılan vinç deviniminde ön plana dikey yükseltili bir nesne
yerleştirilirse, derinlik yanılsaması nedeniyle, izleyicide güçlü bir yükseklik duygusu uyandırır.
Aynı biçimde aşağıya doğru yapılan devinim aynı etkiyi yaratır. Örneğin ön planda yüksek
binalar vardır. Binanın yanından geçecek olan uzakta bir otomobil kameraya doğru
gelmektedir. Kamera vinçle birlikte yüksektedir. Görüntüde binanın üst tarafından gözükebilen
yolda otomobil vardır. Otomobil hızla ilerlerken kamera yavaşça aşağı iner. Binanın yan
tarafıyla birlikte otomobili tekrar görünür. Binanın yüksekliğinin verilmesi ve arka tarafta da
otomobilin gözükmesi izleyicide bir yükseklik duygusu uyandırır.
Kalabalık sahnelerin çekiminde vinç çok fazla kullanılır. Örneğin askerlerin yemin
törenini kamera yüksekten görüntüler. Sahnedeki oyuncuların çokluğu ve görkemiyle birlikte,
kamera alçalarak özel görüntüye doğru devinir. Yukarıdan askerlerin görüntüsü birliği,
beraberliği, düzeni, aynı inancı paylaşma duygusunu izleyiciye gösterir. Kamera genel
görüntüden ilgi noktası olan özel konuya geçebilir. Bu askerlerin içinde başrol oyuncusu
olabilir. Genel askerlerin görüntüsünden oyuncunun görüntüsüne geçilebilir.
Vinç kullanılarak durağan ortamlarda devinim yaratılır. Yukarıda verdiğimiz örnekte
askerlerin yemin töreninde uzamda devinim yoktur. Kamera yukarı doğru yükselerek bu sahne
içinde ki fiziksel ve zihinsel olarak baskı altında olan insanların varolan atmosferlerini daha da
arttırır. Uzam içinde varlıkların durağan olması, kameranın devinmesini gerekli kılar. Kamera
da durağan çekim yaparsa, görsel olarak çekimde eylem ve hız olmaz.
Genel çekimden özel çekime ve daha sonra tekrar genel çekime geçmek için vinç
kolaylık sağlar. Genelden özele indikçe kamera, konunun önemini vurgular, izleyiciye gösterir
ve tekrar konuyu uzaklaştırarak, izlerkitlenin sahneyi yorumlamaları beklenir. Örneğin kamera
yukarıdan aşağı doğru inerek, ileriden koşarak gelen çocukları görüntüler. Çocuklar kameraya
yaklaştıkça, kamerada aşağıya inişini devam ettirir. Daha sonra çocuklardan birinin elinde
bomba vardır. Kamera çocuğa yaklaşır. Özel olanı gösterir. Çocuklar tekrar başka bir yöne
doğru ilerler. Kamera tekrar yükselir. Kameranın yükseldiği yerden uzamda başka nesneleri
görürüz. Bu çekimde genelden özel konuya geçilmiştir. Sonra bir daha genel plana geçilmiş ve
genel planda bulunan nesnelere doğru tehlikenin geldiği izleyiciye gösterilmiştir. Örneğin
Richard Ronner’in yönettiği “Süperman” filminde başakları uzamış ve sararmış bir tarla
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görüntüye gelir. Başakların içinde bir çocuk yatmaktadır. Genel plana geçildiğinde biçerdöver
görüntüye gelir ve çocuğu doğru ilerlemektedir.
b3) Optik Kaydırma Devinimi (Zoom)
Optik kaydırma özel yapıdaki mercek aracılığıyla alıcının yerini değiştirmeden çekimin
görüş alanını öne ya da geriye kaydırma devinimidir. Alıcının durağan bir biçimde nesnelere
yaklaşır, uzaklaşır, genel çekimden ayrıntılı çekime geçiş yapabilir. Değişir odaklı mercek
kullanılır ve odak uzaklığı bir kol yardımıyla değiştirilebilir. İstenirse ileri geri kayma devimimi
kesintisiz bir biçimde sağlanabilir. 101
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Uzamda bir nesneye doğru kameranın yaptığı kayma devinimiyle zoom merceğin geniş
açıdan dar açıya geçmesi arasındaki temel ayrım, kayma deviniminde sahnenin derinliğinde
görülen değişmedir. Öndeki nesne arkadaki nesneye oranla daha çabuk büyür. Zoom
yaklaşımında ise uzamdaki tüm nesneler aynı oranda büyür. Zoom mercek dar açı konumunda
olduğunda, dar açılı mercek özelliğindedir. Uzamda farklı uzaklıkta yer alan nesneler
birbirlerine yapışık bir biçimde ve arkadaki nesneler ön plandaki nesnelere doğru yaklaşmış
gibi gözükürler.102
Zoom deviniminin kullanıldığı üç temel yöntem bulunmaktadır. Birincisi, mercek bir
nesneye odak uzaklığını değiştirerek yaklaşır, ya da uzaklaşır. Yani genel çekim ve ayrıntılı
çekim yapılabilir. İkincisi, Zoom devinimli bir varlığı izleyebilir. Üçüncü olarak, odak uzaklığı
(zoom) değiştirilirken kamera kayma devinimi yapabilir. İlk iki durumda kamera sabittir.
Üçüncü durumda ise kamera devingendir. En çok kullanılan zoom devinimi, yavaş, hızlı, yavaş
biçimde yapılan devinimdir. Nesneye yavaş yaklaşılır, daha sonra nesne büyümeye başladıkça
hızlanır ve tekrar yavaş biçimde nesnenin görüntüsü sabitlenir.103
Yavaş zoom devinimi, sabit hızda bir görsel yaklaşma ve uzaklaşma sağlar. Hızlı zoom
devinimi, şok etkisi yaratmak için kullanılmaktadır. Bir kişinin yüzüne doğru hızlı yapılan
zoom, dramatik etki yaratır. Çünkü asıl konuyu oluşturan insanın yüzü, büyük biçimde
çerçevelenir. Uzamdaki diğer nesneler çok kısa sürede çerçeve dışında kalır. Örneğin, markete
giren bir soyguncu uzakta birinin alış veriş yaptığını görür. Kamera hızlı zoom devinimiyle alış
veriş yapan kişinin belindeki silahı çerçeveler. Böylece belinde silah olan kişinin polis
olabileceği ya da bir sonraki görüntülerde çatışmanın olacağı bilgisi izleyiciye verilir. Hızlı
zoom devinimiyle gerilim yaratılır. İzleyicinin dikkati çekilir. Zoom devinimiyle birlikte,
kaydırma ve çevrinme yapılabilir. Yönetmenin konuya bakış açısına göre belirlenir.

6.3. Kameranin Konum Açilari
Yönetmen elindeki senaryo ve öyküyü, dünyaya ve olaylara bakış açısına göre yani
biçemine göre, belli işlemlerden geçirir. Hangi türden olursa olsun sahip olduğu malzemeye bir
biçim verir. Senaryoyu biçimlendirirken, sinemanın anlatı kodlarından kameranın konum
açılarını da kullanır. Kameranın konum açısı, yönetmenin biçemini betimler. Kamera
devinimleri, açıları, çekim ölçekleri ve kurgu, yönetmenin biçemini tamamlar. Anlatısını
anlamlandırır.104 Aynı çizgide de olsa farklı yönetmenler aynı senaryoyu görüntüsel biçime
getirdiklerinde, ekin olarak, inanç olarak farklı duygusallıklar ve atmosferler yaratırlar. Her
yönetmenin biçemi yani kameranın bakış açısı farklıdır.105
Kamera yönetmenin gözü ve bakış açısıdır. İzleyiciye çekimin görüntü boyutu kamera
açısıyla yansır. Kameranın bakış açısı, kameranın nesnelere hangi açıyla baktığını gösterir.
Uzamdaki nesnelerin büyüklüklerine yüklenen anlam ve yönetmenin estetik anlayışı,

102

Television Studio, BBC Television Training, Englan, 1987; Daniel Arijon, Film Dilinin Grameri3,..., s.473.
Nadir Kafalı, a.g.y., s.197.
104
Oğuz Adanır, a.g.y., ss., 53-54.
105
Necip Tosun, Mesut Uçkan’ la Sinema Söyleşileri, Nehir yayınları, İstanbul, 1992, s.48.
103

236

kameranın bakış açısında kendini bulur. İzleyicinin konuya yaklaşması, uzaklaşması, yüksekten
ya da alçaktan bakması, kameranın açısıyla belirlenir.106
İzleyici gerçekte kendi kamera açısını seçmedi, sadece olayın görüntülendiği yerdeki
açıyı izler. Bir nesnenin birden fazla görüş açısıyla çerçevelenir. Çekim açısıyla da anlam
kazanır. Kameranın bakış açısı özneldir. Yönetmenin görüntülediği açıyla konu izlenir.107 Üç
farklı bakış açısıyla kamera, gerçek hayattaki olayları öznel biçimde izleyiciye sunar. Göz
seviyesi, üst açı ve alt açı kameranın nesneye bakış açısıdır.108
a) Göz Seviyesi: Bu açıda yapılan çekimlerde çerçevemize giren görüntüler gözümüzün
görebileceği seviyededir. Göz seviyesi açısı belirlenirken, orta boy bir insanın görüş açısı ölçü
olarak alınır. Varlıkların olağan görüntüsüne bir anlam kazandırılmak istenmiyorsa, olaylar
nesnel bir bakışla isteniyorsa göz seviyesindeki açı kullanılır. Göz hizasında yapılan çekimler,
dramatik sahnelerin birleştirilmesinde kullanılır. İzleyicilere normal görüş açısı sunar. Nesnel
görüntülerin derinliklerini bozmaz. Dramatik ve psikolojik etki azdır. Örneğin, göz seviyesinde
konumlandıran bir kameraya, karşından hızla bir otomobil gelmektedir. Çerçeveye otomobil
görüntüsünün büyüyerek yaklaşması izleyici üzerinde dramatik bir etki yaratır. Sinema
filmlerinde olduğu gibi, reklam filmlerinde de izleyici yönlendirilmeden rahatça görüntüleri
seyredebilmesi için bu kamera açısı çok sık kullanılır.
b) Üst Açı: Bu tür çekimlerde, çerçevemiz nesnelere üstten bakar. Kamera göz
seviyesine göre daha üsttedir. Nesnellikten ayrılış, üst ve alt açıdan konunu görüntülenmesiyle
başlar. Üst açı konuya estetik, teknik ve psikolojik boyut katar. Estetik olarak, derinlik
yaratılabilir, nesnelerin görüntüsünün gerçektekinden farklı olacağı için daha görsel bir görüntü
çıkartılabilir. Teknik olarak, olayları anlama, kavrama ve olaylar hakkında daha detaylı görüş
sahibi olabilmek içindir. Psikolojik olarak ezilmişlik, zavallılık, güçsüzlük, zavallılık,
umutsuzluk, yenilgi gibi etkiler yaratır. Pasif duyguları dile getirebilir. Konu basık ve küçüktür.
c) Alt Açı: Göz seviyesinin altından yapılan kamera açısıdır. Çerçevemiz göz
seviyesinin altından oyunculara ve nesnelere bakar. Varlıklar gerçek görüntülerinden daha
büyük görünürler. Konuyu yani nesne ya da oyuncuyu izleyicinin gözünde büyütmek, gökyüzü
ile ilişkilendirmek ve görüntü içine sokulmak istenmeyen ögelerden ayırmak için kullanılır. Üst
açıda yaratılan etkinin tersi etki yaratılır. Varlıklar görkemli gözükürler. Konu üzerinde
büyüklük, güçlülük, üstünlük, kazanmak, yücelmek, coşku gibi aktif duygular dile getirilebilir.
Küçük maketlerin gerçek görüntü elde etmek için alt açıdan çekimleri yapılır. Maket bir bina,
gerçek bir binaymış gibi gösterilebilir. Spor karşılaşmalarında da alt açıdan çekim yapıldığında,
sporcular daha etkileyici gözükürler. Gerçek görüntüye öznel bir boyut katılır.
Göz seviyesiyle yapılan çekimler etki yaratmamakta, üst ve alt açılar ise bakış açısını
çerçevenin orta çizgisinin aşağısına ya da yukarısına yerleştirmektedir. Bunlar tek çekimle
verilebilmektedir. Karşı açı, bilinmeyeni ortaya çıkartmak, varlıkları karşı karşıya getirmek,
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birbirleriyle çarpışmasını sağlamak için kullanılır. Çekim yaptıktan sonra bu çekimdeki
konuların yerlerini değiştirmeden bir başka yönden ikinci çekim yaparak, ikinci çekimdeki
kamerada karşı açı kullanırız. Yani ikinci çekimde alıcı, birinci çekimde durduğu yerden aksi
yöne çevrilmiştir ve aksi yöne bakmaktadır. Karşı karşıya yapılan konuşmalarda karşı açı çok
sık görüntüye gelir. Karşı açı iki biçimde verilir. Oyuncunun omzundan öbür oyuncu görünür
ya da oyuncular tek tek çekilebilir. Aynı çerçevede iki kişide görünürse, uzam aynıdır. Ama
oyuncular ayrı ayrı görünürse, farklı uzamda çekimler yapılmış daha sonra kurgulanmış
olabilir.
d) Öznel Kamera
Kamera, üç biçimde konumlanırken, izleyicinin bakış açısı ile kameranın bakış açısı
çakıştırılabilir. Alıcı izleyicinin yerine geçer. Onun gözünden olaylara bakar. Bu tür alıcı
kullanımına “Öznel kamera” kullanımı denir. Kamera bir göz gibi olayların içine girer. Hem
aktif katılım içindedir hem de görüntüdeki bir kişinin yerini alarak, olayı o kişinin gözüyle izler.
Dışardan olayları gözlemler. Kamera izleyicinin gözü gibi hareket eder. Uzamın içine girer.
Nesnelere bakar. Öznel anlatı, filmin aralarında ortaya çıkar ve izleyicinin filme ilgisini ve
katılımını yükseltir. Örneğin, izleyici, pilotun arızalı bir uçağı piste indirmesini, pilotun
gözüyle bakar. Pilotun heyecanına izleyicide katılır. Alıcının devinimi oyuncunun devinimine
öykünmelidir.
Michelangelo Antonioni “The Passenger”(1975) filminde, kamera, İspanyol
kahvehanesinden dışarıya bakan birinin gözüyle, etrafı izler. Kamera yoldan geçen arabaları
görür. Sağa çevrinir. Daha sonra soldan geçen bir arabayı görünce sola çevrinir. Yönetmen
etrafına boş boş bakınan bir insanın bakışı ile kamera bakışını karikatürize eder. Kameranın
devinimi, elinde içki kadehiyle oturmuş, sağa sola bakınarak, ilgisizce olup biteni izleyişimizi
andırır. Kamera ilgisiz akıp giden hayatı saptamaktadır. Antonioni’nin kamerası bir göz gibi
hayatı kesintisiz biçimde kavrar.109
Oyuncu alıcının objektifine bakarak, izleyiciyle ilinti kurar. İzleyici karşı gözdür.
Oyuncuyla izleyici arasında kişisel ilinti, dramatik içerikli filmlerde yaratılır. Olayı, oyuncuları
ya da uzamı izleyiciye açıklar ve yorumlar. Daha çok filmlerin başında ve sonunda bu bakış
açısı kullanılır.

6.4. Kamera Objektifleri
Alan derinliği, üzerinde odaklama yapılan bir nesnenin ya da insanın önündeki ve
arkasındaki alanın seçilebilirliğidir. Alan derinliği büyükse odaklanan varlığın önünde ve
arkasındaki alanda bulunan nesneler de net olarak görülebilecektir. Alan derinliği; merceğin
odak uzunluğu, mercek açıklığı ve kameranın varlıklara olan uzaklığına bağlıdır.110
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Kamera objektiflerinin görevi, uzamın, kamera çerçevesi sınırları içerisine giren
görüntünün, film duyakartına ya da TV kameralarında olduğu gibi resim lambası üzerine
düşürmektir. Kameranın gördüklerinin ne kadar uzakta ya da yakında görüneceği, kullanılan
merceğe göre değişir. Bu durumda kamerayla nesne arasında uzaklık değişmez. Varlıklar
kameraya yakın olsalar bile, kısa odaklı merceklerle uzamı geniş görebiliriz. Kameraya uzak
olan varlıklar, uzun odaklı merceklerle kameranın yanındaymış gibi görünürler.111
Objektifler odak uzaklıklarına göre kamera çerçevesindeki görüntüde düzenlemeler
yapılabilir. Odak uzaklıklarına ve buna bağlı olarak görüş açılarına göre objektifleri üçe
ayırabiliriz.112
a) Kısa Odak Uzaklıklı Objektifler (Geniş Açılı) : Konu ile kameranın uzaklığının az
olduğu yerlerde, uzamın geniş olarak gösterilebilmesi, toplu çekimlerde kameranın uzağa
gitmesine gerek kalmaması için geniş açılı objektifler kullanılır. Görüntüsel bir etki yaratır.
Geniş açılı objektifler, uzamı geniş olarak görürler. Alan derinliğini arttırır. Nesnelerin biçimi
bozulur, boyutları büyür.
Örneğin iki tarafında ağaçlar olan bir yolun çekiminde geniş açılı objektif kullanılır.
Amaç, alan derinliğinin olabildiğince uzak görünmesidir. Kameranın üzerine doğru gelen bir
motorsikletin arkasında kalan ağaçlı yolun alan derinliği etkileyicidir. Yol sanki ileride
birleşiyormuş hissi verir. Nesnelere yaklaşan geniş açılı bir kamera, nesnelerin kameraya yakın
kısmı çok büyür. Resim bozulur. Orantısızlık ortaya çıkar. Örneğin yüz çekiminde, burun kısmı
kameraya yakınsa burun çok büyük görünür. Yüzün öbür bölümleri orantısız biçimde gözükür.
Dramatik etki yaratmak için geniş açılı objektiften yararlanılır.
b) Normal Odak Uzaklıklı Objektifler (Normal Açılı): Normal açılı objektif, insan
gözünün varlıklar üzerinde yarattığı alan derinliğini, kamerada en yakın veren objektiftir.
Uzamın gerçeğe yakın görüntüsünün çekilmesi için kullanılır. Geniş açılı objektiflere göre alan
genişliği daha az yaratırlar. Uzamda, önde bulunan nesnelerin arkada bulunan nesnelerden
netlikle ayrılması için normal açılı objektiflerden yararlanılır.
Örneğin, uzamda önde bulunan vazonun içindeki çiçek net görünür. Arkada yağmurun
ıslattığı pencereden dışarı bakan kadın vardır. Ve net gözükmez.. Çiçek netliğini kaybettiğinde,
kadın netleşir. Çiçekle kadınla ilintilendirilir. Yada öndeki nesne önemini kaybeder, arkadaki
nesne birincil değere sahip olur. Bu ikilemeleri vermek için normal açılı mercek çok sık
kullanılır.
c) Uzun Odak Uzaklıklı Objektifler (Dar Açılı) : Kameradan fiziki olarak uzakta
bulunan nesnelerin yakın görünümlerini elde etmek için kullanılır. Görüş alanları dardır. Bazı
nesnelere fazla yaklaşılamadığı zamanlar da dar açılı objektiflerden yararlanılır. Yalnızca görüş
alanını azaltmaz aynı zamanda görüş alanı içindeki nesneleride büyütür. Kameraya yakın
nesnelere oranla uzak olanları daha fazla büyütürler. Bu büyütmeyle nesneler arasındaki
Güner Sarıoğlu, a.g.y., s.17.
Şükrü Künüçen, “Kamera Objektifleri ve Özellikleri”, Kurgu Dergisi, Anadolu Ünv. Yayınları, Eskişehir, S:7,
1990, ss., 247-262; Nadi Kafalı, a.g.y., ss., 28-30.
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uzaklık azmış gibi görünür. İkili, üçlü insan çekimlerinde, çerçeveye istenmeyen görüntülerin
girmesi engellenir. İki kişinin konuşması büyük ve aralarındaki mesafe az gibi görünür.
Örneğin, az sayıda öğrenci bulunan bir sınıf, kalabalıkmış gibi gösterilmek istendiğinde
dar açılı objektifler kullanılır. Öğrenciler sırada toplanır. Çerçevemizin içinde öğrenciler
gözükür. Çerçevede öğrencilerin dışında bir şey gözükmez. Böylece izleyici sınıfta çok öğrenci
olduğunu zanneder. Gözle görülmesi zor olan hayvanların yaşantılarının çekildiği bir belgesel
filmde dar açılı objektiften oldukça çok yararlanılır.
Yönetmen, kamera denetimiyle, istediği anda izleyicinin görüşünü sınırlama yetkisini
elinde tutar. Kamera izleyiciyi tuttuğu gibi aksiyonun ortasına sürükler. Karar verdiği uzamlara,
insanlar ve nesnelere bakmalarını işaret eder. İzleyiciyi bir noktadan bir başka noktaya
baktırarak, yakınlaştırıp ayrıntıları göstererek, ya da uzaklaşıp geniş açıyı, başka çekimleri
sağlayarak rehberlik eden yalnızca kamera değildir ama sinemasal dramın yaratıcısı da, her
imge parçasını, bir birine bağlı, sürekli ve anlamlı, kendine özgü anlatı çizgisi olan sekanslar
yoluyla gelişmenin devimini saptayarak rehberlik eder. Böylece sinema ve televizyon
dikkatlice incelenmiş, önceden saptanmış sanatsal bir işlem, bir anlatı ilkesi durumuna girer.
Bu işlemde, çekim ölçeklerinin ayıklanması ve kamera çevrinmesi ve kaydırması olan
görüntülerle birleşimi, sonra da bunların film ya da video banda geçirilip sürekli ve dikkatle
düzenlenmiş ve üzerinde düşünülmüş sekanslar durumuna sokulması, kaydedilen imgelerin
kurgusu, güçlü bir anlam üretimi sağlar. Sonuçta sinema estetiği, kameranın devinimleri ile
birleştirilen imgeler, dikkatle denetlenmiş görsel anlatı akımına dönüştürülmesiyle gelişir. 113

113

Martin Esslin, Dram..., ss., 79-80.
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Uygulamalar;
1.
Kendi mobil telefonlarınız ile çektiğiniz video görüntüleri düşününüz. Hangi durumlarda
kameraya hangi hareketleri yaptırdığınızı anlamaya çalışınız. Sosyal medyada gördüğünüz
videolarda kullanılan çekim ölçekleri, kamera devinimi ve açılarının neler olduğuna dikkat
ediniz.
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Uygulama Soruları;
1-Kendi mobil telefonlarınız ile video çekerken hangi durumlarda kameraya hangi
hareketleri yaptırıyorsunuz?
2-Sosyal medyada gördüğünüz videolarda kullanılan çekim ölçekleri, kamera devinimi
ve açıları neler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir filmin en küçük birimi çekimdir. Kameranın bir defa çalışıp durmasından elde edilir.
Çekimler filmde belli bir anlam yaratmak için birleştirilirler. Kameranın kaydırılması ve
çevrinmesiyle kamera devinimi gerçekleşir. Kameranın konum açısı, yönetmenin biçemini
betimler. Kamera devinimleri, açıları, çekim ölçekleri ve kurgu, yönetmenin biçemini
tamamlar. Üç farklı bakış açısıyla kamera, gerçek hayattaki olayları öznel biçimde izleyiciye
sunar. Göz seviyesi, üst açı ve alt açı kameranın nesneye bakış açısıdır.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere hangi kelime getirilmelidir?
“Bir filmin en küçük birimine … adı verilir. Kameranın bir defa çalışıp durmasından
elde edilir.”
a-tripod
b-senaryo
c-çekim
d-kurgu
e-montaj

2- Çekim ölçekleri ile ilgili olarak kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif edilen terim
hangisidir?
“Bu ölçek kullanılarak bir ürünün özel bir işlevi gösterilebilir. Çok küçük boyutlardaki
nesneler ve alanlarda ya da büyük nesne ve alanların küçük parçaları, ekranda büyütülmüş
biçimde gösterilir. Kulak, burun, dudak ve gözler gibi insan başının detayları dramatik etki
açısından önemlidir.”
a- Uzak Çekim
b- Boy Çekim
c- Omuz Çekim
d- Diz Çekim
e- Ayrıntı (detay), Çok Yakın Çekim

3- Çekim ölçekleri ile ilgili olarak kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif edilen terim
hangisidir?
“Belden yukarısının görüntüye girdiği çekim ölçeğidir.”
a- Göğüs Çekim
b- Yakın Plan (Baş Çekim)
c- Omuz Çekim
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d- Bel Çekim
e- Genel Çekim

4-Çekim ölçekleri ile ilgili olarak kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif edilen terim
hangisidir?
“İnsanın boydan görüntüye girdiği çekim türüdür. Bu çekim ölçeğiyle yüz ve beden
görüntüleri artık yerini uzam içindeki dekor görüntülerine bırakır.”
a- Boy Çekim
b- Genel Çekim
c- Diz Çekim
d- Göğüs Çekim
e- Ayrıntı (detay), Çok Yakın Çekim

5-Çekim ölçekleri ile ilgili olarak kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif edilen terim
hangisidir?
“Bir insanın, bir nesnenin yüksek bir yerden geniş görüntüsünün verildiği çekim
ölçeğidir. Bu çekimde mercek sonsuzdadır ve açı geniştir.”
a- Bel Çekim
b- Omuz Çekim
c- Yakın Plan (Baş Çekim)
d- Ayrıntı (detay), Çok Yakın Çekim
e- Uzak Çekim

6- Çekim teknikleriyle ilgili olarak kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif edilen terim
hangisidir?
“Nesnelerin ve insanların yer değiştirmesi, kameranın yer değiştirmesi, kendi ekseni
etrafında çevrinmesi ve çekimlerin birleştirilmesiyle oluşur.”
a-Montaj
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b-Senaryo
c-Kurgu
d-Ölçek
e- Devinim

7- Çekim teknikleriyle ilgili olarak kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif edilen terim
hangisidir?
“Kameranın sabit olarak kendi ekseni etrafın soldan sağa ya da sağdan sola doğru
yapmış olduğu çevrinmeye denir.”
a- Dikey ve Düşey Çevrinme (Tilt)
b- Kamera Vinciyle Elde Edilen Devinimler
c- Yatay Çevrinme (Pan)
d- Optik Kaydırma Devinimi (Zoom)
e- Kaydırma Devinimi

8- Çekim teknikleriyle ilgili olarak kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif edilen terim
hangisidir?
“Kameranın ayakları üzerinde sabit bir biçimde aşağı yukarı çevrinmesine denir.”
a- Yatay Çevrinme (Pan)
b- Optik Kaydırma Devinimi (Zoom)
c- Kaydırma Devinimi
d- Dikey ve Düşey Çevrinme (Tilt)
e- Kamera Vinciyle Elde Edilen Devinimler

9-Çekim teknikleriyle ilgili olarak kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif edilen terim
hangisidir?
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“Kamera bir göz gibi olayların içine girer. Hem aktif katılım içindedir hem de
görüntüdeki bir kişinin yerini alarak, olayı o kişinin gözüyle izler. Dışardan olayları gözlemler.
Kamera izleyicinin gözü gibi hareket eder. Uzamın içine girer. Nesnelere bakar.”
a-Geniş açı
b-Alt açı
c-Üst açı
d- Öznel Kamera
e- Optik Kaydırma Devinimi (Zoom)

10- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yerlere hangi kelime getirilmelidir?
“…, üzerinde odaklama yapılan bir nesnenin ya da insanın önündeki ve arkasındaki
alanın seçilebilirliğidir. … büyükse odaklanan varlığın önünde ve arkasındaki alanda
bulunan nesneler de net olarak görülebilecektir.”
a- Kaydırma Devinimi
b- Üst açı
c- Çok Yakın Çekim
d- Alan derinliği
e- Geniş açı

CEVAP ANAHTARI:
1-C 2-E 3-D 4-A 5-E 6-E 7-C 8-D 9-D 10-D
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7. ÇEKİM TEKNİKLERİ-2:
AYDINLATMA VE RENKLERİN ANLAMI

DOÇ. DR. ERGÜN YOLCU

(NOT: 6.., 7. ve 8. haftalarda yer alan “Çekim Teknikleri” konusunda yer alan bilgiler,
Doç.Dr. Ergün Yolcu’nun “Televizyon Reklamcılığı” adlı kitabından alınmıştır)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Aydınlatma (Işık ve Gölge)
7.2.Renklerin Anlamı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Filmlerdeki ışık ve gölgeler anlamı sizce nasıl etkilemektedir?
2-Kendinizi en iyi şekilde ifade etmek için hangi renkleri seçersiniz? Neden?
3- Filmlerde kullanılan renkler anlamı sizce nasıl etkilemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Aydınlatma (Işık ve Gölge)
Renklerin Anlamı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Literatürde konu ile ilgili yer
Aydınlatma (Işık ve Gölge) alan bilgiler
türleri nelerdir?
Renklerin anlamları nasıldır? Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgiler
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Anahtar Kavramlar


Aydınlatma



Işık, Gölge



Rembrandt Aydınlatma



Cameo Aydınlatma



Silüet Aydınlatma
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Giriş
Işığın amaca uygun kullanılmasıyla nesnelere anlam kazandırır. Işık nesnelerin üzerine
düşerek, onları görmemizi böylece görüntünün oluşmasını sağlar. Karanlıkta hiç bir şey
göremeyiz. Göz gibi kamera da ışıksız bir ortamda nesneleri görüntüleyemez. Yönetmen için
ışığın salt nesnelerin görüntüsünü ortaya çıkarmak yeterli değildir. Anlatısını ışığın fiziksel
özelliklerini ekleyerek güçlendirir. Televizyon ekranı 3:4 oranındadır. İki boyutludur.
Aydınlatma televizyondaki üçüncü boyutun oluşmasına yardım eder.
Işığın yapısına ya da nesnelerin yayılma biçimine bağlı olarak göz üzerinde yaptığı etki,
renktir. Beyaz ışık, kırmızı, turuncu, gri, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerden oluşur. Ana renkler
kırmızı, yeşil ve mavidir. Diğer bütün ışık renkleri, bu üç temel rengin karışımıdır. Renklerin
anlamı, rengin nesnelerle ve birbirleriyle karışımından ortaya çıkar. Renkler tek tek
algılandığında kendine göre özellikleri saptanır. Renkler, nesnelerle bütünleştiğinde farklı
anlamlar kazanır. Herhangi bir renk başka renkle ya da renklerle bir araya geldiğinde,
renklerdeki anlamlar farklı algılanır. Renklerin kullanımı ve anlamı, nesneye, uzama, döneme
ve kişiye göre; farklı toplumsal, ekinsel, sosyal, siyasal, ekonomik değerler içerir. Dersimizin
7. Haftasında aydınlatma ve renklerle ilgili detaylı bilgi verilerek, içerik hazırlanırken bu
araçlardan nasıl anlamlar yaratılabileceği gösterilmeye çalışılacaktır.
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7.AYDINLATMA VE RENKLERİN ANLAMI
7.1. Aydınlatma (Işık ve Gölge)
Reklam filminde estetiği yakalayabilmenin koşullarından biri de ışığın kullanımıdır.
Sanat kuramcısı Rudolf Arnheim’a göre; yönetmenin ışık anlayışı, insanın davranış ve
tutumunu iki biçimde açıklar. İlki nesnelerin gerçek ortamı içinde, fark edilir duruma
getirilmesi, ikincisi ise sanatçının bakış açısının, nesneleri bilim adamlarının fiziksel
gerçeğinden kurtarmasıdır.114
Görüntünün tözü ışıktır. Işığın amaca uygun kullanılmasıyla nesnelere anlam kazandırır.
Işık nesnelerin üzerine düşerek, onları görmemizi böylece görüntünün oluşmasını sağlar.
Karanlıkta hiç bir şey göremeyiz. Göz gibi kamera da ışıksız bir ortamda nesneleri
görüntüleyemez. Yönetmen için ışığın salt nesnelerin görüntüsünü ortaya çıkarmak yeterli
değildir. Anlatısını ışığın fiziksel özelliklerini ekleyerek güçlendirir. Yönetmenin kafasına
doğrusal yolla giren ışık, imgelerinin süzgecinden geçtikten sonra, eğrisel bir yol çizerek çıkar.
16. yüzyılda çizgisel olan resim sanatı, 17. yüzyılda gölgeselliğe doğru gelişmiştir.
Leonardo da Vinci ışığı daha iyi vurgulayabilmek için çizdiği figürleri arka fonla kaynaştırıyor,
bunu yaparken ışıklı kısımları net ve doğru biçimde, gölgeli kısımları ise bulanık ve belirsiz
çiziyordu. 16. yüzyıl sonlarında, Rönensans’ın, konuları ışık ve atmosferle çerçeveleyerek
doğal bir ortama yerleştirme eğilimi, 17. yüzyılda yerini koyu gölge tekniğine bırakmıştır. Işık
ve gölge karşıtlığı, nesnelerin ve insanların sanki önce karanlık bir odaya kapatılmış daha sonra
birden bire yandan bir mumla aydınlatılmış gibidir. Dramatik bir etki yaratılmış ve dinsel
gizemlerin anlatısında yararlanılmıştır.115
Hareketsiz resme üçüncü boyutu verebilmek için ışık ve gölge kullanılmıştır. Maddi
nesneye üç boyutlu görünüşü veren ışık ve gölgeler, kendilerine özgü, hayatla canlanan bir
bağlantı kurabilir ve nesnel gerçeklikler de her hangi bir yoldan ihmal edilemezler. Çizgilerin
sınırlayıcılığının bittiği yerde görsellik başlar ki ışık ve gölge bağımsız ögeler olur. Yükseklik,
derinlik ve psikolojik olgu birbirine bağlanır. 116
1913 yılında Segunda Chomon’ un “Cabirita” filminde yapay ışığı başarıyla kullandı.
Bu gerçek bir devrim niteliğindedir. Çünkü Amerikalı filmciler bu yıllarda doğal ışıkla çekimler
yapmakta, hatta gece görüntülerini bile gündüz ışığında filtreler yardımıyla
gerçekleştirmektedirler. “Alman Dışavurumcu Sineması” ışık kullanımıyla sinema
görüntüsünün tözünü değiştirdi. Işığın salt yansıtma değil, nesnelere estetik bir boyut,
anlamlandırma aracı olabileceğini keşfettiler. Dışavurumcu dekorları, günışığını öykünmeyen
bir ışıkla destekleyerek, savaş sonrasının dramatik atmosferini filmlerine yansıttılar. Robert

Levend Kılıç, Görüntü; s., 23.
Jose M. Parramon, Işık ve Gölge, (Çev.Erol Erduran), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997, ss.,12-14.
116
Heinrich Wölfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, (Çev. Hayrullah Örs), Remzi kitabevi, 4. Bs., İstanbul,
1995, ss., 31-39.
114

115
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Wiene’nin 1919 yılında çektiği “Dr. Caligari’nin Muayehanesi” filmi bu akımın başyapıtı
sayılır.117
Aydınlatma, elektronik görüntü açısından aydınlık ve karanlık alanların istenilen amaca
uygun olarak düzenlemektir. Bu biçimde yapılan aydınlatma görüntüde üçüncü boyut
yaratılmaya çalışılır. Televizyon ekranı 3:4 oranındadır. İki boyutludur. Aydınlatma
televizyondaki üçüncü boyutun oluşmasına yardım eder. Aydınlatma dış aydınlatma ve iç
aydınlatma olmak üzere iki biçimde sinema ve televizyon görüntülerini etkiler. Tezde anlam
yaratma açısından kameranın önündeki aydınlatma (Dış Işık) açıklanmıştır.
Aydınlatmada töz, ışık ve gölgenin birbirlerini kontrol etmektir. Dış aydınlatmada her
tarafın aynı renkte görülmesi ve ışıklı gölgeli kısımların arasındaki karşıtlığın azaltılmasında
“düz aydınlatma” ya da “notan” aydınlatma kullanılır. Işık gölge karşıtlığının yoğun olduğu,
ışığın aydınlık ve karanlık lekeler oluşturmaya yönelik kullanılmasına “Chiaroscuro
Aydınlatma” denir. Hacim ve dramatik etki yaratmaya katkısı bulunur. Bu tür aydınlatmada
ışık düzeyi düşüktür, iç ve dış bölümlerin uyumunu sağlar. Dış uyum, sahnenin canlı ve
gerçekçi görünmesini sağlar. İç uyum ise anlatılan öykü ya da konuya dikkati çeker, duygusal
ve ruhsal bir durum kurmaya, önemini vurgulamaya çalışır. Chiaroscura Aydınlatma üçe
ayrılır.118

Fotoğraf: Nuri Bilge Ceylan, Bir Zamanlar Anadolu filminden bir kare (2011)

A. Şefik Güngör, a.g.y., s.40.
Seyide Parsa, Televizyon Estetiği, Ege Ünv. İletişim Fakültesi yayınları, İzmir, 1994,ss.,15-20; Levend Kılıç,
Görüntü..., ss., 25-36.
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Fotoğraf: Nuri Bilge Ceylan, Kış Uykusu filminden bir kare (2014)

Fotoğraf: THY, “Türk Hava Yolları | Hayal Edince (Dream)”,
https://www.youtube.com/watch?v=oSD0YigRW3o, (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2015)

a) Rembrandt Aydınlatma: Yalnızca özel yerlerin ışıklandırılmasıyla yapılan seçici
bir aydınlatmadır. Nokta ışık veren aydınlatma kaynakları kullanılır. Uzamda içerik ve öyküyü
destekleyen alanlar ışıklıdır. Öbür alanlar tamamen karanlıktır. Rembrandt aydınlatmada ışık
bağlantıları, karanlık ve aydınlık kitlelerin karşıtlık durumları uzamda verilmek istenmiştir.
Yönetmenliğini Jane Champion’ un yaptığı “Piano” (1993) filminde Rembrandt aydınlatma
yoğun bir biçimde kullanılmıştır. Nebahat Akgün Çomak, Piano filminin metin çözümlesinde
“ikili karşıtlıkların ideolojilere özgü bir görünüm biçimi sunduklarını görmekteyiz” yargısına
varmıştır. Filmde dizi karşıtlığın (doğa ile kültür, aydınlık ile karanlık, doğruluk ile yanlışlık,
yüzey ile derinlik, ölüm ile uzlaşma, erkeklik ile kadınlık, seslilik ile sessizlik, tutsaklık ile
varoluşçuluk, esaret ile özgürlük, sertlik ile yumuşaklık, sabah ile akşam, modernlik ile ilkellik,
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beyazlık ile siyahlık, açıklık ile kapalılık vb.) yer aldığını belirtmektedir. 119 Filmin aydınlatma
biçimi de dizi karşıtlığına uygun olarak düzenlenmiştir. İnsan yüzlerinde özellikle belirgin olan
ışık gölge karşıtlığı vardır. Rembrant aydınlatma kullanılarak, olayların geçtiği yerler
aydınlatılmıştır. Işık yandan verilmiş, insan ve nesnelerin bir bölümü ışık bir bölümü karanlıkta
kalmıştır. Karşıtlığın keskin verilmesi, insan yüzlerindeki gölgeli ve aydınlık bölümün aynı
ölçüde olmasında görülür. Rembrandt, ışık bağlantıları, karanlık ve aydınlık kitlelerin, karşıtlık
durumlarının görüntüde kesin rol oynaması amaç olarak alınır.120
b) Cameo Aydınlatma: Uzamda dikkatin bir yere toplanmasını sağlayan aydınlatma
biçimidir. Işıklı bölüm aydınlık arka tarafı ise tamamen karanlıktır. Aydınlatılan yerin dışında,
uzamda nesne ya da insan bulunmaz. Rembrandt aydınlatmaya göre, aydınlık-karanlık zıtlığı
çok fazladır. Oyuncunun dış aksiyonlarından çok, iç dünyasındaki değişimleri açığa çıkartmak
için kullanılır. Nesnenin ya da oyuncunun uzamla ilintisi ortadan kaldırılır. İçe dönük bir
dramatik etki yaratır. Yönetmenliğini Mustafa Altıokların yaptığı “Ağır Roman” filminde
jiletin kameraya doğru geldiği bir sahne vardır. Bu sahnede tipik cameo aydınlatma
kullanılmıştır. Jilet aydınlık arka tarafı ise tamamen karanlıktır. Jiletin atılması ön plana
çıkartılmıştır. Jilet, kesmeyi, acıyı, intiharı, cinsel ezilmişliği, kanı, kavgayı çağrıştırır. Jilet
belli değerleri olan bir gurubu temsil eder. İnsanlar, bazı şarkıcıları dinlerken bile jiletle
kendilerine zarar vermektedirler. Filmin başında jiletin gösterilmesinin amacı, izleyiciyi
olaylara hazırlamaktır.
c) Silüet Aydınlatma: Aydınlık karanlık zıtlığının, chiaroscuro aydınlatma biçimleri
arasında en çok olan silüet aydınlatmadır. Düz notan aydınlatmayla chiaroscuro aydınlatmanın
karışımıdır. Cameo aydınlatmanın tersidir. Nesne arka taraftaki aydınlığın önünde gölge
biçimindedir. Bir kimsenin kimliğini saklamak için de silüet aydınlatma kullanılır. Örneğin
Alfred Hitchcock’ un “Sapık” (Psycho-1960) filminde duştaki cinayet sahnesinde silüet
aydınlatma kullanılmıştır. 45 saniye içinde 70 çekim kullanılır. Sahne oldukça dehşet verici
olmasına rağmen, bıçağın ete girmesi hiç gösterilmez. Çünkü silüet aydınlatma kullanılarak,
bıçağın saplanması gölgelerle sağlanmıştır.121 Gölgenin özelliği, canlandırılamaz olması ve her
ayrıntıyı silip yok etmesidir. İnsanın gördüğü, bildiği bir şeydir ama yine de görüntüsel açıdan
farklıdır.122
Işıklandırmanın sert, parlak, yumuşak, monoton ya da soğuk olmasına bağlı olarak
görüntü, izleyicinin mutluluk, üzüntü, rahatsızlık, huzur gibi duyguları algılamasında yardımcı
olur. Aydınlatmanın görüntü üzerinde psikolojik özellikleri, ışığın yönü, miktarı ve türüne göre
belirlenir.123
d) Işığın Yönü: Işık varlıkların, üstünden, altından, yanından, önünden ve arkasından
gelebilir. Işık varlıkların önünden geldiğinde, gölge arkada kalır. Çok az bir hacim ve derinlik
duygusu oluşturur. Yanal önden gelen ışıkla, hacim ve derinlik duygusu verir. Yüzdeki
Nebahat Akgün Çomak, Sinema Edebiyat İlişkisi Ders Notları, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1998.
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kırışıklıkların derinliği, burun biçimi, çene kemiklerinin formu daha belirginleşir. Yanal önden
ışık, konuyu ortaya koyan bir ifade aracıdır.
Arkadan ve yarı arkadan gelen ışık, varlıkların dış hatlarının çerçevesinde karakteristik
bir yapı oluşur. Derinlik olabildiğince vurgulanır. Arkadan ışıklandırmanın temel özelliği
saydamlık ve tazeliği vurgulamasıdır. Arkasından direkt ışık alan bir varlığın önünde zayıf bir
ikinci ışık gereklidir. Önden gelen zayıf ışık, yansıtıcı ışık gibi gölgelere bir miktar ışık vererek,
onları zayıflatır.
Üstten ışıklandırılan varlıkların uzun gölgeleri oluşur. Genellikle doğaüstü konularla
ilgili güçlü bir etkiyi yakalamak istendiğinde yararlanılır. Etki kasvetli ve karanlıktır. Bu ışık
çoğunlukla sonsuzluk, Tanrı ve ölümle ilgili konularda kullanılır. Cennetten gelen parlayan ışık
anlamıda verir.
Aşağıdan gelen ışık, korku ve gizemi anlatmak için kullanılır. Gerilim ve korku
filmlerinin ışıklandırması aşağıdan verilen ışıkla sağlanır. Ayrıca alttan ışıklandırma büyülü ya
da olağanüstü bir atmosfer yaratmak için de kullanılır.
e) Işığın Miktarı: Zayıf ışık, güçlü ışık ve orta ışık, nesneler üzerine düşen ışığın
miktarını belirler. Zayıf ışık varlıklar üzerinde karanlık ve içi görünmez gölgeler oluşturur.
Güçlü ışık, varlığın tüm detaylarının görünmesini sağlar. Örneğin, zayıf ışıkla aydınlatılmış
uzamda, belirsizlik vardır. Nesne ve insanların fiziki hatları belirsizleşir. Renkler solar. Rengin
gerçek rengi kaybolur. Karamsarlık, mutsuzluk, umutsuzluk, acı, sevgisizlik gibi duygular zayıf
ışıkla desteklenir. Sert parlak ışık, mutluluğu, zenginliği, varoluşu simgeler. Orta ışık, gölge ve
aydınlığın birlikteliği anlamına gelen chiaroscuro aydınlatmada kullanılır.
f) Işığın Türü: Işık iki türlüdür. Birincisi nesneye direkt gelen ışık, ikincisi, nesne ve
nesneler üzerine gelen yaygın ışıktır. Işığın türü, ışığın yumuşak, sert ya da güçlü olmasına
göre, uzamda algıladığımız karşıtlık, chiaroscuro ve ton değerlerindeki farklılıkları anlatır.
Direkt ışıklandırmanın tözü, canlı karşıtlıklar ortaya çıkarmasıdır. Bu ışıklandırma sert
gölgelerin yanı sıra ışığın geri yansıttığı parlamalarla güçlü etkiler yaratır. Bu yüzden derin
tutkuların ve trajik duyguların anlatımında kullanılır. Bir kadına önden gelen sert ışık, arka
fonda sert gölge yaratır. Bu dramatik, karamsar bir duygu verir.124
Yaygın ışıkta, nesnelere gelen ışık yumuşaktır. Bulutlu bir havanın etrafımızda yaydığı
ışığa benzer. Aydınlık ve karanlık planlar çok yumuşak geçiş yapar. Güneşli günlerde insanlar,
kendilerini iyi hisseder ve mutlu olurlar. Ama güneş yerini bulutlu bir havaya bıraktığında
özellikle yağmurlu havalarda umut yerini karamsarlığa bırakır. Böylece ışık, psikolojik olarak
da gerçek hayatta insanlar üzerinde etkilidir.
Yönetmen Andrzej Wajda’ ya göre, aydınlatma mesleğin en zor alanlarından biridir.
Çünkü birbirinden ayrı ışıklar altında yapılan çekimlerin, güzel ve bütünlüklü bir görüntü
oluşturmaları oldukça güçtür. Wajda, “güneş ışığı altındayken çevreyi önce karşı ışıktan
inceleyip, sonra sırtınızı güneşe verdiğinizde, binlerce gereksiz ayrıntı göreceksiniz” der. Ona
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göre çerçevede görmek istenmeyen nesneler ışık kullanımıyla farklı boyutlar kazanır. Örneğin
ışık belli bir yeri aydınlattığında sadece orayı görürsünüz. Işığın aydınlatmadığı yerleri
görmezsiniz. Ayrıca Wajda, çok iyi bilinen nesnelerin özel ışıklandırmayla tanınamayacak
duruma gelebileceğini söyler. Gece görüntüleri gündüz çekilebilir. Işığın parlak olması yüze
yansıması, umut ve aşkı anlatır. Oyuncuların gözlerindeki herşey yansır. Ruhun tam bir
aynasıdır. Oyuncuların gözlerinin iyi ışıklandırılmasını söyleyen Wajda, gözlerin ruhu
yansıttığını, gereğince aydınlatılmazsa, aynaların neyi yansıttıklarını izleyici algılayamaz. 125
I. Bergman’ a göre, filmde ışık, yumuşak, tehlikeli, düşsel, canlı, ölü, aydınlık, buğulu,
sıcak, sert, çıplak, ani, karanlık, ilkyaz ışını, çarpıcı, pencereden çıkan, dik, meyilli, duyarlı,
boyun eğen, sınırlayıcı, zehirli, yatıştırıcı, soluk. Bunların anlamı ve anlamlandırdığı ışıktır.
Bergman ışık sorunlarıyla tepeden tırnağa ilgilenen, ışığa tutkun bir yönetmendir.126
Japon sinemasına dünya çapında bir saygınlık kazandıran yönetmen Akira Kurosawa’ya
göre; renkli filmlerde kullanılan ışıkla, siyah beyaz filmlerde kullanılan ışık aynı olmalı.
Renkler o kadar canlı olmasa da, gölgelerin ortaya çıkması ayrı bir güzellik verir filme. Bunun
için günümüzde renkli filmlerde yapılan ışıklandırmalar hatalı. Çünkü renkler gösterilebilmek
için, uzamın her yeri ışığa boğuluyor. Gölgelendirme yok gibi.127
Yönetmen Mesut Uçakan, ışıkta doğallığı yakalamanın çok zor olduğunu belirtir. Neden
olarak, Türkiye’ deki ışıkçıların renkli fotoğraf stüdyolarında çok yoğun aydınlatılmış potre
ışıklandırması gibi ışık bilinciyle çalışmalarını göstermektedir. Ayrıca ışıkçılar gölgeyi nasıl
yok ederiz diye uğraşırlar. Uçkan, doğal ışık kaynağıyla tek bir ışık kaynağına bağlı kalma
ilkesinin önemli olduğunu söylüyor. Ayrıca kötü bir ışıklandırmanın konuyu arka plana
iteceğini ve dengeyi bulmanın zor olduğunu belirir.128
Reklam filmlerinde olsun sinema filmlerinde olsun, aydınlatma izlerkitlenin algılama
sürecine bir anlam katıyorsa önemlidir. Reklamda önemli olan uzamın ışıklandırılması değil
aydınlatılmasıdır. Aydınlatma, yönetmenin amacına göre ve izlerkitleye gönderilmek istenen
iletiye anlam yüklemesi için kullanılır.

7.2. Renklerin Anlamı
Michalengelo Antonioni, renklerin çok güçlü bir anlatım aracı olduğunu ve ekrana ya
da perdeye yansıyan renklerin, doğadaki renklerden daha etkileyici olabileceğini söyler. 129
Renkler, sinema ve reklam filmlerinde görüntüsel yaratım süreci anlatısının, izleyici tarafından
algılanabilmesine yardım eder.
Işığın yapısına ya da nesnelerin yayılma biçimine bağlı olarak göz üzerinde yaptığı etki,
renktir. Uzamdaki nesneler belli renklerle ortaya çıkar. Nesne ile onun rengi arasında yapısal
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bir ilinti vardır. Renk algısı uzamın ışıklılığına göre değişse bile, nesnenin rengiyle olan ilintisi
değişmez. Çeşitli ışık kaynakları farklı ışıklar yaydıkları için nesnelerin rengi, kendisini
aydınlatan ışık kaynağına göre değişir. Gece elektrik ışığında nesnenin görünen rengiyle, gün
ışığında aynı nesnenin farklı renkte gözüktüğü gibi. Nesnenin rengi, gerçekte üzerine düşen ve
yansıttığı ışıktır. Bir nesne aldığı ışığın tamamını yansıtırsa, bu nesnenin rengi beyazdır. Bir
kısmını üzerinde tutup, bir kısmında yansıtırsa; yansıttığı ışık, nesnenin gerçek rengidir.
Örneğin, yaprağın yeşil gözükmesi, yaprağın üzerine düşen ışığın, yeşil dışında bütün renkleri
yani ışığı emmesidir. Böylece yaprak sadece yeşil rengi yansıtır. Göz yaprağı böylece yeşil
renkli olarak algılar.130
Beyaz ışık, kırmızı, turuncu, gri, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerden oluşur. Ana renkler
kırmızı, yeşil ve mavidir. Diğer bütün ışık renkleri, bu üç temel rengin karışımıdır. Johann
Wolfgang von Goethe, 1792 yılında renk çarkı hazırlamıştır. Bu çarkı altı temel renkten
(Macenta, turuncu, sarı, yeşil, mavi, ve mor) oluşturmuştur. Goethe, renklere matematiksel
değil, ruhsal ve sezgisel açıdan yaklaşılması gerektiğine inanıyordu. Sir Issac Newton’ un ışığın
yedi temel rengin karışımı olduğu analitik gözlemleriyle, Goethe’nin duygusal yaklaşımları ve
renklerin insan ruhu üzerindeki etkilerini gösteren tanımlamaları, günümüzün renk teorilerinin
tözünü oluşturdu.131
Renklerin çeşitli yöntemlerle karıştırılarak, diğer renklerin iki farklı biçimde elde edilir.
Katmalı (toplamsal) renk karışımı renklerin ışıksal karışımıdır. Çıkarmalı (çıkarımsal) renk
karışımları ise boya rengi karışımıyla elde edilir. Elektronik görüntü (video) katmalı, film ise
çıkarmalı karışımla biçimlenir. Mavi, yeşil ve kırmızı ışık renklerinin karışımıyla öbür ışık
renkleri oluşur. Kırmızı ile yeşilin karışımından, sarı renk; kırmızıyla, mavinin karışımından
mor renk; maviyle yeşilin karışımından, maviyeşil; kırmızı,yeşil ve mavinin karışımından,
beyaz renk elde edilir. Çıkartmalı renk karışımında, üç ara renkten (sarı, mor, maviyeşil), diğer
ana renkler ve siyah elde edilir. Morla sarının karışımından, kırmızı; morla maviyeşilin
karışımından, mavi; maviyeşil ile sarının karışımından, yeşil; sarı, mor ve mavi yeşilin
karışımından siyah ortaya çıkar.132
Nesnelerin renkleri fiziksel olarak farklı biçimde algılanmaktadır. Bu fark, rengin
doyumu (saturasyonu) ve parlaklığından ileri gelir. Renk doyumu, renkte ne kadar beyaz ışık
olduğudur. Bazı maviler koyu, bazı maviler solgundur. Renk parlaklığı, nesnelerin renklerinin
ışık yansıtma boyutudur. Örneğin kırmızı rengin parlaklığı az ise siyah gibi gözükür. Yani aynı
rengin karanlık bölümü az ışık yansıtır, aydınlık bölümü daha çok ışık yansıtır. Rengin parlaklık
değeri ile, rengin doyumunu karıştırmamak gerekir.133
Renk kültürel ve filmlerde içerik bütünlüğünü sağlamak amacıyla olmak üzere iki
biçimde anlam yaratır. Renklerin anlamı, rengin nesnelerle ve birbirleriyle karışımından ortaya
Levend Kılıç, Görüntü..., ss, 41-42.; Mehmet Kesim, a.g.y., s.,15.
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çıkar. Renkler tek tek algılandığında kendine göre özellikleri saptanır. Renkler, nesnelerle
bütünleştiğinde farklı anlamlar kazanır. Herhangi bir renk başka renkle ya da renklerle bir araya
geldiğinde, renklerdeki anlamlar farklı algılanır. Renklerin kullanımı ve anlamı, nesneye,
uzama, döneme ve kişiye göre; farklı toplumsal, ekinsel, sosyal, siyasal, ekonomik değerler
içerir.134
Rudolf Arnheim, siyah beyaz filmin yarattığı etkinin, renklerle elde edilemeyeceğine
inanmaktadır. Çünkü renk, insanı gerçeğe yaklaştırmaktadır. Bela Balazs’a göre ise renk
sinemada devinimle birlikte çok güçlü bir anlatım aracı olmaktadır. Gerald Mast da renkten
yanadır. Rengin filmi destekleyecek biçimde kullanılmasının doğru olacağını belirtmektedir.
Carl Drayer, renkleri kullanan yönetmenlerin bir amacı olması gerektiği üzerinde durmaktadır.
Ona göre, rengin, doğal dünyadan ayrıldığında estetik bir değeri olur. “Yönetmen filmi renkle
yaratmalıdır” diyerek, filmde rengin anlamını vurgulamaktadır. Sergey M. Eisenstein, rengin
biçim için değil içerik için düzenlenmesini savunmaktadır. Ayrıca renkle içerik arasında
tümüyle nedensiz bir ilişki olmasına karşıdır. Ama yönetmenin renkle içerik arasında nedensiz
bir ilişkiyi nedenli bir ilişkiye dönüşmesine karşı değil. Bu durumda, rengin anlamını, film
içindeki öbür ögelerle ilintileyerek ortaya çıkartmak durumundadır.135
Filmde rengin biçim ve içerik açısından bütünlüğünün sağlanması, yönetmenin
biçemine yani bakış açısına göre biçimlenir. Filmde biçim bütünlüğü, konuların renkle
anlamlandırılıp, simgeselleştirilmesidir. Örneğin, filmde mutluluk kırmızı renkle
simgelenebilir. Yönetmenin film içinde seçtiği rengi sürekli kullanması filmde rengin içerik
bütünlüğünü sağlar. Bu renk mavi, ya da pembe de olabilir. Yönetmenin duygular, nesneler için
seçtiği renk ise filmde rengin biçimini oluşturur. Örneğin mutluluk kırmızı renkle verilebilir.
Bir başka anlatıyla, yönetmen sarı rengi mutluluğu anlatabilmek için kullanabilir. Böylece
yönetmen, mutluluğu sarı renkle vermektedir. Duygu ya da nesnelerin renk seçimi; yani
nesnelerin, duyguların simgeleştirildiği renk filmin renk konusunda biçimini oluşturur.
Yönetmen, film boyunca mutlu sahnelerde kırmızıyı kullanırsa, renkte içerik bütünlüğü
sağlanmıştır.
Seçilen rengin simgesel anlamının yanında kendine özgü kültürel anlamı da vardır.
Örneğin, renklerin simgesel anlamının çok önemli olduğu “Kabuki” (Japon) tiyatrosunda
kırmızı sıcak ve çekicidir.136 Mısırlılar, tanrısallığı, doğruluğu ve bütünselliği mavi renkle
sembolize etmişlerdir. İngiltere’ de evlilik törenlerinde mavi renk kullanımı oldukça fazladır.
Gök Tanrısı ve Athena’nın sembolü beyazdır. Günümüzde gelinlikler beyazdır. Hindu
inançlarına göre, evlenecek kadın, evlenmeden altı gün önce sarı elbise giyer ve böylece evini
kötü ruhlardan korur. Çin’de gelinler yeni hayatı ve mutluluğu anlatmak için kırmızı renge
bürünürler.137 Renklerin kültürel anlamları düşünülerek de filmdeki anlatı için renk seçilebilir.
Yönetmen imgesindeki anlatısına uygun rengi istediği gibi belirleyebilir. “Renklerin
kendilerine özgü anlamları vardır, farklı anlatıda kullanılmaz” tümcesi yanlıştır. Sinema,
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renklerde de sınır tanımaz. Yönetmenler renkleri kullanmada özgür olmak ister. Örneğin, Leon
Shamroy 1942 yılında çektiği The Black Swan (Kara Kuğu) filminde, güneşin batışını için sarı
ışık kullanmaktadır.138 Güneş sarı ışıkla batmaktadır. Gerçek bozulmuştur. Çünkü güneş
doğarken sarı ışık yayar. Önemli olan yönetmenin renkleri istediği gibi kullanabilmesidir.
İnsanların renk seçimlerini etkileyen ögeler, karakter yapıları, hayat koşulları ve bilinç
altında bastırılmış istekleridir. İnsanlar renkleri seçerken, yararı ya da zararını düşünmezler.
Ama renkleri seçerken, bazı renkleri tercih ederler. Bazı renkleri ise hiç kullanmazlar. Örneğin,
bir kişiye güzel görünen kırmızı, öbür insana güzel ya da çekici gelmeyebilir. Seçimin tözünde,
insanlara aşılanan sembolik ve geleneksel inançlar, hızla değişen moda akımı ve bilinçaltında
yatan duygularıdır.
Renkler, geçmişten günümüze kadar çeşitli anlamlar kazanmıştır. Bazen renkler
taşıdıkları anlamın dışında karşıt anlamları da yüklenmişlerdir. Renkler hayatın bütün
ögeleriyle çok güçlü köprüler kurmuşlardır. Kullandığımız dilin vazgeçilmez bir parçası
olmuşlardır. İnsanlar ruhsal, duygusal, fiziksel durumunu, dışa vururken, renklerin dilini
kullanmışlardır. Renk konusunda ortak bir fikir yoktur, renklerin gizemi herkesi farklı biçimde
sarar.139
Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, siyah, beyaz, gri, lacivert, turuncu, kahverengi gibi renklerin
taşıdıkları kültürel ve imgesel anlamlar nelerdir? Bu sorunun yanıtına, renklerin tek tek
incelenmesiyle ulaşılabilir.
Sarı Renk: Frederic Portal sarı rengin kalleşlik, ihanet ve günahın simgesi olmasını
yaptığı araştırmada şöyle açıklamaktadır. “Tanrı ve kutsal diller, ruhun Tanrıy’la birleşmesini
ve bunun karşıtı olarak da, tinsel anlamda eşlerin birbirlerine ihanetin altın ve sarı renkleriyle
belirttiler. Kutsal olmayan konuşmadaysa bu, hem yasal aşkı hem de evlilik bağlarını koparan
zinayı yansıtan özdeksel bir belirtkeydi”. Yunanlılar için altın elma, aşk ve anlaşmanın
simgesiydi ama aynı süremda karşıtı olan anlaşmazlık ve bundan doğan kötülükleri
yansıtmaktadır. Portal, renge verilen anlamın, karşıt anlamın da simgesi olduğunu kanıtlamıştır.
Sarı hem aşıkların birleşmesi, hem de ihanetini aynı tutkuyla simgeler. Sarı renge başka bir
anlamı Hıristiyan dini yüklemiştir. Dine göre sarı, hayasızca aşkların birleşmesiydi. Böylece
sarı, kıskançlığın, çekememezliğin rengi oldu. Yahudiler sarı giysiler içerisinde gösterildi. 16.
yüzyılda hainlerin evlerinin kapısı sarı renge boyandı. Van Gogh “Gece Kahvesi” tablosunda,
kötülüklerin anlatımında sarıyı kullanmıştır. 140
M. Antonioni II. “Deserto Rosso” da sarı rengi, doğanın bozulması, çağdaş dünyadaki
bozulmanın ve çürümenin simgesi olarak vermiştir. Sarı bayrak bulaşıcı hastalık belirtisidir.141
Sarının duygusal özellikleri, açık görüşlülüğü ve ilhamı simgeler. Görkem, dikkat, ilgi odağı
anlamı da taşır. Parlak olmasından dolayı, bilgiyi ve akıllığı ön plana çıkarır. Sarı kıyafet
hafifliği ve yüzeyselliği çağrıştırır. Sarı ve siyah bileşkesi doğasında saldırganlık bulunanlarca
138
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giyilir. Sarı rengin kişik göstergesi olarak, biraz düzensiz, sempatik, yaratıcı düşünceleri ve
mizah duygusu vardır.142
Kırmızı Renk: Kırmızı renk sinema ve reklam filmlerinde en fazla kullanılan
renklerden biridir. Kırmızı ile beyaz geleneksel olarak bir birine zıt renkler sayılmıştır. Beyazlar
hem Fransız hem de Rus devriminde yabancı ülkelere sığınan kralcılardı. Kırmızı ise
devrimcilerin rengi olmuştur. Fransız devriminin sonlarına doğru aristokratlar kırmızı
mendiller kullanmaya başladılar. Bunun sebebi idamları protesto etmekti.143 Fransız
bayrağındaki kırmızı kardeşlik, mavi özgürlük ve beyaz eşitlik anlamı vardır. K.
Kieslowski’nin üç renk filmlerinden Kırmızı filminin konusu kardeşlik üzerinedir. Filmde
önemli unsurlar kırmızı renktir. Kırmızı elbiseler, köpeğin kırmızı tasması gibi. 144
Kırmızı en yavaş dalga genişliğine sahip olan renktir. Ateşi temsil eder. Kırmızı renk,
hayatın, gücün, canlılığın, heyecanın, atak olmanın, cesaretin, kararlılığın sembolüdür. Koyu
kırmızı renk, aşka, cesarete, nefrete, sinirliliğe ve benzeri duygulara işaret eder. Bir rengin koyu
lekeli kısmı, olumsuzluğu gösterir. Kırmızı-kahverengi duyarlılık ve şevhet düşkünlüğünü;
pembe kırmızı, hırsı ve acımasızlığı gösterir. Yüreğin ve aşk ateşinin rengi, cinselliğin,
tehlikenin ve tutkunun temsilcisi olur. Kırmızı seven insanın kişiliği, haklı çıkmak isteyen,
saldırgan olabilen, risk üstlenmeye istekli ve özgüvenlidir. Hayat ve yeni bir başlangıç isteğini
dile getiren renktir. Kırmızı renk güçlü bir uyarıcı ve enerji vericidir. Bir an önce harekete
geçme hissi verir. Yaklaşan tehlikeyi, yasaklı yerleri vermek için filmlerde kırmızı
kullanılmıştır. Trafik ışığında kırmızı dur anlamına gelir. Tehlike olduğunu işaret eden yazılar
kırmızıdır. Uyarıcı trafik işaretleri kırmızıdır. Kırmızı otoriteyi de temsil eder. Çünkü kırmızı
yasağın rengidir.145
Mavi Renk: İncil’ de Meryem Ana’nın mavi giysi içinde olduğu betimlenir. Mavi
Hıristiyan dininde, kendini adamışlığı, korunmayı temsil eder. Koyu mavi saf dini hisleri, soluk
mavi, asil bir amaca adanmayı, parlak mavi bağlılığı ve içtenliği gösterir. Mavi renk çarkının
soğuk bölümünde yer alır. Bu rengin sakinliği, güven ve sadakat duygusunu sembolize eder.
Yeteneğin, görev bilincinin ve güzelliğin rengidir. Mavinin sakinleştirici ve dinlendirici bir
etkisi vardır. Şüphe, güvensizlik ve yetenek eksikliği olumsuz yanıdır. Kırmızının karşı
rengidir. Kırmızının tersine yavaşlar ve genişler. Maviye boyanmış bir oda olduğundan daha
geniş gözükür. Gerginliğin, korkunun, çarpıntının üstesinden gelir. İnsanı sakinleştirir.
Gökyüzü, denizin rengi, uzay ve durgunluk çağrışımı yapar. Batıda giyimde en çok tercih edilen
renk mavidir. Enerji sistemini serinletici ve dinlendiricidir. 146
Mavi renk psikolojisinde sevgide huzur ve rahatlığı simgeler. K. Kieslowski’nin “mavi”
filminde, özgürlük işlenmiştir. Fransız bayrağındaki mavinin, özgürlüğü temsil ettiği gibi.
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Filmde, tüm trajik duruma karşın, kadın özgürdür. Ailesi ölmüştür. Parası vardır. Kimseye karşı
yükümlülüğü yoktur. Ama bu durumdaki insan acaba gerçekten özgür müdür? Filmin konusu
bu biçimde gelişir.147 Godard, Le Mepris, filminde mavi rengi kullanarak, karakterler arasındaki
iletişimsizliği ve soğukluğu çağrıştırmak istemiştir.
Yeşil Renk: Sarı renge yüklediğimiz birçok özelliği yeşil renkte de görürüz. Yaşamın
simgeleriyle doğrudan doğruya birleşir. Yeşeren yapraklar, bitkiler ve yeşilliğin kendisi. Tıpkı
ölüm ve çürümenin simgesiyle de birleşmesi gibi. Yeşil olumlu yorumlandığında, yaşamın,
yeniden doğuşun, ilkbaharın ve umudun simgesidir. Hıristiyan, Çin ve İslam dinleri bu yorumla
birleşmiştir. Hz. Muhammed’in zor anlarında “yeşil sarıklı melekler” tarafından çevrildiğine
inanılır. Yeşil sancak Peygamberin sancağı olmuştur. Ama bunun karşıtı olarak, Yunan
tiyatrosunda denizin koyu yeşil rengi, kimi koşullarda uğursuz bir anlam taşıyordu. Portal
araştırmasında yeşilin öbür renkler gibi kötümcül bir anlamı olduğu söylüyor. Yeşil, ruhun
yeniden doğuşunun ve bilgeliğin simgesi olduğu gibi, bunun karşıtı, tinsel çöküşü ve deliliği de
simgelemektedir. 148
Yeşil paylaşımın, dengenin, sempatinin, uyumun ve cömertliğin ve işbirliğinin
sembolüdür. Usun ve bilincin rengidir. İnsana huzur ve güven verir. Özgürlük, uyum ve denge,
yeşilin doğal enerjisine dayanır. Yeşilin umursamazlık, aşırı çekingenlik, şüphe olumsuz
yanlarındır. Parlak ve açık yeşil, başarıyı ve asaleti; orta koyuluktaki yeşil, uyumluluğu ve
hoşgörüyü; koyu yeşil, kötülüğü; zeytin yeşili, kişideki uyumsuz özellikleri ve çift
karakterliliğini temsil eder. Yeşil dünyada en çok bulunan renklerden biridir. Yeşil renk
sakinleştirici bir özellik taşıdığı için, insan enerjisini dengeler ve şefkat duygularını arttırır. 149
Siyah Renk: Siyah, dramatik, zarif, ölüm ve yas, ağır, yaşlı, sıkı gibi çağrışımlar yapar.
Bu renk kadınların dişilik duygularını harekete geçirerek, bedende güçlü bir manyetik enerji
alanı yaratır. Siyah giysi aşırı kullanıldığında, depresyona ve duygusal karmaşaya yol açar.
Eisenstein, “Aleksandr Nevski” filminde, siyahla beyazı bilinen anlamlarından ayırır.
Rus savaşçıları siyahtır. Yiğitliğin, kahramanlığın ve yurtseverliğin olumlu etkileri siyaha
yüklenmiştir. Eisenstein “Eski ile Yeni” filminde ise siyaha gericilik ve suç anlamını
yüklemiştir. Siyah ölümü çağrıştırır. Cenazede ve matemli günlerde siyah elbise giyilir.
Anadolu da “karalar bağlamış” sözü, matemde olanlar için söylenir. Erkeğin ölümünden sonra
yıllarca siyah elbise giyen kadınlar vardır. Memduh Ün’ün yönettiği “Son Gece” filminde150,
Aliye Rona kardeşinin ölümünden sonra sürekli siyah renk elbiseler giyer.
Gölgenin rengi siyahtır. Gölgelendirme yapılarak aydınlatılmış bir uzam, dramatik etki
yaratır. İnsanın ruh halinin dışavurumunda gölgelendirme yani siyah kullanılır.
Beyaz Renk: Beyaz renk, insanların yaratıcılık duygularını açığa çıkartan, geliştiren bir
renktir. Beyaz ışık, temel ışık renklerinin birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Beyaz renk birlikte
147
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kullanıldığı öbür renklerin güçlerini ve etkilerini arttırır. Temizlik, saflık, iyi niyet, kış ve
dinginliği çağrıştırır. Beyaz yansız, iletişime kapalı, aşırı titiz kişilik göstergesidir. Fransız
bayrağındaki beyaz, eşitliktir. Beyaz öteki dünyayı simgeler. Ruhsal ve dinsel değerleri ifade
eder.151
Yaşamlarında beyaz rengi çok kullananlar, huzura, ahlaka, güvene, ekonomiye ve aile
kutsallığına önem verirler. Beyaz genç kızın yaşamında, romantizm, şiir, hikaye yazmak ve
onların dokunulmazlıklarını benimsemektir. Beyaz renk, karekterde gizem ve bilinmeyene ilgi
duyar. Beyazı sevenler, sevgi dünyası güçlü, ince, zarif, masum, çok alıngan insanlardır.152
Mor Renk: Yunan ve Roma halkı için en kutsal renk koyu mordu. Bu renk, bir çeşit
deniz kabuğundan ve çok büyük güçlüklerle elde edilirdi. Yunan ve Roma İmparatorları mor
renkte elbiseler giyerlerdi. Buna karşın Konfiçyüs mor rengi kırmızıya benzediği için sevmez.
“Heang Tang” isimli kitabında üstün insanın giysilerinin mor renkle süslememesi gerektiği
yazar.153
Mor renk, ruhaniliğin, kendine saygının ve asaletin rengidir. Kutsal aydınlık işaretidir.
Koyu mor, yüksek ruhani seviyeye ulaşıldığını ve kutsal aşkı gösterir. Mor dramatik ve
inceliklidir. Soyluluğu ve saygınlığı çağrıştırır. Sanatsal, duyarlı, hayalci, tinsel kişilikleri mor
renk temsil eder. Olumsuzluğu, unutkanlık ve sabırsızlığın sembolü de mordur.
Renkler insanı canlandırır ya da sıkar; heyecanlandırır ya da sakinleştirir, ısıtır ya da
üşütür, neşelendirir ya da üzer. Renklerin dilini anlamak, renklerle izleyicilere iletiler
göndermek, iletişime yepyeni boyutlar kazandırmaktadır. Sinema ve reklam filmlerinde
görüntüsel anlamı güçlendirecek en önemli ögelerden biri renk ve dünyasıdır.
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Uygulamalar;
1.
Beğenerek izlediğiniz sinema filmlerinde hangi tür aydınlatmaların kullanıldığını
anlamaya çalışın. Bu aydınlatma türünün kullanılması, sizin söz konusu sahneleri anlamanız ve
değerlendirmenizi sizce nasıl etkiledi? Aynı filmlerde yönetmenin hangi renklere önem
verdiğini ve bu renklere hangi anlamları yüklediğini anlamaya çalışın.
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Uygulama Soruları;
1-Beğenerek izlediğiniz bir sinema filmini dikkatle seyrediniz. Hangi tür aydınlatmalar
kullanılmıştır?
2-Bu aydınlatma türlerinin kullanılması, sizin söz konusu sahneleri anlamanız ve
değerlendirmenizi nasıl etkiledi?
3-Filmde yönetmen hangi renklere önem vermiş ve bu renklere hangi anlamları
yüklemiş?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Işık nesnelerin üzerine düşerek, onları görmemizi böylece görüntünün oluşmasını
sağlar. Yönetmen için ışığın salt nesnelerin görüntüsünü ortaya çıkarmak yeterli değildir.
Anlatısını ışığın fiziksel özelliklerini ekleyerek güçlendirir. Aydınlatma iki boyutlu
televizyondaki üçüncü boyutun oluşmasına yardım eder.
Işığın yapısına ya da nesnelerin yayılma biçimine bağlı olarak göz üzerinde yaptığı etki,
renktir. Renklerin anlamı, rengin nesnelerle ve birbirleriyle karışımından ortaya çıkar.
Dersimizin 7. Haftasında aydınlatma ve renklerle ilgili detaylı bilgi verilerek, içerik
hazırlanırken bu araçlardan nasıl anlamlar yaratılabileceği gösterilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere hangi kelime getirilmelidir?
“Işığın amaca uygun kullanılmasıyla nesneler anlam kazanır. Işık nesnelerin üzerine
düşerek, … sağlar.”
a- hareket
b-dinamizm
c- görüntünün oluşmasını
d-enerji
e-etkileşim

2- Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yere hangi kelimeler getirilmelidir?
“Televizyon ekranı 3:4 oranındadır. İki boyutludur. Aydınlatma televizyondaki …
boyutun oluşmasına yardım eder.”
a- üçüncü
b-yeni
c-güncel
d-geniş
e-dinamik

3- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere hangi kelime getirilmelidir?
“Işıklandırmanın sert, parlak, yumuşak, monoton ya da soğuk olmasına bağlı olarak
görüntü, izleyicinin mutluluk, üzüntü, rahatsızlık, huzur gibi duyguları algılamasında yardımcı
olur. Aydınlatmanın … üzerinde psikolojik özellikleri, ışığın, miktarı ve türüne göre belirlenir.
a-açı
b-devinim
c-kurgu
d-kamera
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e- görüntü

4- Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yerlere hangi kelimeler getirilmelidir?
“Aşağıdan gelen ışık, … ve … anlatmak için kullanılır.”
a-belirsizlik / sevgi
b-korku / gizem
c-mutluluk / şaşkınlık
d-kızgınlık / şaşkınlık
e-komedi / belirsizlik

5-Aşağıdaki paragrafta (…) ile gösterilen yerlere hangi kelime getirilemez?
“Zayıf ışıkla aydınlatılmış uzamda, belirsizlik vardır. Nesne ve insanların fiziki hatları
belirsizleşir. Renkler solar. Rengin gerçek rengi kaybolur. …., …, …, …. ve …. gibi duygular
zayıf ışıkla desteklenir.
a- umutsuzluk
b- sevgisizlik
c- acı
d- karamsarlık
e- mutluluk

6- Aşağıdaki cümlede (…) ile gösterilen yerlere hangi kelime getirilemez?
“Sert ve parlak ışık, …, …, … ve … simgeler.”
a- zenginliği
b-neşeyi
c- mutluluğu
d-varoluşu
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e-karamsarlığı

7- Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yerlere hangi kelime getirilemez?
“Beyaz ışık, …, …, …, …, …, … ve … renklerden oluşur. Ana renkler kırmızı, yeşil
ve mavidir. Diğer bütün ışık renkleri, bu üç temel rengin karışımıdır.”
a-siyah
b-yeşil
c- mavi
d- sarı
e- kırmızı

8-Aşağıdaki ifadede (…) ile gösterilen yere hangi kelimeler getirilmelidir?
“Nesnelerin renkleri fiziksel olarak farklı biçimde algılanmaktadır. Bu fark, rengin …
ve … ileri gelir.”
a-yeniliği / güncelliği
b-kalitesi / tonundan
c-açıklığı / koyuluğu
d- doyumu (saturasyonu) / parlaklığından
e-değerleri / karışımından

9-Renklerle ilgili olarak kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif edilen terim
hangisidir?
“Nesnelerin renklerinin ışık yansıtma boyutudur.”
a-Rengin anlamı
b-Rengin değeri
c-Rengin tonu
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d- Renk doyumu
e- Renk parlaklığı

10-Renklerle ilgili olarak kullanılan ve aşağıdaki açıklamayla tarif edilen terim
hangisidir?
“Renkte ne kadar beyaz ışık olduğudur.”
a- Renk doyumu
b- Rengin anlamı
c- Renk parlaklığı
d- Rengin değeri
e- Rengin tonu

CEVAP ANAHTARI:
1-C 2-A 3-E 4-B 5-E 6-E 7-A 8-D 9-E 10-A
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8. ÇEKİM TEKNİKLERİ-3:
SES, SES KATKILARI (EFEKTLERİ) VE MÜZİK
UZAM VE SÜREM
KURGULAMA

DOÇ. DR. ERGÜN YOLCU

(NOT: 6., 7. ve 8. Haftalarda yer alan “Çekim Teknikleri” konusunda yer alan bilgiler,
Doç.Dr. Ergün Yolcu’nun “Televizyon Reklamcılığı” adlı kitabından alınmıştır)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Ses, Ses Katkıları (Efektleri) ve Müzik
8.2. Uzam ve Sürem
8.3. Kurgulama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-İzlemiş olduğunuz filmlerde kullanılan ses, efekt ve müzikleri düşünerek, sizin
üzerinizde nasıl bir etki yarattığını anlamaya çalışınız.
2-Aynı senaryonun, aynı çekimlerini farklı şekillerde kurgulayarak farklı etkiler ve
anlamlar yaratmak sizce mümkün mü?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ses, Ses Katkıları (Efektleri)
ve Müzik

Ses, Ses Katkıları (Efektleri)
ve Müzik, filmlerde nasıl
kullanıldığı öğrenilecektir.

Uzam ve Sürem

Uzam ve Süremin ne olduğu
öğrenilecektir.

Kurgulama

Kurgulama tekniklerinin
neler olduğu öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Literatürden
yararlanılacaktır.

Literatürden
yararlanılacaktır.
Literatürden
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Diyalog



Efekt



Filmin Ritmi



Filmin Süremi



Uzam İlişkisi



Konu Bütünlüğü
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Giriş
Ses ile görüntü arasında çeşitli ilintiler vardır. Ses görüntüyü güçlendirir ve
anlamlandırır. İşitsel etkinliği sağlayan ögeler, oyuncuların diyalogları, ses katkıları (efektleri)
ve müziktir. Duygu ve düşünceleri, imgeleri tek sesli ya da çok sesli anlatı sanatına müzik denir.
İnsanların birbirleriyle, doğayla, nesnelerle etkileşiminden doğan coşkuların etkinlik
kazanarak, dışsal bir biçim algılamalarının en elverişli yoludur. Film yapımında müzik farklı
işlevleri yerine getirmektedir.
Uzam yükseklik, genişlik ve uzaklık boyutunda yayılma gösteren sınırsız bir süreklilik
olarak tanımlanır. Film yapımında uzam, doğal ve yapay (stüdyo) olmak üzere iki biçimde
düzenlenir. Doğal uzam, filmin gerçeğe uygunluğunun tam olarak sağlanması çalışmasında
doğal uzamın önemli payı vardır. Yapay olarak adlandırdığımız, doğal olmayan uzamlar,
genellikle stüdyo içinde düzenlenir.
Gerçek yaşamda sürem, uzatılamaz, kısaltılamaz ya da durdurulamaz. Her zaman, bir
dakika altmış saniye, bir saat altmış dakikadır. Sürem değişmez. Ancak filmlerde bu gerçek alt
üst edilebilir.
Filmin çekimleri tamamlandıktan sonra, istenilen amaca uygun biçimde kurgulanması
gerekir. Çekimi biten sahneler kurguda anlam, konu, ışık, renk ve uzam birliğine dikkat edilerek
arka arkaya dizilir. Filmin ritmi, süremi, uzam ilintisi ve konu bütünlüğü kurguda dikkat edilen
ögelerdir. Filmler kurgulanırken yapılan geçişler, bir metinin içindeki noktalama işaretleri
gibidir. Nasıl cümleler arasında duraklama noktaları varsa filmde de görüntüler arasında
geçişler vardır.
Dersimizin 8. Haftasında “Ses, Ses Katkıları (Efektleri) ve Müzik; Uzam ve Sürem;
Kurgulama” konuları ele alınarak, içerik hazırlarken bu araçlardan en iyi şekilde
faydalanılabilmesi için konularla ilgili temel bilgiler aktarılmaya çalışılacaktır.

278

8.ÇEKİM TEKNİKLERİ-3: SES, SES KATKILARI (EFEKTLERİ) VE
MÜZİK; UZAM VE SÜREM; KURGULAMA
8.1. Ses, Ses Katkıları (Efektleri) ve Müzik
Sinemaya, sesin girişinden sonra, o zamana kadar görüntünün gücüne dayanan
görüntüsel anlatı, yeni bir boyut kazandı. Çünkü anlatı görselliğin yanında artık işitsel olarak
da bir anlam yaratabilecekti. Sesiz sinema döneminde görsel anlatım, kurguyla doruk noktasına
ulaşmıştı. Ses, kurgu anlayışını, görüntü biçimini, teknik ekibi, oyuncuları, yönetmeni, kısacası
bütün sinema çalışanlarını etkiledi. Sesli film çekimi sinemanın tüm ögelerinin yeniden
düzenlenmesine neden oldu. Charlie Chaplin, Rene Clair, Pudovkin, Eisenstein ve Alexandrov
gibi büyük ustaların istememesine154 rağmen sinema dili, görüntüsel anlatıyı güçlendirecek yeni
bir öge buldu. Luis Bunuel, sesin sinemaya girişiyle, seslendirmenin kesin bir biçimde üstünlük
kazanacağını ve filmlerin gösterileceği ülkenin dilinde seslendirilmesiyle, filmlerin uluslararası
olma boyutunu etkileyeceğini söylemiştir. Bunuel, “izleyici, İspanyolca konuşan Humprey
Bogart’ı -çok kötü seslendirilmiş ve gerçeğe çok aykırı da olsa- aynı rolü oynayan bir İspanyol
oyuncuya yeğliyordu...” diyerek, her ülkede seslendirmenin yapılacağını belirtmiştir.155
Günümüzde gösterildiği ülkeden başka bir ülkede yapılan reklam filmleri seslendirme ve görsel
katkılarla izlenmektedir.

Fotoğraf: Charlie Chaplin, Modern Zamanlar filminden kareler (1936)
Reklam filminin çekimleri bittikten sonra kurgulanırken, birbirini izleyen çekimler
arasında çeşitli ilintiler olduğu görülür. Aynı biçimde sesle görüntü arasında da çeşitli ilintiler
154
155

A. Şefik Güngör, a.g.y., s.44.
Luis Bunuel, Son Nefesim, (Çev.İlkay Kurdak) Afa yayınları, İstanbul, 1982, ss., 236-237.
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vardır. Ses görüntüyü güçlendirir ve anlamlandırır. İzlerkitlenin düşünsel çıkarımlar yapmasını
sağlar. Örneğin, hareketli ve canlı bir müzik sesi kulağımıza gelir. Görüntüde penceresini yeni
açan bir kadın vardır. İzleyici kadının mutlu olduğunu düşünür. Farklı açıdan değerlendirirsek,
görüntü aynıdır ama sadece dışarıda araba ve kalabalık şehir gürültüsünün sesi duyulur. İzleyici
bu durumda kadının sıkıcı bir güne başlayacağını, mutsuz olduğunu algılar. Ses görüntü yaratır
ama görüntü ses yaratamaz.156 Örneğin filmde evdeki bir odadan, köpek sesi geldiğinde, izleyici
o odada köpek olduğunu düşünür. Gerçekte odada köpek olmayabilir. Aynı biçimde kamera
evin içini amaçsızca görüntülerken, ürkütücü bir müzik duyulabilir. İzleyici bu durumda
görüntüye gelmese bile bir şeylerden korkar. Kafasında korktuğu varlıkları düşler. Ya da müzik
yerine dalga sesi duyulabilir. O zaman izleyici evin deniz kenarında olduğunu, sesin şiddetine
göre havanın sakin ya da fırtınalı olduğunu düşünerek, kafasında görüntüler yaratır.
Reklam filminde ses ögesi, reklamın iletisini güçlendirmek ve bütünlemek amacıyla
kullanılmaktadır. Reklamı yapılan ürünü, aynı kategorideki ürünlerden farklılaştırmak ve
hatırlanma oranını yükseltmek için işitsel ögeler oldukça etkilidir. Görüntüsel ögelerin
etkinliğinin yanında, işitsel etkinliği sağlayan ögeler, oyuncuların diyalogları, ses katkıları ve
reklam müziğidir.157
a) Konuşmalar (Diyaloglar) : Düşünsel yaratım sürecinde oluşturulan iletinin, işitsel
biçime dönüşmesi için, seslendirilir. Sunucunun anlatısı, birden fazla oyuncunun rol aldığı
reklam filminde karşılıklı konuşmalar ve ürünün iletisini okuyan kadın ya da erkeğin
seslendirmesi işitsel ögelerin ilkini oluşturur. Konuşmalar gerçek süremde yapıldığından sesin,
görüntüsel süremle uyumlu olması gerekir. Reklam filmi çekimlerinin uzunluğunu belirleyen
görüntülerin kurgusu değil, diyaloglardır.
Ses eşleme aşamasında ikiye ayrılmaktadır. Birincisi, eş zamanlı ses, öbürü ise eş
zamanlı olmayan sestir. Eş zamanlı ses karşılıklı diyaloglar, sunucunun anlatısı gibi görüntüye
gelen kişilerin sesleridir. Eş zamanlı olmayan ses, dış seslerdir. Örneğin, “Falım” sakızı
reklamında, görüntüde kız varken, ısırma sesi gelir. Önce nereden geldiği anlaşılmaz. Daha
sonra bir erkeğin sandviç yediği görüntüye gelir. Reklam iletilerinin görüntüye gelmeden,
seslendiren tarafından söylenmesi de eş zamanlı olmayan sesdir. Eş zamanlı olmayan ses
öbürüne göre daha düşseldir. Çünkü görüntü yerine ses ögesinin konulmasını sağlar, sesle
görüntüyü karşıt yapmalarına yardım eder ve normalde aynı zamanda gelmeyen seslerle
görüntüleri yan yana getirme konusunda onları yüreklendirir.
b) Ses Katkıları (Efektleri): Reklam filminin gerçekliğini arttıran ögeler olarak,
reklamcıların en önemli yardımcılarındandır. Canlandırmalardaki ses katkıları, anlam yüklüdür,
anlatıyı basamak basamak ilerleten bir faktördür. Dikkati işitsel olarak çekmek, görüntüyü
işitsel olarak vurgulamak, uzamı düzenlemek ve filminde gerekli seslerin gerçekçi olması için
ses katkıları kullanılır.

156
157

Ziya Öztan, Film Yapımı 2 Ders Notları, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1998.
Seyide Parsa, Filmin..., ss.102-104.
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Reklam ve sinema filmlerinde bütün ses katkıları kullanılabilir. Ama bunların konuyla
ilgili en gerçekçi olanı seçilmelidir. Filmdeki bütünlüğü bozmayacak biçimde kullanılmalıdır.
Çünkü kulak, doğal seslerle, doğal olmayanı ayırır. İnsan kulağı anlaşılması olanaksız sesleri
bilinçaltına iter ve ancak anlaşılabilen sesleri kabul eder. Ses efektlerini bir sahneye koymak
için o sahneyi uzatmaya gerek yoktur. Çekilen görüntü süremi kadar ses efekti ses kuşağına
konulabilir.
Ses katkılarının kullanım yerleri ve işlevini şu biçimde sıralayabiliriz;158
b1) Ses konuşmayı ya da görüntüyü destekler. Bir sahne ya da yer tanımlar. Karşılıklı
konuşmalar sırasında ya da bir aksiyon sahnesinde kulağa gelmeyen sesler, anlamı
güçsüzleştirir. Örneğin, kayıkla denize açılan iki sevgilinin konuşurken, kürek sesinin
duyulmasıyla sahne desteklenir gerçekçi olması sağlanır. Kış gecesi görüntülerinde genellikle
kurt sesi, rüzgar sesi duyulur. İzleyici evin dışında havanın fırtınalı olduğunu, kurt sesleriyle
her yerin çok fazla bir biçimde karla kaplı olduğunu çünkü kurtların yiyecek bulabilmek için
yerleşim yerlerine yaklaştığını düşünürler.
b2) Ses katkılarıyla sahnede bir atmosfer yaratılır. Örneğin yavaş bir müzik, aşk
sahnesinde romantik bir ortam yaratabilir. Ya da bir kamyonun fren sesi, egzos sesleri bir motor
yağının reklam filminde, yağın motora verdiği gücü anlatan dikkat çekici bir atmosfer
yaratabilir. Aynı biçimde deterjan reklamında, çamaşır makinelerinin başında çamaşırları
yıkayan uzmanların koşuşturma sesleri, deterjanın temizliğini ispat etmek için izlerkitleyi
inandırıcı bir ortam hazırlar.
b3) Ses katkıları süremin belirlenmesine yardım eder. Örneğin vapur düdüğü ya da tren
düdüğüyle, vapurun ve trenin kalkacağı belirtilir. Aynı biçimde fabrika düdüğünün çalması ise
işin bittiği anlamına gelir. Gerçek, sürem birimini de hatırlatır. Çünkü iş akşam saatinde paydos
edilir. Pizza reklamında, mikro dalga fırının düdük sesi, pişirme süreminin bittiğini belirler.
b4) Ses katkıları öykünün sürekliliğini sağlar. Örneğin iki insan aralarında konuşurken,
fren sesi duyarak, bu sesin geldiği yere bakabilirler. Burada görüntünün devamı fren sesiyle
sağlanmış, çekimler birleştirilmiştir. Çerçeve dışında kalmasına rağmen bir olayın ortaya çıktığı
anlaşılır. Reklam filminde erkek televizyon seyrederken cam bir ev eşyasının kırılma sesi gelir.
Erkek odaya doğru ilerler eşi vazoyu kırmıştır ve üzülmüştür. Erkek reklamı yapılan
yapıştırıcıyı göstererek, vazonun eskisi gibi olacağını, üzülmemesi gerektiğini söyler.
Görüntüde olmamasına rağmen, kırılma sesiyle iki sahne birbirine bağlanmış ve reklamda ses
efekti etkili biçimde kullanılmıştır.
c) Müzik: Duygu ve düşünceleri, imgeleri tek sesli ya da çok sesli anlatı sanatına müzik
denir. İnsanların birbirleriyle, doğayla, nesnelerle etkileşiminden doğan coşkuların etkinlik
kazanarak, dışsal bir biçim algılamalarının en elverişli yoludur. Müzik yapıtları özlerinde

158

Mahmut Tali Öngören, Senaryo ve Yapım 1, ..., ss., 115-126.
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toplumsal imgeleri, tipik insan ilintilerini içerir. Müzik his ve duyguların kolaylıkla
anlatılabildiği uluslararası bir dildir.159
Reklam filminde sevilen ve amaca hizmet eden bir müzik, markanın imajına kolayca
sözcüklere dökülemeyecek kadar katkıda bulunur. Müzik öncelikle izlerkitle için zorlayıcı yönü
olmayan, markanın tanınırlığını arttıracak bir öge. Ürün ile ilgili söylemek istediklerinizi en
rahatlatıcı tavırla izlerkitleye duyurmanın en kolay yoludur. Sözleriyle, ritmiyle, melodisi ve
biçimiyle ürünün ya da markanın karakterine bürünür, sözcüsü olur ve iletiyi kolaylıkla yerine
ulaştırır. Televizyonu izlemeyip başka uğraşlarla ilgilenenlere, işitsel ulaşmak için müzik daha
önemli bir öge halini almaktadır.160
Müziğin çeşitli nedenlerden kullanımı ilk önce filmlerde başlamıştır. Daha sonra radyo
tarafından geliştirilmiştir. Günümüzde de reklam filmlerinin vazgeçilmez ögesi olmuştur.
Müzik kullanımı büyük ve önemli bir yer tutar. Müziğin hangi amaçlarla kullanıldığını şöyle
sıralayabiliriz;161
c1) Reklam filminin başından sonuna kadar belli bir müzik dinletilir. Amaç, iletinin
güçlendirilmesidir. Örneğin “Bosch” buzdolabı reklam filminde, kadın dolabı açtığında
yüzlerce gül ile karşılaşmaktadır. Romantik bir film, romantik bir müzikle bütünleştirilebilir.
Karşılıklı konuşma geçmeyen reklam filmlerinde, baştan sona kadar, filmin biçimi ve içeriğine
göre müzik izlerkitleye dinletilebilir.
c2) Başlangıç müziği, filmin başında tanıtma yazıları verilirken kullanılan müziktir.
Reklam filmlerinde başlangıç müziği, öykü başlamadan kulağa ilk gelen müziktir. Öykü
başlangıcına uygun bir müzik kullanılır.
c3) Filmlerde konuşmaların geçtiği, iletilerin söylendiği sahnelerde dip müzik
kullanılabilir. Dip müziği karşılıklı konuşmaları tamamlamalı ve desteklemeli, onlardan ayrı
bir öge gibi etki uyandırmamalıdır. Bu amaç doğrultusunda dip müzik seçilmeli, tanınmış ya
da özgün müzik kullanılmalıdır. Tanınmış müzik etkili olacağı gibi izleyene başka şeyler
anımsatabileceği için etkisiz de olabilir. Filmin amacına uygun seçilmiş dip müzik, sahnenin
duygusal yapısını güçlendirir, dramatik etkisini yükseltir, düşünceleri tek tek vurgular, coşkuyu
arttırır, birbirinden ayrı olayları ve sahneleri birleştirerek sürekliliği sağlar, insanların
kişiliklerini, yeri ve süremi belirler.
c4) Geçişleri sağlamak için müzik kullanılır. Bir sahneden öbürüne geçişte müzik
kullanmak, sahneler arasında müziğin etkinliğine göre belirlenir. Karşılıklı konuşmaların yerini
müzik alabilir. Görüntüye gelen konuşmalar duyulmaz müzik duyulabilir. Konuşmanın izleyici
tarafından duyulması istenmiyorsa, müzik kullanılır. Görüntüde devinim ve ses olmaz. Ama
müzik ortamın izleyicide etki yaratması için devreye girer. Kavga eden iki kişinin konuşması
159
İlhan Sami Özulu, Reklamılık ve Reklam Müziklerinin Rayo-Televizyonlardaki Yeri, Yayınlanmamış Doktora
Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1994,s.61.
160
Zeynep Birinci, “Rekamda Ses, Görüntünün Etkisini Arttırmak İçin Kullanılmalı”, Marketing Türkiye, Yıl: 6,
Sayı: 138, 15 Ocak 1997, s. 52.
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ve duyguları dramatik bir müzikle verilebilir. Ses katkılarının (efektlerinin) yerine de müzik
kullanılır. Filmin temposuna göre müzik daha da tempo katması için kullanılır.
Reklam ve film müzikleri özgün olan ve olmayan biçiminde ikiye ayrılır. Özgün
olmayan reklam müzikleri, sevilen şarkıların müziklerinin ve sözlerinin kullanılması; şarkıların
müziklerinin alınıp buna söz yazılması ve şarkıların sadece müziklerinin alınarak kullanılması
biçimindedir. Yerli ya da yabancı şarkıların söz ve müziği görüntülerin üzerine birleştirilerek
reklamın müziğini oluştururlar. Örneğin, “Clasis” bayan giyim firmasının reklam filminde
“Pavarotti”nin “Caruso” parçası kullanılmıştır. Bilinen bir şarkının müziği, reklamın yapıldığı
ülkenin diliyle yazılmış sözlerle birleştirilerek reklamın müziğini oluşturabilir. Özellikle
yabancı romantik müzikler kullanılmaktadır. Son olarak söz yazılmadan sadece sevilen şarkının
melodisi alınarak reklam filmlerinde kullanılmaktadır.
Özgün olan müzik, reklam filmi için özel olarak hazırlanmıştır. Radyo ve televizyon
reklamları için düzenlenmiş, akılda kalıcı ve dinleyenlerin dikkatini çekebilen sözlü melodiye
“jingle” denir.162 Özgün melodi de, reklam filmi gibi oldukça kısa bir süre içinde birçok ögeyi
sığdırmak durumundadır. 30 saniye içinde hem komik, hem ritmik, hem akılda kalıcı, hem
kolay söylenen, hem kulağa hoş gelen, hem kaliteli, hem de görüntüyle uyum sağlayacak
biçimde olmalıdır. Bunun için özgün müzik yapmak, daha farklı alt yapıya ihtiyaç duyar.
Besteci, müziğin yanında sinema ve reklamın ne olduğunu bilmek bakınca görmek, hızlı olmak
ve iletileri anlamak zorundadır.163
Jingle’ın geçmişi sessiz film dönemine kadar uzanmaktadır. Müziğin anlatısıyla,
görüntünün anlatısının uyum içinde yürütülebilmesi için ilk önce sesiz filmlerde
kullanılmaktadır. Charlie Chaplin filmlerindeki müziklerin çoğunu kendisi yazıyordu. Sessiz
filmlerden sonra müzik ve görüntünün uyumlu biçimde kullanılması, çizgi filmlerde görünür.
Bugün izlediğimiz klasik çizgi filmler için, orkestralar müzik yapmaktadır. Bu çalışmalar
jingle’ın (özgün müzik) tözünü oluşturdular. Türkiye’de jingle çalışmaları 1950’li yılların
sonuna dayanmaktadır. Radyo reklamlarında özgün reklam müziklerine rastlanır. Bu işe ilk
başlayan Süheyl Denizci’dir.164
Özgün reklam müziklerinin, günün müzik akımına uyum sağlayan, günün beğenisine
uyan, kurum ve marka imajını destekleyen, çabuk eskimeyen ve geliştirilebilir olması
durumunda; öbür müziklerin arasından kolayca sıyrılır. Müzik özellikle gençler tarafından
dinlenir. Reklam filminde ki müzik gençlerin ilgisini çekebilir ve onları etkileyebilir. Çabuk
söylenip, akılda tutulabilen müzikler başarılı olur. Karmaşık yapıdaki müziğin ve sözlerin
hatırlanma olasılığı azdır.165
Bir markayla özdeşleşecek melodinin sözleri, düşünsel yaratım bölümü tarafından
yazılmalıdır. Yaratım bölümünün düşlediği, izlerkitlelerin sabah akşam mırıldanacakları özgün
İlhan Sami Özulu, a.g.y., s.76.
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reklam müziğidir. Örneğin, “akşama babacığım unutma Ülker getir”, “takmayacaksın tak
açacaksın”, “Tat Ketçap ye dök dök ye” gibi özgün müzikler ve sloganlar kolay kolay
unutulmayacaktır. Film müziklerinde de klasikleşmiş şarkılar vardır. Örneğin James Bond
filmleri, her zaman görüntüleri kadar müzikleriyle de ilgi çekmiştir. Sheena Easton’dan Shirley
Bassey’e, Duran Duran’dan Tina Turner’e kadar birçok ünlü isim, bu filmlerin şarkılarını
yorumlamışlar, yapımların izleyicileri etkilemesine ve akıllarında kalmalarında büyük katkıda
bulunmuşlardır. Son James Bond Filmi “Tomorrow Never Dies”ın müziği, her sahneye
damgasını vuran sarsıcı ezgiler, yardımcı müzisyenlerin katkısıyla izlenebilirliği ve
dinlenebilirliği sağlamaktadır.166
Reklam müziklerinin amacı, özgün olsun, olmasın görüntüyle bütünleşip, izleyicinin
dikkatini çekebilmek, sözlerin akılda kalmasını sağlamaya çalışmak ve markaya ya da kurumla
ilgili en önemli iletileri vermektir. Bu amaçla reklamda kullanılan müzikler, görüntüsel yaratım
sürecinde çekilen filmin, işitsel boyutunu oluştururlar.

8.2. Uzam Ve Sürem
Sanat dış dünyanın öykünmesidir. Filmde doğayı öykünerek, imgelerimize çözüm
ararız. Doğayı betimliyoruz. Filmdeki uzam, dünyada yaşananların bir tekrarıdır. Ve bu
yönetmenin çevçevesine yansır. Doğanın medenileştirilmiş halini filmdeki uzamda görürüz.
Doğada insanın giremediği yerlere öykünerek uzamlar elde edilir. İzleyiciyle film arasında
sürem ve uzam kullanılarak bir bağ kurulur. İzleyicinin öykünün içine girmesi, filmle birlikte
yaşaması sağlanır.
Film izleyicisi, kendisini, filme alınan sahneyle kamera arasındaki ilişkiye benzer bir
ilişki içinde hisseder. Gözün kameranın objektifiyle özdeşleşmesi sonucu, izleyici kendisini
uzaklığın ve yönün sürekli kesintisiz bir biçimde değiştiği devinimin içinde bulur. İzleyici
izlediği uzamın devinimliliği oranında, kendiside devinir. Filmde sadece uzam içindeki
varlıklar değil, uzamın kendiside devinir. İzleyici filmde uzamsal bir varlık duygusu
algıladığında, uzamın içinde bulunan nesnelerin ve insanların devinimleri ve bakış yönleri,
uzamın üç boyutlu biçimde algılanmasına neden olur.167
Uzam yükseklik, genişlik ve uzaklık boyutunda yayılma gösteren sınırsız bir süreklilik
olarak tanımlanır. Gerçek uzam, iki gözle görülebilen görüntüye bağlıdır ve sınırlıdır. Bir varlık
devindiğinde uzam değişir. Yaşamın gerçekliğinde, fiziksel olarak uzam somuttur ve kolay
denetlenemez. Ani kesinti yoktur. Örneğin, çalışma odasından çıkıp, otomobile binmek için
içeriden dışarıya doğru belirli sayıdaki ara uzamlardan geçmek durumundadır. Gerçekte
yaşanan bu olay sabittir. Ne küçültülebilir ne de genişletilebilir. Uzamın fiziksel sürekliliği
kesilmez, bölünmez ve değiştirilemez.168
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Tiyatroda, öyküyle ilgili üç duvarla çevrili uzam oluşturulmaktadır. İnsanlar görsel
anlatıda masal anlatısına alıştırılmaktadır. Bunun için yabancılaşma metodu kullanılmaktadır.
Bu metod, anlatı araçlarıyla gerçekleştirilmektedir. Örneğin, doktor muayenehanesinde geçen
bir sahne için, uzama, hasta yatağı, ilaç ve ilaç dolabı vb... nesneler konularak, izleyicinin ilgisi
ve öykünün uzamsal atmosferi sağlanmaktadır. Öykü, uzamın bir bütünü alıp, bütünü olduğu
gibi vermek yerine, ara uzamlar verilerek anlatılmaktadır. Filmde uzam sinema gibi değildir.
Uzamın bütünü alındığı gibi, ara uzamlar kullanılarak da anlatı gerçekleştirilebilir.169
Filmde uzam çok boyutluluğunu kaybeder. Gerçek uzamın çerçeve içinde iki boyutlu
yansıması görünür. Fiziksel uzam görsel bölümlere ayrılır ve değişik kamera açı ve
devinimleriyle, yönetmenin ya da yapımcının isteğine göre sınırlanır. Böylece öykünün içinde
düzenlenen uzam, filmin sinema perdesi ya da televizyon ekranının sınırlarınca kuşatılır. Uzam
filme duygu ve bir biçim kazandırmak için kullanıldığında anlatıyı güçlendirir. Verilmek
istenen iletiyi anlamlı hale getirir. Görsel düzenleme filmlerde ayırıcı bir özellik olarak da
kullanılmıştır. Örneğin, Dreyer”in “The Passion of Joan d’Arc (1928) filminde, uzam, filme bir
duygu katması için düzenlenir. Yakın çekimlerle vurgulanan yerler, beyaz, gri ve siyah grafik
şekillerle işlenen arka fon alanlarıyla güçlü karşıtlıklar oluşturur. Aynı biçimde, Robert
Flaherty’in “The Land” filminde, uzam (aşınmaya uğramış kırsal alanın genel görünümü) geniş
bir biçimde çerçevelenmiş ve toprağın acil korunması gerektiği güçlü bir biçimde
vurgulanmıştır.170
Gerçekçi bir filmle, masalımsı bir atmosfer taşıyan, polisiye, müzikal, güldürü ve
kovboy filmlerinin atmosferi farklıdır. Öykünün geçtiği uzamlar ilk bakışta izleyicinin gözüne
yansır. Filmlerin türlerine göre, uzamlar değişiklik gösterir. Reklam filmlerinin de biçim ve
içeriklerine göre uzam düzenlemesi yapılır. Uzam, reklam biçimine göre gerekli atmosferi
yaratacak dış görünümü sağlamalı ve çekim koşullarına uymalıdır. Bu film çalışmalarına ve
istenilen anlatıya uygunluk demektir. Film yapımında uzam, doğal ve yapay (stüdyo) olmak
üzere iki biçimde düzenlenir.171
Doğal uzam, filmin gerçeğe uygunluğunun tam olarak sağlanması çalışmasında doğal
uzamın önemli payı vardır. Örneğin, gecekondu, tren garı, ameliyat odası vb. uzamların,
stüdyolarda düzenlenmesi sürem ve parasal olarak güçtür. Aynı zamanda gerçek uzamdaki
ayrıntıların unutulma riski vardır. Bunun için doğal uzamlar bir çok çalışmada tercih edilmiştir.
Doğal uzamın tek güçlüğü, sinema koşullarına bazen uymamasıdır. Ama bu koşullar teknik
gelişimlerle yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Gün ışığı, arklarla sağlanarak, ışık sorun
olmaktan çıkmıştır. Doğal uzam, filmdeki öyküyü desteklemeli ve öne geçmemelidir. Uzamın
işlevi, kendini belli etmeksizin, filme gerekli atmosferi sağlamaktır.
Yapay olarak adlandırdığımız, doğal olmayan uzamlar, genellikle stüdyo içinde
düzenlenir. Stüdyo sadece kapalı bir alan olarak algılanmamalıdır. Yapay uzam, gerçek
nesnelerle ilintilendirilerek, yeniden kurulur. Stüdyoda çalışmak rahattır. Bütün araç gereç el
Doğan Aksel, Sinemada Uzam Semineri, İ.Ü. İletişim Fakültesi, Radyo Tv Sinema Bölümü İstanbul, 1998.
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altındadır. Filmde ışık farkı olmaz. Çıkan sorunlar hemen çözümlenebilir. İzleyiciye gerçek
ortamda öykünün geçtiği izlenimi verilmek istenirse, doğal uzamın bütün özellikleri
yansıtılmaya çalışılır. Örneğin “All The President’s Men (Başkanın Adamları) filminde, Dustin
Hoffman ve Robert Redford’ un çalıştıkları gazete, “Washington Post” gazetesinin tam bir
kopyası biçiminde yapılmıştır. Filmin tasarımcısı “Oscar” ödülü kazanmıştır. Sahne dekorları
o kadar gerçekçi yapılmıştır ki, izleyici filmin gerçek bir gazetede çekildiği duygusuna
kapılmıştır. Bu işi bilmeyen sinemaseverler şaşırıp kalmışlardır. Sonuç olarak Andrzej Wajda
şöyle der; “yoksullar filmlerini doğal çerçevede çekerler, milyonerler ise çalışma koşullarını
rahatlatan stüdyolarda gerçekliği yeniden yaratmanın keyfini sürerler.”172
İtalyan Yeni Gerçekçiğiğinin kurucularından Luchino Visconti’nin “Ossessione”
filminin senaristi, De Santis; duyguların, genel ortamın, kısacası insanın yaşadığı dünyanın
bütünlüğünü anlatmaya yarayacak unsurların aslına uygun bir biçimde yansıtılması için
sinemanın çaba göstermesinin gerekli olduğunu söyler. Visconti, bazı filmlerinde yapay
uzamlar kullanmışsa da, doğanın ve çevrenin gerçekliğini vurgulamak için, yerel gerçekliğe
sanatsal müdahalelerde bulunmaktan kaçınmaz. Ona göre, insanlar içinde bulundukları
atmosferi solurken, kendilerini çevreleyen nesnelerle karşılıklı bir ilinti içindedirler ve
nesnelerden, bir odadan, bir manzaradan, bir eşyadan yayılan etkileşim insanların buna
yakınlığı ve uzaklığına göre değişir.173 Reklam filminde uzamın içindeki nesnelerin ya da
oyuncuların ürünle etkileşimini, izlerkitle verilen bir ileti olarak algılar. Reklamda uzam,
verilmek istenen iletiyi bütünler. Doğal ya da yapay uzamın seçimi, nesneler ve insanlarla,
ürünün ilintilendirilmesine ve etkileşimine bağlıdır.
Uzamın seçimi öykünün atmosferini yansıtabilirliğine, çekim ölçeklerine, kamera
devinimlerinin uygunluğuna ve filme görsel zenginlik sağlayıp sağlamayacağına bakılarak
karar verilir. Uzamı düzenleyen, en önemli ögeleri seçilip yan yana sıralandığında gerçeklikle
elde edilemeyecek bir yoğunluk yaratabilir.
Gerçek yaşamda sürem, uzatılamaz, kısaltılamaz ya da durdurulamaz. Her zaman, bir
dakika altmış saniye, bir saat altmış dakikadır. Sürem değişmez. Ancak reklam filminde ya da
sinema filminde bu gerçek alt üst edilebilir. Gerçek süremin egemenliği filmde yoktur.
Pudovkin, gerçek sürem kavramlarının, filme uygulanamayacağını ortaya koymuştur. Film
içinde yüzyıllar süren bir değişim iki saat içinde verilebilir. Gerçek yaşamda otuz saniye süren
bir olay, beş dakikada gösterilebilir.174 Filmde süremin denetimi yönetmenin ya da reklamcının
elindedir. Reklam filmlerinde biçim ve içeriğe uygun olarak sürem, ilerlemeleri, gerilemeleri
ve süremi durdurma izlerkitle üzerinde yaratacağı etki düşünülerek kullanılır.
Reklam filmlerinde sürem en önemli sınırlayıcılardan biridir. 30, 60 ya da 90 saniye
içinde iletinin izlerkitleye gönderilmesi ve ürünle izlerkitle arasında etkileşimin sağlanmasına
çalışılır. Böyle olunca, film çok kısa süremde çok fazla anlam üretme zorundadır. Sinemanın
kullandığı anlamlandırma biçimlerini, kısa sürelere sığdırmak ve izlerkitleyi ikna etmek
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durumundadır. Reklamda sürem kısa olunca, uzam ve ara uzamlarda sürem atlaması çok
fazladır. Örneğin, televizyon seyreden bir erkeğin, buzdolabına gidip pasta alması çok kısa
biçimde verilir. Erkeği film seyrederken görüntüleriz. Daha sonra kalkar. Ara uzamlarda sürem
atlaması yapılır. Ve buzdolabının kapağının açılmasıyla reklam devam eder. Burada, erkeğin
kalkma devinimiyle, buzdolabının kapağının açılması birleştirilmiştir. Sürem kısaltılmıştır.

Fotoğraf: Larry ve Andy Wachowski, Matrix filminden bir kare (1999)
Sürem filmin öyküsü içinde en duyarlı ve dinamik faktördür. Öykü kısa bir kronolojik
sıra izlese bile, sürem öyküyü ileriye götüren bir baskı aracıdır. Süremsel ilintilerle dokunan
film biçimi, belli bir sürem dilimi içinde yoğunlaştırılmış bir yaşamın içinden seçilmiş
aksiyonlar tarafından belirlenir. Aksiyonlar arasındaki bağlantılar ve geçişler sürem ile öylesine
örünür ki her değişim ya da çekim bir önceki çekimle anlamsal bağlar içerir. Bu tür bir bağlantı
dizgesi içinde her çekimin sürem çizelgesi içindeki yeri, onun anlatım içindeki etkisinin gücünü
belirler. Gerçek süremin temel ilkelerine göre düzenlenen filmsel sürem, gerçek süremin
bilinçli bir düzenlemesidir.175

8.3. Kurgulama
Kurgu yeteneği olanlar için, bir öykünün anlatısında en güçlü düzenleme aracıdır.
Düzenlemeyi bilmeyenler için, filmin her parçasını doğru kurmayı sağlayan söz dizimidir.
Kurgu, reçeteleri izleyerek ilaç hazırlayacak, dalgınlıkla film parçalarını bir araya getirenler
için sinema yazımının temel kurallarının tümüdür. Filmlerde tek tek çekilen bir birinden güzel
çekimlere rastlanmaktadır. Kendi başlarına değerli olan bu çekimler, bir bütünü
oluşturduklarında anlamsal açıdan bir birleriyle çelişir duruma düşebilirler. Kurgu düşüncesiyle
desteklenmeyen çekimler, estetik birer oyuncak, kendi başlarına birer erek olup çıkarlar. Bir
Yalçın Demir, “Filmsel Zamanın Yaratılmasında Filmsel Araçların Zamanı Etkilemedeki Rolleri”, Filmde Zaman
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filmin düzenleme yapısında temel düşünce oluşumunda ve bunun aydınlatılmasında izlenen
çeşitli yollar vardır. Bu yol ve yöntemlerden önce filmin yapısal düşüncesinin oluşturulması
gerekir. Eisenstein’in “Battleship Potemkin” (Bronenosetz Potemkin-Potemkin Zırhlısı) filmi
önemli bir kurgu örneğidir. Odesa basamakları bölümünde, bir dakikalık bir olay beş dakikaya
yayılarak verilmiş ve sinema tarihinde belki de en fazla akılda kalan sahnedir. Filmin bu ünlü
bölümünde, halk merdivenlerin üzerinde toplanır. Çarın askerleri ateşe başlar. Halk paniğe
kapılır. Kaçışan insanlar düşe-kalka merdivenlerden iner. Birçok kişi ölür. Bu bölümde yıllardır
unutulmayan yüzler ve kişiler yer alır. Askerlerin ateşiyle vurulan çocuk ve çocuğun cesedini
taşıyarak merdivenleri çıkan anne, öldürülen kadının ittiği bebek arabasının merdivenlerden
hızla aşağı inmesi, yüzünden yaralanıp gözlüğü kırılan yaşlı kadın ve zalim, kararsız, şaşkın
askerler unutulmayan görüntülerdir.176
Senaryo, reklam filmi hazırlanırken ortaya çıkan imgenin, yaratılan, canlanan
düşünlerin yazılı olarak bir metin haline dönüştürülmesidir. Senaryoyu canlandırmak için
çekimler yapılır. Reklam filminin çekimleri tamamlandıktan sonra, istenilen amaca uygun
biçimde kurgulanması gerekir. Çekimi biten sahneler kurguda anlam, konu, ışık, renk ve uzam
birliğine dikkat edilerek arka arkaya dizilir. Kurgunun bilinen 4 temel ilkesi vardır. Filmin dört
ögesi kurguyla etkileşim içindedir.177 Filmin ritmi, süremi, uzam ilintisi ve konu bütünlüğü
kurguda dikkat edilen ögelerdir.
Filmin Ritmi: Uzun tutularak kesilen parçalar, filmin ritminin ağır olmasını neden olur.
Reklam filmlerinin ritmi hızlı olmalıdır. Çünkü az sürede gereken iletinin verilmesi gerekir.
Filmde görüntüler, müzik ve iletiyle birlikte bütünü oluşturur. Sinema filmleri izlerkitlenin
fazla olması için uğraş verirler. Sahneleme, kamera açıları ve kesim her sürem izleyicinin filmin
her noktasında ne görmesi gerekiyorsa, onu göstermek üzere tasarlanır. Ya da tasarlanmalıdır.
İzleyicinin ilgilenmeyeceği bir kesme ya da kesme parçası sürem kaybıdır. Kesme görüntüde
iletiyi tam olarak verebiliyorsa, sahnenin estetik güzelliğinden ötürü, çekimi uzun tutmanın
anlamı yoktur. Öznel bir nedenden, sahneyi uzun tutmak, kurgudaki gizli tehlikelerden biridir.
Filmin Süremi: Olaylar arasındaki sürem ilişkileri ve aksiyonlar arasındaki sürem
ilişkileri iyi örülmelidir. Reklam filminde gece-gündüz karşıtlığı, devam eden sürem aralıkları
dikkatlice kurgulanmalıdır. Reklamcı gerçek yaşamda bir araya gelmesi olanaksız süremleri
(geçmiş sürem, gelecek sürem, şimdiki sürem) bir araya getirebilir. Reklam filminde sürem
kavramı kurguyla kontrol altına alınır. Reklamda kullanılan sürem dilimleri kurgu yardımıyla
hızlandırılabilir, yavaşlatılabilir hatta dondurulabilir.
Uzam İlişkisi: Aynı yerin, farklı süremlerde, birbirini izleyen ya da birbirine karşıt
gösterilen uzamların ilişkileri arka arkaya birleştirilerek uzam birliği oluşturulur. Uzam içinde
ara uzamlar, nesnelerin ya da insanların devinimiyle görüntülenir. Film kurgulanırken, uzam
ile ara uzamların geçişleri görsel bütünlüğü bozmamalıdır. Örneğin evin bir odasından öbür
bölümlerine yapılan geçişler gibi.
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Konu Bütünlüğü: Konudan kaynaklanan ilişkiler kurgulama yapılırken, biçim ve
anlam benzerliğine, biçim ve anlam karşıtlığına, son olarak benzerlik ve karşıtlığın karışımına
dikkat edilir. Reklam filminde konu öykülü reklam filmlerinde öykü, öyküsüz reklam
filmlerinde ürünün kendisidir. Öykülü filmlerde konu dramatik bir yapıyla örülür. Ürün satışı
ikinci planda kalır. İmaj önemlidir. Öyküsüz reklamda konu ürün olduğu için, izlerkitleye
gönderilen iletide ürünün kullanım ve yararları bir bütün içinde anlatılmalı ve gösterilmelidir.
Filmler kurgulanırken yapılan geçişler, bir metinin içindeki noktalama işaretleri gibidir.
Nasıl cümleler arasında duraklama noktaları varsa filmde de görüntüler arasında geçişler vardır.
Geçişlerin anlatıyı oluşturmada önemi büyüktür. R. Arnheim “Kimi kez aralarında gerçekçi bir
ilişkiden çok, kavramsal ve şiirsel ilişki olan iki görüntü birleştiriliyor”178 diyerek iki
görüntünün birleştirilmesiyle oluşan anlatının gücünü vurguluyor. Geçişlerin olmadığı bir film,
belgesel filmden farklı olmazdı herhalde. Geçişler kesme, zincirleme, bindirme, kararmaaçılma ve silinme biçiminde uygulanmaktadır.179

Fotoğraf: 24 adlı diziden kareler

Seçil Büker, Sinemada..., s.146.
Edward Dmytryk, Sinemada Kurgu, (Çev. Zafer Özden), Afa Yayınları, İstanbul, ss.,61-110 ; Seyide Parsa,
Filmin..., ss., 82-92; Seçil Büker, Sinemada..., ss., 134-170.
178

179
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Fotoğraf: 24 adlı diziden kareler

Fotoğraf: THY, “Türk Hava Yolları | Hayal Edince (Dream)”,
https://www.youtube.com/watch?v=oSD0YigRW3o, (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2015)

a) Kesme: Eğretileme yaratmak isteyen sinemacı ve reklamcıya değişik olanaklar
sunmaktadır. Bunlardan biri de kesmedir. Birbirine uzak iki öge kesme ile birleştirilir. Çekimin
öbür çekimle arasında görüntüsel açıdan bağlantı yoktur. Kesmeyle bu bağlantı sağlanarak
eğretileme yapılır. Örneğin, M. Antonioni “La Notte” filminde sekiz defa kesme yaparak,
izleyiciye bir şeyler anlatma çabasındadır. Filmde Pirelli’nin Milano’daki görkemli binası
görüntüye gelir. Cam silicileri binanın üst katında camları silmektedir. Aşağıdaki caddede
insanlar ve trafik kalabalığı gözükmektedir. Daha sonra kesmeyle hastane odasında kanserli bir
hasta acıyla kıvranır. Doktorlar acılarını dindirmeye çalışırlar. Camdan ortaçağdan kalma kilise
290

görünür. Yönetmen kesmeler yaparak izleyiciye, sanayileşmenin hasta bir toplum yarattığını
vurgular. Kilisenin görüntüde yer almasıyla kutsal odanın artık kilise değil, Pirelli binası
olduğudur. Karşıt kesmeyle izleyiciye verilmek istenen ileti anlam kazanır.
Basit kesme, doğrudan doğruya birbirleriyle ilintili bir görüntüden başka bir görüntüye
geçmek için yapılır. Paralel kesme aynı sürem diliminde yaşanan olayların varlığını belirtmek
için kullanılır. Sıçrama kesim bazen bir devinimin ayrıntılı biçimde anlatısına gerek
duyulmadığında, filmin akışını bozarak yeni bir devinime geçmek için önemlidir. Roman
Jakobson’ a göre, bir konudan öbür konuya benzerlik ya da bitişkenlik yoluyla geçilir.
Benzerlik eğretileme, bitişkenlik düzdeğişmecedir. Görüntünün kesmelerle izleyiciye
yaklaştırılması düzdeğişmecedir. Örneğin, uzaktan küçük bir biçimde görünen bir otomobil
kesmeyle yaklaştırılır, daha sonra tekrar bir kesmeyle otomobilin içindeki sürücü algılanır.
Yapılan kesmeler konunun izleyiciye yaklaşmasını sağlar. İki ya da üçlü diyaloglarda da
yapılan kesme düzdeğişmecedir.
b) Zincirleme: Çok yumuşak ve yavaş biçimde bir görüntüden öbürüne geçiş
yapılmasıdır. İşlevi geçişi kolaylaştırmaktır. Zincirleme bir uzamdan başka bir uzama, bir
süremden öbürüne taşıyabilir. Yönetmenin izleyiciyi sürem ve uzam içinde istediği gibi hem
ileri hem geri taşıyan sürem makinesidir. Zincirleme iki ayrı bölümü tek bir bölüm halinde
birleştirerek, bitmekte olan sekansı ve başlamakta olan sekansı birbirine bağlar. İkinci
görüntülerdeki anlatı, kesmede olduğu gibi ilk görüntüdeki anlatının yerine hemen değil, en
kısası saniyenin çeyreği uzunluğunda, en uzunu ise bir dakika ya da daha fazlası uzunlukta bir
sürem sürecinden sonra geçer.
Birkaç görüntü zincirlemeyle birbirlerine bağlanırsa, zincirleme sürem ve uzamın
geçtiğini göstermekle kalmaz, olayın sürekli olduğunu da gösterir. Balazs “Heimkehr” filminde
zincirlemenin sürekliliği sağladığını şöyle kanıtlar. Filmde iki kaçağın Sibirya’yı boydan boya
geçişlerini zincirlemeyle izleyiciye aktarır. İki savaş tutsağının yatın çekimde çizmeleri
gösterilir. Sonra bu çizmelerin parçalanmış hali görünür. Zincirlemeyle köylü çarıklarının
parçalandığı görüntü gelir. Tekrar bir zincirleme yapılarak ayakları bez parçalarına sarılmış
halde görüntüye gelir. Son olarak yine bir zincirlemeyle çıplak kanayan ayak çekimine geçiş
yapılır. Binlerce kilometre uzunluğundaki yol ve üzerindeki yerleşim bölgeleri gösterilmeden,
izleyiciye iki tutsağın binlerce kilometre yol yürüdükleri vurgulanır.
Karel Reisz ise zincirlemenin süremin geçtiğini gösteren bir yönteme dönüştüğünü ve
sürekliliği sağlamadığını savunur. Yönetmenlerin süremle ilgili anlamlar yaratmak için bu
yöntemi kullandığını söylüyor. Reisz kesme ile zincirlemeyi karşılaştırır. Zincirlemenin bir
çekimin bittiğini öbür çekime geçildiği izlenimini çok iyi verdiğini bunun için sürekliliği
bozduğunu belirtiyor. Oysa kesmede geçiş birdenbire olduğu için eylemin bölündüğü belli
olmuyor. Böylece kesme sürekliliği sağlamakta ama zincirlemenin sürekliliği bozduğu Reisz
tarafından savunulur.
c)Bindirme: İki ayrı görüntünün üst üste birbirlerinin üstüne gelmesine bindirme denir.
Bu geçiş görüntüye şiirsel bir hava verdiği için, özel etki yaratmak için kullanılır. Televizyonda
iki ayrı kameradan gelen görüntüler, reji odasında üst üste bindirilerek yayına gönderilir.
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Televizyonda çok sık kullanılan geçiştir. Reklamlarda da görüntünün üzerine görüntü ya da
yazı bindirilir. Ürünün sloganı görüntünün üzerine gelir. Bu tür görüntüde üçüncü boyut,
derinlik yoktur.
Gerçeküstücü görüntüler elde etmek için bindirmeden yararlanılır. Gerçeküstücü
yaklaşımla ortaya çıkartılan filmlerde, gerçekle yönetmenin imgeleri yan yanadır. Luis Bunuel
“Endülüs Köpeği” filmi iki düşün bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştı. Bunuel’ in ayı kesen
ince uzun bir bulutla, bir gözü yaran usturayı ve Dali’nin de karıncalarla dolu bir eli düşünde
görmesiyle filmin senaryosu yazılmaya başladı. Filmde zincirleme ve bindirmelerden
yararlanılarak gerçeküstücü eğretilemeler yaratılır.
Bindirme uzak iki şeyi birleştirir. Örneğin telefonla konuşan iki kişi görüntüyü eşit
paylaşırlar ve birbirleri arasında ilinti kurulur. Çoğu zaman bu yöntem için bindirme kullanılır.
Televizyon reklam filmlerinde de çok kullanılan bir yöntemdir. Örneğin iki görüntü yan yana
getirilerek temiz gömlekle lekeli gömlek izleyiciye gösterilir. Temiz gömlek reklamı yapılan
ürünle yıkanmıştır. Öbürü ise farklı ürünle yıkanan gömlektir. Karşılaştırmalı olarak ürünlerin
gösterildiği filmler, bindirmenin bitişikliğinden yararlanırlar.
d) Kararma ve Açılma: Kararma bir sahnenin sonu öbür sahnenin başlangıcı demektir.
Sahneler arasında durak işlevi görür. Romanlardaki duraklara benzer kararma ve açılma.
Sürekliliği, anlatı akışını keser, bir bölümü kapatır. Işık yavaş yavaş azalır ve görüntü kararır.
Bunun karşıtı açılma da ise karanlık yavaş yavaş açılır ve nesnelerle insanlar tam anlamıyla
görünür. Arnheim uyuyan ya da uykuya dalan bir kişinin bu yöntemle çok iyi gösterilebileceğini
vurgular.
e) Silinme: Görüntü bazen enine, bazen boyuna hatlar biçiminde silinir. Sert bir geçiş
sağlar. İkinci görüntü çerçevenin herhangi bir yerinden belirerek, ilk görüntüyü siler. Bu geçiş
yönteminin tiyatrodan sinemaya aktarıldığı Balazs tarafından söylenir. Silinme zincirlemeden
daha hızlıdır. Bir dizi olayı göstermek için çok el verişlidir. Reklam filmlerinde silinme
geçişlerine çok sık rastlanmaz. 1930-1940’ lı yıllarda yönetmenlerin gözdesi olan bu yöntem
yine de kullanılmaktadır.
Kurgu yöntemleri kullanılarak, filmin anlatısının anlam kazanması sonuçlandırılır.
Çekimlerde kullanılan geçişler, iki bölüm arasındaki dramatik yapıya bağlıdır. Kurgulanan
filmde izlerkitlenin ilgisi çekilmeye çalışılır.
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Uygulamalar;
1.
Beğendiğiniz bir sinema filmini, reklam filmini veya sosyal medyada
gördüğünüz bir videoyu sessiz olarak izleyin. Daha sonra da altyazısı olan bir filmi benzer
şekilde tüm sesleri kapatarak izleyin. Sizce anlam açısından ne tür değişiklikler oldu? Ses, Ses
Katkıları (Efektleri) ve Müziğin filmler üzerindeki etkisi sizce nedir? Uzam ve Sürem ile ilgili
öğrendiklerinizi aynı film açısından değerlendirerek anlamaya çalışın. Son olarak da filmin
kurgu tekniklerini gözden geçirin. Sahnelerin uzunluğu ve kurgu teknikleri nasıl kullanılmış?
Bu şekilde nasıl bir anlam yaratılmaya çalışılmış?
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Uygulama Soruları;
1-Beğendiğiniz bir sinema filmini, reklam filmini veya sosyal medyada gördüğünüz bir
videoyu sessiz olarak izlediğinizde anlam açısından ne tür değişiklikler odlunu belirtiniz?
2- Ses, Ses Katkıları (Efektleri) ve Müziğin filmler üzerindeki etkisi sizce nedir? Aynı
filmi göz önünde bulundurarak cevap veriniz.
3-Uzam ve Sürem ile ilgili öğrendiklerinizi aynı film açısından değerlendiriniz.
4-Aynı filmin kurgu tekniklerini gözden geçirin. Sahnelerin uzunluğu ve kurgu
teknikleri nasıl kullanılmış? Bu şekilde nasıl bir anlam yaratılmaya çalışılmış?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ses görüntüyü güçlendirir ve anlamlandırır. İşitsel etkinliği sağlayan ögeler,
oyuncuların diyalogları, ses katkıları (efektleri) ve müziktir. Uzam yükseklik, genişlik ve
uzaklık boyutunda yayılma gösteren sınırsız bir süreklilik olarak tanımlanır. Gerçek yaşamda
sürem, uzatılamaz, kısaltılamaz ya da durdurulamaz. Her zaman, bir dakika altmış saniye, bir
saat altmış dakikadır. Sürem değişmez. Ancak filmlerde bu gerçek alt üst edilebilir. Filmin
çekimleri tamamlandıktan sonra, istenilen amaca uygun biçimde kurgulanması gerekir. Çekimi
biten sahneler kurguda anlam, konu, ışık, renk ve uzam birliğine dikkat edilerek arka arkaya
dizilir. Filmin ritmi, süremi, uzam ilintisi ve konu bütünlüğü kurguda dikkat edilen ögelerdir.
Dersimizin 8. Haftasında “Ses, Ses Katkıları (Efektleri) ve Müzik; Uzam ve Sürem;
Kurgulama” konuları ele alınarak, içerik hazırlarken bu araçlardan en iyi şekilde
faydalanılabilmesi için konularla ilgili temel bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-“… ile görüntü arasında da çeşitli ilintiler vardır. … görüntüyü güçlendirir ve
anlamlandırır.”
Yukarıdaki boşluğa en uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a-ulaşım olanakları
b-atmosfer
c-filmin bütçesi
d-iş disiplini
e-ses

2- Bir filmin başında tanıtma yazıları verilirken kullanılan müziğe ne ad verilir?
a-Jingle
b-Dip müziği
c-Başlangıç müziği
d-Geçiş müziği
e-Konser

3-Radyo ve televizyon reklamları için özel olarak düzenlenmiş, akılda kalıcı ve
dinleyenlerin dikkatini çekebilen sözlü melodiye ne ad verilir?
a- Dip müziği
b- Özgün müzik
c- Jingle
d- Oda müziği
e- Halk müziği
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4-“Reklam filminin çekimleri tamamlandıktan sonra, istediğimiz amaca uygun biçimde
kurgulamamız gerekir. Çekimi biten sahneler kurguda …, …, …, … ve … birliğine dikkat
edilerek arka arkaya dizilir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilemez?
a-ışık
b-konu
c-renk
d-yapımcı
e-anlam

5- Aşağıdakilerden hangisi bir film kurgulanırken yapılan geçiş türleri arasında
değildir?
a- kesme
b- kararma-açılma
c- bindirme
d-uzam
e- zincirleme

6-Aşağıdakilerden hangisi bir filmde işitsel etkinliği sağlayan ögeler arasında yer
almaktadır?
a-Makyaj
b-Kurgu
c-Müzik
d-Dekor
e-Çekim ölçekleri
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7- Filmlerde konuşmaların geçtiği sahnelerde arka planda devam etmekte olan müziğe
ne ad verilir?
a-Özgün müzik
b- Geçiş müziği
c-Başlangıç müziği
d- Jingle
e- Dip müziği

8-“Gerçek yaşamda … uzatılamaz, kısaltılamaz ya da durdurulamaz. Her zaman, bir
dakika altmış saniye, bir saat altmış dakikadır. … değişmez. Ancak reklam filminde ya da
sinema filminde bu gerçek alt üst edilebilir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun olan şeçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a-senaryo
b-kurgu
c-devinim
d-sürem
e-uzam

9-Aşağıdakilerden hangisi kurguda dikkat edilmesi gereken ögeler arasında değildir?
a-Filmin konu bütünlüğü
b-Filmin çekim bütçesi
c-Filmin uzam ilintisi
d-Filmin ritmi
e-Filmin süremi

10-“Ses katkılarıyla sahnede bir … yaratılır. Örneğin yavaş bir müzik, aşk sahnesinde
romantik bir ortam yaratabilir.”
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Yukarıdaki boşluğa uygun olan şeçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a-renk
b- atmosfer
c-ışık
d-senaryo
e-dekor

CEVAP ANAHTARI:
1-E 2-C 3-C 4-D 5-D 6-C 7-E 8-D 9-B 10-B
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9.YOUTUBE’DA VİDEO KULLANIMI-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Youtube
9.2. Youtube Kanallarını Etkili Kullanmak
9.2.1. Yayın Politikasının Oluşturulması
9.2.2. Yıllık İçerik Planı Yapılması
9.2.3.Youtube İçerik Oluşturma Araçlarının Kullanılması
9.2.4.Başlık, Küçük Resim ve Açıklamaların Etkin Kullanılması
9.2.5.Videoların İlk Saniyelerinin Doğru Planlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Youtube’da ne tür videolar izliyorsunuz?
2-Youtube’da takip ettiğiniz kanallar var mı?
3-Youtube’da kendinize ait bir kanalınız var mı? Oluşturmayı hiç düşündünüz mü?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerin yanı sıra
Youtube’un yaptığı
açıklamalar

Youtube

Youtube’un ne olduğu ve
hangi videoların Youtube’da
en çok izlendiği

Youtube Kanallarını Etkili
Kullanmak

Literatürde konu ile ilgili yer
Yayın Politikasının
alan bilgilerin yanı sıra
Oluşturulması, Yıllık İçerik
Youtube’un yaptığı
Planı Yapılması, Youtube
açıklamalar
İçerik Oluşturma Araçlarının
Kullanılması, Başlık, Küçük
Resim ve Açıklamaların
Etkin Kullanılması,
Videoların İlk Saniyelerinin
Doğru Planlanması
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Anahtar Kavramlar


Youtube



Yayın Politikası



İçerik Planı



Youtube Analitic



Fragman
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Giriş
Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi olan Youtube, en fazla ziyaret edilen hem
Dünya’da hem de Türkiye’de ikinci web sitesi konumundadır. İçerik yüklemek, yorum yapmak
veya oynatma listeleri oluşturmak için öncelikle herkese açık bir YouTube kanalı oluşturmak
gerekmektedir. Kanalı oluşturduktan sonra hazırlanan videolar paylaşılmaya
başlanabilmektedir. Ancak her dakika Youtube’a 100 saatlik video yüklenmektedir. Tüm bu
videolar içinden öne çıkabilmek ve mesajları daha çok sayıda kişiye ulaştırabilmek için kanal
planlamasını yaparken ve videoları hazırlarken bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir.
Youtube kanalının başarılı olabilmesi ve istenen etkiyi yaratabilmesi için öncelikle bir
yayın politikası oluşturmak gerekmektedir. Bu kapsamda yıllık içerik planlaması da
hazırlamakta fayda vardır. Bu sayede prodüksiyon, çekim ve kurgu için gerekli ihtiyaçları çok
daha kolay ve ekonomik şekilde planlamak mümkün olacaktır. İçerikler hazırlanırken Youtube
bünyesi içindeki içerik oluşturma araçları, yayınların çok daha kolay düzenlenip yönetilmesini
sağlamaktadır.
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9. YOUTUBE’DA VİDEO KULLANIMI-1
9.1. Youtube
Youtube, Dünyanın en büyük video paylaşım sitesidir. Video paylaşım ağlarında
kullanıcılar kendi videolarını sisteme yükleyebilmekte, diğer kullanıcılar ise bu videoları
izleyip yorum yapabilmektedir. Alexa.com’a göre Youtube en fazla ziyaret edilen hem
Dünya’da hem de Türkiye’de ikinci web sitesi konumundadır. (29 Ocak 2018) 2005 yılında üç
genç girişimci tarafından kurulan Youtube, 2006'da Google tarafından 1 milyar 650 milyon
dolara satın alınmıştır. (ntvmsnbc, 21 Aralık 2011) Youtube kendisini şöyle tanımlamaktadır;
“…YouTube, milyarlarca kullanıcının orijinal olarak oluşturulmuş videoları keşfetmesine,
izlemesine ve paylaşmasına olanak vermektedir. YouTube; kullanıcılara bağlantı kurmaları,
bilgi vermeleri ve dünyadaki diğer kullanıcılara ilham kaynağı olmaları için bir forum sağlıyor
ve orijinal içerik oluşturucularla büyük ve küçük çaptaki reklamverenler için bir dağıtım
platformu işlevi görüyor.”180 “Şimdiden başlayan ve daha sonraki süreçte artacak olan canlı
yayınlarla Youtube çok başka bir boyutta karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.”181
Youtube’da günde 1 milyar saatlik video seyredilmektedir.182 Youtube sitesinde bir
ziyaretçinin geçirdiği ortalama süre günde 15 ile 25 dakika arasında değişmektedir. Bu
istatistikle Youtube, ziyaret süresi en uzun sitelerden birisi konumundadır.183“Bazı videolar bir
günde bir milyondan fazla defa izlenebilmektedir. (ntvmsnbc.com, Erişim: 20 Şubat 2014)
Youtube’da videoların izlenme sayısı önemli bir gösterge haline gelmiştir. Şarkıcıların videoklipleri, sinema filmlerinin fragmanlarının ya da bir siyasi liderin yaptığı konuşmanın kaç kez
izlendiği, internet kullanıcılarının eğilimlerini anlamak açısından giderek daha önemli bir araç
olarak da kullanılmaktadır.
“Youtube format olarak “flv” kullanır ve istenildiği takdirde izlenen videoların
bilgisayara belli yöntemlerle indirilmesine izin verir.”184

Youtube, “YouTube Hakkında”, https://www.youtube.com/yt/about/tr/ , (Erişim Tarihi: 10 Şubat 2015)
Fatih Özutku, Hakan Çopur, İbrahim Sığın, Kemal İlter, M.Mücahit Küçükyılmaz, Yalçın Arı, Sosyal Medyanın
ABC’si, Alfa Yayınevi, İstanbul, 2014, s: 146.
182
youtube.com, “YouTube for Press”, https://www.youtube.com/yt/about/press/, Erişim Tarihi: 30 Ocak 2018
183
Fatih Özutku, Hakan Çopur, İbrahim Sığın, Kemal İlter, M.Mücahit Küçükyılmaz, Yalçın Arı, A.g.y., s: 145.
184
Fatih Özutku, Hakan Çopur, İbrahim Sığın, Kemal İlter, M.Mücahit Küçükyılmaz, Yalçın Arı, A.g.y., s: 145.
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YouTube’da şimdiye kadar en çok izlenen videolar şunlardır:185
SIRA
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

VİDEO ADI
Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy
Yankee
Baby Shark Dance | Sing and
Dance! | Animal Songs |
PINKFONG Songs for Children
Ed Sheeran - Shape of You
[Official Video]
Wiz Khalifa - See You Again ft.
Charlie Puth [Official Video]
Furious 7 Soundtrack
Маша и Медведь (Masha and
The Bear) - Маша плюс каша
(17 Серия)
Mark Ronson - Uptown Funk ft.
Bruno Mars
PSY - GANGNAM STYLE
(강남스타일) M/V
Justin Bieber - Sorry (PURPOSE
: The Movement)
Maroon 5 - Sugar
Katy Perry - Roar (Official)

İZLENME SAYISI
6.650.459.310

YÜKLENME TARİHİ
12 Oca 2017

4.673.091.733

18 Haz 2016

4.642.734.400

30 Oca 2017

4.436.461.480

6 Nisan 2015

4.231.120.380

31 Ocak 2012

3.786.883.237

19 Kasım 2014

3.532.496.278

15 Tem 2012

3.254.829.885

22 Ekim 2015

3.136.838.736
3.019.058.632

14 Oca 2015
5 Eyl 2013

Tablo: YouTube’da şimdiye kadar en çok izlenen videolar

Fotoğraf: Luis Fonsi - Despacito Ft. Daddy Yankee,
12 Ocak 2017, https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk,
(Erişim Tarihi: 7 Şubat 2018)

www.youtube.com , “Most Viewed Videos of All Time • (Over 450 million views)”,
https://www.youtube.com/playlist?list=PLirAqAtl_h2r5g8xGajEwdXd3x1sZh8hC , (Erişim Tarihi: 2 Mart 2020)
185
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Fotoğraf: Wiz Khalifa, “Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack”,
https://www.youtube.com/watch?v=RgKAFK5djSk&list=PLirAqAtl_h2r5g8xGajEwdXd3x1sZh8hC&index=2,
6 Nisan 2015, (Erişim Tarihi: 17 Ocak 2017)

Fotoğraf: Ed Sheeran - Shape Of You [Official Video], 30 Ocak 2017,
https://www.youtube.com/watch?v=jgwwngjdvx8&list=rdjgwwngjdvx8 , (Erişim Tarihi: 7 Şubat
2018)
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Fotoğraf: Official PSY, “PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V”, 15 Temmuz 2012,
https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0&list=PLirAqAtl_h2r5g8xGajEwdXd3x1sZh8hC&index=1,
(Erişim Tarihi: 17 Ocak 2017)

Fotoğraf: Justin Bieber Vevo, “Justin Bieber - Sorry (PURPOSE : The Movement)”, 22 Ekim 2015,
https://www.youtube.com/watch?v=fRh_vgS2dFE&list=PLirAqAtl_h2r5g8xGajEwdXd3x1sZh8hC&index=3,
(Erişim Tarihi: 17 Ocak 2017)

Fotoğraf: Mark Ronson Vevo, “Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars”, 19 Kasım 2014,
https://www.youtube.com/watch?v=OPf0YbXqDm0&list=PLirAqAtl_h2r5g8xGajEwdXd3x1sZh8hC&index=4,
(Erişim Tarihi: 17 Ocak 2017)
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Fotoğraf: Get Movies, “Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия)”,
https://www.youtube.com/watch?v=KYniUCGPGLs&t=105s&list=PLirAqAtl_h2r5g8xGajEwdXd3x1sZh8hC&
index=6, 31 Ocak 2012, (Erişim Tarihi: 17 Ocak 2017)

Fotoğraf: Baby Shark Dance | Sing and Dance! | Animal Songs | PINKFONG
Songs for Children,18 Haz 2016,
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w&list=PLirAqAtl_h2r5g8xGa
jEwdXd3x1sZh8hC&index=3&t=0s, (Erişim Tarihi: 1 Mart 2020)

2017 yılında Dünyada ve Türkiye’de en çok izlenen videoları ise şunlardır;

186 187

1. Dünyanın en çok İzlenen müzik videoları (2019)
1.Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)
2.ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
3.Anuel AA, KAROL G - Secreto
4.Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)
5.Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)
6.Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
7.Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji
Mohan
8.BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V
Youtube, “Youtube Rewind”, https://www.youtube.com/user/theyearinreview, (Erişim Tarihi: 2.3.2020)
YouTube'da 2019’un en popüler videoları belli oldu, 10.12.2019,
https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/youtubeda-2019un-en-populer-videolari-belli-oldu-41393672, (Erişim
Tarihi:2.3.2020)
186
187
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9.Billie Eilish - bad guy
10.Ariana Grande - 7 rings

Türkiye’nin en çok izlenen YouTube videoları (2019)
1. Konuşan Kediler 3 - En Komik Kedi Videoları
https://www.youtube.com/watch?v=5b7KjV75RT4
2. Güldür Güldür Show 188.Bölüm - Okul Koridoru
https://www.youtube.com/watch?v=VOtKPyzGyGw
3. Hercai 1. Bölüm
https://www.youtube.com/watch?v=h43bURok9aY
4. O Ses Türkiye performansım ve fotoğraflarım!- Beren Gökyıldız
https://www.youtube.com/watch?v=SfA3KOqHEDc
5. Çok Güzel Hareketler 2 | Canımız Sıkılır 2 (7.Bölüm)
https://www.youtube.com/watch?v=o1-QYtqkxrU
6. HESAP KİMDE ? ( 45.500 TL HESAP! )
https://www.youtube.com/watch?v=g84ZNC2LyaE
7. Agah hemşireyi yakalıyor! - Zalim İstanbul 1. Bölüm
https://www.youtube.com/watch?v=N8-RsWyHpxQ
8. GÜLERSEN, KAYBEDERSİN! | Soğuk Savaş S2E20 w/ Her Yerde Sen Ekibi Aybüke Pusat, Furkan Andıç
https://www.youtube.com/watch?v=N9zET06t9SQ
9. Kim Milyoner Olmak İster? - Arda Ayten, milyonluk soruya bakın ne cevap verdi?
https://www.youtube.com/watch?v=6vQcyT_YiPc
10. Diriliş Ertuğrul 150. Bölüm (Sezon Finali)
https://www.youtube.com/watch?v=g2iBGZASkEY
11. Volkan şehit oldu! Arka Sokaklar 521. Bölüm
https://www.youtube.com/watch?v=ttziqFRfYrQ
12. 24 SAAT BOYUNCA HER ŞEY MAVİ!!! (Mavi Gözler, Mavi Çiğ Köfte, Havuz...)
https://www.youtube.com/watch?v=-H13G8V_DDI&t=1s
13. HERCAİ PARODİ
https://www.youtube.com/watch?v=SRK7mUgBum4
14. Çukur 2.Sezon Kamera Arkası
https://www.youtube.com/watch?v=5rXRMcJgbaA
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Türkiye’nin en çok izlenen müzik videoları (2019)
1. Reynmen - Derdim Olsun (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=Ofy0aAXiVpg
2. Reynmen - Ela (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=zBAjrCc_6ws
3. Fatih Bulut - Çok Sevdim Yalan Oldu
https://www.youtube.com/watch?v=UEbSQiYFRBM
4. Norm Ender - Mekanın Sahibi
https://www.youtube.com/watch?v=z3wAjJXbYzA
5. Ben Fero - Demet Akalın [Official Video]
https://www.youtube.com/watch?v=fdg2OG8zFiM
6. Ziynet Sali - Bana da Söyle
https://www.youtube.com/watch?v=ySjUV1rd-Kg
7. Tuğçe Kandemir - Gülü Soldurmam
https://www.youtube.com/watch?v=FqZG6J1z3Iw
8. MERO - OLABILIR (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=W1obTj5uso8
9. Ben Fero - Biladerim İçin [Official Audio]
https://www.youtube.com/watch?v=K24zayBew-8
10. Feride Hilal Akın - Yok Yok
https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo
11. Irmak Arıcı - Gece Gibi Gönlün
https://www.youtube.com/watch?v=aX6SXLfexco
12. Buray - Kabahat Bende
https://www.youtube.com/watch?v=seM8oqrU2qA
13. Canbay & Wolker - Fersah (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=fLuhj5GNhqo
14. Zeynep Bastık - Yol Akustik (Fikri Karayel Cover)
https://www.youtube.com/watch?v=KXY6O7xx4fY
15. Irmak Arıcı & Mustafa Ceceli - Mühür
https://www.youtube.com/watch?v=rMHx_iUAGd0
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Dünyada ve Türkiye’de en fazla abonesi olan Youtube kanalları şunlardır;188
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

T-Series
PewDiePie
Cocomelon - Nursery Rhymes
SET India
5-Minute Crafts
Canal KondZilla
WWE
Justin Bieber
Zee Music Company
Dude Perfect
Like Nastya
Kids Diana Show
Ed Sheeran
Marshmello
Badabun
Zee TV
EminemMusic
HolaSoyGerman.
Ariana Grande
whinderssonnunes

Abone Sayısı
130M
103M
74.6M
66.4M
64.9M
56M
55.3M
52M
51.1M
49.5M
49M
47.8M
43.7M
43.3M
42.6M
41.5M
41.4M
40.4M
40M
38.7M

Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kanal
netd müzik
NDNG - Enes Batur
Orkun Işıtmak
skgames
OYUNCAKOYNUYORUM
Kafalar
Ali Baba
Reynmen
KanalD
OHA diyorum!
Deli Mi Ne?
atv
Oyuncak Avı
YAPYAP
Çizgi Film Oyuncakları
A_B_N_SYRIA
5 DAKİKADA HALLET
Çukur
Ruhi Çenet Videoları

Abone Sayısı
16.4M
12.1M
7.05M
6.66M
6.45M
6.4M
6.08M
6.01M
5.9M
5.57M
5.51M
5.49M
5.48M
4.96M
4.84M
4.69M
4.64M
4.47M
4.43M

Kanal

socialblade.com, “Top 25 YouTube Users by Subscribers”, “Top Youtuber Channels From Turkey”,
http://socialblade.com/youtube/ , https://socialblade.com/youtube/top/country/tr/mostsubscribed

188
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20

Sevimli Dostlar

4.4M

9.2. Youtube Kanallarını Etkili Kullanmak
İçerik yüklemek, yorum yapmak veya oynatma listeleri oluşturmak için öncelikle
herkese
açık
bir
YouTube
kanalı
oluşturmak
gerekmektedir.
(Bakınız:
https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=tr) Kanalı oluşturduktan sonra
hazırlanan videolar paylaşılmaya başlanabilmektedir. Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere
her dakika Youtube’a 100 saatlik video yüklenmektedir. Tüm bu videolar içinden öne
çıkabilmek ve mesajları daha çok sayıda kişiye ulaştırabilmek için kanal planlamasını yaparken
ve videoları hazırlarken bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

9.2.1. Yayın Politikasının Oluşturulması
Youtube kanalının başarılı olabilmesi ve istenen etkiyi yaratabilmesi için öncelikle bir
yayın politikası oluşturmak gerekmektedir. Bu aşamada şu soruların cevabının alınması
önemlidir;
1-Kanalın bütçesi ne kadar? (Mekan, personel, ulaşım, iletişim, araç-gereç giderleri
nasıl karşılanacak?)
2-Kanalın amacı nedir?
3-Kanal hangi hedef kitlelere ulaşmayı amaçlıyor?
4-Kanal hangi konularda yayın yapacak?
5-Kanal hangi sıklıkla ve hangi zamanlarda paylaşımda bulunacak?
6-Kanalın üslubu ve kullandığı dil nasıl olacak?
7-Kanalın ekran yüzü kim /ne olacak? Perfore sesi kim/kimler olacak?
8-Kanalın logosu ve sembolü ne olacak? Yazı karakteri, grafik, animasyon,
infografik,…vb. tasarım unsurları nasıl olacak?

Bu sorulara net yanıtlar verdikten sonra içerik hazırlama aşamasına geçilebilir.
Youtube’da mümkün olduğunca yüksek kaliteli videolar yüklemek tavsiye
edilmektedir. Özellikle kurumsal bir kanal söz konusuysa bu konu daha da önemli bir duruma
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gelmektedir. Belirli bir sıklıkta video yüklemek, videoları belirli kategorilere göre yüklemek,
video başlığı ile ilgili etiketler kullanmak da önerilmektedir.189

9.2.2. Yıllık İçerik Planı Yapılması
İçerikleri yıllık bir plan dahilinde hazırlamakta fayda vardır. Bu sayede senaryo,
prodüksiyon, çekim ve kurgu için gerekli ihtiyaçları çok daha kolay ve ekonomik şekilde
planlamak mümkün olacaktır. Video konularını belirlerken;
1-Hedef kitleye iletilmek istenen mesajların neler olduğunu
2-Kurumun farklı yönlerinin neler olduğunu
3-Kurumun farklı kesimlerdeki mensuplarının yayının içine nasıl dahil edilebileceğini
4-Özel gün, anma ve bayram günlerini
5- İnsanların mevsimlere ve aylara göre değişen gündemlerini ve ihtiyaçlarını
göz önünde bulundurarak plan yapmakta fayda vardır.

Kullanıcıların kendi arkadaş ve aile çevreleriyle paylaşmak isteyeceği içerikler
hazırlamak sosyal medyada büyük önem taşımaktadır. İçeriği planlarken “Oluşturulan seri
faydalı mı?”, “İlginç mi?”, “Duygusal bir tepki doğuracak mı?” sorularına cevap bulmaya
çalışmak faydalı olacaktır.190 Aboneler, YouTube'da video izlemeye sıradan ziyaretçilerden
daha fazla zaman harcamakta ve daha fazla izleme sayısı sağlamaktadır. Bu nedenle
görüntüleyenleri videoları izlemeye ve abone olmaya teşvik etmek, bu doğrultuda mesajlara da
videolarda yer vermek tavsiye edilmektedir.191

9.2.3.Youtube İçerik Oluşturma Araçlarının Kullanılması
Youtube bünyesi içindeki içerik oluşturma araçları, yayınların çok daha kolay
düzenlenip yönetilmesini sağlamaktadır. Youtube içerik oluşturma araçları şunlardır;192
1- Youtube Video Kayıt: Youtube içindeki araçlarla video kaydı yapmak, bu kayıtları
kısaltıp yeniden düzenlemek, kayıt üzerine müzik ekledikten sonra siteye yükleyerek
takipçilerle hızla paylaşabilmek mümkündür.
Fatih Özutku, Hakan Çopur, İbrahim Sığın, Kemal İlter, M.Mücahit Küçükyılmaz, Yalçın Arı, Sosyal Medyanın
ABC’si, Alfa Yayınevi, İstanbul, 2014, s.s:147-148.
190
Youtube, “Paylaşılmaya değer olun: Yaratıcı stratejiniz için temel bilgiler”,
https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/get-viewers?hl=tr, (Erişim Tarihi: 26 Aralık 2014)
191
Youtube, “Aboneler neden önemlidir?”, https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/subscriberadvantage?hl=tr#yt-creators-best-practices-3, (Erişim Tarihi: 15 Ocak 2015)
192
Youtube, “Youtube içerik oluşturma araçları”, http://youtube.com/yt/creators/tr/tools.html , (Erişim Tarhi:
02.01.2015)
189
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2-Youtube Düzenleyici: Görsel ve işitsel verileri istenilen şekilde kolayca bir araya
getirmek için Youtube Düzenleyici kullanılabilmektedir.
3- Altyazılar: Videoların daha fazla kişi tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve
işitme kaybı olan kişilere de ulaşabilmek açısından büyük önem taşıyan alt yazılar, bu araç ile
eklenebilmektedir.
4-Ses Kitaplığı: Ses kitaplığında ücretsiz olarak kullanılabilecek müzik parçaları yer
almaktadır. Bu müzik parçaları arasında Pop ve Rock gibi müzik türüne göre; eğlenceli ve
üzgün gibi ruh hallerine göre; davul ve piyano gibi enstrümanlara göre ve süreye göre de arama
yapılabilmektedir. Ayrıca ulaşım araçları ve hava durumu gibi ses efektleri de ses kitaplığında
yer almaktadır. İstenilen müzik parçaları ve efektler önce indirilmekte sonra da kurguda
kullanılmaktadır.
5-Slayt gösterileri: Fotoğraflar bir slayt gösterisi haline getirilebilmektedir.
6- Youtube Analitics: Analitics sayfasından kanalın trafik bilgilerine ulaşmak ve bu
bilgiler doğrultusunda yayınları daha etkili hale getirmek mümkün olmaktadır. Sayfada; Genel
Bakış, Gerçek Zamanlı, Görüntüleme, Demografi, Oynatma Konumları, Trafik kaynakları,
Cihazlar, Kitle Tutma, Katılım Raporları, Aboneler, Beğenenler ve Beğenmeyenler, Favoriler,
Yorumlar, Paylaşım, Ek Açıklamalar bölümleri yer almaktadır. (Detaylı bilgiyi 8.2.6. nolu
aşağıda yer alan bölümde bulabilirsiniz.)

9.2.4.Başlık, Küçük Resim ve Açıklamaların Etkin Kullanılması
Başarılı kanalları ve içerik oluşturucuları inceleyen Youtube, içerik oluşturuculara
birçok önemli tavsiyede bulunmaktadır. Arama sonuçlarında küçük resim, başlık ve açıklama
birlikte görüntülenir. Bu nedenle birbirini pekiştirecek şekilde planlanmalıdır. Küçük resim,
başlık ve açıklama, doğru kullanıldığında tıklanma sayısını artırmaktadır. Youtube başlık,
küçük resim ve açıklamaların etkili şekilde kullanılabilmesi için şu önerilerde
bulunmaktadır;193 Küçük resimler genellikle izleyicilerin videoyu bulduklarında gördükleri ilk
şeydir. Küçük resim güçlü ve canlı olmalı, önemli bilgileri iletmelidir. Videoyu çekerken, etkili
küçük resimler de çekmek, küçük resmi videonun başlığı ve içeriğini pekiştirecek şekilde
planlamak ve küçük resmi video dosyasıyla birlikte yüklemek doğru olacaktır. Küçük resim,
hem küçük hem de büyük boyutlarda iyi görünmelidir. Çözünürlük 1280x720 (minimum 640
piksel genişlik), optimum netlik için 16:9 en-boy oranı ile 2 MB sınırının altındaki .JPG, .GIF,
.BMP veya .PNG dosyalarının yüklenmesi önerilmektedir.
Video başlığının açıklayıcı olması konu ilgili anahtar kelimeleri içermesi önem
taşımaktadır. Bu sayede arama motorlarını kullanan potansiyel hedef kitle videoya çok daha
kolay erişebilir. Kısa ve net ifadeler kullanmak, yanıltıcı ifadelere yer vermemek

Youtube, “Başlık ve Küçük Resimler”, https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/tell-a-storythrough-your-thumbnail-title-description?hl=tr#yt-creators-best-practices-4 , (Erişim Tarihi: 12 Ocak 2015)
193
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gerekmektedir. Başlıklar değişen gündeme göre güncellenerek daha fazla sayıda kişiye erişim
sağlamak mümkün olabilir.
Açıklamalarda başlık ve küçük resim ile anlatılan hikayeyi devam ettirmek ya da başlığa
sığmayan ek bilgiler eklemek önemlidir.

9.2.5.Videoların İlk Saniyelerinin Doğru Planlanması
Görüntüleyenlerin dikkatini çekmek için videoların ilk saniyeleri büyük önem
taşımaktadır. YouTube'un video keşif özellikleri, tıklandığı halde devamı izlenmeyen videoları
değil, tamamı izlenen videoları ön plana çıkarmaktadır. Geçmişte bir videonun sıralamasının
görüntüleme sayısına bağlı olduğu Youtube’da bir videonun performansını daha doğru biçimde
ortaya koyan izlenme süresi (kullanıcıların videolarınızı izlemek için harcadığı gerçek süre)
dikkate alınmaktadır.194 İlk saniyeleri dikkat çekici olan videoların tamamının izlenme olasılığı
daha yüksek olmaktadır. Bunun için ilk saniyeleri profesyonelce planlamak gerekmektedir.
Youtube, videoların ilk saniyelerinin daha ilgi çekici hale getirilebilmesi için şunları
önermektedir;195
1-Fragman ile açılış (Ani Açılış): Konuya hemen girin. İlgilerini çektikten sonra hızla
birkaç marka bilinci oluşturma içeriği gösterilebilir. Görüntüleyenlere "Videonun devamını da
görmeliyim" dedirtebilmek önem taşımaktadır.
2-Tutarlı bir temayla açılış: Tutarlılık sadakat getirebilir. Videoları tutarlı marka
bilinci oluşturma teknikleriyle veya temayla hazırlayın.
3-Soru sormak: İnsan beyni sorulan soruyu yanıtlamak ister. Bu nedenle, videonun
başında merak uyandıran bir soru sorun.
4-Markayla başlamak: Markanın kendisi kulağa ilgi çekici geliyor mu? Hazırlanan
şovun tüm konsepti kendi başına olağandışı ve merak uyandırır halde mi? Görüntüleyenlerin
ilgisini çekmek için güçlü şekilde hazırlanmış kısa bir marka bilinci oluşturma içeriğiyle
başlayın.
5-Videonun ana hatlarını/özetini sunmak: Görüntüleyenlere ne göreceklerini
başlangıçta söyleyin. Konulardan birini beğendikleri takdirde tüm videoyu izlemek
isteyeceklerdir.

Youtube, “Aboneler neden önemlidir?”, https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/subscriberadvantage?hl=tr#yt-creators-best-practices-3, (Erişim Tarihi: 15 Ocak 2015)
195
Youtube, “Paylaşılmaya değer olun: Yaratıcı stratejiniz için temel bilgiler”,
https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/get-viewers?hl=tr, (Erişim Tarihi: 26 Aralık 2014)
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Uygulamalar;
1.
Youtube’da başarılı olan kanalları inceleyerek, başarılarının altında yatan
nedenleri anlamaya çalışınız. Youtube’da başarılı olan kanallar ne tür içerikler paylaşıyor?
Paylaştıkları videoların süresi, paylaşım zamanlaması, konusu ve üslubu nasıl? Anlamaya
çalışınız. Çalışmayı hayal ettiğiniz veya gelecekte kendi kurmak istediğiniz bir şirket için
Youtube kanalı oluştursaydınız, bu kanalı nasıl yapılandırır ve bu kanalda ne tür videolar
paylaşırdınız?
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Uygulama Soruları;
1-Youtube’da başarılı olan kanalları inceleyiniz. Sizce başarılarının altında hangi
nedenler yatıyor?
2-Youtube’da başarılı olan kanallar ne tür içerikler paylaşıyor?
3-Youtube’da başarılı olan kanalların paylaştıkları videoların süresi, paylaşım
zamanlaması, konusu ve üslubu nasıl?
4-Çalışmayı hayal ettiğiniz veya gelecekte kendi kurmak istediğiniz bir şirket için
Youtube kanalı oluştursaydınız, bu kanalı nasıl yapılandırır ve bu kanalda ne tür videolar
paylaşırdınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi olan Youtube’da içerik yüklemek, yorum
yapmak veya oynatma listeleri oluşturmak için öncelikle bir YouTube kanalı oluşturmak
gerekmektedir. Her dakika 100 saatlik video yüklenen Youtube’ta başarılı olabilmek için kanal
planlamasını yaparken ve videoları hazırlarken bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir.
Öncelikle bir yayın politikası oluşturmak ve yıllık içerik planlaması hazırlamakta fayda vardır.
Bu sayede prodüksiyon, çekim ve kurgu için gerekli ihtiyaçları çok daha kolay ve ekonomik
şekilde planlamak mümkün olacaktır. İçerikler hazırlanırken Youtube bünyesi içindeki içerik
oluşturma araçları, yayınların çok daha kolay düzenlenip yönetilmesini sağlamaktadır.
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Bölüm Soruları
1- Sosyal medya ortamında (Örneğin: Youtube) yayınlanacak videoların konuları
planlanırken göz önünde bulundurulması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
a- Kurumun farklı yönlerinin neler olduğu
b- Hedef kitleye iletilmek istenen mesajların neler olduğu
c- Kurumun farklı kesimlerdeki mensuplarının yayının içine nasıl dahil edilebileceği
d-Kurumun personel sayısı
e- İnsanların mevsimlere ve aylara göre değişen gündemlerini ve ihtiyaçları

2-Aşağıdakilerden hangisi Youtube bünyesindeki içerik oluşturma araçları arasında yer
almaz?
a- Retweet
b- Youtube Analitics
c- Youtube Video Kayıt
d- Ses Kitaplığı
e- Altyazılar

3-Sosyal medya ortamında (Örneğin: Youtube) yayınlanacak videoların ilk
saniyelerinin daha ilgi çekici hale getirilebilmesi için yapılan öneriler arasında hangisi yer
almaz?
a- Videonun başında seyircilere soru sormak
b- Videonun başında özetini sunmak
c- Videoya güçlü şekilde hazırlanmış kısa bir marka bilinci oluşturma içeriğiyle
başlamak.
d- Videoya ele alınan konunun tarihçesiyle başlamak
e- Videoyu fragman ile başlatmak
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4-Aşağıdakilerden hangisi Youtube Analytics’te yer alan raporlar arasında yer almaz?
a- Demografi Raporu
b- Katılım Raporu
c- Aboneler Raporu
d- Personel Raporu
e- Görüntüleme Raporu
5-Youtube’da görüntüleyenlerin bir videonun ne kadarını izlediğine ne ad verilir?
a- Görüntüleme
b- Abone
c- Paylaşım
d- Katılım
e- Kitleyi elde tutma
6-YouTube Analytics'te görüntüleyenlerin ne zaman abone olduğu, beğendiği, yorum
yaptığı ve ek açıklamaların ne kadar etkili olduğunun görülebildiği rapor hangisidir?
a- Demografi Raporu
b- Katılım Raporu
c- Aboneler Raporu
d- Trafik Kaynakları ve Oynatma Konumları Raporu
e- Görüntüleme Raporu
7-Sosyal medya ortamında (Örneğin: Youtube) kurulacak bir kanal için yayın politikası
hazırlarken cevabı alınması gereken sorular arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a- Kanal hangi konularda yayın yapacak?
b- İnternet yayıncılığı dünyada ne zaman başlamıştır?
c- Kanal hangi hedef kitlelere ulaşmayı amaçlıyor?
d- Kanalın amacı nedir?
e-Kanalın bütçesi ne kadar?
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8-“İçerikleri yıllık bir plan dahilinde hazırlamakta fayda vardır. Bu sayede …, …, … ve
… için gerekli ihtiyaçları çok daha kolay ve ekonomik şekilde planlamak mümkün olacaktır.”
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilemez?
a-çekim
b-kurgu
c-senaryo
d-sürem
e-prodüksiyon

9-Youtube kanalının trafik bilgilerine ulaşmak için kullanılan araç aşağıdakilerden
hangisidir?
a-Youtube Analitics
b- Slayt gösterileri
c- Youtube Video Kayıt
d-Youtube Düzenleyici
e-Altyazılar
10-Youtube kanalında yayınlamak üzere bir video hazırlarken ücretsiz müzik
parçalarına ulaşmak için kullanılabilecek araç aşağıdakilerden hangisidir?
a-Altyazılar
b-Youtube Düzenleyici
c-Slayt gösterileri
d-Ses Kitaplığı
e-Youtube Video Kayıt
CEVAP ANAHTARI:
1-D 2-A 3-D 4-D 5-E 6-B 7-B 8-D 9-A 10-D
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10. YOUTUBE’DA VİDEO KULLANIMI-2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.Sürekli Değerlendirme Yapılması ve Youtube Analytics’in Önemi
10.2.Etkileşimin Artırılması
10.3.Marka Bilinirliğinin Artırılması
10.4.Youtube Topluluk Kuralları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Sosyal medyada ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanmanın önemi sizce nedir?
2-Sosyal medyada etkileşimi artırmanın yolları sizce nedir?
3-Sosyal medyada marka haline gelebilmek için sizce neler yapmak gerekir?
4-Youtube Topluluk Kuralları hakkında bilginiz var mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sürekli Değerlendirme
Yapılması ve Youtube
Analytics’in Önemi

Kazanım

Youtube Analytics’in önemi
ve nasıl kullanılabileceği
anlatılacaktır.

Etkileşimin Artırılması

Etkileşimin artırılması için
neler yapılması gerektiği
anlatılacaktır.

Marka Bilinirliğinin
Artırılması

Marka Bilinirliğinin
artırılması için neler
yapılması gerektiği
anlatılacaktır.

Youtube Topluluk Kuralları

Youtube Topluluk
Kurallarının neler olduğu
anlatılacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Youtube’un yaptığı
açıklamalar

Youtube’un yaptığı
açıklamalar

Youtube’un yaptığı
açıklamalar

Youtube’un yaptığı
açıklamalar
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Anahtar Kavramlar


YouTube Analytics



Görüntüleme Raporu



Demografi Raporu



Katılım Raporu



Kitleyi Elde Tutma Eğrisi



Paylaşım Raporu



Beğenenler ve Beğenmeyenler ve Yorumlar Raporları



Aboneler Raporu



Trafik Kaynakları



Oynatma Konumları Raporu



Etkileşim
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Giriş
Dersimizin 10. Haftasında YouTube’da Analytics, Etkileşimin Artırılması, Marka
Bilinirliğinin Artırılması ve Youtube Topluluk Kuralları ele alınacaktır. YouTube’da
Analytics'i kullanarak görüntüleyenlerin kim olduğunu, ne kadar süre izlediklerini ve videolara
nasıl tepki verdiklerini öğrenmek mümkün olmaktadır. Bu bilgiler, kanal ile ilgili yayın
politikasının oluşturulmasını, yeni videoların planlanması için doğru kararların verilebilmesini
ve sonuçta daha fazla kişiye ulaşılabilmesini kolaylaştırmaktadır.
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10. YOUTUBE’DA VİDEO KULLANIMI-2
10.1.Sürekli Değerlendirme Yapılması Ve Youtube Analytics’in Önemi
YouTube Analytics'i kullanarak görüntüleyenlerin kim olduğunu, ne kadar süre
izlediklerini ve videolara nasıl tepki verdiklerini öğrenmek mümkün olmaktadır. Bu bilgiler,
seyircilerin beklentilerinin daha doğru anlaşılmasını, kanal ile ilgili daha doğru bir yayın
politikasının oluşturulmasını, yeni videoların planlanması için doğru kararların verilebilmesini
ve yapılan çalışmalar sonucunda daha fazla kişiye ulaşılabilmesini kolaylaştırmaktadır.
Analytics'in Görüntüleme Raporlarında görüntüleyenlerin demografisi, her videonun
ne kadarının izlendiği ve hangi videoların kullanıcıları en fazla etkileşime geçirdiği
öğrenilebilmektedir. Demografi Raporunda görüntüleyenlerin mevcut yaşı, cinsiyeti ve
konumu yer almaktadır. Katılım Raporlarında, kitlenin videolarla nasıl etkileşime geçtiği
görülebilmektedir. Kitle etkileşime geçtikçe daha fazlasını izleme, paylaşma, beğenme, yorum
yapma ve abone olma oranları artmaktadır. Bu durum da izlenme süresinin artmasına katkıda
bulunmaktadır. YouTube Analytics'in Katılım bölümünde görüntüleyenlerin ne zaman abone
olduğu, beğendiği, yorum yaptığı ve ek açıklamaların ne kadar etkili olduğu görülebilmektedir.
Analytics grafiklerindeki sonuçlar yeterli bulunmadığı durumlarda yayınlanan
videoların biçim ve içeriklerini, başlık-küçük resim ve açıklamaların doğru kullanılıp
kullanılmadığını, kanal fragmanının istenilen kitleye hitap edip-etmediği vb. yayının tüm
aşamalarının sorgulanması yararlı olacaktır. Değişiklikler yapıldıkça bunların Analytics
grafiklerine nasıl yansıdığına bakmak ve bu sayede hangi değişikliklerin nasıl sonuçlar
doğurduğunu anlamaya çalışmak önemlidir.
Görüntüleyenin videonun ne kadarını izlediğine, kitleyi elde tutma denmektedir.
Videonun daha fazlasını izleyen görüntüleyen sayısının yüksek olması, Kitleyi Elde Tutma
Eğrisinin daha yüksek olmasını sağlamaktadır. Sonuna kadar izlenen videoların YouTube'daki
Arama ve Önerilen fırsatlarında çıkma olasılığı daha yüksektir.196 Mutlak Kitleyi Elde Tutma
Grafiği, genellikle %100 oranından başlamaktadır. Başlangıçtan itibaren düz bir yatay çizgi,
görüntüleyenlerin videonun tamamını izlediklerini göstermektedir. Videonun başlangıcından
sonraki keskin düşüşler, başlık-küçük resim birleşiminin gerçek video içeriklerini yanlış
yansıttığını göstermektedir. Kitleyi elde tutma grafiğinin herhangi bir yerinde görülen düşüş,
görüntüleyenlerin videonun bu kısmını ileri sardıklarını ve/veya tamamen ayrıldıklarını ifade
etmektedir. Bu nedenle İlk 10-15 saniyede keskin düşüşler varsa, başlık ve küçük resimler
içeriği daha doğru şekilde anlatacak şekilde yenilenmelidir.197
Hayranların hangi tür videolarla etkileşime geçtiğini anlamak için önde gelen videoların
beğenilenler ve beğenilmeyenler, favoriler listesine ekleme, yorum ve paylaşım bilgileri
Youtube, “YouTube Analytics Hakkında”, https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/usinganalytics?hl=tr#yt-creators-best-practices-3 , (Erişim Tarihi: 12 Ocak 2015)
197
Youtube, “Görüntüleyenleri nelerin etkilediğini görün”,
https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/engagement-analytics?hl=tr#yt-creators-strategies-2 ,
(Erişim Tarihi: 16 Ocak 2015)
196
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kullanılabilmektedir. Paylaşım Raporu, görüntüleyenlerin belirlenmiş bir tarih aralığında belirli
videoları paylaşmak üzere paylaş düğmesini kaç kez kullandığını; Beğenenler ve
Beğenmeyenler ve Yorumlar Raporları, görüntüleyenlerin en çok hangi videolarla etkileşime
geçtiğini göstermektedir.198 Kanala her gün kaç yeni abone eklendiğini görmek için YouTube
Analytics'teki Aboneler Raporu kullanılabilmektedir. Bunları kanaldan alınan günlük
görüntüleme sayısıyla karşılaştırmak faydalı olacaktır. Ayrıca hangi bloglar ve sosyal medya
sitelerinin videolara trafik yönlendirdiğini anlamak için Trafik Kaynakları ve Oynatma
Konumları Raporları kullanılabilir. Youtube arama sonuçlarında daha kolay yer alabilmek için
etiketlendirmenin en doğru şekilde yapıldığından emin olunmalıdır.199

10.2.Etkileşimin Artırılması
Kanalın hayranlarıyla iletişim içinde olmak, videolara yaptıkları kaliteli yorumları
(Özellikle video yayınlandıktan hemen sonra gönderilen yorumları) cevaplandırmak ve bu
sayede oluşan bağları gün geçtikçe geliştirerek hayran kitlesini daha fazla tanımaya çalışmak
önerilmektedir. Kanala yüklenen her videoya ilk yorumu, yüklemeyi yapan kişinin yapması da
önemli noktalardan birisidir. İstenmeyen kullanıcıları tedbir amacıyla engellemek için
denetleme araçları kullanılabilmektedir. Yorum ayarlarında belirli kelimeleri ve ifadeleri kara
listeye alarak yorumlar filitrelenebilmekte veya bir kişiyi ya da grubu hedef alan nefret söylemi
içeren yorumlar kaldırılabilmektedir.200
Youtube videolarının Facebook ve Twitter gibi diğer sosyal medya platformlarında da
sıkça paylaşıldığını göz önünde bulundurarak hedef kitlelerin kullandığı platformlar
belirlenerek ve bu platformları etkin şekilde kullanmaya çalışmak önerilmektedir.
Ayrıca kanalı en iyi örnekleyen bir video veya oynatma listesi oluşturulabilir. "Klasik"
olduğu düşünülen videolar veya "en iyiler", “en çok izlenenler”, “en çok tıklananlar”…vb.
oynatma listelerine kanalda bu başlıklar altında yer verilebilir. Bu sayede kullanıcılara sistem
kullanımını izleme olanağı sunulmuş olur.
Videoların etkileşimini artırmak ve daha fazla bilgi vermek için “Tıklanabilir Ek
Açıklamalar”dan faydalanılabilmektedir. Bu aracı en etkin şekilde kullanabilmek için ek
açıklamaların zamanlamasına, süresine, yerleşim yerine, stiline ve sayısına dikkatli karar
vermek gerekmektedir. Youtube, bu aracı etkin kullanabilmek için şu önerilerde
bulunmaktadır;201

Youtube, “YouTube Analytics Hakkında”, https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/usinganalytics?hl=tr#yt-creators-best-practices-3 , (Erişim Tarihi: 12 Ocak 2015)
199
Youtube, “Paylaşılmaya değer olun: Yaratıcı stratejiniz için temel bilgiler”,
https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/get-viewers?hl=tr, (Erişim Tarihi: 26 Aralık 2014)
200
Youtube, “Youtube’da etkileşime geçin”, https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/inviteconversation?hl=tr#yt-creators-best-practices-3 , (Erişim Tarihi: 16 Ocak 2015)
201
Youtube, “Görüntüleyenlerin izlemeye devam etmesini sağlayın”,
https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/get-your-viewers-to-act-with-annotations-anddescriptions?hl=tr#yt-creators-best-practices-2, (Erişim Tarihi: 15 Ocak 2015)
198
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-Diğer videolara ve oynatma listelerine bağlantı oluşturabilir, web sitesi veya sosyal
medya hesapları ön plana çıkarılabilir. Videolara ayrıca etkileşimli oyunlar
yerleştirilebilmektedir.
-Ek açıklamalar videonun alttaki üçte birlik bölümünde kullanılmamalıdır çünkü yer
paylaşımlı reklamlar bunları engelleyebilir. Ayrıca, ek açıklamalar çerçevenin en üst kısmında
da kullanılmamalıdır çünkü YouTube dışında paylaşıldıklarında video oynatıcı tarafından
engellenebilme ihtimali bulunmaktadır.
-Ek açıklamaları videoya yerleştirirken asıl içeriğin görülmesini engellememek
gerekmektedir.
-Çok sayıda ek açıklama kullanarak görüntü kirliliği yaratılmamalıdır.
-İlgi çekici bir ek açıklamayı videonun ilk bölümlerine yerleştirmenin görüntüleyenlerin
videodan gereğinden önce ayrılmasına neden olabileceği düşünülerek, zamanlama doğru
ayarlanmalıdır
-"Abonelik" çağrılarını ve diğer harekete geçirici mesajları bölümün sonunda
tekrarlamak tavsiye edilmektedir.

10.3.Marka Bilinirliğinin Artırılması
Youtube Analytics’te yer alan videoları seyredenlerin demografisi ile ilgili bilgileri de
kullanarak videoların izlenme sebepleri bulunmaya çalışılmalıdır.202 Arama, Alakalı Kanallar,
Kanallara Göz At ve Feed'de yerleşim için meta verileri kullanarak kanalı optimize ederek
mevcut ve potansiyel abonelerle etkileşime geçilebilir.203
Youtube’da görüntüleyenlerin mesajı hızlı, doğru ve etkili şekilde almalarına yardımcı
olmak için marka kimliği oluşturmak büyük önem taşımaktadır. Bu, kişileri hem videoları
izlemeye teşvik etmekte hem de gelecekte kanalı tekrar ziyaret etme ihtimallerini artırmaktadır.
Youtube’da markayı temsil eden simgeler şunlardır;204
-Kanal simgesi: Google ve YouTube'daki logodur. Küçüldüğünde değer kaybetmeyen,
mesajı net bir şekilde ileten ve mümkün olduğunca sade bir logo tasarlanmalıdır.
-Kanal resmi: Kanalın üst kısmındaki banner'dır. Markanın kişiliğinin sergilendiği en
etkili araçlardan birisidir.

Youtube, “Paylaşılmaya değer olun: Yaratıcı stratejiniz için temel bilgiler”,
https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/get-viewers?hl=tr, (Erişim Tarihi: 26 Aralık 2014)
203
Youtube, “Marka bilinci oluşturmak neden önemlidir? Youtube’da marka kimliğini oluşturma”,
https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/brand-identity?hl=tr#yt-creators-measure-success-2 ,
(Erişim Tarihi: 28 Aralık 2014)
204
Youtube, “Marka bilinci oluşturmak neden önemlidir? Youtube’da marka kimliğini oluşturma”,
https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/brand-identity?hl=tr#yt-creators-measure-success-2 ,
(Erişim Tarihi: 28 Aralık 2014)
202
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-Kanal fragmanı: Youtube, yayıncılarına kendi kanalları için birer fragman
hazırlamayı ve kanalı anlatan bir açıklama metni oluşturmayı önermektedir. Kanallarda
fragman ve açıklama metni için özel bölümler oluşturulmuş durumdadır. Kanalı ilk kez ziyaret
edenler bu bölümleri görmektedir. Ayrıca bu kişilerin kanala abone olabilmeleri için de bir
buton ekranda yer almaktadır. İlk izlenimin olumlu olması ve kanala abonelikle sonuçlanması
açısından bu araçların etkili şekilde kullanılması önerilmektedir. Kanalı daha önce hiç
duymamış kişilere hangi mesajların verilmesi gerektiği düşünülerek yaklaşık 30 saniyelik bir
fragman senaryosu oluşturulmalıdır. Planlama yapılırken şu soruların cevabının vermek faydalı
olacaktır;205
-Görüntüleyenlerin özellikle ilk birkaç saniye içinde kanal hakkında neleri öğrenmesi
gerekir?
-Kanal fragmanını izledikten sonra kendilerini nasıl hissetmeleri istenmektedir?
-Üslüp nasıl olmalıdır? (İfade şekli, ses tonu, renkler, yazı tipleri…vs)
Senaryoyu yazarken ekranda görünen kelime ve görüntüler ile görüntüleyenlerin
duyduğu ses ve müziğin nasıl kullanılacağı planlanmalıdır. Bilgilerin çok daha kolay
aktarılması ve hatırlanması için grafikler kullanılabilir. YouTube Ses Kitaplığı’nda yer alan
müzikler arasından tercih yapmak daha hızlı ve pratik olabilir. Kanalın yayın politikası ile
fragmanının anlatım tarzının uyum içinde olmasına özen gösterilmelidir. Fragmanın hem içinde
hem de ek açıklamalarla görüntüleyenlerden açık bir şekilde kanala abone olmaları
istenmelidir. Video bittiğinde otomatik olarak gelen bitiş kartı, abone olmayı kolaylaştırır. 206
-Kanal açıklaması: Kanalın kimliği hakkında bilgi veren bir metin kutusudur. Arama
motorları, kullanıcıların kanalı bulabilmesi için bu kelimeleri kullanmaktadır. Kanal
açıklamasında kanalın konusu ve daha fazla bilgi için nereye gidilmesi gerektiği yer alır.
Kanalın sloganına, sosyal medya adreslerine, web sitesinin adresine de yer verin. URL'leri kısa
şekilde verebilmek için goo.gl veya bit.ly vb. bağlantı kısaltma hizmetlerinden yararlanılması
önerilmektedir. Yazılan açıklamanın mobil telefonlarda ve YouTube'un diğer alanlarında nasıl
görüntülendiğini de kontrol ederek gerekiyorsa daha kısa başlıklar ve metinler kullanılır.207
-Özel küçük resim: Kullanıcıların videonun küçük bir enstantane fotoğrafını videoyu
tıklamadan görmelerini sağlayan küçük resimlerdir.
-Vurgulama kartları: Fareyle bir profil resminin üzerine gelindiğinde açılan ve kanal
ile markayı görüntüleyen küçük kartlardır.

Youtube, “Kanal Fragmanınız”, https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/trailers?hl=tr#ytcreators-best-practices-3 , (Erişim Tarhi: 02.01.2015)
206
Youtube, “Kanal Fragmanınız”, https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/trailers?hl=tr#ytcreators-best-practices-3 , (Erişim Tarhi: 02.01.2015)
207
Youtube, “Kanal Fragmanınız”, https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/trailers?hl=tr#ytcreators-best-practices-3 , (Erişim Tarhi: 02.01.2015)
205
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Yukarıda sıralanan tüm bu ögeler hem biçim hem de içerik olarak birbirleriyle uyum
içinde olmalıdır.

10.4.Youtube Topluluk Kuralları
Youtube’un, yapılan yayınlarda hangi kurallara uyulması gerektiği ile ilgili
açıklamalarında “YouTube kullanıcıları şoke etmeyi amaçlayan bir site değildir”
denilmektedir. “Güvenlik güçleriyle sıkı bir işbirliği halinde bulunmaktayız ve çocuk
istismarını yetkililere bildirmekteyiz” ifadelerinin de yer aldığı metinlerde kurallara
uyulmaması halinde uygulanan yaptırımlar hakkında şu bilgilere yer verilmektedir; “YouTube
ekibi, işaretlenen videoların Topluluk Kurallarını ihlal edip etmediklerini saptamak için, bunları
(haftanın 7 günü 24 saat) incelemektedir. Kuralları ihlal eden videolar kaldırılır. Bazen bir video
Topluluk Kurallarını ihlal etmediği halde herkes için uygun olmayabilir. Bu tür videolar için
yaş sınırlaması getirilebilir. Topluluk Kurallarını ihlal eden hesaplara ceza verilir ve ciddi veya
tekrarlanan ihlal durumunda hesap sonlandırılabilir. Hesabınız sonlandırılırsa, yeni hesap
oluşturmanıza izin verilmez.”
Youtube’da izlediği videolardan rahatsız olan kişiler için ise şu ifadelere yer
verilmektedir; “Gördüğünüz her şey hoşunuza gitmeyebilir. Burada gördüğünüz içeriğin bir
bölümü sizi rahatsız edebilir. Bu tür içeriğin Şartlar ve Koşullarımızı ihlal ettiğini
düşünüyorsanız, izlediğiniz videonun altındaki "İşaretle" düğmesini tıklayarak, incelenmek
üzere YouTube ekibine gönderebilirsiniz. Herhangi bir ihlal söz konusu değilse, başka
videolara geçebilirsiniz. Hoşunuza gitmeyen bir şeyi izlemek için zaman harcamaya değmez,
öyle değil mi?” Youtube, “Topluluk Kuralları”nı şöyle sıralamaktadır: 208
Cinsel İçerik ve Çıplaklık:YouTube'da pornografiye veya cinsellik içeren materyallere
izin verilmez. Videonuz bu kategoriye giriyorsa bunu, kendi videonuz bile olsa YouTube'da
yayınlamayın. Ayrıca, güvenlik güçleriyle sıkı bir işbirliği halinde bulunmaktayız ve çocuk
istismarını yetkililere bildirmekteyiz.
Nefret söylemi barındıran içerik: Ürünlerimiz, kişilerin kendilerini özgürce ifade
edebileceği platformlardır. Bununla birlikte, bireylere veya gruplara karşı ırk ya da etnik köken,
din, bedensel engel, cinsiyet, yaş, uyruk, gazilik durumu veya cinsel yönelim/cinsel kimlik
temelinde şiddeti teşvik eden veya hoş gören ya da birincil amacı bu temel özellikler üzerinden
nefreti kışkırtmak olan içerikleri desteklemeyiz
Şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içerik: Temel amacı insanları
sarsmak, üzmek veya asılsız bilgiler vermek olan şiddet veya kan içerikli videoların
yayınlanmasına izin verilmez. Haber ya da belgesel bağlamında sansürlenmemiş içerik
yayınlıyorsanız lütfen kullanıcıların videoda ne olup bittiğini anlamalarına yardımcı olmak için
yeterince bilgi vermeyi unutmayın. Diğer kullanıcıları belirli şiddet eylemlerinde bulunmaya
teşvik etmeyin.

Youtube, “YouTube Topluluk Kuralları”, https://www.youtube.com/t/community_guidelines?hl=tr&gl=TR ,
(Erişim Tarihi: 02.Ocak 2015)
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Zararlı veya tehlikeli içerik: Başkalarını (özellikle çocukları), kötü şekilde
yaralanmalara neden olabilecek eylemler yapmaya teşvik eden videolar yayınlamayın. Bu tür
zararlı veya tehlikeli eylemleri gösteren videolara, ciddiyet seviyesine bağlı olarak yaş
kısıtlaması uygulanabilir veya bu videolar kaldırılabilir.
Çocuk Güvenliği: YouTube ekosisteminde reşit olmayan bireyleri nasıl koruduğumuz
hakkında bilgi edinin. Ayrıca yasaların uygulanmasından sorumlu kurumlarla yakın iş birliği
yaptığımızı ve çocukları tehlikeye atan durumları ihbar ettiğimizi de göz önünde bulundurun.
Telif hakkı: Telif hakkına saygı gösterin. Yalnızca kendi hazırladığınız veya kullanma
izniniz olan videoları yükleyin. Başka bir ifadeyle, bizzat hazırlamadığınız videoları
yüklemeyin ya da müzik parçaları, telif hakkıyla korunan programların snippet'leri veya diğer
kullanıcılar tarafından oluşturulan videolar gibi başkasının telif hakkına sahip olduğu içerikleri,
gerekli izinler olmaksızın videolarınızda kullanmayın. Daha fazla bilgi için Telif Hakkı
Merkezimizi ziyaret edin.
Spam, yanıltıcı meta veriler ve dolandırıcılık: Spam'den nefret etmeyen yoktur.
İzlenme sayısını artırmak için yanıltıcı açıklamalar, etiketler, başlıklar veya küçük resimler
kullanmayın. Yorumlar ve özel mesajlar dahil olmak üzere, büyük miktarda hedeflenmemiş,
istenmeyen veya tekrarlanan içerik yayınlanmasına izin verilmez.
Gizlilik: Birisi kişisel bilgilerinizi yayınlar veya onayınız olmaksızın videonuzu
yüklerse Gizlilik Kurallarımız uyarınca içeriğin kaldırılmasını talep edebilirsiniz.
Taciz ve siber zorbalık: YouTube'da uygunsuz video ve yorum yayınlanmasına izin
verilmez. Taciz sınırını aşıp zarar verici saldırıya dönüşen durumlar bildirilebilir, söz konusu
içerikler de kaldırılır. Kullanıcıların sinir bozucu veya önemsiz davranışlar sergilediği
durumlarda ise göz ardı etmeniz önerilir.
Başkasının Kimliğine Bürünme: Başka bir kanalı veya kişiyi taklit etmek için açılan
hesaplar, kimliğe bürünme politikamız kapsamında silinebilir.
Tehditler: Saldırgan davranışlar, birini tehditkar ve rahatsız edici bir şekilde sürekli
olarak takip etme, tehdit, taciz, gizliliğin ihlal edilmesi, diğer üyelerin kişisel bilgilerinin ifşa
edilmesi, başkalarını şiddet eylemlerinde bulunmak üzere kışkırtma veya Kullanım Şartları'nın
ihlal edilmesi gibi eylemler son derece ciddiye alınmaktadır. Bu tür davranışlarda bulunduğu
tespit edilen kişilerin YouTube üyeliklerine kalıcı olarak son verilebilir.
Yukarıdaki şekilde sıralanan başlıca kuralların dışında kuralları daha detaylı öğrenmek
için Youtube’un sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Uygulamalar;
1.
Öğrencilerin Youtube’da kanal oluşturarak, hazırladıkları videoları
paylaşmalara en önemli uygulama olacaktır. Bu sayede aboneleri artırmak, abonelerle ve diğer
görüntüleyenlerle etkileşim içinde olmak, kanallarının marka değerini artırmak ve Youtube
Analitics’i kullanarak yaptıkları yayınları değerlendirmek konusunda daha fazla bilgi
edinebilirler. Ayrıca Youtube Topluluk Kuralları’na uygun şekilde yayıncığı sürdürmeye
çalışmalıdırlar.
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Uygulama Soruları;
1-Youtube’da oluşturduğunuz kanalda hangi tür videoları paylaştığınızda ne tür tepkiler
aldınız?
2-Youtube kanalınızda abone sayısını artırmak, abonelerle ve diğer görüntüleyenlerle
etkileşim içinde olmak, kanallarının marka değerini artırmak için neler yaptınız?
3- Youtube kanalınızda Youtube Analitics’i nasıl kullandınız?
4-Youtube Topluluk Kuralları’na uygun şekilde yayıncığı sürdürmek için nelere dikkat
ettiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 10. Haftasında YouTube’da Analytics, Etkileşimin Artırılması, Marka
Bilinirliğinin Artırılması ve Youtube Topluluk Kuralları ele alındı. YouTube’da Analytics'i
kullanarak görüntüleyenlerin kim olduğunu, ne kadar süre izlediklerini ve videolara nasıl tepki
verdiklerini öğrenmek mümkün olmaktadır. Bu bilgiler, kanal ile ilgili yayın politikasının
oluşturulmasını, yeni videoların planlanması için doğru kararların verilebilmesini ve sonuçta
daha fazla kişiye ulaşılabilmesini kolaylaştırmaktadır.

338

Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi Youtube Analitics kullanılarak öğrenilebilenler arasında
değildir?
YouTube Analytics'i kullanarak görüntüleyenlerin kim olduğunu, ne kadar süre
izlediklerini ve videolara nasıl tepki verdiklerini öğrenmek mümkün olmaktadır. Bu bilgiler,
seyircilerin beklentilerinin daha doğru anlaşılmasını, kanal ile ilgili daha doğru bir yayın
politikasının oluşturulmasını, yeni videoların planlanması için doğru kararların verilebilmesini
ve yapılan çalışmalar sonucunda daha fazla kişiye ulaşılabilmesini kolaylaştırmaktadır.
a- Görüntüleyenlerin kim olduğu
b- Görüntüleyenlerin videolara nasıl tepki verdikleri
c- Görüntüleyenlerin ne kadar süre izledikleri
d- Görüntüleyenlerin nereden internete erişim sağladıklarını
e- Görüntüleyenlerin gelir düzeyini

2-“YouTube Analytics'i kullanarak görüntüleyenlerin kim olduğunu, ne kadar süre
izlediklerini ve videolara nasıl tepki verdiklerini öğrenmek mümkün olmaktadır. Bu bilgiler,
…, …, … ve … kolaylaştırmaktadır.”
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilemez?
a-prodüksiyon planlamasının yapılmasını
b- yeni videoların planlanması için doğru kararların verilebilmesini
c- kanal ile ilgili daha doğru bir yayın politikasının oluşturulmasını
d-seyircilerin beklentilerinin daha doğru anlaşılmasını
e- yapılan çalışmalar sonucunda daha fazla kişiye ulaşılabilmesini

3-Youtube’da video yayınlarken “Tıklanabilir Ek Açıklamalar”ı etkin kullanabilmek
için nelere dikkat etmek gerekmektedir?
a- Çok sayıda Tıklanabilir Ek Açıklama kullanarak görüntü kirliliği yaratılmamalıdır.
b-Tıklanabilir Ek Açıklamalar videonun ilk bölümlerine yerleştirilmelidir.
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c-Tıklanabilir Ek Açıklamaları videoya yerleştirirken asıl içeriğin görülmesini
engellememek gerekmektedir.
d-Tıklanabilir Ek Açıklamalar videonun alttaki üçte birlik bölümünde kullanılmamalıdır
çünkü yer paylaşımlı reklamlar bunları engelleyebilir.
e-Tıklanabilir Ek Açıklamalar çerçevenin en üst kısmında da kullanılmamalıdır çünkü
YouTube dışında paylaşıldıklarında video oynatıcı tarafından engellenebilme ihtimali
bulunmaktadır.

4- YouTube Analytics'te görüntüleyenlerin yaşı ve cinsiyetinin yer aldığı rapor
hangisidir?
a- Aboneler Raporu
b- Trafik Kaynakları ve Oynatma Konumları Raporu
c- Katılım Raporu
d- Görüntüleme Raporu
e- Demografi Raporu

5-Aşağıdakilerden hangisi Youtube’da kurulan bir kanalın markasını temsil eden
simgeler arasında yer almaz?
a- Kanal resmi
b- Kanalın basılı broşürü
c- Özel küçük resim
d- Kanal fragmanı
e-Kanal açıklaması

6-Görüntüleyenlerin belirlenmiş bir tarih aralığında belirli videoları paylaşmak üzere paylaş
düğmesini kaç kez kullandığı bilgisinin yer aldığı rapor hangisidir?
a- Yorum Raporu
b- Demografi Raporu
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c- Paylaşım Raporu
d- Görüntüleme Raporu
e- Aboneler Raporu

7-Görüntüleyenlerin en çok hangi videolarla etkileşime geçtiğini gösteren aşağıdakilerden
rapor hangisidir?
a- Aboneler Raporu
b- Trafik Kaynakları ve Oynatma Konumları Raporları
c- Demografi Raporu
d- Beğenenler ve Beğenmeyenler ve Yorumlar Raporları
e- Paylaşım Raporu

8- Görüntüleyenin videonun ne kadarını izlediğine ne ad verilir?
a- Trafik Kaynağı
b-Popülarite
c- Abonelik
d- Tıklanma
e- Kitleyi elde tutma

9-“Videonun daha fazlasını izleyen görüntüleyen sayısının yüksek olması, … daha yüksek
olmasını sağlamaktadır.”
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

a- Tıklanma sayısının
b- Abone sayısının
c-Etiket sayısının
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d- Trafik Kaynağının
e- Kitleyi elde tutma eğrisinin

10-Aşağıdakilerden hangisi Youtube Topluluk Kuralları’na uygundur?
a-Nefret söylemi
b-Şoke Edici ve Dehşet Verici Görüntüler
c-Tehlikeli Eylemler
d-Telif hakkı ihlali
e-Eğlenceli içerik

CEVAP ANAHTARI:
1-E 2-A 3-B 4-E 5-B 6-C 7-D 8-E 9-E 10-E
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11. İNFOGRAFİKLER

343

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. İnfografik Nedir ?
11.2. İnfografik Hazırlama

344

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- İnfografiklere en çok hangi alanlarda rastlıyorsunuz?
2-Beğendiğiniz ve arkadaşlarınıza gösterdiğiniz infografikler hangileriydi? Bu
infografiklerin beğendiğiniz özellikleri nelerdi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İnfografik Nedir

İnfografik Hazırlama

Kazanım

Öğrencilerin infografiğin ne
olduğu ve önemi üzerinde
düşünmeleri
hedeflenmektedir.

Öğrencilerin başarılı bir
infografiğin nasıl
hazırlanabileceğini
öğrenmeleri
hedeflenmektedir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerin yanı sıra blog
yazarlarının verdiği bilgiler
ve sosyal medyada
paylaşılan infografik
örneklerinden
yararlanılacaktır.
Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerin yanı sıra blog
yazarlarının verdiği bilgiler
ve sosyal medyada
paylaşılan infografik
örneklerinden
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İnfografik



Etkileşimli İnfografik



Etkileşimsiz İnfografik
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Giriş
“İnfografik, tasarım ve görselleştirilmiş bilgiyi bir araya getirerek, mesajları kitleye
kısa ve öz bir şekilde iletmeye yardımcı olan görsellerdir.” İnfografikler, özellikle medya,
eğitim, iletişim ve pazarlama uzmanları tarafından sıkça kullanılmaktadır. İçeriklerin
görselleştirilmesi konusunda en önemli araçlardan birisi haline gelen infografikler, en sıkıcı
konuları bile ilginç, eğlenceli, kolay anlaşılır ve kolay hatırlanabilir şekle getirmektedir..
İnfografikler, etkileşimli ve etkileşimsiz olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmaktadır.
Etkileşimsiz infografiklerde sadece sabit metin ve görsel bileşenler bulunuyorken etkileşimli
infografiklerde, bunların dışında ayrıca video, ses veya animasyon gibi farklı ortamlardaki bilgi
kaynakları da kullanılabilmektedir. İnfografiklerde durağan tasarımlardan dinamik tasarımlara
bir geçiş olduğu görülmektedir. Bu durum da infografiklerin artık sadece grafik tasarımcıların
değil, yazılımcıların da iş alanına girmesine neden olmaktadır.
İnfografik hazırlamak profesyonel bir yaklaşımı, mesajların doğru planlanmasını, görsel
unsurların titizlikle bir araya getirilmesini ve yenilikçi bir bakış açısını gerektirmektedir. İnfografik
hazırlarken öncelikle amaç ve ana fikir tespit edilmiş olmalı, hangi bilgileri içereceğini mutlaka
belirlenmelidir.
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11.İNFOGRAFİKLER
11.1.İnfografik Nedir
İnfografiklerin kullanımı internet yayıncılığı ve sosyal medya ile birlikte çok popüler
hale gelmiş olsa da tarihi çok daha öncelere dayanmaktadır. 1960’larda Televizyonun
yaygınlaşması ile birlikte arka planda kalan basılı gazeteler yeni çözümler aramaya başladılar.
Görüntünün gücünü kullanan televizyonla yarışabilmek için görselliğin daha ön plana çıktığı
tasarım anlaşışlarını denemeye başladılar. Mustafa Şeker “Kurumsal Temeller ve Uygulama
İlkeleriyle Sayfa Düzeni” adlı kitabında bu süreci şöyle anlatmaktadır: “Bu yeniden yapılanma
süreci, daha uzun ve ayrıntılı haber vermenin gereksiz olduğunu varsayan yeni bir sayfa düzeni
anlayışını ortaya çıkardı. Enfografik adı verilen bu anlayış, bilginin grafiklerle, şekil, çizim ve
illütrasyonlarla sunulmasını savunuyordu. Gazete sayfası tıpkı televizyon ekranı gibi olmalıydı.
Bol ve büyük fotoğraf, az ve büyük puntolu yazı, renkli zeminler, çok sayıda çzizim, grafik ve
şekil…”209 Mustafa Şeker, enfografik anlayışın ilk olarak ABD’de USA Today adlı gazetede
uygulandığını ifade etmektedir.
Sosyal medyada görsel kullanmak, link veya metin paylaşmaktan daha fazla etkileşim
sağlamaktadır. Faaliyet gösterilen pazar ile ilgili infografik ve görsel içerikli gönderiler
paylaşmak, daha fazla sayfa ziyareti ve etkileşim almaktadır. İnternet kullanıcıları mümkün
olduğunca kısa sürede, mümkün olduğu kadar değerli bilgiler istemektedir. Bu nedenle görsel
içerik, içerik pazarlamanın geleceği olarak görülmektedir.210 Sosyal medyada infografik
kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Hem tasarım, hem bilgi hem de teknoloji kullanımı açısından
giderek daha profesyonel şekilde hazırlanan infografikler özellikle Pinterest gibi sosyal medya
araçlarının vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Bilgi ve grafiği bir araya getiren
infografikler, özellikle medya, eğitim, iletişim ve pazarlama uzmanları tarafından sıkça
kullanılmaktadır. İçeriklerin görselleştirilmesi konusunda en önemli araçlardan birisi haline gelen
infografikler, en sıkıcı konuları bile ilginç, eğlenceli, kolay anlaşılır ve kolay hatırlanabilir şekle
getirebilmektedir.
“İnfografik, tasarım ve görselleştirilmiş bilgiyi bir araya getirerek, mesajları kitleye kısa
ve öz bir şekilde iletmeye yardımcı olan görsellerdir.”211 “İnfografikler resimler, grafikler,
çizelgeler, akış şemaları, metinler gibi birçok bileşenden meydana gelmektedir. Kurgusu
sayesinde mantıksal bir sıra ile bilgiler sunulmaktadır. Bu özelliği ile bir konu hakkında bilgi
veren metinlere alternatif bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bilginin
görselleştirilmesinde kullanılan birçok bileşeni barındıran ve bilginin farklı görsel formlar

Mustafa Şeker “Kurumsal Temeller ve Uygulama İlkeleriyle Sayfa Düzeni”, Çizgi Kitabevi, Konya, 2004, s.25.
Sibel Hoş, “Görsel İçeriği Diğer İçeriklerden Değerli Kılan 10 Sebep”, Http://Blog.Turkcell.Com.Tr/Gorselİcerigi-Diger-İceriklerden-Degerli-Kilan-10-Sebep/ , 4 Kasım 2014, (Erişim Tarihi: 18 Şubat 2015)
211
Dragana Milovanovic, Leo Ivanisevic, “Infographic As A Marketing Communication Tool”, In: 2014 New
Business Models and Sustainable Competition Symposium Proceedings, 2014, s.267. (266-273).
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içerisinde sunulmasına imkan tanıyan infografikler günümüz öğrenme anlayışının yeni trendleri
arasındaki yerini almıştır”212
“İnfografikler sayesinde geniş kapsamlı bilgiler rahatlıkla sunulabildikleri için mevcut
bilgilerin hatırlatılması, kavramlar arası ilişkilerin gösterilmesi, süreçlerin ve olayların
aktarılması, ders içeriğinin sunumu, öğrenilenlerin özetlenmesi gibi farklı amaçlara hizmet
edecek şekilde kullanılabilirler (Meeusah ve Tangkijviwat, 2013).”213 İnfografikler istatistiki
bilgi, süreçler, fikirler, kronolojik bilgi, coğrafi bilgi, anatomi, hiyararşi, ilişkiler, kişilik/ayırt
edici özellikleri sunmak için kullanılabilmektedir.214 İnfografikler müşterilerin yanı sıra
personel, iş başvurusu yapan adaylar, ortaklar, medya ve diğer paydaşlarla iletişim için de
kullanılmaktadır.215

Williams (2002)’den aktaran Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, Embiya Çelik ve Muharrem Aydın, “Bilgi Grafiği
(İnfografik) Oluşturma Sürecine Yönelik Öğrenci Görüşleri”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of
Research in Education and Teaching, Kasım 2014, Cilt: 3, Sayı: 4, Makale No: 24, ISSN: 2146-9199, s.248.
213
Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, Embiya Çelik ve Muharrem Aydın, Agy, s.249.
214
Smiciklas (2012:3)’den aktaran Dragana Milovanovic, Leo Ivanisevic, Agy, s.267.
215
Dragana Milovanovic, Leo Ivanisevic, Agy, s.267.
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İnfografik: “İnfografikler Neden Gereklidir?” başlıklı infografik 216

BYEGM, İnfografik: “İnfografikler Neden Gereklidir?”, http://www.byegm.gov.tr/turkce/infografik , (Erişim
Tarihi:21 Şubat 2015)
216
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İnfografikler, etkileşimli ve etkileşimsiz olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmaktadır.
Etkileşimsiz infografiklerde sadece sabit metin ve görsel bileşenler bulunuyorken etkileşimli
infografiklerde, bunların dışında ayrıca video, ses veya animasyon gibi farklı ortamlardaki bilgi
kaynakları da kullanılabilmektedir.217 İnfografiklerde durağan tasarımlardan dinamik
tasarımlara bir geçiş olduğu görülmektedir. Bu durum da infografiklerin artık sadece grafik
tasarımcıların değil, yazılımcıların da iş alanına girmesine neden olmaktadır.218

İnfografik: “60 Saniyede Neler Oluyor?” başlıklı infografik219

Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, Embiya Çelik ve Muharrem Aydın, Agy, s.249
www.sosyalmedyacci.com, “İnfografik Hazırlarken Yapılan 8 Ölümcül Hata”,
http://www.sosyalmedyacci.com/2013/05/infografik-hazirlarken-yapilan-8-olumcul-hata.html , (Erişim tarihi:
21 Şubat 2015)
219
Jake Rocheleau, “25 Stunningly Helpful Infographics from 2011”, 6 Aralık 20111,
http://dzineblog.com/2011/12/25-stunningly-helpful-infographics-from-2011.html, (Erişim Tarihi: 18 Şubat
2015)
217
218
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İnfografik: “Coca Cola’nın 128 Yıllık Tarihi” başlıklı hareketli infografik.220

“Popüler resim işleme programları (PhotoShop, Picasa) ile bilgigrafikler oluşturmak
mümkünken özellikle infografik oluşturmak için geliştirilmiş yazılımlar da (SmartDraw)
vardır.”221 Diğer taraftan standart bir bilgisayar kullanıcısının rahatlıkla infografik
oluşturabileceği web siteleri bulunmaktadır. Bu web sitelerinin çoğu ücretsiz olsa da, ödeme
karşılığında daha fazla hizmetler de sunabilmektedirler. Piktochart, Easel.ly, Many Eyes,
Infogr.am, Visual.ly, Tableau, TimelineJS, ChartsBin, Kinzaa, Creately, Picmonkey,
Venngage, Google Developer, bunlar arasında yer almaktadır.222 223 224
İnfografikler karmaşık bilgi veya fikirlerin kitle tarafından daha kolay ve daha hızlı
anlaşılmasını ve kabul etmesini de sağlamaktadır.225 İnfografiklerin eğitim amaçlı olarak
kullanılmasıyla ilgili de araştırmalar yapılmaktadır. İnfografiklerin öğrenenlerin hoşuna gittiği,
benzer görsel materyallerden daha etkili olarak nitelendirildiği ve öğrenenler tarafında daha
fazla tercih edildiği belirtilmektedir.226 “Davis ve Quinn (2013), kaliteli infografiklerin öğrenci
gelişimini desteklemekte faydalı olduğunu ifade etmektedirler. İnfografik kullanarak öğrenmek
bilginin organize bir şekilde alınmasını sağlamakta ve bireylerin zihinlerinde oluşturmaları
iwobs.com, “Coca Cola’nın 128 Yıllık Tarihi”, http://www.iwobs.com/cocacola/ ,(Erişim tarihi: 21 Şubat 2015)
Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, Embiya Çelik ve Muharrem Aydın, Agy, s.249.
222
Türkcell Blog, “Sizi İnfografiklerin Efendisi Yapacak 10 Yazılım”, http://blog.turkcell.com.tr/siziinfografiklerin-efendisi-yapacak-10-yazilim/ , 11 Eylül 2014, (Erişim Tarihi: 18 Şubat 2015)
223
Berna Önerli, “İnfografik Tasarım Yapmak İçin Faydalı Kılavuz”, 2 Nisan 2014,
http://www.dijitalajanslar.com/infografik-tasarim-yapmak-icin-faydali-kilavuz/ , (18 Şubat 2015)
224
Onur Ünal, “İnfografik Nedir? İnfografik Oluşturmak İçin Ücretsiz 4 Araç”, 28 Ağustos 2015,
http://www.egitimdeteknoloji.com/infografik-nedir-infografik-olusturmak-icin-ucretsiz-4-arac/ , (Erişim Tarihi:
19 Şubat 2015)
225
Smiciklas (2012:3)’den aktaran Dragana Milovanovic, Leo Ivanisevic, Agy, s.267.
226
Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, Embiya Çelik ve Muharrem Aydın, Agy, s..254.
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gereken şemalara temel oluşturabilmektedir. İnfografikleri hazırlama süreci öğrenenlerin
mevcut bilgileri kullanmalarına, yeni bilgiler öğrenmelerine ve bilgiyi organize ederek
sunmalarına yönelik süreçleri içermektedir. Bu nedenle infografik oluşturmak öğrencilerin
kritik düşünme, analiz ve sentez yapma becerilerini geliştirme, öğretim tasarımı becerilerini
kullanma alışkanlığı oluşturabilir (Mol, 2011;Hart, 2013).”227

İnfografik: “İstanbul Üniversitesi AUZEF Medya ve İletişim Programı Eğitime
Başlıyor” başlıklı infografik

227

Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, Embiya Çelik ve Muharrem Aydın, Agy, s.249.
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İnfografik: “Sosyal Medyada Negatif Yorumlar Nasıl Yönetilir?” başlıklı infografik228

228

Sibel Hoş, Agy.
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11.2.İnfografik Hazırlarken Nelere Dikkat Edilir?
İnfografik hazırlamak profesyonel bir yaklaşımı, mesajların doğru planlanmasını, görsel
unsurların titizlikle bir araya getirilmesini ve yenilikçi bir bakış açısını gerektirmektedir. İnfografik
hazırlarken dikkat edilmesi gereken konular şunlar;229 230 231 232
1- Tasarıma başlamadan önce, amaç ve ana fikir tespit edilmiş, hangi bilgileri içereceği
belirlenmiş olmalıdır. Kullanılacak bilgiler kesinleşmeden tasarımı planlamaya başlamayın.
İnfografik iyi bir hikayeye dayanmalıdır. Dikkat çekici bir bilgi ve hikaye yoksa en iyi tasarım bile
başarılı bir infografik ortaya çıkaramaz. Sadece kendinizden bahseden bir infografik hazırlamak
yerine insanlara ne kazandırdığınız, sektörün durumu gibi bilgilerle birlikte kendinizi anlatın.
Konu içerisindeki önemli noktaları belirleyip buradan infografik için ilginç gelebilecek
verilerin seçilmesi gerekmektedir.
2- İnfografik ilk bakışta neyle ilgili olduğuna dair fikir vermelidir. Kullanıcı infografiğe
baktığında hangi bilgilerin hangi sırada okuması gerektiğini rahatlıkla anlayabilmelidir.
3- Bilgilerin doğruluğundan emin olunmalıdır. Etkili bir infografik hazırlamak için
araştırma yapılıp doğru veriler elde edilmeli ve bu veriler tasarımla doğru yansıtılmalıdır. Dilbigisi
hatası yaparak amatör bir görüntü yaratmayın. Kitlenin infografiği rahat kullanabilmesi ve
paylaşabilmesi için bilgilerin kaynağı belirtilmelidir.
4-İnfografiğin görsel bir araç olduğu unutulmamalıdır. Uzun yazılar ve anlatım şekilleri
kullanmak yerine “göstermeye” çalışılmalı ve rakamların mesajı anlatmasına izin verilmelidir.
5-Aşırı miktarda grafik ve tablo kullanarak karmaşa yaratmayın. İnfografiğin, kolay
okunduğundan ve anlaşıldığından emin olunmalıdır. Önemli bilgileri öne çıkarın. Mümkün
olduğunca az ve öz bilgi verin. İnfografiğinizin her yerini doldurmayın, boş alanlar da bırakın.
Bu, daha basit ve dikkat çekici tasarımlar oluşturmayı da sağlamaktadır. Bar veya pasta dilim
gibi mümkün olduğunca basit ve temel grafikleri kullanmaya çalışın.
6- İnsanları hem verdiğiniz bilgiler hem de hazırladığınız tasarımla şaşırtın. Sıkıcı,
sıradan tasarımlar yapmayın. Klişelerin dışına çıkarak yaratıcılığın ön planda olduğu, yenilikçi
ve sıradışı tasarımlar yapılmaya çalışılmalıdır. “Bu bilgiyi başka nasıl sunabilirim?” sorusuna
sürekli cevap aramak gerekmektedir.
7-Renk, tipografi ve ikonlar gibi grafik ögeler doğru ve dengeli kullanılmalıdır.
Kullandığınız renklerin birbiriyle uyumlu olmasına, insanlarda heyecan uyandırmasına, vermek
istediğiniz mesajlarla uyumlu olmasına dikkat edin. Benzer şekilde kullandığınız yazı

229 Fulya Çimen, 29 Mart 2012, “A’dan Z’ye İnfografik Nasıl Hazırlanır?”, http://sosyalmedya.co/infografikdosya/ . (Erişim Tarihi: 18 Şubat 2015)
230
Berna Önerli, Agy.
231
www.sosyalmedyacci.com, Agy.
232
Onur Ünal, Agy.
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karakterleri de farklı, mesaja uygun ve heyecan verici olmalıdır. İnfografiğin her yerinde aynı
yazı karakterini kullanmayın.
8-İnfografiğe ilgi çekici ve mümkün olduğunca kısa bir başlık konulmalıdır.
Kullanıcıların duygularına hitap etmek, onları heyecanlandıracak kelimeler kullanmak,
infografiği incelemezlerse bir şeyler kaçıracaklarını düşünmelerini sağlayacak şekilde ilgi
çekecek ifadeler kullanmak tavsiye edilmektedir. Harekete Geçiren (Call To Action)
kelimelerinden bazıları şunlardır: Potansiyelini Keşfet, En Çok, İndirim, Daha Hızlı, Ücretsiz,
Sır, Son, Kesin, Önemli, Garanti, Kazanmak
9.Yapılan infografik, dijital ortama, doğru kanallarla ve destekleyici mesajlarla sunulmalıdır.

İnfografik: Araştırmacı Lev Manovich tarafından Twitter’da paylaşılan infografik.
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İnfografik: ABD Başkanı Barack Obama tarafından Twitter’da paylaşılan iki infografik
örneği.

359

İnfografik: World Economik Forum tarafından Twitter’da paylaşılan infografik.
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Fotoğraf: BYEG tarafından Twitter’da paylaşılan Kızılay’ın yayınladığı İnfografik.
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Uygulamalar;
1.
Öğrenciler internet ve sosyal medya ortamlarında yer alan infografik örneklerine
bakmalı, bunlar arasında en iyi tasarımları bulmaya çalışmalı ve bu tasarımlarda nelere dikkat
edildiği üzerine düşünmelidirler. İnfografik hazırlama sitelerine giriş yaparak örnek bir
uygulama yapmaya çalışmalıdırlar. Kendi özgeçmişlerini infografik şeklinde hazırlamayı tercih
etmeleri, profesyonel iş hayatına girereken yapacakları iş görüşmelerinde kolaylık
sağlayacaktır. Bu nedenle özgeçmişlerini infografik şeklinde hazırlamaya çalışmaları önerilir.
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Uygulama Soruları;
1- İnternet ve sosyal medya ortamlarında yer alan infografik örneklerini incelediniz mi?
Sizce bunlar arasında en iyi tasarımlar hangileri? Bu tasarımlar hazırlanırken sizce nelere dikkat
edilmiş?
2- İnfografik hazırlama sitelerine giriş yaptınız mı? Bu sitelerde örnek bir uygulama
yaptınız mı?
3- Kendi özgeçmişinizi infografik şeklinde hazırladınız mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 11. Haftasında “ tasarım ve görselleştirilmiş bilgiyi bir araya getirerek,
mesajları kitleye kısa ve öz bir şekilde iletmeye yardımcı olan” infografikler anlatıldı.
İçeriklerin görselleştirilmesi konusunda en önemli araçlardan birisi haline gelen infografiklerin, en
sıkıcı konuları bile nasıl daha ilginç, eğlenceli, kolay anlaşılır ve kolay hatırlanabilir şekle getirdiği
üzerinde duruldu. İnfografik hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1- Tasarım ve görselleştirilmiş bilgiyi bir araya getirerek, mesajları kitleye kısa ve öz
bir şekilde iletmeye yardımcı olan görsellere ne ad verilir?
a- Animasyon
b-Çizim
c-Grafik
d-Görsel
e- İnfografik

2-“İnfografikler …, …, …, …, … gibi birçok bileşenden meydana gelmektedir.”
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilemez?
a- grafikler
b- resimler
c- kağıtlar
d- çizelgeler
e- metinler

3-“Etkileşimli infografiklerde …, …, …, … veya … gibi farklı ortamlardaki bilgi
kaynakları kullanılabilmektedir.”
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilemez?
a- video
b- animasyon
c-basılı materyaller
d- ses
e- fotoğraf
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4- Aşağıdakilerden hangisi İnfografik hazırlarken yapılmamalıdır?
a- Tasarıma başlamadan önce, amaç ve ana fikir tespit edilmiş olmalıdır.
b- İnfografik ilk bakışta neyle ilgili olduğuna dair fikir vermelidir.
c-Hangi bilgilerin hangi sırada okuması gerektiği rahatlıkla anlaşılabilmelidir.
d- Bilgilerin doğruluğundan emin olunmalıdır.
e-Mümkün olduğunca çok miktarda bilgi, grafik ve tablo kullanılmalıdır.

5-“İçeriklerin görselleştirilmesi konusunda en önemli araçlardan birisi haline gelen
infografikler, en sıkıcı konuları bile …, …, … ve … şekle getirebilmektedir.”
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilemez?
a- karmaşık
b- ilginç
c- eğlenceli
d- kolay hatırlanabilir
e- kolay anlaşılır

6-“İnfografikler sayesinde geniş kapsamlı bilgiler rahatlıkla sunulabildikleri için …, …,
…, …, … gibi farklı amaçlara hizmet edecek şekilde kullanılabilirler.”
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilemez?
a- kavramlar arası ilişkilerin gösterilmesi
b- süreçlerin ve olayların aktarılması
c- mevcut bilgilerin hatırlatılması
d-Bütçenin hesaplanması
e- öğrenilenlerin özetlenmesi
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7-“İnfografiklerde durağan tasarımlardan dinamik tasarımlara bir geçiş olduğu
görülmektedir. Bu durum da infografiklerin artık sadece grafik tasarımcıların değil, … da/de iş
alanına girmesine neden olmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a- sekreterlerin
b-muhabirlerin
c-fotoğrafçıların
d- yazılımcıların
e-Dizgicilerin

8-“Enfografik anlayış ilk olarak … USA Today adlı gazetede uygulanmıştır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a- İngiltere’de
b-İtalya’da
c- ABD’de
d- Almanya’da
e-Türkiye’de

9-“ Sosyal medyada infografik kullanımı ….”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a- etkileşimi azaltmaktadır.
b- gün geçtikçe azalmaktadır.
c- önemsizdir.
d- gün geçtikçe artmaktadır.
e-anlam karmaşasına sebep olmaktadır.
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10-“ Bilgi ve … bir araya getiren infografikler, özellikle medya, eğitim, iletişim ve
pazarlama uzmanları tarafından sıkça kullanılmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a- grafiği
b- kitapları
c- yorumları
d- etkileşimi
e-kullanıcıyı

CEVAP ANAHTARI:
1-E 2-C 3-C 4-E 5-A 6-D 7-D 8-C 9-D 10-A
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12.HABER VE TWİTTER’DA HABER PAYLAŞIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.Haber
12.2.Haberin Ögeleri
12.3.Haber ve Etik Kurallar
12.4.Televizyon Haberleri İle İlgili Kuramsal Yaklaşımlar
12.5.Haber Yazım Kuralları
12.6. İnternet Siteleri, Bloglar ve Haber
12.7.Yurttaş Gazeteciliği
12.8. Twitter’da Haber Paylaşımı
12.9.Yeni Medyada Ortaya Çıkan Etik Sorunlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Radyo, televizyon, gazete, dergi, internet siteleri, e-mail, SMS, haber blogları ve
sosyal medya gibi kanalları göz önünde bulundurarak hangi kanalın size hangi avantajları
sağladığını bulmaya çalışın. Haberleri size en hızlı ulaştıran kanal, en detaylı ulaştıran kanal,
bilgilerine en çok güvendiğiniz kanal, en kolay bilgi alabildiğiniz kanal, etkileşime en çok
olanak sağlayan kanal hangisi?
2-Güncel haberleri takip ettiğiniz sosyal medya uygulamaları hangileri?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgiler üzerinde
durulacaktır.

Haber, haberin ögeleri,
habercilikle ilgili etik
kurallar, Televizyon
haberleri ile ilgili kuramsal
yaklaşımlar

Haber, haberin ögeleri,
habercilikle ilgili etik
kurallar, Televizyon
haberleri ile ilgili kuramsal
yaklaşımların anlaşılması

Haber yazım kuralları

Haber yazım kurallarının
anlaşılması

Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgiler kullanılacaktır.

İnternet siteleri ve bloglarda
haber, Tiwitter’da haber
paylaşımı

İnternet siteleri, bloglar ve
özellikle Tiwitter’da
haberlerin nasıl paylaşıldığı
üzerinde durulacaktır.

Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerin yanı sıra,
örnekler verilecek ve konu
ile ilgili yapılmış olan
araştırmanın sonuçları
öğrencilerle paylaşılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Haber,



Haberin Ögeleri,



Vatandaş Gazeteciliği,



Twitter Gazeteciliği,
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Giriş
Dersimizin 12. haftasında internet ve sosyal medyada en fazla paylaşılan içeriklerden
birisi olan haberler ele alınacaktır. Haberin tanımı, Haberin ögeleri, Habercilikle ilgili etik
kurallar, Televizyon haberleri ile ilgili kuramsal yaklaşımlar literatürden yararlanılarak
anlatılacaktır. Daha sonra da başlıca haber yazım kuralları anlatılacaktır. Son olarak da internet
siteleri, bloglar ve sosyal medyada haberin nasıl ele alındığı üzerinde durulacaktır.
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12.HABER VE TWİTTER’DA HABER PAYLAŞIMI
12.1.Haber
“Haber, insanları ilgilendirecek zamanlı olan bir fikrin, olayın veya sorunun özetidir.”233
“Sharamm’a göre, haber bir olay değildir. Olayın bildirilişi haberdir.” 234 “Haber (news),
‘yenileri’, ‘yeni olan’ şeyleri ifade etmektedir. Ancak “news’ sadece ‘yenileri’ belirtmemekte,
aynı zamanda Türkçe’de kuzey, doğu, batı, güneyin İngilizce’deki karşılığı olan north, east,
west, south kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olarak kullanılmaktadır. Bu
sözcüğün kaynağı güçlü televizyon endüstrisi ve haber ağlarıyla Amerika Birleşik
Devletleri’dir. Haber her an, her yerden, ülkenin ve dünyanın dört bir yanından derlenen
olayların doğru, inanılır, hızlı, çok yanlı, çok boyutlu sunumudur.”235
“Basının kamu görevi, “haber vermek, bilgilendirmek, eğitmek, denetlemek, eleştirmek,
eğlendirmek, böylece kamuoyunun oluşumuna katkıda bulunmak ve oluşan kamuoyunu
açıklamak” olarak tanımlanmaktadır.236

12.2.Haberin Ögeleri
Haberin değişik tanımlamalarında sıkça tekrarlanan 5 öge bulunmaktadır. Bunlar;
Gerçeklik (Doğruluk), Yenilik (Güncellik), İlginçlik (İlgi Uyandırma), Önemlilik (Önemeli
Sayılma) ve Anlaşılırlık (Anlam Taşıma) olarak ifade edilmektedir.237

12.2.1. Gerçeklik (Doğruluk)
Haberin en vazgeçilmez ve tartışılmaz ögesi hiç kuşkusuz gerçekliktir. Habere konu
olan olay, gerçek olmalı ve doğru şekilde aktarılmalıdır. Gerçekliğin ve doğruluğun
sağlanabilmesi için haber yapan kişi ve kurumun bilgili, deneyimli, etik değerlere bağlı
olmasının yanı sıra kullandıkları haber kaynağının da güvenilir olması gerekmektedir. Haberi
yapan muhabir ve haberin yayına hazırlanması aşamalarında görev alan editörleri, kullandıkları
bilgilerin ve haber kaynaklarının güvenilirliğinden kuşku duyduklarında hızla söz konusu
bilgileri başka kaynaklardan da doğrulatmalıdır. Günümüzde yeni medya teknolojilerinin
sayesinde haberler çok hızlı hazırlanıp yayınlanabilmektedir. Profesyonel habercilerin yanı sıra
“vatandaş gazetecilerin” de haber iletebildiği bu yeni iletişim ortamlarında çok daha hızlı
davranmak gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ancak haberciler, hızlı davranmak ve haberi
diğerlerinden daha önce verebilmek için doğruluğundan emin olmadıkları ya da güvenilir bir
kaynağa henüz teyit ettiremedikleri bilgileri yayınlamamalıdır.

Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Yayınları, Ankara, 1987, s.57.
Ünal Uyguç, Ali Genç, Radyo Televizyon Haberciliği, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1998, s.108.
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E.Nezih Orhon, Değişim Değeri Açısından Televizyon Haberi: Teknolojik ve ideolojik Boyutuyla Metalaşan
Televizyon Haberleri, TC Anadolu Üniversitesi Yayınları ve İletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2004,
s.s:2-3.
236
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12.2.2.Yenilik (Güncellik)
Haberciler, insanların zaten bildiği olaylar ve açıklamalarla çok fazla ilgilenmez. Yeni
ortaya çıkan olaylar ve yeni açıklamalar, haberlere konu olmaya adaydır. Ancak bunların yanı
sıra geçmişte olmuş fakat yeni öğrenilmiş olaylar veya açıklamalar da haber açısından “yeni”
olarak değerlendirilir.
Profesyonel haberciler yeni bilgileri herkesten önce öğrenmek ve yayınlamak için
büyük çaba sarfederler. Bu amaçla gündemdeki olayları dikkatle izler, bu olayların içinde diğer
meslektaşlarının fark etmediği önemli ayrıntıları yakalamaya ve en yeni bilgileri aktarmaya
çalışır.

12.2.3.İlginçlik
“Bireyin yaşam alanını, temel bilgi ve görüşlerini farklı kılan her şey ‘ilginç’
sayılabilir.”… “İlginçlikten amaç, sıradanlıktan kurtulma, olağan dışı eylem ya da söylemler
arayışıdır. Haber dilinde, ilginçliğin belleklere yerleşmiş en belirgin tanımını, New York
Sun’da gazeteci John Bogart, 1880 yılında, ‘Köpek insanı ısırırsa haber değil, insan köpeği
ısırırsa haberdir.” diyerek yapmıştır.”238
Haberin ilginç olma özelliğini etkileyen konulardan birisi, olayın nerede
gerçekleştiğidir. İstanbul’da yaşayan bir kişi için köpeği ısıran adamın İstanbul’da olması,
ABD’de olmasından çok daha ilgi çekicidir. Benzer şekilde bu kişi için İzmir’de meydana gelen
bir deprem, Japonya’da meydana gelen depremden daha ilgi çekicidir.

12.2.4.Önemlilik
“Bir olay, toplumsal, siyasal, ekonomik ya da kültürel yaşamı doğrudan etkiliyor ve bu
alanlarda herhangi bir gelişmeye ya da değişime yol açıyorsa önemlidir.”239 Örneğin bir kanun
metninde yapılan değişiklikler, bazı kişiler için “ilginç” bulunmayabilir ancak tüm
vatandaşların yaşamını doğrudan etkilediği için “önemli”dir ve bu nedenle haber konusudur.
İlginçlik ve önemlilik ögelerinin ikisi birden bir haberde olmayabilir. Çok ilginç olan
bir konu, diğer insanların hayatını etkilemediği yani “önemlilik” ögesini taşımadığı halde
sadece ilgi çektiği için haber olabilir. Ya da çok önemli bir haber “ilginç” olmadığı halde haber
haline getirilebilir. Ancak bazen de bir haber hem çok ilginç hem de çok önemli olabilir. Bu tür
haberler diğerlerinden daha fazla haber değeri taşır.

12.2.5.Anlaşılırlık
Bir konu, ne kadar yeni, ilginç ve önemli olursa olsun haber dili ile yazılıp anlaşılır hale
getirilmediği sürece “haber” değildir. Örneğin çok önemli bir kanun değişikliği ile ilgili bir
metin, önemli bir hastalıkla ilgili bir sağlık raporu, önemli bilgiler veren bir bilimsel makale,
238
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teknik terimler yerine insanların kolayca anlayabileceği kelimeler ve mümkün olduğunca kısa
cümleler kullanılarak ve haber yazım kuralları göz önünde bulundurularak yazıldığı zaman
haber haline gelmiş olur. Bu aşamada “yorum” değil “bilgi” vermek, bilgileri “net” bir şekilde
yani; yanlış anlaşılmayacak ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde iletmek önemlidir.
Tüm bu bilgilerle birlikte değerlendirdiğimizde haberciliği şöyle tanımlamak
mümkündür; “Gerçek, yeni, ilginç ya da önemli olayları, yalın, anlaşılır bir dille, açık ve kesin
bir biçimde, taraflılıktan kaçınma ilkelerine uyarak haber haline dönüştürmek (özetleyerek
kurgulamak: biçimlendirmek), sonra da hızla yayımlanmasını sağlamak.”240

12.3.Haber ve Etik Kurallar
Felsefenin bir dalı olan etik, ahlaki seçimler, görevler ve zorunluluklar çerçevesi içinde
doğru ve yanlış arasındaki farkı inceler.241 “Etik; ahlaki eylemin felsefesi, bilimidir.”242
Habercilerin uyması gerekli kuralların başında dürüstlük ve nesnellik gelmektedir.
“gazeteci olayları kendi oluşturmaz, olan olayları belirli ilkeler çerçevesinde ele alarak kamuya
aktarır.”243 Haberlerin öncelikle gerçek olması ve dürüst bir şekilde hazırlanarak yayımlanması
gerekmektedir.
Haber konusunda sıkça tartışılan konuların başında tarafsızlık gelmektedir. Haberciler
tarafsız olduklarını iddia etseler de haber üretim aşamalarında yer alan kişi ve kuruluşların
kendi bilgi ve tecrübeleri, toplumdaki konumları ve ilişkiler ağı, her konuya öncelikle kendi
bakış açılarıyla yaklaşmalarını getirmektedir. Bir haberin nasıl ele alınacağı kadar bir olayın
haber olarak görülüp görülmediği bile bir bakış açısının sonucudur. Bir olayı haber olarak hiç
vermemek de taraf tutmak olarak değerlendirilebilir. Her bireyin doğası gereği olaylara belirli
bir taraf tutarak yaklaşacağını, “tarafsızlığın” kendiliğinden ortaya çıkamayacağını göz önünde
bulunduran habercilerin, meslek ilkelerinin gerektirdiği şekilde bir tarafsızlık sağlayabilmek
için profesyonel bir çaba içinde olması gerekmektedir. Habercilerden beklenen taraf tutmadan
gerçeği dile getirmesidir.
Habercilerin haber teknikleri, meslek etiği, hukuk kuralları, insan hakları, iletişim
teknikleri başta olmak üzere mesleklerinin gerektirdiği eğitimleri almaları, mesleki deneyim
kazanmaları, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve sürekli kendilerini geliştirmeleri
“daha tarafsız” bir yaklaşımla mesleklerini yapmalarını getirecektir. Diğer taraftan habercilerin
hem kendisine hem de haber kaynağına şüpheci bir bakış açısıyla yaklaşması gerekmektedir.
Haberci, konuları taraflı bir gözle değerlendirebileceğini, benzer şeklide haber kaynağının da
konuyu taraflı bir bakış açısıyla aktarabileceğini düşünerek dikkatli olmalıdır. Haberde adı
geçen diğer kişi ve kuruluşlarla da görüşmek, onlardan da bilgi alarak haberi hazırlamak, haberi
Atilla Girgin, Haber Yazmak, Der Yayınları, İstanbul, 2005, s.28.
Ece Saygun, Belma T. Akşit, “Türkiye’de Televizyon Haberciliği ve Etik Boyutları”, 1. İletişim Kongresi 1-3 Mart
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tek bir tarafın bakış açısıyla değil iki tarafın da bakış açısıyla aktarmak en doğru yöntemlerden
birisi olacaktır. Televizyon haberlerinde müzik, ses ve görüntü efektleri ile özel kurgu
tekniklerini kullanmamak da daha nesnel bir haber aktarımını sağlayacaktır.
Elbette tüm gayretlere rağmen tarafsızlığı tam olarak sağlamak mümkün değildir.
Önemli noktalar habercilerin “kasıtlı” olarak bir tarafı tutmaması, mesleğin gereği olan
tarafsızlık standartlarını yakalaması, en doğru ve tarafsız bilgiyi iletmek için profesyonel bir
çaba göstermesidir. Tüm bunların yanı sıra haber kuruluşlarının sahiplerinin kimler olduğu,
organizasyon yapısı ve habercilik ilkeleri ile ilgili şeffaf bir yaklaşım sergilenmelidir. Benzer
şekilde haber ajanslarından ve diğer yayın organlarından görüntü ve bilgi kullanıldığında bu
kuruluşların isimlerine de haberde yer verilmelidir. “Haberi kimin verdiği” bilgisi doğru
iletildiğinde, okuyucu/seyirci/dinleyici/kullanıcılar haberle ilgili kendi değerlendirmeleri daha
sağlıklı yapabileceklerdir.
Basın Konseyi Basın Meslek İlkeleri
Türkiye’de basın meslek ilkeleri ile ilgili en önemli metinlerden birisi Basın Konseyi
tarafından yayınlanmıştır. Basın Konseyi resmi internet sayfasında Basın Meslek İlkeleri metni
şöyle yer almaktadır;244
İletişim Özgürlüğünü ülkemizde insanca yaşamanın, saydam bir yönetime kavuşmanın
ve demokratik sistemin temel koşulu sayan biz gazeteciler;
Kanun koyucunun veya öteki kurum ve kişilerin, İletişim Özgürlüğünü kısıtlamalarına,
her zaman ve her yerde karşı çıkacağımıza kendi özgür irademizle söz vererek;
İletişim Özgürlüğünü, Halkın Gerçekleri Öğrenme Hakkı‘nın bir aracı sayarak;
Gazetecilikte temel işlevin, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan kamuoyuna
yansıtmak olduğunu göz önünde tutarak;
Basın Konseyi‘nin kendi çalışmaları üzerinde hiçbir dış müdahaleye izin vermeme
kararlılığını vurgulayarak;
Yukarıdaki bölümü de içeren Basın Meslek İlkeleri‘ne uymayı, sözünü ettiğimiz temel
inançlarımızın bir gereği saydığımızı, kamuoyu önünde açıklarız.
1. Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini
inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
2. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din
duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapılamaz.

Basın Konseyi, Basın Meslek İlkeleri, http://www.basinkonseyi.org.tr/basin-meslek-ilkeleri, (Erişim tarihi: 8
Nisan 2015)
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3. Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet
edilemez.
4. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya
iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
5. Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu
olamaz.
6. Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın
veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.
7. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe
yayınlanamaz.
8. Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla
gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna
sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir.
9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.
10. Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler
bulunmadıkça kimseye atfedilemez.
11. Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal
ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
12. Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve
tutumlarla yapmaktan sakınır.
13. Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır.
14. İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak
şekilde belirtilir.
15. Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.
16. Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı
duyarlar.

380

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi
Türkiye’de basın meslek ilkeleri ile ilgili önemli diğer bir metin de Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’dir. Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti’nin resmi internet sayfasında Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi
şöyle yer almaktadır;
Giriş:
Aşağıda tanımı yapıldığı üzere her gazeteci ve basın - yayın organı, gazetecinin
haklarını savunmalı ve meslek ilkelerine uymalı, uyulmasını gözetmelidir. Basın - yayın
organlarında, gazeteci olmadıkları halde çeşitli biçimlerde gazetecilik faaliyetine katılanlar ile
dışarıdan Türkiye' ye ve Türkiye' den dışarıya dönük yayın yapanlar da bu sorumluluklar
kapsamındadır. Basın yayın organları yöneticileri; genel yayın yönetmeni yahut müdürü, yazı
işleri müdürleri yahut sorumlu müdürler, sıfatları ne olursa olsun, kuruluşlarında görevli
gazeteciler ile yayınların meslek ilkelerine uygun olmasını gözetir.Gazetecinin hakları, halkın
haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün; meslek ilkeleri ise dürüst ve doğru iletişimin
temelidir. Meslek ilkeleri gazetecinin ve basın - yayın organlarının özdenetimini öngörür ve
değerlendirme mercii öncelikle vicdanlardır.
A. İnsan ve yurttaş hakkı: Herkes, bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce, ifade ve
serbest eleştiri hakkına sahiptir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu
olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk
devletinde anayasal güvence altında olması esastır.
B. Gazeteci tanımı: Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli bir yazılı, görüntülü, sesli
elektronik veya dijital basın ve yayın organında, kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber
alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim
kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar
gazetecidir. Basın ve yayın alanındaki her işletme, çalıştırdıkları gazetecileri, yasaların
gazetecilere tanıdığı haklardan yararlandırmak zorundadır.
C. Gazetecinin sorumluluğu: Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma,
bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve otosansürle
mücadele etmeli, halkı da bu yönde bilgilendirmelidir. Gazetecinin halka karşı sorumluluğu,
başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce
gelir. Bilgi ve haber ile özgür düşünce, herhangi bir ticari mal ve hizmetten farklı olarak
toplumsal bir nitelik taşır. Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve
paylaşır. Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını, öncelikle sorumlulukları ile meslek
ilkeleri belirler.
D. Gazetecinin hakları:
1. Gazeteci tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı
ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir. Gazetecinin karşısına çıkarılacak
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gizlilik ve sır gibi engeller kamusal işlerde yasaya, özel işlerde açık ve ikna edici gerekçelere
sahip olmalıdır.
2. Gazeteci, çalıştığı basın ve yayın organının kendisiyle yaptığı sözleşmede de
kaydedilmiş olması gereken temel çizgisini dikkate alır. O temel çizgi dışındaki ve onunla
çelişen veya orada açıkça belirtilmemiş olan tüm telkin, öneri, istek ve talimatları reddetme
hakkına sahiptir.
3. Gazeteci, inanmadığı bir görüşü savunmaya veya meslek ilkelerine aykırı bir iş
yapmaya zorlanamaz.
4. Gazeteciler, özellikle de yazı işleri çalışanları, basın - yayın işletmesinin işleyişini
belirleyen, etkileyen önemli kararlardan haberdar edilmeli ve gereğinde kararların alınmasına
katılmalıdır.
5. İşlevi ve sorumlulukları ışığında, gazeteciler örgütlenme hakkının yanı sıra görevinin
maddi ve manevi güvencesini sağlayan kişisel sözleşme yapma hakkına sahiptir. Gazeteci
ekonomik bağımsızlığını garanti eden toplumsal rolüne ve emeği ile yeteneğine uygun bir ücret
almalıdır.
6. Gazeteci, kaynakların gizliliği ilkesi uyarınca, kaynağını açıklamaya ve tanıklık
yapmaya zorlanamaz. Kaynağ izin verdiği taktirde gizlilik ortadan kalkabilir. Kaynağı
tarafından açıkça yanıltıldığı durumlarda gazeteci kaynağını açıklayabilir.
E. Gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri:
1. Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından sonuçları ne olursa
olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorundadır.
2. Gazeteci; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına
olursa olsun savunur.
3. Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel
değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil, din,
sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin
haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı
körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve
inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu yapamaz. Gazeteci; her türden
şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın yapamaz.
4. Gazeteci; kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz; kaynak açık
olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarıları yapmak
zorundadır.
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5. Gazeteci; temel bilgileri yok edemez, görmezlikten gelemez ve metinlerle belgeleri
değiştiremez, tahrif edemez. Yanlış, yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi kullanmaktan
uzak durur.
6. Gazeteci, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler
kullanamaz.
7. Gazeteci, kamuya mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme
hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiç bir amaç için, izin verilmedikçe özel yaşamın gizliliği
ilkesini ihlal edemez.
8. Gazeteci, yayınlanmış her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür. Gazeteci,
istismar edilmemesi, kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir boyutlar ile biçimde yapılması
kaydıyla, cevap hakkına saygılı olmalıdır.
9. Gazeteci, kendisine güvenilerek verilmiş bilgilerin, belgelerin kaynaklarını, kendileri
izin vermediği sürece, mesleki gizlilik ilkesi uyarınca, hiç bir şekilde açıklamaz.
10. Gazeteci, çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti,
dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur.
11. 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.
12. Gazeteci, mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla
karıştıramaz. İlan - reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar
sağlayamaz.
13. Gazeteci, hangi konuda olursa olsun, elde ettiği bilgileri geniş biçimde yayın konusu
yapmadan kendi yararına kullanamaz. Mesleğini, ne şekilde olursa olsun, (yasaların ve
yönetmeliklerin kendisine tanıdığı hakların dışında) ayrıcalıklar kazanmak amacıyla
kullanamaz.
14. Gazeteci, her ne amaçla olursa olsun, tehdit ve şantaj gibi yollara başvurmaz.
Gazeteci bu şekilde baskılara da karşı koyar.
15. Gazeteci her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın - yayın organındaki
yöneticileri dışında kimseden işiyle ilgili talimat alamaz.
16. 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.
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17. Gazeteci, devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve uluslararası politikalar
konularında önyargılara değil, halkın haber alma hakkına dayanır. Onu mesleğin temel ilkeleri
ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir.
Gazetecinin Doğru Davranış Kuralları
Haber-Yorum: Haber ile yorum ve görüş ayrımı açık yapılmalı, okurun ve izleyicinin
neyin haber, neyin yorum olduğunu kolayca seçebilmesi sağlanmalıdır.
Fotoğraf - Görüntü: Fotoğraf ve görüntünün güncel olup olmadığı açık biçimde
belirtilmeli, canlandırma görüntülerde de bu, izleyicinin farkedebileceği biçimde ifade
edilmelidir.
Haber - İlan (Reklam): Haber ve yorum metinleri veya görüntüleri ile İlan - reklam
amaçlı metinlerin ayrımı hiç bir karışıklığa yer bırakmayacak ölçüde yapılmalıdır.
Yargı: Hazırlık soruşturması sırasında soruşturmayı zaafa uğratıcı, yönlendirici
biçimde haber ve yorumdan kaçınılmalıdır. Yargılama sürecinde de haberler her türlü ön
yargıdan uzak ve kesinlikle doğruluğundan emin olunarak sunulmalıdır. Gazeteci yargı
sürecinde taraf olmamalıdır. Yargı kararı kesinleşmedikçe, bir sanık suçlu ilan edilmemelidir.
Haberlerde ve yorumlarda suçluymuş gibi değerlendirmeler yapılmamalıdır.
Çocuk: Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldırılarda sanık, tanık ya da mağdur
(maktul) olsun, 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayınlanmamalıdır.
Çocuğun kişiliğini ve davranışlarını etkileyebilecek durumlarda, gazeteci, bir aile büyüğünün
veya çocuktan sorumlu bir başkasının izni olmaksızın çocukla röportaj yapmamalı veya
görüntüsünü almaya çalışmamalıdır.
Cinsel saldırılar: Cinsel saldırı mağdurlarının fotoğrafları, görüntüleri veya kimlikleri,
açık kamu yararı olmadıkça yayınlanmamalıdır.
Kimlik veya özel durum: Açık kamu yararı olmadıkça ve olayla doğrudan ilgisi,
bağlantısı bulunmadıkça, bir insanın davranışı veya işlediği suç, onun ırkına, milliyetine,
dinine, cinsiyetine, cinsel eğilimine, hastalığına veya fiziksel, zihinsel özürlü olup olmamasına
dayandırılmamalıdır. Kişinin bu özel durumu, alay, hakaret, önyargı konusu yapılmamalıdır.
Sağlık: Sağlık konusunda sansasyondan kaçınmalı, insanları umutsuzluk veya sahte
umut verecek yayın yapılmamalıdır. Tıbbi alandaki araştırmalar kesinleşmiş sonnuçlar gibi
yayınlanmamalıdır. İlaç tavsiyesinde mutlaka uzmana danışılmalıdır. Hastanelerde
araştırmalar yapan, bilgi ve görüntü almaya çalışan gazeteci, kimliğini belirtmeli ve girilmesi
yasak bölümlere ancak yetkililerin izniyle girmelidir. Yetkilinin, hastanın veya yakınının izni
olmaksızın hastane ve benzeri kurumlarda hiç bir yolla ses ve görüntü alınmamalıdır.
Hediye: Yayın Öncesi kararlarla ve yayınlarla ilgili önyargı, kuşku yaratacak her
cinsten kişisel hediye ve maddi menfaat reddedilmelidir.
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Müessese Çıkarı: Gazetecinin bir basın - yayın organındaki işlevini "Hak ve Sorumluluk
Bildirgesi" ndeki hakları, sorumlulukları ve görevleri belirler. Gazeteci, bu mesleki çerçeve ile
yayın organının çizgisi dışında, müessese çıkarı söz konusu olsa dahi, hiçbir faaliyete gönüllü
olarak veya zorla katılmamalıdır.
Özeleştiri: Gazeteci ile basın - yayın organları, tekzip ve cevap hakkı gibi
zorunlulukların dışında da, yanlışları düzeltmeli ve özleştiri yapmalıdırlar.
Taraf olma: Gazeteci ve yayın organı, her ne nedenle ve her ne biçimde olursa olsun,
taraf oldukları bir olaydaki konumlarını kamuoyuna açıkça belirtmelidir. Yayın organı yahut
yorumcu, siyasi, ekonomik ve toplumsal tercihlerinin doğrultusunda yayın yapabilir. Bu
durumda bu tavır açıkça ortaya konulmalı, ayrıca yorum ile haber - olay ayrımı kesin biçimde
yapılmalıdır.
Özel hayat: Asıl olan kamu yararıdır. Özel hayatın gizliliğinin geçersiz sayılabileceği
başlıca durumlar şöyle sıralanabilir:
a) Büyük bir suç yahut yolsuzluk üstüne araştırma ve yayın
b) Toplumu kötü etkileyici bir tutumla ilgili araştırma ve yayın
c) Toplumun güvenliğinin veya sağlığının korunması
d) İlgili kişinin sözleri yahut eylemleri sonucu halkın yanılmasının, yanıltılmasının veya
yanlış yapmasının engellenmesi
Bu durumlarda dahi, özel hayatın kamuya açılan kesiti mutlaka konuyla doğrudan ilgili
olmalı veya ilgili kişinin özel hayatının onun kamusal faaliyetini de etkileyip etkilemediği
gözetilmelidir.
Bilgi-Belge: Doğrudan kamu yararı olmadıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf,
ses yahut görüntü alınmamalıdır. Kamu yararı söz konusu olduğunda dahi, yukarıdakilerin
başka hiçbir şekilde elde edilmeyeceğine kesin kanaat getirilmiş olması gerekir.
Haber için para: Gazeteci belge veya görüntü sağlamak amacıyla, bir suçla ilgili sanık,
tanık veya onların yakınlarına para teklif etmemeli ve vermemelidir.
Sarsıcı durumlarda: Üzüntü, sıkıntı, tehlike, yıkım, felaket ya da şok halindeki insanlar
söz konusu olduğunda gazetecinin olaya yaklaşımı ve araştırması insani olmalı ve gizliliklere
uyularak duygu sömürüsünden kaçınılmalıdır.
Suçlu yakınları: Gazeteci, sanıkların ve suçluların akrabalarını, yakınlarını, olayla
ilgileri olmadıkça veya olayın doğru anlaşılması için gereği bulunmadıkça teşhir etmemelidir.
İntihar olayları: İntihar olayları hakkında haber çerçevesini aşan ve okuyucu veya
izleyiciyi etki altında bırakacak nitelikte ve genişlikte yayın yapılmamalıdır. Olayı gösteren
fotoğraf, resim veya film yayınlanmamalıdır.
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Ekonomik, mali bilgi: Yasalarla yasaklanmış olmasa dahi, gazeteci elde ettiği ekonomik
- mali bilgileri geniş biçimde yayınlanmadan önce kendisinin yahut yakınlarının çıkarları için
kullanmamalıdır. Gazeteci, kendisinde ve yakınlarında bulunan hisse senedi ve benzeri mali
araçlar konusunda, yayın organındaki sorumluları bu menkul kıymet sahipliği hakkında doğru
bilgilendirmediği sürece yayın yapmamalıdır. Gazeteci, hakkında haber ve yorum yazdığı ya
da yazmayı tasarladığı taşınır ve taşınmaz kıymetlerin doğrudan veya dolaylı alım satımını
yapmamalıdır.
Ambargo: Önceden görme - Off the record: Gazeteci, kendi çabasıyla elde etmedikçe,
bir kaynağın verdiği bilgi veya belgenin yayınlanma tarihi konusundaki isteğe uymalıdır.
Gazeteci, röportaj, haber, yorum veya görüntü, yayın şekli ne olursa olsun, hazırlığını yayın
organındaki sorumlular dışında, kaynağı da dahil kimseye denetlettirmekle yükümlü değildir.
Gazeteci, açıklanmaması kaydıyla (off the record) verilen bilgiyi ve sarfedilen sözleri
yayınlamamalıdır.
Rekabet: Gazeteci, rekabet nedeniyle de olsa, bir başka gazeteciye bilinçli ve açık,
mesleki zarar vermekten kaçmalıdır. Bir meslektaşının yayınını engelleyici davranışlarda
bulunmamalıdır.
Kaynak gösterme: Gazeteci, başta haber ajansları olmak üzere, bir meslektaşının ve
herhangi bir yayının sunduğu bilgileri kullandığında mutlaka kaynağı belirtmelidir.
Gazeteci olmayanlar: Bir yayın organında, sürekli veya zaman zaman, gazetecilik
kapsamına giren alanlarda faaliyet gösterenlerin asıl sıfatları, asli işleri uygun şekilde
belirtilmeli, kamuoyu onların temel konumu hakkında bilgilendirilmelidir.
Özdeşleşme: Gazeteci, uzmanlık alanı ne olursa olsun öncelikle gazetecidir. Polis
muhabiri, polis veya sözcüsü, spor muhabiri kulüp yöneticisi veya sözcüsü, herhangi bir
partiden sorumlu muhabir onun üyesi veya sözcüsü gibi davranmamalı ve bu yönde, yayın
yapmamalıdır.
Televizyon Yayıncıları Derneği Terör ve Olağanüstü Durumlarda Habercilik
Yaparken Uyulacak İlkeleri:
Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından da Terör ve Olağanüstü Durumlarda
Habercilik Yaparken Uyulacak İlkeler yayınlanmıştır. Resmi internet sayfasında Haber Yayın
İlkeleri başlığı altında yer alan metinde şu bilgiler yer almaktadır.245

Terör ve Olağanüstü Durumlarda Habercilik Yaparken Uyulacak İlkeler
Terör ve olağanüstü durumlarda izleyicinin, olayların çarpıtılmadan, abartılmadan,
olduğu gibi kendisine aktarıldığını bilmesi büyük önem arz etmektedir. Yayıncıların
Televizyon Yayıncıları Derneği, “Haber Yayın İlkeleri”, http://www.tvyd.org.tr/haber-yayin-ilkeleri, (Erişim
Tarihi: 8 Nisan 2015)
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sorumluluğu da halkın haber alma özgürlüğünü sonuna kadar kullanmaktır.
Bu sorumluluğun hızlı ve doğru biçimde yerine getirilebilmesi için Devlet yetkililerinden
mümkün olan en kısa sürede olayla ilgili bilgi sahibi olunmasına ihtiyaç vardır.
Sözcü sorununun çözülmesi, habercilerin ve dolayısıyla haberi alan vatandaşların doğru
bilgilendirilmesinde, bilgi kirliliği yaşanmamasında yüksek önemde olduğu açıktır.
Sistem işler hale getirilebilirse, habercilerin öncelikle açıklama yapılmasını beklemesi en
doğru olan hareket olacaktır.
Son Dakika Haberleri:
Söz konusu olay gelişen bir olay değilse ve sık sık yeni gelişmeler yaşanmıyorsa, canlı
yayın kesilip normal yayına dönülmeli, gelişmeler bundan sonra haber bültenlerinde
duyurulmalıdır.
“SON DAKİKA” altyazısı en fazla 5 dakika ekranda tutulmalıdır.
Önemli yeni bir gelişme olduğu takdirde elbette tekrar canlı yayına dönülebilir.
İzleyicilerde korku, yılgınlık ve paniğe sebep olabilecek sansasyonel “SON DAKİKA”
altyazılarından kaçınılmalıdır.
Canlı Yayınlar:
Şehit Haberleri ve Şehit Cenazeleri
Olayda hayatını kaybedenlerin durumu yetkililer tarafından ailelerine bildirilmeden
önce, isimleri açıklanmamalı, yetkililerden önce acılı aile bulunup ekranlara taşınmamalıdır.
Şehit olan görevliler, çok büyük bir istisnai özellik taşımadıkça şehit cenazelerinin
törenlerinden ve şehit ailelerinin evinden canlı yayın yapılmamalı veya acılı insanları rahatsız
edecek röportajlara yer verilmemelidir. Slogan, ağıt gibi görüntülere mümkün olduğu kadar
yer verilmemeli, olay ekrana uzak çekimle yansıtılmalıdır.
Olay Yerinden Yayın
Terör saldırıları ve doğal felaketlerle ilgili canlı yayınlara deneyimli, varsa konunun
uzmanı muhabirler gönderilmelidir.
Felaket görüntüleri ve terör saldırıları yayınlanırken ürkütücü, izleyenleri paniğe
sürükleyecek, toplumsal gerginliğe yol açacak görüntülerden kaçınmalıdır.
Sıcak olaylar, canlı yayın hassasiyetini de kat kat arttırıyor. Ancak bu sıcak anlardaki
canlı yayınlar bazen hiç istenmeyen görüntülerin de milyonların önüne çıkmasına sebep
olabiliyor.
Görüntü alınırken güvenlik güçlerinin olay yerinde çizdiği sınırın aşılmaması büyük
önem taşımaktadır.
Terör Olaylarının Sorumluları İle İlgili Çekimler
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Terör olaylarının sorumluları ya da savunucuları ile bir mülakatın yapılması
düşünüldüğü hallerde, yayın sorumlusundan izin alınmalı ve mülakatın çerçevesinin kamu
yararı gözetilerek çizildiğinden emin olunmalıdır.
Bu mülakatlarda terör olaylarını haklı gösterecek, saldırıları gerçekleştirenlerin
propagandası olarak algılanabilecek, bu tür saldırıları teşvik eder görünebilecek her türlü
yayından kaçınılmalı, böylece teröristlerin reklam ve tanıtımını yapar duruma düşülmemelidir.
Teröristlerin sözleri basın mensubunun sözleri olarak değil, bunun kimin tarafından
söylendiği çok net olarak belirtilerek aktarılmalıdır.
Konuk Konuşmacılar:
Haber ve tartışma programına yorumcu olarak davet edilen kişilerin konunun uzmanı
konuklar olmasına dikkat edilmelidir.
VTR Yayınları:
Çok eski ve aynı görüntülerin kullanılması aşinalık ve sempati uyandıracağından
özellikle teröristlerin yüzlerinin göründüğü görüntülere yer verilmemesi gerekmektedir. Terör
örgütünü düzenli ordu olduğu izlenimi uyandıran görüntülerin yayınlanmamasına özen
gösterilmelidir. Bıktıran tekrarlardan kaçınılmalı ve VTR’lerin “arşiv” olduğu mutlaka
belirtilmelidir.

12.4.Televizyon Haberleri ile ilgili Kuramsal Yaklaşımlar
Bir olayın haber olmasına karar verilmesinde bazı temel belirleyiciler rol almaktadır.
“Ticari kaygılar (reklam verenler, habere ayrılan bütçeler, olayın haber olmadaki maliyeti v.b.),
habercilikte kullanılan yerleşik hikaye kalıpları, olaya ayrılan zaman, yer, boşluk, ele alınan
olay kesiti gibi sınırlılıklar, kuramsal yapı, sahip-kontrol etkisi, bilgi kaynaklarının kullanılması
ve bilgi kaynaklarının taraflılığı, haber aktarmadaki mesleki ve istatistiki sapmalar, tercihler
(Afrika’da olan bir olayın yerine Avrupa’daki bir olayın tercih edilmesi), içinde bulunulan
siyasi, politik yapı ve tüm bunları çerçeveleyen ideolojik atmosfer olayın ekranda izlediğimiz
anına kadar yer alan temel belirleyiciler olarak karşımıza çıkmaktadır.”246 “Olayın haber olarak
ekranda izleyenin karşısına çıkışında belirleyici olan diğer öge ise teknolojidir. Görüntü ve ses
yoksa haber de yoktur.”247

Potter (1998)’den aktaran E.Nezih Orhon, Değişim Değeri Açısından Televizyon Haberi: Teknolojik ve
ideolojik Boyutuyla Metalaşan Televizyon Haberleri, TC Anadolu Üniversitesi Yayınları ve İletişim Bilimleri
Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2004, s.5.
247
E.Nezih Orhon, Değişim Değeri Açısından Televizyon Haberi: Teknolojik ve ideolojik Boyutuyla Metalaşan
Televizyon Haberleri, TC Anadolu Üniversitesi Yayınları ve İletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2004,
s.5.
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“Televizyon haberi sadece olayın aktarılması, olaya ilişkin bilgi verilmesi değil; aynı
zamanda, bir üretim sürecinin belli aşamalarından geçerek karşımıza gelen bir üründür. Haberi
teknolojinin ve çeşitli boyutlarıyla ideolojinin etkisi altında biçimlendirilmiş bir ürün olarak yer
almaktadır. Bu ürünün niteliği üzerine de çeşitli kuramsal yaklaşımlar bulunmaktadır. Ancak,
bu yaklaşımlar birçok noktada birbirleriyle iç içe geçmekte ve eklemlenmektedir. Ürün olarak
ele alınan televizyon haberine ilişkin kuramsal yaklaşımlar çok çeşitlilik göstermekle beraber
temelde beş ana yaklaşımla tartışılmaktadır.”248
Haber bir inşadır: “Bu yaklaşımda haber, bir olay değildir. Olayın bildirilişi haberdir.
Ortaya çıkan haber belli etkiler ve zorunluluklar altında habercilerin kurduğu bir inşadır.”249
James Potter “televizyon haberlerinin olayın kendisi olmadığını, hatta yansıması bile
olmadığını; belli etkiler ve zorunluluklar altında olan habercilerin inşası olduğunu
belirtmektedir.”250
Haber bir yönlendirmedir: “Haber, işlenmiş malzemesini, olayı yönlendirmektedir.
Ekranda karşımıza gelen, olayın kendisi değil belli bir bakışın, ele alışın ortaya konmasıdır.”251
“Althuserci yaklaşımla ideolojik yönlendirme araçlarıdır. Egemen güce hizmet ederler.”252
Haber bir yansıtmadır:
“Haber günlük olayı olduğu gibi yansıtmaktadır.
Muhabirlerce takip edilen olay, kaynak ile bir uzlaşım sonucunda ortaya konmaktadır.”253
“Haber, ideolojik bir oluşturmanın yanında dünyaya açılan bir ayna veya penceredir.”254
Haber bir (simülasyon) taklittir: “Haber, günlük olayın televizyon ekranındaki
sembolleşmiş halidir. Gerçek olaya benzemektedir ama aslen hikayedir, versiyondur, gerçek
olay değildir.”255 “Her şeyin daha iyisi, daha güzeli üretilmektedir. İçinde bulunduğumuz dünya
tüketim, yeniden üretim ve taklit dünyasıdır. Haber de yeniden üretilen olarak bir taklit veya
benzetme sonucu ortaya konulmaktadır.”256 “Baudrillard’ın Simülasyon Teorisi’ne göre,
yeniden oluşturarak değiştirme becerisine sahip olma, aslını taklit edebilme, medya ürününü,
haberi amacı açısından salt ekonomik alandaki rekabete taşımaktan da öte; iktidar kavgasındaki
önemli bir araca, silaha da dönüştürmektedir.”257 “İzleyen gördüklerini olayın kendisi gibi
kabul etmeye zorlanmaktadır. Teknolojinin de devreye daha fazla girmesiyle ve aynılarını
yapabilmenin artmasıyla olayın kendisi ile simülasyonu olarak görülen haber arasındaki ayrım
girgide belirginsizleştirilmektedir.”258

E.Nezih Orhon, Değişim Değeri Açısından Televizyon Haberi: Teknolojik ve ideolojik Boyutuyla Metalaşan
Televizyon Haberleri, TC Anadolu Üniversitesi Yayınları ve İletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2004,
s.45.
249
Bob Mullan (1997)’den aktaran E.Nezih Orhon, A.g.e., s.6.
250
James Potter (1998)’den aktaran E.Nezih Orhon, A.g.e., s.46.
251
John Fiske (1997)’den aktaran E.Nezih Orhon, A.g.e., s.6.
252
Louis Althusser (1991)’den aktaran E.Nezih Orhon, A.g.e., s.6.
253
J.Downing, A.Muhammadi, A. Sreberny (1995)’den aktaran E.Nezih Orhon, A.g.e., s.7.
254
Douglas Kellner (1990)’dan aktaran E.Nezih Orhon, A.g.e., s.7.
255
John Hartley (1992)’den aktaran E.Nezih Orhon, A.g.e., s.7.
256
Jean Baudrillard’dan aktaran E.Nezih Orhon, A.g.e., s.7.
257
Jean Baudrillard (1983)’den aktaran E.Nezih Orhon, A.g.e., s.58.
258
E.Nezih Orhon, A.g.e., s.58.
248
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Haber bir gösteri (eğlence) işidir: “Özellikle son dönem haberlerinde gazetecilik ile
gösteri dünyasının iç içe geçtiği düşünülmektedir. Haberin görevi olabildiğince fazla kitleyi
kendine çekmek ve tutmaktır… Bu anlayışla yapılan haberlerde dramatik ve kurgusal ögelerin
kullanılması magazinleşmiş ürünler ortaya çıkarır olmuştur. Böyle bir ambalajda da en temel
sebep izleyicinin çözümleyici becerilerini değil duygularını hedefleyerek kendine
bağlamaktır.”259 “Postman’a göre, en tehlikeli olan şey televizyonun eğlence sunması değil;
özellikle haberlerde her şeyi, önemli haberleri bile sanki eğlenceymiş gibi sunmasıdır.”260
“Olay biçimlendirilmekte ve belli işlemler sonucunda ürüne dönüştürülmektedir. Haber,
bir endüstri tarafından üretilmektedir. Alınıp satılan bir üründür. Toplanması ve dağıtılması
pahalı olan, günlük olayların metalaşmış halidir. Kapitalist ilişkiler düzeni içerisinde yer alan
bir ürüne dönüştürülmesi onu kendisinden karşılığını beklenir bir duruma sokmaktadır.”261
“Televizyon haberleri izleyeni etkilemek, kendine çekmek, belirli amaçlarla yönlendirmek,
eğlendirmek için televizyonun sağladığı olanaklarla olayları yeniden inşa, yansıtma, taklit,
yönlendirme şekillerinde birer ürün olarak seyircinin önüne sunar.”262

James Potter (1998)’den aktaran E.Nezih Orhon, A.g.e., s.7.
Neil Postman (1994)’dan aktaran E.Nezih Orhon, A.g.e., s.60.
261
E.Nezih Orhon, A.g.e., ss: 7-8.
262
E.Nezih Orhon, A.g.e., s.62.
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260
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Sıra

Program

Kanal

Başlangıç

Bitiş

Rating

Share

1

SOZ

STAR TV

20:52:22

24:15:09

13.08

26.32

2

CUKUR

SHOW TV

20:59:10

24:18:05

10.73

21.59

3

SOZ (OZET)

STAR TV

20:00:22

20:52:22

8.36

18.10

4

CUKUR (OZET)

SHOW TV

20:00:28

20:59:10

6.60

14.16

5

SIYAH BEYAZ ASK

KANAL D

20:43:56

24:16:15

6.02

12.15

6

FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER

FOX TV

19:00:00

20:00:07

5.92

14.86

7

SHOW ANA HABER

SHOW TV

18:58:20

20:00:17

5.16

12.98

8

AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER

KANAL D

18:59:24

19:58:48

4.72

11.87

9

KIRGIN CICEKLER

ATV

19:59:42

23:18:03

4.63

9.35

10

ATV ANA HABER

ATV

19:00:03

19:53:51

3.98

10.00

11

ESRA EROL'DA

ATV

16:33:32

18:44:08

3.93

13.43

12

MUGE ANLI ILE TATLI SERT

ATV

09:59:39

13:00:00

3.83

19.88

13

ADINI SEN KOY

STAR TV

17:31:10

18:59:47

3.56

10.88

14

SICAK GELISME

KANAL D

18:45:09

18:59:24

3.56

9.75

15

SIYAH BEYAZ ASK (OZET)

KANAL D

20:00:28

20:41:29

3.46

7.68

16

HABER ONU

SHOW TV

18:27:53

18:58:20

3.24

9.09

17

ELIF

KANAL 7

20:04:00

21:24:00

3.01

6.49

18

STAR ANA HABER

STAR TV

18:59:52

20:00:06

2.97

7.41

19

YEMEKTEYIZ

TV8

16:30:35

19:21:20

2.75

8.97

20

GECE HATTI

SHOW TV

24:18:16

25:14:04

2.70

10.79

Tablo: 29 Ocak 2018 Pazartesi tarihli Rating / Total Tablosu
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Medyatava, “29 Ocak 2018 Pazartesi tarihli Rating Tablosu”, http://www.medyatava.com/rating/2018-0129, (Erişim Tarihi: 31 Ocak 2018)

263
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12.5.Haber Yazım Kuralları
Aynı olayla ilgili hazırlanan haberlerin hiçbirisi birbiriyle aynı değildir. Bazı temel
kuralların üzerine her haberci kendi birikimini ve yaratıcılığını koyarak bambaşka metinler
hazırlar. Ancak her haberde olması gereken bazı minimum standartlar vardır. Bunlardan
başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz;
-Haber yazımı, konusundaki en temel noktalardan birisi 5N+1K kuralıdır. Hazırlanan
haberler Kim? Ne? Nerede? Ne Zaman? Nasıl? Neden(Niçin)? sorularının cevabını içermelidir.
-En önemli bilgiler önce verilmelidir.
-Gazete haberlerinde başlık, spot, ana metin ve varsa fotoğrafaltı açıklaması
yazılmalıdır. Televizyon haberlerinde ise haber spikerinin stüdyoda okuduğu Kamspiker, haber
videosunun perfore metni, VTR yayınlanırken ekrana getirilecek KJ metinleri yazılmalıdır.

Resimaltı: 25 Mart 2015 tarihli Star Ana Haber Bülteninden görüntüler.
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Resimaltı: 25 Mart 2015 tarihli Fox TV Ana Haber Bülteni’nden görüntü.

Resimaltı: 18 Ocak 2017 tarihli Kanal D Ana Haber Bülteni’nden görüntü

-Haber metinleri mümkün olduğu kadar kısa ve öz olmalıdır. Mümkün olduğunca az
sayıda kelime ve az sayıda cümle içermelidir. Cümleler kısa olmalı ve mümkün olduğunca
gereksiz detaylar atılarak önemli bilgilere odaklanılmalıdır.
-Kullanılan ifadeler bilgiye dayalı ve net olmalıdır. Her okur/seyirci/dinleyici/kullanıcı
aynı şeyi anlamalı, farklı şekillerde yorumlanabilecek belirsiz ifadeler kullanılmamalıdır.
-Yorum yapmak yerine bilgi vermek üzere hazırlanmalıdır. Yorum yapılması
gerekiyorsa bu yorumlar bilgiye dayalı olmalıdır. Örneğin “Küçük kız uzun zamandır tedavi
edilmeyi bekliyor” yerine “Küçük kız uzun zamandır tedavi edilmeyi bekliyor. Bir yıldır böbrek
nakli yapılamadı.” gibi “uzun zaman” dan neyin kastedildiği net bir şekilde belirtilmelidir.
-En önemli bilgileri başlangıçta belirtecek şekilde bir kurgu yapmak gerekmektedir.
-Haber metinleri, Türkçe kurallarına dikkat ederek hazırlanmalıdır.
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Fotoğrafaltı: İnternet sitesinde haber örneği, www.istanbul.edu.tr, “Türk Sineması Dünya
Akademik Buluşmaları’nın İlk Durağı Moskova Oldu”, http://www.istanbul.edu.tr/?p=34588,
(Erişim Tarihi: 8 Nisan 2015)

395

Fotoğrafaltı: Dergide haber örneği, www.istanbul.edu.tr, İstanbul Üniversitesi Bilim Kültür
ve Sanat Dergisi, http://iudergi.istanbul.edu.tr/, (Erişim Tarihi: 8 Nisan 2015)

Fotoğrafaltı: Gazetede haber örneği, www.istanbul.edu.tr, İletim Gazetesi,
http://iletisim.istanbul.edu.tr/iletim/Mart_2014/, (Erişim Tarihi: 8 Nisan 2015)
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12.6. İnternet Siteleri, Bloglar ve Haber
İnternetin kullanılma amaçları arasında en önemlilerinden birisi güncel haberlere
ulaşmaktır.
TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması
sonuçlarına göre 2019 yılında interneti bireylerin % 93,9’u “Mesajlaşma”, % 82,7’si “İnternet
üzerinden telefonla görüşme/ video görüşmesi (webcam ile)”, % 81,4’ü “Sosyal medya
üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik paylaşma”, % 71,5’i
“Müzik dinlemek (Web radyosu dahil)”, %69,8 Çevrimiçi haber okuma için interneti
kullanmaktadırlar.264
Türkiye’de İnternetin Kullanılma Amaçları
Mesajlaşma
İnternet üzerinden telefonla görüşme/ video görüşmesi (webcam ile)
Sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb.
içerik paylaşma
Müzik dinlemek (Web radyosu dahil)
Çevrimiçi haber okuma
Sağlıkla ilgili bilgi arama (yaralanma, hastalık, beslenme, vb.)
Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama
İnternet bankacılığı
E-Posta gönderme / alma
Kendi oluşturduğunuz metin, fotoğraf, müzik, video, yazılım vb. içerikleri
herhangi bir web sitesine paylaşmak üzere yükleme
Web siteleri aracılığıyla görüş paylaşma
Mal veya hizmet satışı
İş arama ya da iş başvurusu yapma
Toplumsal veya siyasal bir konuda online bir oylamaya katılma

%
93,9
82,7
81,4
71,5
69,8
69,3
65,0
47,1
46,2
42,5
23,6
21,8
10,6
9,1

Tablo: TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım
Araştırması sonuçlarına göre 16-74 yaş arasındaki bireylerin interneti kişisel olarak kullanma
amaçları (Ocak-Mart 2019)265
Enformasyonun yeniden üretildiği ve yeni biçimlerde sunulduğu bir ortam haline gelen
internet, haberi sunmak için de yeni bir araç konumuna gelmiş ve yeni bir habercilik türü ortaya
çıkmıştır. Bu yeni tür, farklı çalışmalar içinde online gazetecilik, sanal gazetecilik, dijital
gazetecilik, elektronik gazetecilik, web gazeteciliği veya internet gazeteciliği olarak
adlandırılmaktadır (Çakır, 2007: 125, 138).
İnternet gazeteciliğinin 1993 yılında Wired Magazine ile başladığı ifade edilmektedir
(Mora, 2002: 114). Türkiye’de internette ilk karşımıza çıkan yayın 1995 yılında Aktüel Dergisi
olmuştur (Gönenç, 2003: 97). İnternetten yayın yapmaya başlayan ilk Türk gazetesi 1995

TÜİK, “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”,
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028, (Erişim Tarihi: 21 Şubat 2019)
265
TÜİK, “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”
264
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tarihinde Zaman Gazetesi’dir (Mora, 2002: 115). Gazetenin tamamını düzenli olarak online
veren ilk gazete ise 26 Kasım 1996 tarihinde Milliyet Gazetesi olmuştur (Gönenç, 2003: 97).
www.ensonhaber.com internet sitesi, www.alexa.com’a göre bugün Türkiye’de en fazla
tıklanan gazete sitesidir. İnternetteki sitelerin ziyaretçi sayısını ölçen kuruluşlardan biri olan
www.alexa.com’a göre Türkiye’de en çok ziyaret edilen ilk on haber sitesi sırasıyla şunlardır
(www.alexa.com, 2 Mart 2020):
1- www.ensonhaber.com
2- www.hurriyet.com.tr
3 - www.sozcu.com.tr
4- www.milliyet.com.tr
5-www.aksam.com.tr
6- www.yenisafak.com
7- www.yeniakit.com.tr
8- www.haberturk.com
9- www.yenisafak.com
10- www.sabah.com.tr
1993 yılından bu yana internet gazeteciliği büyük bir gelişme sağlamıştır. Sözkonusu
değişimleri tespit edebilmek amacıyla “Gazetelere Ait İnternet Sitelerinde Değişim Süreci:
www.milliyet.com.tr Örneği” başlıklı araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem
olarak www.milliyet.com.tr ele alınmıştır. Sitenin yayına ilk girdiği 26 Kasım 1996 tarihinden
başlayarak, bugüne kadar geçen süre içinde yaptığı yayınlara sitenin arşiv bölümünden
ulaşılmıştır. Yayınlanan ana sayfalardan 3 ay arayla örnek alınmış ve bunun sonucunda 49 adet
ana sayfa içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 12 yıllık süreç içerisinde ortaya
çıkan değişimi tespit etmenin, gazetelere ait internet sitelerinin gelişim çizgisini de ortaya
koyacağı düşünülmüştür. Araştırmaya göre www.milliyet.com.tr internet sitesinin
gelişimindeki genel eğilim sekiz noktada özetlenmiştir; (Yolcu, 2009: 142, 148-149)
1‐Sitenin ana sayfasının alanının giderek genişlemesi ve kullanılan haber, bilgi türü ile
fotoğrafların sayısının artması: Kurulduğu günden bugüne biçok değişim geçirmiş olan
www.milliyet.com.tr’de metin, fotoğraflar ve videoların yer sınırı olmadan yayınlanabilmesi,
‘Tam metin’ yayınının yanı sıra ‘foto galeri’, ‘galeri haber’ ve ‘içinde video bulunan haber’
şeklinde tanımlanabilecek üç farklı yeni haber türünün ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur.
Tam metin yayınında bilgiler özetlenip kısaltılmaya gerek duyulmadan kullanıcılara
ulaştırılabilmektedir. ‘Foto galeri’şeklinde tasarlanan haberlerde, ana sayfadan fotoğraf
galerisine bağlantı sağlanmakta ve sırayla ilgili tüm fotoğraflar tıklanarak açılmaktadır. ‘Galeri
haber’ şeklinde tasarlanan haberler, adım adım tıklanan fotoğraflarla birlikte anlatılmaktadır.
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‘İçinde video bulunan haber’lerde, metin bölümünün altında yer alan video bölümü yer
almaktadır. Kullanıcılar video görüntüsünü istedikleri zaman başlatabilmekte ve tekrar tekrar
izleyebilmektedirler. Ayrıca farklı televizyon kanallarında gösterilen haber bantları ve
kullanıcılardan gelen videoların yer aldığı ‘İnternet TV’ de haber dünyasında kullanılmaya
başlanan yeni terimlerden birisidir.
2‐Manşet haber sayısının artması ve yeni haber sunum şekillerinin ortaya çıkması
3‐Kullanıcının sadece siteye girişinin sağlanması değil, hazırlanmış olan bilgi ve
haberlerin kullanıcının uygun olduğu yer ve zamanda kullanıcıya ulaştırılması
4‐ İnternet sitesinin sadece kuruluşun yayın yaptığı bir ortam olarak kullanılması yerine,
aynı zamanda kullanıcıların kendilerini farklı şekillerde ifade edebildikleri bir platform olarak
kullanılması
5‐İnternet sitesinin sadece haberlerin verildiği değil, aynı zamanda arama motorları ve
seçenek bantları vasıtasıyla güncel bilgiye kolay ulaşılabilen bir rehber haline gelmesi
6‐İnternet sitesinin; emlak, araba, eşya alıpsatmak isteyenler ile tatil yapmak veya
dışarıda yemek yemek isteyenlerle bu alanda hizmet veren kuruluşları buluşturan bir platform
haline gelmesi.
7‐Kullanıcılar hakkında bilgi alma ve gelen mesajlara cevap vermenin giderek daha
profesyonel ve sistematik şekilde gerçekleştirilmesi
8‐Ana sayfada kullanılan reklamların sayısının artması. Kullanıcı başka bir bilgiye
ulaşmaya çalışırken, isteği dışında, öncesinde bir reklam uyarısı yapılmadan, ekranın büyük
bölümünü kaplayan reklamlarla yüz yüze gelinmesi.
Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte internet kullanıcıları haberleri, haber sitelerinin
yanı sıra sosyal medyadan da öğrenmeye başlamışlardır. Sosyal medyada profesyonel yayın
kuruluşlarının yanı sıra sade vatandaşlar da birer “yurttaş gazetecisi” haline gelmekte ve
çevrelerinde meydana gelen gelişmeleri ve fikirlerini takipçilerine aktarmaktadırlar. Sosyal
medyanın ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla yurttaş gazeteciliği daha da çok tartışılmaya
başlanmıştır. Türkiye'de özellikle 23 Ekim 2011 tarihindeki Van Depremi ve 27 Mayıs 2013'te
başlayan Taksim Gezi Olayları sırasında vatandaşlar tarafından internet ortamında verilen
bilgilerin önemi ve bu bilgilerin muhtemel sakıncaları sıkça tartışılmıştır. Bir mikro-blog olan
Twitter'ın "yurttaş gazeteciliği" çerçevesince giderek daha çok kullanılması "Twitter
Gazeteciliği" kavramını ortaya çıkarmıştır. "Twitter, gazetecilik ortamını en çok temsil eden
sosyal medya görünümündedir. Dolayısıyla yurttaş gazeteciliği ile Twitter’ın yolları kesişmiş
ve Twitter gazeteciliğinin, günümüzde yurttaş haberciliğinin en dinamik işlediği alanlardan biri
olduğu iletişim çevrelerinde sıkça dile getirilir olmuştur." (Arık, 2013: 273-287)
İnternetle birlikte blogların, sosyal medyanın ve mikroblog olarak tanımlanan Twitter’ın
ortaya çıkmasının haberin üretim, tüketim, dağıtım ve paylaşım şekillerini nasıl değiştirdiğinin
anlatıldığı yayınlardan birisi Zeynep Atikkan ve Aslı Tunç’un “Blogdan Al Haberi: Haber
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Blogları, Demokrasi ve Gazeteciliğin Geleceği Üzerine” (2011) adlı kitaptır. Kitapta 1993
yılından bu yana alternatif haber kaynağı olma açısından büyük bir önem taşıyan blogların,
sosyal medya ağlarıyla bütünleşerek melez bir yapı ortaya çıkardığı ifade edilmektedir. Kitaba
göre; bloglar “Tarafsızlık” ve “Mükemmellik” iddiasında bulunmak yerine okurla iletişim
halinde olmayı önemsiyorlar. Bu noktada David Weinberger’in “Şeffaflık yeni objektifliktir”
cümlesi önem kazanıyor. Katılımcı bir yapıya sahip olan blogları okuyanlar kendilerini
entelektüel olarak daha aktif hissediyorlar. Zamanın “an” demek olduğu bloglarda haberi ertesi
güne saklama lüksü de bulunmuyor. Blogların yıldızının parlamasının sebebi olarak “An” ve
“hızı” yakalamaları gösteriliyor. Mikroblog olarak tarif edilen Twiter sayesinde ise blogların
daha hızlı ve erişimci bir yapıya kavuştukları görülüyor. Alternatif bir haber kaynağı olma
noktasında önemli bir işlevi yerine getiren blogların gazeteci sayılıp sayılmadıkları ve Sarı
Basın Kartı almaları gerekip gerekmediği konuları tartışılıyor. Ancak iyi gazetecilik örnekleri
ortaya koyan blogerlar olduğu gibi kendilerini gazeteci saymadıklarını belirten blogerlar da
bulunuyor. Bu blogerlar kendilerini “daha çok haber ve görsel malzemeleri yorumlayan kişiler”
ya da “verileri yorumlayan köşe yazarları” olarak kabul ediyor. 266
Bloglarla ilgili birçok eleştiri de yapılıyor. En büyük eleştiriler arasında bazı blogların
iftira kampanyaları ile kin ve nefret söyleminin yer aldığı ortamlara dönüşmesi, sosyal medya
mecralarının dijital bir gözetleme merkezi (adeta panaptikon) yaratması endişeleri yer alıyor.
“Sorumsuz blogları kim denetleyecek?”, “Yazıları kim filitreden geçirecek?” gibi soruların
tatmin edici bir cevabı henüz alınabilmiş değil. Diğer taraftan blogların da kendi etiklerini
yaratmaya başladıkları ifade ediliyor. Jay Rosen’in ifadeleri bu kuralları özetler nitelikte; “İyi
blogcular hatalarını anında, kolaylıkla ve sıkça düzeltirler. Tarafsız olduklarını iddia etmez ama
şeffaflıktan da taviz vermezler. İletişimde oldukları kitleye mesafeli değillerdir. Online
konuşma onların alışkanlığıdır. Kendi sitelerinin yanı sıra diğer siteleri de kaynak gösterirler.
Bir olay yakaladıklarında ise peşini bırakmaz, iz sürerler.”267
Geleneksel gazetelerin, okurlarından her gün binlerce mesaj alan bloglarla ve dijital
dünyanın dinamizmiyle mücadele etmesi zor görünüyor. Gazetelerin çoğu internet ortamında
da faaliyetlerine devam ederken bazı gazeteler de kağıt baskılarını durdurma kararı aldı. Ancak
farklı olanaklar sunan dijital ortam, farklı bir yayıncılık anlayışını gerektiriyor. Geleneksel
gazetecilik anlayışını dijital ortamda da devam ettirme olanağı bulunmuyor. Gazeteler, bu
nedenle tekel konumlarını sürdürmeye çalışmak yerine internetin rekabetçi pazarına ayak
uydurmaya çalışmak zorunluluğu ile karşı karşıyalar. Üstelik geleneksel gazetelerin tek
problemi sadece dijital dünyanın hızına ayak uydurmakta zorlanması değil. Yapılan bir
araştırmada blog okurlarına neden blog okumayı tercih ettikleri sorulduğunda en önemli
sebeplerden birisinin medyaya olan güvensizlik olduğu görüldü. Geleneksel medya, uzun
zamandır hükümet ve iş dünyasıyla girift ilişkiler kurduğu, tarafsız habercilik yerine çıkar
ilişkilerinin gerektirdiği yayıncılığı yaptığı, araştırmacı gazetecilik yapmadığı, dördüncü
kuvvet olma işlevini yerine getirmediği, rating ve reklam gelirlerini artırmayı kaliteli yayıncılık
yapmaktan daha fazla önemsediği…vb. eleştirilere maruz kalıyor. İki önemli gelir kaynağı
Zeynep Atikkan ve Aslı Tunç, Blogdan Al Haberi: Haber Blogları, Demokrasi ve Gazeteciliğin Geleceği Üzerine,
YKY, İstanbul, 2011, ss:27, 33, 43, 52, 55, 56, 129
267
Zeynep Atikkan ve Aslı Tunç, A.g.e., ss:28,29, 105.
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gazete satışları ve reklam olan gazetelerin, haber okumak için gazete büfesine giden kişilerin
giderek azalması ve reklamların hızla dijital mecraya kayması nedeniyle hızla yeni bir
ekonomik model bulması gerektiği belirtiliyor. Geleneksel gazeteler bu koşullar altında daha
iyi habercilik yapmaya çalışmak yerine yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle haber yapım
masraflarını kısmakla da eleştiriliyorlar.268

12.7.Yurttaş Gazeteciliği
Yurttaş gazeteciliği 1990’larda ABD’de tartışılmaya başlanmıştır. Literatürde kamusal
gazetecilik (public journalism), yurttaş gazeteciliği (civic journalism), topluluk bağlantılı
gazetecilik (community-connected journalism) olarak geçen yurttaş gazeteciliği pratiğinin
ortaya çıkmasında ABD siyasetinin içinde bulunduğu durum, medya sektöründeki
yoğunlaşmanın ortaya çıkardığı ekonomik sorunlar ve teknolojik gelişmeler başlıca etkenler
olmuştur.(Uzun, 2006: 634) "Temel felsefesi gazeteci kavramının genişlemesi ve profesyonel
gazeteci olmayan sıradan “yurttaşların” da haberler üreterek, genel iletişim ortamına dahil
olmaları ve vatandaşlık haklarının savunusu amacıyla gazetecilik yapmalarına dayanır. Burada
vatandaşlar sadece haberin nesnesi olmayı reddetmekte, medyanın onları görmesini
beklemeden bizzat kendileri haber üretmektedir." (Alankuş, 2009'da aktaran Arık, 2013: 274)
Hatta Evers, birçok blog yazarının kendisini, geleneksel gazeteciliğe kıyasla toplumu
bilgilendirmeye daha muktedir “yurttaş gazeteci”ler olarak tanımladığını ifade etmektedir.
(Evers, 2009)
İçinde bulunduğumuz ortamda ‘gazeteci’ ve ‘okuyucu/izleyici’ ayrımı bulanıklaşmakta,
tüketici ve üretici kavramları iç içe girmektedir. Bu durumu betimlemek için ‘üretüketici’
kavramı önerilmektedir.(Bruns 2005’ten aktaran Çevikel, 2011: 58) Üretüketicilerin ortaya
çıkmasında en büyük etkenlerden birisi hızla gelişen iletişim teknolojileridir. Yeni iletişim
teknolojilerinin kişilere kendi fotoğraf ve video görüntülerini kolaylıkla çekmesini, internetin
ise yazıların ve görüntülerin kolaylıkla yayınlanmasını sağlaması sonucunda giderek daha fazla
sayıda kişi kendi bloglarını oluşturmuştur. Yurttaşların katılımcı bir gazetecilik hareketi olarak
görülen ve 2000 yılında Güney Kore’de kurulan OhmyNews benzeri siteler kurulmuştur.
OhmyNews sitesinin kullandığı “OhmyNews her yurttaşı bir muhabir yapıyor” sloganı konuyu
özetlemek açısından dikkat çekmektedir. Bu çerçevede oluşturulan yazı ve görüntüler, büyük
medya kuruluşları için de bir kaynak oluşturmaktadır. (Uzun, 2006: 640-645)
Sosyal medyanın ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla yurttaş gazeteciliği daha da çok
tartışılmaya başlanmıştır. Türkiye'de özellikle 23 Ekim 2011 tarihindeki Van Depremi ve 27
Mayıs 2013'te başlayan Taksim Gezi Olayları sırasında vatandaşlar tarafından internet
ortamında verilen bilgilerin önemi ve bu bilgilerin muhtemel sakıncaları sıkça tartışılmıştır. Bir
mikro-blog olan Twitter'ın "yurttaş gazeteciliği" çerçevesince giderek daha çok kullanılması
"Twitter Gazeteciliği" kavramını ortaya çıkarmıştır. "Twitter, gazetecilik ortamını en çok temsil
eden sosyal medya görünümündedir. Dolayısıyla yurttaş gazeteciliği ile Twitter’ın yolları

268

Zeynep Atikkan ve Aslı Tunç, ss: 36, 37, 53, 98, 168.
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kesişmiş ve Twitter gazeteciliğinin, günümüzde yurttaş haberciliğinin en dinamik işlediği
alanlardan biri olduğu iletişim çevrelerinde sıkça dile getirilir olmuştur." (Arık, 2013: 273-287)
Haberleri takip etme konusunda en önemli uygulamalardan birisi olan Twitter, reklam
kampanyası yaparak sosyal network’ten sosyal haber platformuna geçiş yaptığını duyurmuştu.
Kampanyada “Twitter nedir?” sorusuna “Twitter tüm muhabbetin gerçekleştiği alan olmakla
birlikte, güncel haberlerin tartışıldığı ve paylaşıldığı platform” olarak açıklandı.269

Fotoğraf 1: Yurttaş gazeteciliği örneği

dijitalajanslar.com, “Twitter Sosyal Haber Platformu Olma Yolunda!”,
http://www.dijitalajanslar.com/twitter-sosyal-haber-platformu-olma-yolunda/, 26 Temmuz 2016.
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Fotoğraf 2: Yurttaş gazeteciliği örneği

Yurttaş gazeteciliği örneklerinden biri 6 Temmuz 2013 tarihinde yaşanmıştır. Güney
Kore merkezli havayolları şirketi Asiana Airlines’a ait Boeing 777 model yolcu uçağı ABD’nin
San Francisco Uluslararası Havalimanı’na iniş sırasında sert bir şekilde yere çakıldı. Olayda 2
kişi öldü 49’u ağır 180 kişi yaralandı. Uçaktaki yolcular arasında bulunan David Eun, kaza
anını Twitter sayfasından yaptığı paylaşımlarla anlattı. Eun, “San Francisco Havalimanı’na
çakıldık. Uçağın kuyruğu koptu. Çoğu kişi iyi durumda. Ben de iyiyim. Gerçek dışı bir olay...”
diye yazdı. (Eun, 6 Temmuz 2013) (Milliyet, 7 Temmuz 2013)
"Yurttaş gazeteciliğinin temel nitelikleri şu şekilde sınıflandırılabilmektedir. (Cangöz
2008'den aktaran Kutlu ve Bekiroğlu, 2010: 257) (Kutlu ve Bekiroğlu, 2010: 254-269)

-Haber anlatısını 5N+1K’nın ötesine taşımak.
-Akredite haber kaynaklarından bağımsız hareket edebilmek.
-Haber kaynaklarını nicel olarak genişletmek.
-Halkı habere dahil etmek (demokratik açılım anlamında).
-Sadece kent (merkez) odaklı değil çevre kasaba - köy odaklı habercilik.
-Halkın gözü, kulağı ya da sesi olmak yerine, sesini bizzat duyurmasına olanak
sağlamak.
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-İnsani değerleri ön planda tutan habercilik anlayışını benimsemek: bölgesel, etnik,
dinsel, cinsel vs. ayrımcılığın önüne geçmek.
-Medya ortamlarını halkın sorunlarının tartışılabildiği kamusal alanlara dönüştürmek."

Kitle iletişiminde bireylerin kendilerini pasif değil aktif olarak konumlandırılmasını
destekleyen Yurttaş Gazeteciliği ile ilgili önemli soru işaretleri de bulunmaktadır. Evers, yurttaş
gazeteciliği konusundaki en önemli konulardan birinin güvenilirlik olduğunu söylemektedir:
"Güvenilirlik ve inanılırlık meselesi yurttaş gazeteciliği söz konusu olduğunda daha da önem
kazanır: bir muhabirin profesyonel damgasının bulunmadığı bir ortamda, okurlar ya da editörler
aktarılan olayların doğruluğundan ya da aktaranının güvenilirliğinden nasıl emin olabilir."
(Evers, 2009) Evers ayrıca, gazeteciliğin sınırlarına ilişkin bazı temel soruların ortaya çıktığını
belirterek bu soruları şöyle sıralamaktadır; Yurttaş gazeteciliği gerçek bir gazetecilik midir?
Blog yazarları gazeteci midir? Herkes gazeteci olabilir mi? Meslek ilkelerine ne olacak?
İnternet için geçerli olan ilkeler geleneksel gazeteler için de geçerli sayılabilir mi? Ya da
tersinden, bildiğimiz haliyle basın etiği aynı şekilde gazetelerin ya da televizyon kuruluşlarının
web sitelerine uygulanabilir mi? (Evers, 2009) Geray ve Aydoğan da henüz cevabı netleşmemiş
konular olduğunu "Profesyoneller dışında sıradan kullanıcıların da haber üretimi ve sunumu
yapabildikleri, bir anlamda gazeteci olabildikleri, bir ortamda gazetecilik etiğinin nasıl
biçimlenebileceği, geleneksel gazetecilik normlarının ve etik kodlarının bu yeni habercilik
pratiği için yeterli olup olmadığı ve/veya geçerliliğini koruyup korumadığı yeni iletişim
teknolojileri ve gazetecilik etiği tartışmalarında üzerinde durulan konular arasındadır." diyerek
ifade etmektedir. (Geray ve Aydoğan, 2009)

12.8. Twitter’da Haber Paylaşımı
Twitter geçtiğimiz günlerde 9. Yaş gününü dolayısıyla en çok öne çıkan twitleri
belirledi. Bu twitlerden birçoğu vatandaş gazeteciler tarafından duyurulan olaylardan veya
önemli kişi/kurumların “haber” değeri taşıyan açıklamalarından oluşuyor.270 271Örneğin 2008
yılında Mars Phoenix uzay aracı Mars’ta buz bulduğunda, NASA haberi geçmek için Twitter’ı
kullandı:

blog.twitter.com, “Nine years and counting”, https://blog.twitter.com/2015/nine-years-and-counting, 20
Mart 2015.
271
sosyalmedya.co, “Her yıl için öne çıkarılmış Tweet’lerle, Twitter’dan 9. yaş teşekkürü”,
http://sosyalmedya.co/her-yil-icin-one-cikarilmis-tweetlerle-twitterdan-9-yas-tesekkuru/, 20 Mart 2015.
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Clarence Evi – Wales Prensi’nin özel ofisi- Prens Williams’ın Kate Middleton’la olan
nişanını duyurabilmek için Twitter hesabı açtı:

Yurttaş gazeteciliğinin en ünlü örneklerinden bir tanesi 15 Ocak 2009 tarihinde
havalandıktan hemen sonra kuş sürüsüne çarpıp arızalanan yolcu uçağının, New York ve New
Jersey eyaletlerini bağlayan Hudson Nehri'ne zorunlu iniş yapması ile ilgili. Janis Krums, 155
kişinin bulunduğu uçağın fotoğrafını Twitter’dan paylaştı.272

Radikal, “Uçak Nehre İndi, Islanan Bile Olmadı!”,
http://www.radikal.com.tr/yasam/ucak_nehre_indi_islanan_bile_olmadi-917333, 17 Ocak 2009.
272
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Fotoğraf: The Telegraph, “New York Plane Crash: Twitter Breaks The News, Again”,
http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/4269765/new-york-plane-crash-twitter-breaks-the-newsagain.html, (Erişim Tarihi: 13 Nisan 2015)

Twitter’da bir olayın hem vatandaş gazeteciler hem de kitle medyası ve haber portalları
tarafından nasıl verildiğini görebilmek için 24 Mart 2015 tarihinde İstanbul’da bir Metrobüste
meydana gelen yangın ile ilgili paylaşımlara bakılmıştır. Olayla ilgili yazılan Twitler
incelenerek, olay sırasında Twitter’daki paylaşımların nasıl bir gelişim gösterdiği tespit
edilmeye çalışılmıştır. Buna göre; olay olduktan sonra tespit edilen ilk Twit’lerin olay anında
orada bulunan vatandaşlara ait olduğu görülmüştür.
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Vatandaşların olayla ilgili gelişmeleri an an sosyal medyada paylaştıkları ve olaydan
haberdar olmayan kişileri uyarmaya çalıştıkları görülmüştür. Kitle medyasının
paylaşımlarından farklı olarak vatandaşlar daha rahat bir üslup kullanmıştır. Zaman zaman
argo ifadelerin de kullanılması dikkat çekmiştir.

Kısa bir süre sonra kitle medyasına ait paylaşımların arttığı ve #SONDAKİKA
etiketiyle ve fotoğraflı şeklide paylaşım yaptıkları görülmüştür.
408

Kitle medyasının yanı sıra haber portalları da olayla ilgili paylaşımda bulunmaya
başlamıştır.

Kitle medyası tarafından yapılan paylaşımlarda, olayın etkileriyle ilgili bilgiler
verilmeye başlanmıştır.
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Vatandaşlar, olayla ilgili gelişmeleri an an vermeye ve başlarından geçenleri
anlatmaya devam etmişlerdir.

Kitle medyasında çalışan profesyonel gazeteciler de paylaşımda bulunmaya
başlamıştır. Fotoğrafların üzerine yazıların eklendiği ve daha profesyonel bir mesaj
410

oluşturulduğu görülmüştür. #SonDakika etiketinin yanı sıra çalıştıkları gazeteye ait linklere
de paylaşımlarında yer verdikleri görülmüştür.

Resmi bir açıklama ilk olarak kitle medyası tarafından duyurulmuştur.

Vatandaşlar olayla ilgili televizyon haberlerinden görüntüler paylaşmıştır.
411

Kitle medyası olayla ilgili canlı görüntüleri paylaşmaya başlamıştır.

Kitle medyası olayda ölen ve yaralanan kimsenin olmadığı bilgisini vermiştir.
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12.9.Yeni Medyada Ortaya Çıkan Etik Sorunlar
Geleneksel medyada var olan etik sorunların farklı şekillerde yeni medyada da ortaya
çıktığı görülmektedir. Yeni medyanın sunduğu yeni olanaklar sayesinde var olan sorunların
yeni medyada daha hızla artması, ihlallerin daha kolay gerçekleştirilebilmesi söz konusu
olmaktadır. Diğer taraftan yeni medyanın özelliklerinin bir sonucu olarak geleneksel medyada
olmayan bazı yeni sorunların da ortaya çıktığı görülmektedir. Aşağıda yeni medya ortamında
ortaya çıkan sorunlardan bazı örnekler yer almaktadır.

Fotoğraf: Sosyal medya ortamında TRT Haber'in yayınlamadığı bir görüntünün
TRT Haber yayını görüntüsü gibi sunulması (16 Eylül 2012)

TRT Haber'in yayınlamadığı bir görüntünün sosyal medya ortamında
TRT Haber yayını görüntüsü gibi sunulması üzerine TRT Haber bir anda eleştiri
bombardımanına tutulmuştu. Bunun üzerine TRT Haber hemen resmi açıklamada bulunarak
söz konusu görüntünün TRT Haber'e ait olmadığını söylemiş, görüntüler üzerinde yapılan
manipülasyonla gerçek dışı haber görüntüsünün nasıl oluşturulduğunu açıklamıştı.
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Yeni medyada ortaya çıkan etik sorunlar bilimsel yayınlarda da ele alınmaktadır. "Ayın
Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik" kitabında yeni medyada ortaya başlıca çıkan etik sorunlar
şu şekilde sıralanmaktadır; (Binark ve Bayraktutan, 2013: 57-96)
-Özel yaşamın gizliliği
-Telif/patent hakları
-İçeriğin asıl kaynağının gösterilmemesi
-Üretilen içeriklerin olgunlaşmadan ve doğruluğunun teyit edilmeden yayılması
-Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanamaması
-Veri Madenciliği
-Dijital gözetim: İnternet ortamında yapılan gözetimler
-Haber ve ticari enformasyonun sınırlarının belirsizleşmesi
-Yeni medya ortamındaki yoğun reklam içeriği
-Yanıltıcı etiketleme ve başlıklandırma
-Nefret Söylemi
-Bireyin yeni medya ortamında sadece tüketici olarak konumlandırılması

Yeni medyada yaşanan etik sorunlarla ilgili Haluk Geray ve Aylin Aydoğan'ın "Yeni
İletişim Teknolojileri ve Etik" adlı makalelerinde dikkat çektiği etik sorunlar şunlardır; (Geray
ve Aydoğan, 2009)
-Görüntüyle oynama/görüntü manipülasyonu
-Bilgi yanılsaması
-Sosyalleşme Sitelerinin Amacı Dışında Kullanımı
-İçeriğin izinsiz ve/veya kaynak göstermeden kullanımı
-Reklam-haber ayrımının kaybolması
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Huub Evers, "İnternet haberciliği: Yeni etik sorunlar mı?" başlıklı makalesinde (Evers,
2009) başlıca etik sorunları ise şöyle sıralamaktadır;
-Haber ile ticari enformasyon arasındaki sınırların belirsizleşmesi
-Online içeriğin hızlı üretilmesi ve yayınlanması nedeniyle doğru ve eksiksiz haber
üretiminin zorlaşması
-Zararlı içerik ve nefret söylemi için istemeden de olsa ortam sağlama ve araç olma
-Mahremiyet

Tüm bu sorunların altını çizen Evers, "Online medya, etik ilkeler oluşturmalı ve bunları
duyurmalıdır." demektedir. "İnternette Etik Sorunların Ekonomi Politik Bağlamı" adlı
makalesinde (Atabek, 2006) etik konularının ekonomi politik bir bağlamı olması gerektiğinden
hareket eden Ümit Atabek, internet ortamındaki etik konular arasında telif hakları, kişilik
haklarının korunması, özel yaşamın gizliliği, mahremiyet, haber-reklam ayrımının
belirsizleşmesi, ticari sır, veri güvenliği ve benzeri konuların yer aldığını ifade etmektedir.
Atabek, söz konusu makalede mahremiyet konusuyla ilgili örnekler vermektedir. Haberleşme
mahremiyetinin günümüzde vazgeçilmez kişi haklarından biri olarak kabul edildiğinin altını
çizen Atabek, "Dijital iz takibinin" bu alanda ortaya çıkan sorunların temeli olduğunu
belirtmektedir: "İz, izleyene, izlenen aleyhinde bir güç kullanma potansiyeli demektir. Bu güç
ilişkisinin daima ekonomik bir anlamı da vardır. Bu nedenle dijital iz ve buna bağlı haberleşme
mahremiyeti, ekonomi politik bir bağlama sahiptir." E-postaların bu konuda örnek
verilebileceğini belirten Atabek, "E-posta adresleri ile iletilen içerik kadar, bizzat bu adreslerin
kendileri de bir mahremiyet konusudur." demektedir. Diğer bir örnek olarak spam
uygulamalarını veren Atabek, "Dünya’da ilk spam uygulamasının Laurence Canter and Martha
Siegel Legal Services tarafından 1994 yılında başlatıldığı kabul edilmektedir. Spam giderek
yaygınlaşmış ancak daha sonraları bir sorun olarak algılanmaya başlanmıştır." demektedir.
Binark ve Bayraktutan'ın, etik sorunların çözümü getirdiği önerilerin arasında yeni
medya okur yazarlığı eğitimi de yer almaktadır. Hem bireysel kullanıcılara hem de medya
profesyonellerine eğitim verilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Binark ve Bayraktutan,
"Bireyin güçlendirilmesi, yeni medya ortamında karşılaştığı etik sorunların çözümünde etkili
olabilmesi için çeşitli bilgi ve becerilerle donatılmış olması gerekir" demekte ve eğitim
sayesinde web tracking ve dijital gözetim ile veri madenciliğinin önüne daha kolay
geçilebileceğini belirtmektedir. (Binark ve Bayraktutan, 2013: 150, 154.)
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Uygulamalar;
1-Önemli olaylarla ilgili haberlerin kitle medyası, internet haber siteleri, bloglar ve
sosyal medya uygulamalarında nasıl verildiğine dikkat ediniz:
2- Şimdiye kadar şahit olduğunuz bir olayla ilgili bir “vatandaş gazetecisi” olarak sosyal
medyada paylaşımda bulundunuz mu?
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Uygulama Soruları;
1-Önemli olaylarla ilgili haberlerin kitle medyası, internet haber siteleri, bloglar ve
sosyal medya uygulamalarında nasıl verildiğine dikkat ettiğinizdei, haberin nasıl yayıldığını
gözlemlediniz?
2- Şahit olduğunuz bir olayla ilgili bir “vatandaş gazetecisi” olarak sosyal medyada
paylaşımda bulunduğunuzda nasıl yorumlar aldınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 12. haftasında internet ve sosyal medyada en fazla paylaşılan içeriklerden
birisi olan haberler ele alındı. Haberin tanımı, Haberin ögeleri, Habercilikle ilgili etik kurallar,
Televizyon haberleri ile ilgili kuramsal yaklaşımlar literatürden yararlanılarak açıklandı. Daha
sonra da başlıca haber yazım kuralları anlatıldı. Son olarak da internet siteleri, bloglar ve sosyal
medyada haberin nasıl ele alındığı üzerinde duruldu.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi haberin temel ögeleri arasında yer almaz?
a- Anlaşılırlık
b- Gerçeklik
c- İlginçlik
d- Önemlilik
e- Edinilen bilgilerin aynen aktarılması

2-“Gerçek, yeni, ilginç ya da önemli olayları, yalın, anlaşılır bir dille, açık ve kesin bir
biçimde, taraflılıktan kaçınma ilkelerine uyarak haber haline dönüştürmek, sonra da hızla
yayımlanmasını sağlamak.” şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?
a- Habercilik
b-Metin yazarlığı
c-Senaristlik
d-Tasarımcı
e- Web programlama

3-Aşağıdakilerden hangisi haber yazımında 5N + 1K şeklinde ifade edilen sorular
arasında yer almaz?
a- Kim ?
b- Nerede ?
c- Ne ?
d-Nereden?
e- Ne Zaman?
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4-“Enformasyonun yeniden üretildiği ve yeni biçimlerde sunulduğu bir ortam haline
gelen internet, haberi sunmak için de yeni bir araç konumuna gelmiş ve yeni bir habercilik türü
ortaya çıkmıştır.” şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisi değildir?
a- Dijital gazetecilik
b- Online gazetecilik
c- Elektronik gazetecilik
d- Araştırmacı gazetecilik
e- İnternet gazeteciliği

5-“Twitter'ın "yurttaş gazeteciliği" çerçevesince giderek daha çok kullanılması "…"
kavramını ortaya çıkarmıştır.”
a- Twitter Kitaplığı
b- Twitter Raporları
c- Twitter Analitics
d- Twitter Gazeteciliği
e- Twitter Araştırmaları

6- İnternet gazeteciliği hangi yıl başlamıştır?
a- 1960
b-1993
c-2000
d-2015
e-1980

7-Her an, her yerden, ülkenin ve dünyanın dört bir yanından derlenen olayların doğru, inanılır,
hızlı, çok yanlı, çok boyutlu sunumuna ne ad verilir?
a- Kurgu
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b- Haber
c-Çekim
d-Anons
e-Kamspiker

8-“Günümüzde yeni medya teknolojilerinin sayesinde haberler çok hızlı hazırlanıp
yayınlanabilmektedir. Profesyonel habercilerin yanı sıra “…” da/de haber iletebildiği bu yeni
iletişim ortamlarında çok daha hızlı davranmak gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ancak
haberciler, hızlı davranmak ve haberi diğerlerinden daha önce verebilmek için doğruluğundan
emin olmadıkları ya da güvenilir bir kaynağa henüz teyit ettiremedikleri bilgileri
yayınlamamalıdır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a- yazılımcıların
b- vatandaş gazetecilerin
c-programcıların
d-metin yazarlarının
e- müzisyenlerin

9-Aşağıdakilerden hangisi daha tarafsız olmak isteyen bir habercinin yapması
gerekenler arasında yer almaz?
a-Haber teknikleri, meslek etiği, hukuk kuralları, insan hakları, iletişim teknikleri başta
olmak üzere mesleğin gerektirdiği eğitimleri almak
b-Mesleki deneyim kazanmak
c-Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek
d-Haberi tek bir tarafın bakış açısıyla değil iki tarafın da bakış açısıyla aktarmak
e-Televizyon haberlerinde müzik, ses ve görüntü efektleri ile özel kurgu tekniklerini
kullanmak
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10-Aşağıdakilerden hangisi haber yazarken dikkat edilmesi gereken kurallar arasında
yer almaz?
a-Kısa ve öz olmalıdır.
b-Kafiyelere dikkat edilmelidir.
c-Kullanılan ifadeler bilgiye dayalı ve net olmalıdır.
d-Yorum yapmak yerine bilgi vermek için hazırlanmalıdır. -En önemli bilgileri
başlangıçta belirtecek şekilde bir kurgu yapmak gerekmektedir.
e- Türkçe dil bilgisi kurallarına dikkat ederek hazırlanmalıdır.

CEVAP ANAHTARI:
1-E 2-A 3-D 4-D 5-D 6-B 7-B 8-B 9-E 10-B
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13. REKLAM FİLMLERİNDE DÜŞÜNSEL YARATIM SÜRECİ

DOÇ. DR. ERGÜN YOLCU

(NOT: 13. haftada yer alan “Reklam Filmlerinde Düşünsel Yaratım Süreci” konusunda yer
alan bilgiler, Doç.Dr. Ergün Yolcu’nun “Televizyon Reklamcılığı” adlı kitabından alınmıştır.)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Reklam Filmlerinde Yaratıcılık
13.2.Reklam Filmlerinde Düşünsel Yaratım Süreci
13.3. Reklam Filmi Anlatı Biçimleri
13.4. Reklam Filmi Anlatı İçerikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Kitle medyasında karşılaştığınız reklamlar arasından ilk aklınıza gelenler hangileri?
Sizce bu reklamların aklınızda kalmasının sebepleri neler? Bu reklamlardaki ürün ve hizmetleri
kullandınız mı?/gelecekte kullanmayı düşünür müsünüz?
2-Sizce başarılı bir reklam filmi hangi özelliklere sahip olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Reklam filmlerinde

Reklam filmlerinde

yaratıcılık ve reklam

yaratıcılığın ne anlama

filmlerinde düşünsel yaratım

geldiği ve reklam

süreci

filmlerinde düşünsel yaratım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerin yanı sıra konu
ile ilgili örneklerden
yararlanılacaktır.

sürecinin nasıl işlediği
anlatılacaktır.

Reklam filmi anlatı biçimleri Reklam filmi anlatı
biçimlerinin neler olduğu
anlatılacaktır?

Reklam filmi anlatı içerikleri Reklam filmi anlatı
içeriklerinin neler olduğu
anlatılacaktır?

Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerin yanı sıra konu
ile ilgili örneklerden
yararlanılacaktır.

Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerin yanı sıra konu
ile ilgili örneklerden
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Özdeci



Dolaysız, Sert Anlatı



Dolaylı Romantik Anlatı



Gerçeküstücü Anlatı



Gülmece Anlatı
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Giriş
Reklam filminde farkındalık yaratmak için yaratıcı fikirlere ihtiyaç vardır. Televizyon
reklam filmlerini birbirinden ayıran ve onları yaratıcı yapan değerleri bu hafta anlatılacağız. Bu
hafta ayrıca reklam anlatı biçimlerinin yanı sıra reklamların biçeminin oluşmasını sağlayan
anlatı içeriklerini konu alacağız.
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13.REKLAM FİLMLERİNDE DÜŞÜNSEL YARATIM SÜRECİ
13.1. Reklam Filmlerinde Yaratıcılık
Reklam filminde düşünsel yaratım ögeleri; anlatı biçimleri, anlatı içerikleri, anlatı
teknikleri, yaratıcı düşün, slogan ve iletidir. Görüntüsel yaratım ögeleri; çekim ölçekleri, kamera
devinimleri, kamera açıları, aydınlatma (ışık-gölge), renkler, ses ve ses efektleri, müzik, uzam ve
kurgudur. Sinema filmlerinde de düşünsel yaratım, gönderilen iletinin oluşturulması, bir başka
anlatıyla, filmin konusu ve türüdür. Sinema filminin görüntüsel yaratım ögeleri, reklam filmi
görüntüsel yaratım ögeleriyle yaklaşık olarak aynıdır.
Televizyon için hazırlanan reklam filmini sıradanlıktan ve sıkıcılıktan kurtarabilecek
tek şey yaratıcılıktır.273 Televizyonlarda her gün yüzlerce reklamla karşılaşıyoruz. Bunlardan
acaba hangilerini fark edebiliyoruz? Başarılı bir yaratıcı süreçten söz edebilmemiz için
tüketicinin ilgisini çekmek ve özgün olmak gerekir.
Günümüzde artık neredeyse bütün ürünler ya da hizmetler birbirlerine benzemektedir.
Yaratıcı bölüm aynı düzlemdeki ürünlerin ya da hizmetlerin aralarındaki farklılıkları bulup
izlerkitleye sunmaktadır. Örneğin bütün bankaların verdikleri hizmetler hemen hemen aynıdır.
Tekstil ürünleri aynı makinelerde işlenir, aynı ipliği ya da kumaşı hkullanırlar. Yaratıcılık,
ürünlerin ve hizmetin böylesine çok olduğu bir alanda bütün bu ürün ya da hizmetleri
birbirinden ayırmaktadır. Markalaşmayı yaratıcı düşünce oluşturur.
Yaratıcı reklam filmi izlendiğinde “kırk yıl düşünsem, bunu böyle anlatmak aklıma
gelmezdi” dedirtir.274 Yaratıcı düşüncenin özgün olmasında iki önemli neden vardır. Birincisi,
izlerkitle içindeki hedef kitlenin dikkatini çekme zorunluluğu; ikincisi, üründen ürüne değişse
de marka imajını etkilemesidir.275 Hedef kitle reklamı izleyince “ne kadar akıllıca reklam”
yerine “bunu daha önce bilmiyordum, bu ürünü denemeliyim” demelidir. Hatırlanan reklam
yaratıcı reklamdır.276
Yaratma süreci, tam anlamıyla yenileri keşfetme sürecidir. Seguela’ ya göre “Yaratmak,
serüvene atılmaktır”. Yaratıcıların bitmek tükenmek bilmeyen sonsuz gençlikleri vardır.
Yeniden ve daha iyisini yapmak için en iyi olmaya çaba gösterirler. “Yaratmak, bir savaştır”.
Her yeni yaratım bir yıkış demektir. Bilinen düşünler yok edilerek yenileri yaratılır. “Yaratmak,
tersine düşünmektir”. Yaratıcılar siyahın öteki yüzü beyazı, gecenin öteki yüzü gündüzü, yani
yaşamın tersini düşünür.

Don E. Schultz, Stanley Tannenbaum, Başarılı Reklamın İlkeleri, (Çev. Erol Köroğlu, Cevdet Serbest), Yayınevi
Yayıncılık, İstanbul, 1991, s. 11.
274
Serdar Erener, “Reklamın Toplumsal Yönü”, Marketing Türkiye, Yıl : 6, Sayı : 144, 15 Nisan 1997, S., 49. ;
Serdar Erener,“En Kıskandığım lere En Yüksek Puanı Vermek Dışında Misyonum Yok”, Marketing Türkiye, Yıl: 7,
Sayı: 164, 15 Şubat 1998, S., 58.
275
Winston Fletcher, “Reklamda Yaratıcılık mı, Etkinlik mi?”, Marketing Türkiye, Yıl: 7, Sayı: 155, 1 Ekim 1997,
SS., 84-87.
276
Caner Tunaman, “Yaratıcı Reklam”, Marketing Türkiye, Yıl: 7, Sayı: 155, 1 Ekim 1997, S., 90. ; David Ogılvy,
a.g.y., S.115.
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Esther Paterson’ a göre; “yaratıcı düşünce iyi ise sonuç başarılı olur ve başarılı olunca
da etraf biraz sarsılır”.277
“Yaratmak, öğretmektir”. Reklamcılık düşün yaratma fabrikasıdır. Ürettiği yaratıcı
düşünler eğiticidir. Örneğin diş macunu reklamının diş fırçalamayı öğrettiği gibi. “Yaratmak,
öngörmektir”. Her yaratıcı toplumsal değişim içerisinde önde olmak zorundadır. Dünyaya
karşıdan bakmalı mesajları ileriye dönük vermelidir. “Yaratmak, değiştirmektir”. Yaratıcı
düşünceler değişen toplumsal yapıya uyum sağlamakla birlikte tüketiciyi de değiştirmelidir.
Reklamcılar izlerkitleyi baştan çıkarmak için mutluluk taklitçiliği yapmak yerine, gerçek iletiler
göndermek zorundadır.
Leo Burnett’e göre, izlerkitle izlediği reklamdan duygusal bir tat alır. Yaratıcı düşün,
ürün ya da hizmet hakkında söylenecek sözleri, görüntüleri ve müziği bularak izlerkitlenin
ilgisini çekmek ister. Ürün ya da hizmet hakkında merak uyandırarak, ürünü alma ya da
hizmetten yararlanma eylemine geçirmek için izlerkitleyi ikna etmeye çalışır.278
Toscani’ye göre reklamcılar, yarattıkları düşünlerinde iletişimi sağlamalılar.
Tüketicileri bilinçlendirmeli, kamusal ve eğitsel görevleri üzerinde kafa yormalılar. Ama bu
Tasconi’ye göre yapılmamaktadır. Reklam yaratıcıları yalancılık suçu işlememeli, harcanan
paraların boşa gitmemesi için ürün ya da hizmet reklamıyla birlikte doğru iletilerle toplumsal
iletişim işlevi görmelidir.279
Ortaya çıkartılan ürünün yaratıcı olması için bazı koşullar gereklidir. Televizyon reklam
filmlerini birbirinden ayıran ve onları yaratıcı yapan değerler vardır. Yaratıcı düşünü oluşturan
bu değerleri şöyle sıralayabiliriz;
a)Özgün olmak: Reklamın düşüncesinde özgünlük olmalıdır. Kimsenin düşünmediğini
düşünerek, anlatmak istediğini anlatmaktır. Değişik, şaşırtıcı nitelikte olan düşünler özgündür.
İzlerkitlenin ilgisini çekmek özgünlüğe bağlıdır.280
b)Basmakalıp Olmamalıdır: Daha önce yaratılan düşüncenin taklit edilip reklama
kopyalanması basmakalıp reklamı oluşturur. Yaratıcı reklam düşüncesi özgündür. Basmakalıp
düşünlere yer yoktur.281
c)Dikkat Çekmelidir: Yaratıcı reklam, izlerkitle içindeki hedef kitlenin dikkatini
çekecek biçimdedir. Gönderilen iletinin hedefine ulaştığı ve amacını gerçekleştirdiği ancak
izlerkitlenin dikkati çekilerek anlaşılır.
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d)Yaratıcı düşün etkin olmalıdır: Yaratıcılık etkiliyse, marka adına bir yatırım
yapıyorsa ve sonuçta istenen tepki alınıyorsa kısacası reklam amacına ulaşmışsa yaratıcı
düşünde amacına ulaşmış demektir.282
Yaratıcılık bir bütündür ve uygulama ile ayrı ayrı algılanmamalıdır. Başarılı bir reklam
filmi, düşününün iyi olması ve filme iyi uygulanmasıyla gerçekleşir.283 Reklam verenin ne
istediği bilindiğinde, daha işin başında yaratıcı çalışmanın yarısına gelinir.284

13.2.Reklam Filmlerinde Düşünsel Yaratım Süreci
13.2.1.Araştırma ve Bilgi Toplama
Bilgi toplama yaratıcı bölüm için ürünü ve hedef kitleyi tanıma ve tanımlama açısından
çok önemlidir. Böylece yaratıcı ve doğru iletiler ortaya çıkar. Stephen Baker yaratıcı düşünlerin
oluşması için piramit ilkesini benimser. Baker piramidi üçe böler. Alt taban, düşünsel yaratım
sürecinin başlangıcını oluşturan bilgi toplama bölümüdür. Piramidin ortası, toplanan bilgilerin
ürün ya da hedef kitle açısından çözümlenmesidir. Piramidin üst bölümü, yaratıcı düşünün
oluşumudur.285 Yaratıcı düşün oluşturmadan önce üreteceği düşünün bilgi altyapısı mutlaka
olmak zorundadır.286
Araştırma yöntemlerini ve biçimlerini belirlemek bilgiye ulaşmanın doğruluğu ve
kolaylığı için gerekli koşuldur. Reklam araştırmaları yaratıcı bölüm dışında, her aşamada
kullanılır. Reklamın amacı nedir?, Reklam kime seslenecek?, Reklamı yapılan markanın
tüketiciye verdiği söz nedir? Bu sözü destekleyici unsurlar nelerdir?, Markayı öbürlerinden
ayıracak tavır, kimlik koşulları nelerdir?, Reklamın seslendiği hedef kitlenin iletiyi almaya en
uygun, açık olduğu yer, durum ve zaman nedir? gibi soruların yanıtlarını alabilmek için
araştırmalardan yararlanılır.287
Reklam araştırmaların temel işlevi, daha iyi ve etkin reklam yapabilmeye yardımcı
olmasıdır. Bu işlevi yaparken araştırma ürüne, hizmete dört biçimde katkıda bulunur.288 Strateji
oluşturmak, yaratıcı ürün oluşumunda yardımcı olmak, yarı bitmiş ya da tamamlanmış
reklamların amaçlarına uygunluğunu test etmek, reklamın etkinliğini ölçmektir.
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284
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13.2.2. Ürünü ya da Hizmeti Tanımak ve Tanımlamak
Yaratıcı bir reklam için üzerinde çalışılan ürün ya da hizmet çok iyi tanınmalı,
anlaşılmalıdır. Zekâ, kışkırtıcı düşünler, hayal gücü ve yaratıcılık, tamamen ürün ile ilgili
bilgilerden kaynaklanır.289 Verilecek ileti oluşturulurken, hedef kitleye ulaştırılacak ürün
pazarlanırken ya da hizmet anlatılırken etkileyici olmak gerekir. Bunlar reklamcının ürün ya da
hizmet hakkında yeterli bilgiye sahip olması sonucu gerçekleşir. Ürün ya da hizmet; kategorisi,
fiziksel özellikleri ve aynı düzlemdeki ürün ya da hizmetin durumunu öğrenmekle
tanımlanabilir.

13.2.3. İzlerkitleyi, Tüketiciyi ve Hedef Kitleyi Tanımlamak
Tüketici artık reklam pazarını yönlendiren konumundadır. Daha önce, “biz ürüteceğiz, siz
satın alacaksınız” denilen tüketiciler, “artık ben konuşacağım, siz dinleyeceksiniz” diyerek
üreticileri, pazarlamacıları ve reklamcıları yönlendirmektedir.290 İletişim sürecinde reklamcının
amacı, hedef kitlenin iletiyi algılaması ve eylemsel tepki göstermesidir.291
Reklamcılar ürünün özelliğine göre hedef kitle yani hedef pazara yönlenmeyi tercih eder.
Çünkü hedef kitle, ürünü satın alan ya da alacağı düşünülen topluluğu ifade eder. Hedef pazar
tanımlaması yapmanın temel düşüncesi, her ürünün herkes için olmadığıdır.292 Reklamı yapılan
ürünün özellikleri de hedef kitleyi tanımlamakta önemlidir. Örneğin, üniversite sınavlarına hazırlık
kursu veren dershane reklamının hedef kitlesi, üniversite sınavına girmek isteyen ya da
düşünenlerdir. Böylece hedef kitle ürün ya da hizmetin özelliğinden dolayı tanımlanır. Kadın
parfümü reklamının hedef kitlesi kadınlardır. Hangi yaş grubu kadınlar bu reklamın “temel hedef
kitlesini oluşturur?” sorusu, hedef kitlenin diğer özelliklerini tanımlanma gerekliliğini ortaya
çıkarır. Hedef kitlenin özelliklerine göre tanımlanması için yaratıcı bölümün öğrenmesi gereken
bilgileri şöyle sıralayabilir.293

Tüketicinin, İzlerkitlenin Demografik Özellikleri:
Demografik özellikler yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, meslek, eğitim, evli ya da bekâr olmak
ve yaşanılan coğrafi yerdir.
Tüketici yabancı değildir; ailenizden biridir, eşinizdir, çocuğunuzdur. 294 Reklamcının ilk
işi sesleneceği hedef kitleyi dinlemek olmalıdır.295 Yaratıcı bölüm, iyi bir reklam için tüketicinin
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gelirini, medeni hâlini, aile boyutlarını, eğitimini, yaşını, cinsiyetini, nelerden hoşlandığını, boş
zamanlarını nasıl geçirdiğini, hangi kitle iletişim araçlarını beğendiğini ve ulaştığını, okuma
alışkanlıklarını, özel ilgi alanlarını, sapmalarını, görüşlerini ve hatta bunalımlarını bilmelidir.
Tüketicinin bu özelliklerini bilmekle tüketici ile ürün, tüketici ile kitle iletişim araçları, tüketici ile
reklam ve tüketici ile reklamın ögelerini anlayacak duruma gelmiş demektir.296
Yaratıcı bölüm hedef kitlenin kimler olabileceğini belirlemek için, onların içinde yaşamalı,
onlarla aynı havayı teneffüs etmelidir. Dolmuş ya da minibüse binmeden, otobüs duraklarında
yağmurda ve sıcakta beklemeden yaratıcı düşünceyi oluşturmak ve bu düşüncenin başarılı
olmasını beklemek zordur. Tüketiciye gönderecek iletileri belirlerken toplumun kültürel yapısını
anlamak gerekir.297

Tüketicinin, İzlerkitlenin Tutumu ve Davranışları
Gordon W. Alport’a göre tutum, bireyin bütün nesnelere karşı göstereceği tepkilere ve
durumlar üzerinde yönergede bulunan veya dinamik bir etki eden ve deney bilgilerle organize olan
ussal ve sinirsel bir hazır durma hâlidir. Tüketicinin eyleme geçmek için hazır durma hâli, daha
önceden donatılmış bilgilerle her hangi bir ürüne karşı olan durumundan söz edilebilir. Tüketici
günlük ihtiyaçlarına ve isteklerine karşılık bulabilmek için, çeşitli nesnelerle temas kurar.
Kendisinin ihtiyacına en doğru ve en iyi karşılık verecek ürün için kararlar verir. Bu kararları
uygulamak üzere harekete geçer ve bu amaca yararlı olacakları seçer. Tüketici eylemine zarar
vereceğini düşündüğü unsurlardan kendisini uzak tutar. Hayatın içindeki denemeler ve bilgilerle
kazanılan refleksler, o ürüne karşı oluşan tutumu belirlemeye başlar. Bilgilenmeyle oluşan
refleksler, tüketicinin ürünü iyi ya da kötü olarak tanımlaması sonucunu ortaya çıkartır. Tutumlar
dinamiktir. Tutum, herhangi bir eylem için hazır olma durumu değildir. Tüketici ürün alma
eylemini gerçekleştirmeden önce o ürüne karşı daha önceden belleğinde var olan tutumunu ortaya
çıkarır. Eyleme başlarken tutumun süreci devam eder. Eylem sırasında ortaya çıkan
olumsuzlukları ya da olumlu durumları referans olarak belirler. Eylem süresinin sonunda tutum
süreci de biter. Kısacası tutum süreci eylemle başlayıp eylemle sona erer. Tutumlar, tüketicilerin
alışveriş davranışlarında gözlemlenen tutarlılıkların temelidir. Tüketicilerin ürünleri almak
istedikleri ya da almaktan kaçındıkları davranışlarda tutumlar kendilerini ifade ederler. Ama bu
tutumların katı ve esneksiz olması anlamına gelmez. Öyle olsaydı herhangi bir ürüne karşı hiç bir
zaman izlerkitlenin düşünü değişmezdi. Tutumlar farklı biçimde dağılım gösterirler. Bunlar; gelip
geçici tutumlar, sınamacı tutumlar, değişmez ve kararlı tutumlardır. 298 Tüketicinin ürüne karşı
tutumu, eyleme geçtiğinde ortaya çıkar.
Tüketicinin tutum ve davranışlarını belirleyen etkenler, iç etkenler ve dış etkenler olmak
üzere iki gruptur. İç etkenler, tüketicinin fizyolojik ve psikolojik kişiliğini oluşturan kişisel
296
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etkenlerdir. Tüketici özlemleri, istekleri ve eğilimleri, iç etkenlerin temelini oluşturur. Dış etkenler
ise, coğrafi durum, meslek yani demografik özellikler, ürünlerin çeşitliliği, fiyatı, markalar,
reklamlardır.299
Son yıllarda alışveriş merkezlerinde inanılmaz ürün çeşidine rastlanmaktadır. Ürün çeşidi
artmıştır. Tüketici bu durum karşısında şaşkına dönmekte, hangi ürünü alacağına karar vermekte
zorluk çekmektedir. Ürünlerin nitelik ve niceliği, tutum ve davranışları etkiler. Bu dış etkenlerdir.
Ürünün ambalajı, renkleri, kullanımı, içeriği kısacası ürünün kendisi, tüketicinin satın alma
eylemini etkiler. Yine aynı biçimde tüketicinin demografik özellikleri satın alma eylemini etkiler
Belleğe zamanla ve bilgilenme ile yerleşen düşünceler, satın alma eyleminde tüketicinin ürüne
karşı psikolojik durumunu belirler. Örneğin bazı markaların iyi olduğunu düşünülür. Buzdolabı
almak isteyen tüketici yıllardır iyi olarak bildiği ya da öğrendiği marka ile karşılaştığında,
buzdolabının dayanıklı olacağını düşünür. Çünkü markanın güvenilirliği, tüketicinin belleğine
zaman içinde olumlu bilgilerin yüklenmesiyle oluşmuştur.
Tüketici tutumuna göre ürüne karşı düşünsel ve ürünün fiziksel durumuna göre, satın alma
eylemine geçtiğinde kendine bazı sorular sorar. Bunların yanıtlarını tek tek değil, bir bütün olarak
düşünür. Üretici firma kimdir?, Saygınlığı ne ölçüdedir?, Bu ürün ne işte kullanılır?, Ürünün bana
yararı nedir?, Ürünün ambalajı ürünü korumakta mıdır?, Ürünün kullanımını kolaylaştırıcı işlevi
var mıdır?, İlgi çekici mi?, Etiketinde neler yazıyor?, Söylenenler gerçekleri yansıtıyor mu?,
Bilgilendirici mi?, Dürüst mü? gibi soruların cevabı tüketicinin ürüne karşı davranışını belirler.300

Tüketicinin Satın Alma Biçimleri
Tüketiciler, bir ürünü kuşkusuz kullanmak amacıyla satın alırlar. Ama daha çok ürünün
sunduğu armağanların büyüsüne kapılırlar. Düşsel gücün ürünle birleştiği düzlemde ortaya yaratıcı
reklam çıkar. Tüketicinin reklamda gördüğü, hakkında olumlu iletiler aldığı ürünle buluştuğu yer,
satın alma noktalarıdır. Bu noktalar tüketicinin satın alma biçimlerini belirler.301
Günümüzde tüketici, artık ne satın alacağına satış noktalarında karar vermektedir. Satışın
ilk basamağı, tüketicinin karar verme yeri hâline gelmiştir. Dayanıksız tüketim mallarının satın
alınması için mağazada karar verme oranı %50-80 arasındadır.302 Karşılıklı, görerek, kıyaslayarak
tüketicilerin öbür satın alma yerleri küçük satış noktalarından başlamakta, büyük satış
mağazalarına kadar uzanmaktadır. İnternet yeni satış noktalarının arasına girmiştir. Artık karşılıklı
alışveriş yerine, evden çıkmadan internetle alışveriş yapılmaktadır. İnternetle alışveriş yapan
tüketiciler ürünün dış özelliklerini tam olarak algılayamadığı için, ürünlere karşı tutumları ve
davranışları yani hangi ürünü alacağına karar vermeyi iç etkenler doğrultusunda yapmaktadırlar.
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Tüketicilerin ürünleri satın alma zamanları, saatlere, günlere, aylara ve mevsimlere göre
araştırılarak tanımlanabilir.303 Ürünün özelliğine göre, reklamın hangi zaman biriminde daha etkin
olacağını bilmek, yaratıcı bölüm için gereklidir. İzlerkitle reklam filminde gördüğü ürünü almak
için satın alma noktasına gelir. Reklamda verilen sözü, ürün karşılamıyorsa üretici firma pazarda
yanar, yok olur. Firmanın hatası olmasa bile. İzlerkitleye istediğini vereceğini söylemek, o sözü
yerine getirmeyi gerekli kılar. Söz verilen özellikler üründe bulunmalıdır. Yaratıcı bölüm, ürünün
tüketiciye sağlamadığı özelliklere iletisinde yer vermemelidir.304

Hedef Kitlenin Markaya Bakışı
Çekişmenin, yarışmanın hızla yaşandığı bir dünyada, üründeki marka-izlerkitle iletişiminin
ilk yolu firmaların sermayesidir. Ürünler birbirine benzediğinden farkı yaratan markadır. İzler
kitlenin içerisinde yer alan tüketiciler, çeşitli ürünleri satın alırken ürünlerin markalarını göz
önünde bulundururlar. Bu yaratıcı bölümün gönderdiği iletinin tüketicide marka imajını
yerleştiğini gösterir. Reklam marka anlayışının oluşmasında da çok etkilidir. Tüketici farklı
ürünlerden, değişik özellikler bekler. Otomobilin hızlı, atak, konforlu ve güvenli olmasını; bir
deterjanın iyi temizlemesini, elleri yıpratmamasını ve sağlığı bozmamasını ister.305
Tüketici, markalı bir ürünü kullanmanın avantajlarını keşfettikten sonra, reklamcılar yoğun
bir marka çalışması başlattılar. Markalaşma, tüketiciye standart kalite ve güven getirdi. Belli bir
fiyat politikasının oluşumunu sağladı. Üretici, tüketiciye karşı birçok sorumluluğu üzerine almaya
hazır olduğunu garanti etti. Böylece, markalı ürünler standart kalite, fiyat ve ürüne kolayca ulaşım,
satış sonrası hizmet, biçiminde tüketiciye yansıdı.306

13.2.4. Yaratıcı Düşüncenin İletiye Dönüşmesi
Televizyon reklamında araştırma, ürün ve hedef kitlenin tanımlanmasından sonra, sıra
düşüncenin iletiye dönüştürülmesine gelir. İleti hedef kitleye gönderilecek anlamların bütünü
oluşturur. Bu bütün reklamın sloganı, müziği, nesnelerin rengi, görüntüleri gibi ögelerdir.
Televizyon reklamında ileti, ses ve görüntü biçiminde açığa vurulan imgeyi tanımlar.307

Aydın Ziya Özgür, Televizyon.., s., 55.
George R. Ditomasi, “Hasbro’ nun Birinci Reklam Kuralı Sosyal Sorumluluk”, Marketing Türkiye, Yıl: 7, Sayı:
154, 15 Eylül 1997, ss. 54-55.
305
Aydın Ziya Özgür, Televizyon.., s., 49.
306
Yasemin Kemahlı, “ Markalaşma Direkt Tüketici ile İletişim Sağlıyor”, Marketing Türkiye, İstanbul, Yıl: 7, Sayı:
163, 1 Şubat 1998, ss., 36-37.
307
Erol Mutlu, İletişim..., s.245.
303

304

436

Televizyon reklamı, izlerkitlenin ilgisini çekebilmek amacıyla iletinin etkin olmasını
sağlayacak bazı temel özellikleri bütününde barındırır. İstenilen etkiyi yaratabilmesi için iletide
olması gereken bu özellikler şöyle sıralanabilir:308
a) İleti, istenilen hedef kitlenin ilgisini çekecek biçimde kurulup ve sunulup dağıtılmalıdır.
b) İleti, bütünün anlamını bozmadan aktarabilecek biçimde kaynağın ve hedef kitlenin,
ortaklaşa sahip oldukları yaşam deneyimlerini anlatan işaretlerle verilmelidir. Araştırmalarla
oluşan düşünler ne olursa olsun, hedef kitlenin algılayabileceği biçimde olmalıdır. DeFleur,
üretilen iletinin bir anlamı ve alıcının bu iletiyi algıladığı bir anlamı olduğunu, eğer iki anlam
arasında uyum varsa iletişimin gerçekleştiğini söyler.309 Gönderilen ileti hedef kitlenin satın alma
gücüyle, sosyal ve kültürel düzeyi ile dünyaya bakış açısıyla çatışmaya girmemelidir. İzlerkitlenin
içinde belirlenen hedef kitle, ileti ile çelişirse, kendini aynı bakış açısına sahip görmezse iletiyi
dinlemez, izlemez, kısacası istemez. İkinci kural, bilerek yanlış yapmamaktır.
c) İleti, hedef kitlede ürüne karşı ihtiyaç uyandırmalı, ihtiyacını karşılayacak önerilerde
bulunmalı ve yol göstermelidir. Tüketicilerin günlük hayatta birçok ihtiyacı vardır. Bunları en
kolay ve en çabuk biçimde karşılamak isterler. Böylece etkin bir iletinin oluşturulabilmesi için,
iletinin tüketici ihtiyaçlarından birinin üzerine kurulmuş olması gerekir. Bu ihtiyaçlar; kişisel,
güvenlik içinde olma, sınıf değiştirmek ya da bulunduğu sınıf içinde kalma isteği biçimindedir.
Temizlik ürününe ihtiyacı olan tüketiciye gönderilen iletinin ürünle bağlantısı kurulmalıdır.
Tüketici giysilerinin temiz yıkanmasını ister. İleti ile ürün arasında temizliği ön plana çıkartan
slogan, tüketicinin ilgisini çekecek slogandır. İletinin bir güdüyü canlandırıp eyleme geçirmesi
gerekir. İleti, tüketiciyi bir ihtiyacı olduğuna ikna etmeye, bunun ardından ihtiyacını bir eylemle
ortadan kaldırabileceğini düşünmeye ve eyleme geçmesini sağlayıp onu kontrol etmeye çalışır.
Örneğin, reklam filminde balıkçılığa meraklı olan tüketiciye, bu hobisiyle ilgili ileti gönderilir.
İçgüdüsel olarak eyleme geçmesi gerektiğini yani balık tutması için olta alması gerektiğini
anlatılır. Daha sonra olta alma istemini sağlar ve bu istemi en iyi biçimde, reklamı yapılan ürün ile
karşılayabileceğini gösterir. İleti hedef kitleyi uyarır, eyleme geçmesini sağlar ve eylemi kontrol
altında tutar.
d) Tüketici ihtiyaçlarının giderilmesinde izlenecek yol, tüketicinin eyleme geçerken, hangi
grubun içindeyse o gruba uygun iletinin gönderilmesi biçiminde olmalıdır. Tüketiciler yaşadıkları
grubun içinde, o grubun onaylamadığı eylemleri yapmak istemezler.
e) İletide ürünün ya da hizmetin temel nitelikleri doğru biçimde verilmelidir. Temel
nitelikleri, ürünün fiziksel özellikleri (etiket üzerinde bulunan miktarı, üretim tarihi, fiyatı ve
modeli) ve ürünün işlevi -ne işe yaradığı-dir. Örneğin, tavuk reklamında verdiğimiz ileti “çamların
temiz havasında yetiştirilmiştir” biçiminde olmalıdır. Ama tavuklar kapalı bir yerde ve suni yemle
yetiştirilirse gönderilen ileti yanlıştır. Yine aynı biçimde, köyde tavuk yumurtası toplayan biri
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görüntüye geldiğinde, tüketici reklamı yapılan yumurtanın köy yumurtası olduğunu düşünecektir.
Ama gerçekte reklamı yapılan ürün suni yemlerle beslen tavuklara ait ise ileti yanıltıcı olur.310
Çeşitli yöntemler kullanılarak yapılan araştırmalar sonunda toplanan bilgiler izlerkitlenin,
tüketicinin, hedef kitlenin ve ürün ya da hizmetin tanımlanılmasıyla birlikte iletinin
oluşturulmasını sağlar. İletide olması gereken özellikler açıklanan biçimde olmalıdır ki eksiksiz
ve doğru bir ileti izlerkitleye ulaşsın. Reklam filminde yaratıcı sürecin öbür aşamalarından biri de
ortaya çıkan iletinin anlatım biçimleridir.

13.3. Reklam Filmi Anlatı Biçimleri
Televizyon reklam filmlerindeki anlatı yaklaşımları, özdeci dolaysız sert anlatı, dolaylı
romantik yumuşak anlatı, gerçeküstücü anlatı ve gülmece anlatı biçiminde sıralanabilir.311

13.3.1. Özdeci, Dolaysız, Sert Anlatı (Hard Sell):
Bu tür reklam filminde geri plandaki ayrıntıların tam anlamıyla ihmal edildiği ve
dikkatin ürün ya da onun yerine geçen şey üzerine yoğunlaştırıldığı gerçeğin çok basitleştirilmiş
görüntüsü kullanılır. Bu biçimde adeta intikam alan sert satış söz konusudur. Dolaysız satış
yapılır ve “hemen deneyin”, “şimdi alın” gibi çağrılar yer alır. Amaç, ürün ya da hizmetin en
kısa zamanda tüketiciler tarafından satın alınmasını sağlamaktır. Hedef, tüketicileri harekete
geçirmektir. Ürünün tüm özellikleri net bir biçimde anlatılır. Her hangi bir gülmece, abartma
reklam filminde bulunmaz.

13.3.2. Dolaylı Romantik Anlatı (Soft Sell):
Bu anlatı biçimi Amerika’ da çok yandaş bulmuştur. Özdeci biçimin ağırlığı sert satış
ve niçin-neden’den yana ise, dolaylı biçimin etkinliği tam anlamıyla yumuşaktır. Romantik
reklam, gerçeğin çok idealleştirilmiş ya da duygusallaştırılmış bir uyarlamasını sunar. Bu tür
reklamda müziğin, genel havayı belirlemesi ve sürdürmesi gereklidir. Yumuşak ışık, pastel
renkler ve geçişler kullanılır. Arkadaşlık, uyum, sevgi ve saygı konuları işlenir.
Amaç, izlerkitle içindeki Hedef kitlede, reklamı yapılan ürün ya da hizmetin
markalaşmasını sağlamaktır. İstem ürün ya da hizmetin marka imajını yaratmaktır. Hedef,
izlerkitlenin hemen harekete geçip ürünü satın alması değil, zamanla ürün hakkında olumlu bir
tutum oluşturmasıdır. Reklamda ürünün özellikleri yerine markası ön plana çıkarılır. Bir
markanın birçok ürünü bulunabilir. Böyle bir firmanın reklam filmi ürüne değil, markaya
yönelik olmaktadır.

Erdoğan Tamer, Basın Reklam ve Kamuoyu, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Ankara, 1986, s.17.
Haluk Gürgen, “Televizyon Reklamlarında Yaratıcı Uygulamanın Aşamaları”, Dünyada ve Türkiye’ de
Reklamcılık...., ss. 268-270; Paul, Rutherford, a.g.y., ss. 102-109; Aydın Ziya Özgür, a.g.y., ss. 61-64.
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13.3.3. Gerçeküstücü Anlatı:
Bu anlatı biçimi en çeşitli ve çılgın görüntülere olanak vermektedir. Reklam yapımcısı
genellikle her türlü özel görsel katkıları (efektleri) kullanmak eğilimindedir. Reklam filmlerinin
giderek artması, değişik türden reklam filmleri yapma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.
Reklamcılar tüketicilerin ilgisini çekebilmek için gerçeküstü reklam filmlerine yönelmişlerdir.
Gerçeküstü reklam bazen basitleştirilmiş bir düşün, bazen ikilemli açık uçlu bir senaryo, bazen
de bir dizi görkemli, örtüşen simgeler sunabilir. Ama her defasında bu tür reklamın düşsel bir
niteliği vardır. Gerçeküstü reklam, düşsel dünyanın içinde izlerkitlenin güvensizliğini,
inanılmazlığını askıya alır.

13.3.4. Gülmece Anlatı:
Modacı Sonia Rykiel’e göre, reklamcılıkta normallik izlerkitleyi ilgilendirmez.
Kışkırtıcı bir reklam filmi hazırlamak için normallikle nerelere kadar gidilebilir ki? Ancak
sınırlar aşılarak ilgi çekicilik yakalanabilir.312 Gülmece kullanılarak reklam filmi yapmak da
çılgınlık demektir. Çünkü bu anlatım biçimi dikkatli yapılmazsa izlerkitlenin tepkisini
çekebilir. Gülmece ögeleri herkes için komik olmayabilir. Gülmece anlatı biçimiyle yapılan bir
reklam filmi, kulaktan kulağa iletişimi harekete geçirerek, olumlu duygular yaratarak ve dikkat
çekerek reklamın amacına doğrudan hizmet eder. Gülmece reklam, herhangi bir olayı
gülümsemeden kahkahaya çevirmeye çalışır.313 Güldürmek kolay değildir. Genellikle güçlü
reklam iletisi olmayan reklamlarda gülmece anlatı kullanılır.314 Gülmece anlatı ürünün iletisine
uygun ve ürüne zarar vermeyip, satışı arttırıcı etki yaratacaksa kullanılmalıdır.
Gülmece anlatıdaki ilk teknik, izlerkitlede etki yaratabilmek için abartılmış, insan
alışkanlıkları ya da tavırlarının kullanılmasıdır. İkinci teknik, hiç beklenmeyeni ya da ilgisiz,
yersiz olanı uygulamaktır. Bu da reklama sıklıkla bir bilmece havası vermektedir. Üçüncü
teknik, gülmecenin üçüncü türü gülünç taklitler olabilir. Son teknik saçmacı reklamlardır.
Televizyon reklam filmleri birden fazla anlatıyı içinde barındırabilir. Reklam filmleri
bir anlatı yapısıyla sınırlanamaz.

13.4. Reklam Filmi Anlatı İçerikleri
Anlatı biçimleri ışığında reklamların anlatı içerikleri de bulunmaktadır. Her reklamın
bir anlatım biçimi ve içeriği vardır. Anlatımlar bir ya da birden fazla biçimi kapsayabilir.
Reklamcı amacına uygun birden fazla anlatıyı reklamda kullanır. Reklamcılıkta imgelerin sınırı
yoktur. Yeter ki reklamcı yaratmak istesin.
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Oliviero Tasconi, Reklam Bize..., ss. 75-76.
Albert C. Book, C. Dennis Schıck, a.g.y., ss. 40-41.
Haluk Gürgen, a.g.y., s. 269.
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Reklamın iletisini biçimlendirip, ürünü tanıtıp, tüketiciye sunmaya bağlı olarak anlatı
oluşturulur. Televizyon açısından kullanımı en yaygın anlatım içerikleri:315

13.4.1.Gösterim (Demonstrasyon)
Televizyon reklamları için en uygun anlatıdır. Bir ürünün ya da hizmetin tanınması,
öbür ürünlerden ya da hizmetlerden daha üstün olduğunun vurgulanması ve ürünün
kullanımdan sonra sağlayacağı etkinin anlatısı için kullanılır. Çoğunlukla uygulamalı gösterim
ürün ya da hizmetin nasıl kullanılacağını gösterir. Ürünün kullanımının adım adım işleyişi ya
da ürünün çeşitli kullanımlarının bir özeti, gösterime dahil edilir.316
Açıklayıcı Gösterim (Explonary) : Ürünün işlevini, ne işe yaradığını, tüketicinin
hangi ihtiyacını karşılayacağını gösterir. Öncelikle ürünün bütün özellikleri en ince ayrıntısına
kadar izlerkitleye tanıtılır. Daha sonra izlerkitlenin bu ürünü kullandığında hangi sorunlardan
kurtulacağı gösterilir.
Yan Yana ya da Kıyaslama Gösterim (Side-by-Side) : Ürünün öbür ürünlerin yanında
daha güçlü ve üstün olduğunu kanıtlamak için kullanılır. Ürün öbür ürünlerle yan yana getirilir.
Öbür ürünlerin özellikleri gösterilir. Daha sonra reklamı yapılan ürünün, öbür ürünlere göre,
üstün yanları izlerkitleye sunulur.
Ürünün Öncesini ve Sonrasını Gösterim (before and after): Saçından, cildinden,
temizlikten vb. sorunu olanlar, ümitsizliğin eşiğindedir. Bir arkadaşına ya da ailesine başvurur.
Arkadaşı zor durumdaki kişinin dikkatini reklamı yapılan ürüne çeker. Bazen sorunlu kişi ürünü
ilanlardan ya da panolardan görür. İkna olur ve ürünü kullanır. Sorunundan kurtulur. Reklam
filminde izlerkitleye, sorunu ortadan kaldıracak ürünün bulunması, kullanılması ve etkisi
gösterilir.
Dayanıklılık testi (torture test) : Ürün değişik ortamlarda dayanıklılık testine sokulur.
Ürünün sağlamlığı ve dayanıklılığı izlerkitleye gösterilmeye çalışılır.

13.4.2. Günlük Hayattaki Sorunları Çözen Anlatı
Reklam filmi izlerkitleye yol gösterir ve karşılaştığı sorundan, reklamı yapılan ürünle
kurtulması sağlanır. Birikmiş çamaşırlardan kurtulmayı düşünenlerden, evine misafir gelmiş
bir ev kadınının ne ikram edeceğini bilmemesine kadar; insanlar günlük hayatta birçok
problemlerle karşılaşılır. Bu problemleri pratik olarak çözecek ürünleri bulup, sunmak
reklamcıların işidir.

Haluk Gürgen, “Televizyon Reklamlarında... , ss., 268-277 ; Paul, Rutherford; a.g.y., ss. 93-101, ss. 198-199;
Aydın Ziya, Özgür; a.g.y., ss. 64-79
316
Albert C. Book.., a.g.y., s.42.
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13.4.3. Sunucu ve Seslendiren Kullanılan Anlatı (Presenter-spokesporsen)
Bazı televizyon reklamlarında ürünleri tanıtan ve ürünle ilgili bilgiler veren sunucular
bulunur. Sunucu ve seslendiren kullanılan anlatı içeriğinde, ürün izlerkitleye doğrudan doğruya
bir kişi tarafından tanıtılmakta ve anlatılmaktadır. Televizyon reklamının içeriğine göre,
ürününün tanıtımını yapan sunucu, ünlü ya da ünsüz kişilerden seçilebilir. Sunucu, tanıtımı
yapılan ürünün uzmanı olabilir. Ürünü anlatan ve tanıtanlar, satıcı sunucu, uzman sunucu, ünlü
sunucu, ürünü kullanan sunucu, reklamveren sunucu ve özel kişiliğe sahip sunucular biçiminde
altıya ayrılır.

13.4.4. Ürünü Kullanan Tüketicinin Tanıklıklığı (Testimonial)
Reklamcılar ürünü tanıtırken daha önce bu ürünü kullananları reklam filminde
oynatırlar. Dikkat edilmesi gereken, gerçek kullanıcılardan seçim yapmak ve onları kamera
karşısına geçirip deneyimlerini anlatmalarını sağlamaktır. Ürünün kullanışlı, sağlam ve
istemlere karşılık verebilecek nitelik ve nicelikte olduğuna tanıklık ederler. Bu tür reklam
filmlerinin inandırıcı olması için reklamcılar “gizli kamera”, birden fazla kamerayla ve “noter
huzurunda” yapılan çekimlere ağırlık vermektedirler.

13.4.5. Gerçek Görüntülere ve Belgelere Dayandırılan Anlatı
(Documantary)
Gerçek olaylar, ürün ile ilişkilendirilerek izlerkitleye aktarılır. İzlerkitleye, ürünle ilgili
verilen sözlerin doğruluğunu ispat etmek için bu anlatı kullanılır. Ürünü kullanan gerçek
kişilerle görüşülür. Ürün için verilen garantiler, kullanım kolaylıkları, sağlamlık dokümanter
bir anlatım biçimiyle ispat edilir. Tüketiciye bir araba karoserinin üç yıl paslanmaya karşı
garantili olduğu sözü verilmişse, üç yıldır kullanılan aynı model ve markada bir arabanın
paslanmadığı ya da otomobilin performansı gerçek koşullarda izlerkitleye gösterilir.

13.4.6. Öykülü Anlatı ( Narrative Story)
İzlerkitlenin dikkati, bir film gibi başlangıcı, gelişimi ve sonucu olan bir reklam filmine
çekilmek istenir. Reklamda dramatik yapı ögeleri kullanılır. Kişiler, olaylar, uzamlar ve sürem
birbirleriyle ilişkilendirilir. 317 Burada amaç izleyiciyi öykü ile yakalamak ve ürünün
izlerkitleyiciye verdiği iletileri daha hatırlanabilir hale getirmektir. Sinema filmi gibi düşünülen
ve bu tür anlatıyla çekilen reklamda, bir senaryonun etrafında olaylar gelişir. Reklamcılar
böylece firmaların yeni imaj çalışmalarına giriştiklerini söylemektedir. Bu tür anlatıyla
firmaların imaj çalışması yapılır. Bu çalışmanın bütün yayın kuruluşlarında yer alması
nedeniyle, geri dönüşü de çabuk olmaktadır.318
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Ziya Öztan, Film Yapımı 1, Ders Notları, İstanbul, 1998.
“Reklama da Aşık Olunur”,Intermedya Ekonomi, Sayı: 45, 10. Aralık. 1995, s.24.
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13.4.7. Dizi Öykülü Anlatı
Sabah ve gece kuşaklarında yayınlanan dizi filmlerin büyük bir kitle tarafından
izlenmesi, reklamcıların ilgisini çekmiştir. Reklamcılar izlerkitlenin bu ilgisini dizi reklam
fimleriyle, ürün ya da hizmet üzerine çekmeye çalışmışlardır. Bu düşüncelerinde başarılı
olmuşlardır. İzlerkitlenin ilgisini çeken bir başka konu da reklamlarda oyunayan oyunculardır.
Ünlü şarkıcı ve oyuncular uzun yıllar sonunda kazandıkları sempatiyi, kısa metrajlı fimleri
andıran büyük firmaların ve bankaların reklamlarında kullanmaktadır.319

13.4.8. Cinsellik ve Cinselliği Sergileme
İnsanın gövdesini bol bol kullanan reklamcılar, yeni bir gövdeyi, bütün kusurlarından
arınmış ve sonsuz gençliğe kavuşmuş bir gövde anlayışını yayan, dolayısıyla da oluşturulan
olağanüstü bir aracıdır. Artık insan gövdesi bir tüketim malı olarak, ahlaka aykırı, yasalara
aykırı değil ama yine de cinsellik, bir ölümsüzlük rüyası olarak karşımıza çıkıyor.320

13.4.9. Bilmece ve Merak Uyandıran Anlatı
Ürün ya da hizmetin anlatıldığı reklam filmi görüntülerinin ilk önce ne olduğunu
anlaşılmaz. Daha sonra şekiller ve görüntüler belirginleşmeye başlayınca ürün ve ileti algılanır.
Reklamcılar esrarengiz bir hava yaratmak ve merak uyandırmak için bilmece anlatıyı
kullanırlar. İzlerkitlenin meraklı bakışlarını yakalamak isterler.

13.4.10. Kısa Kısa Görüntülerle Anlatı (Vignette)
İzlerkitlenin ilgisini çekmenin yanında ayrıca izlerkitleyi bilgilendirmek reklamın
işlevleri arasındadır.321 Kısa kısa görüntülerin arka arkaya birleştirilmesiyle ortaya çıkartılan
reklamın amacı, izlerkitleye fazlaca görüntüler sunarak, ürün ya da hizmet hakkında bilgi sahibi
olmasını sağlamaktır. Bu anlatı kısa kısa görüntülerin bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Bu
anlatının önemi, iletinin görüntülerle verilmesidir. Reklam filmi yaklaşık dakikada 150 görüntü
içerebilmektedir. Vurucu görüntüler seçilerek, izlerkitleyle iletişim kurmak ve birçok görüntü
arasından izlerkitlenin algıladıklarını hatırlayarak yorum yapmasını sağlamak reklamın
istemidir. Görüntüler arka arkaya sıralanarak bir bütünü oluşturmaktadır. Bu tür anlatı, daha
çok tatil yerlerinin, turistik tesislerin, fuarların görüntülerini vermek için kullanılmaktadır.
Gazete reklamlarında da olaylar arka arkaya hızlı bir biçimde verilerek, izlerkitlenin olaylara
dikkati çekilmek istenir.

13.4.11. Dolaylı Anlatı
Bir kişi ya da durumla ilgili anlamsal simgeler bir takım görevleri, amaçları ve
durumları anlatır. Elde edilmek istenen zenginliğin, tinsel değerlerin ve coğrafi yerlerin
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Kerem Saltuk, “ Reklam Zenginleri”, Takvim Gazetesi, İstanbul, 10.12.1995, s.12.
Roland Barthes, Yazı Nedir?, (Çev.Enis Batur), Hil Yayınları, İstanbul, 1987, ss., 85-86.
David F. Ramacitti, a.g.y., s.8.
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simgelerle ilişkilendirilmesidir.322 Reklam filminde düzanlamı vermek, yani çocuk için çocuk,
kedi için kedi gösterilebilir. Ama yananlam yaratmak o kadar da kolay değildir. Reklamcılar
yananlamlı görüntüler vererek, izlerkitlenin algıladığı görüntüleri düşünmelerini ve kafalarında
canlandırmalarını isterler.323 Reklamcılar dolaylı anlatı araçlarına çok şey borçludurlar. Bir
imge ya da simge kullanmak, reklamcıya söyleyemeyeceğini dolaylı anlatı olanağını verir.
Toplum tarafından belirlenen ve anlamı bilinen simgeler reklamda kullanılarak istenen iletinin
algılanması sağlanmaya çalışılmaktadır. Örneğin makarna reklamında gondol kullanılması,
makarnanın İtalyan makarnası tadında ya da gerçekten italyan makarnası olduğunu mesajını
verir.

13.4.12.Gelenekçi Anlatı
Reklamcılar, izlerkitlenin ilgisini çekmek için gelenekleri de kullanmaya başlamışlardır.
Bir ülke tanıtımındaki reklam filminde, yiyecekler, giyim tarzı, konukseverlik, sıcak arkadaşlık,
yardımseverlik, çok çalışma, aile gibi değerler yer alır. Amaç varolan geçerli imgeleri
canlandırmaktır. Eski değerler, modern süremin yıpratımına karşı koymaya çalışmaktadır.
Bazen reklam filmlerinde, izlerkitleden, bir geleneğin karşısında hayranlık duyması, bazen de
eski olan herşeyin kalıcı değeri olduğunu kabul etmesi istenir. Eskiye özlem, büyük ölçüde
varlığı çok daha ağırlıkla hissedilen modern çağcıllığa olan karşıtlıktan güç almaktadır. Eşinin
eve dönüşünü cam kenarında bekleyen anne ve çocuklar, sevgilisine kırmızı gül veren bir erkek,
yaşlı bir kadının yemek tarifi, misafirini evin en iyi bölümünde ağırlayan bir aile, geçmişten
günümüze kadar gelen iyi, doğru ve güzel değerleri temsil eder. Bu anlatıyı kullanmanın amacı,
sevimli, doğru davranışları onaylamak, eskinin güzelliklerini unutmamak, iyilikleri, sevgiyi
anılarında canlandırmaktır. Bir sevgi, bir nostalji bütünü yaratmaktır.

13.4.13.Doğanın Kullanıldığı Anlatı
Reklamcılar doğanın saflığından, temizliğinden, renklerinden, sesinden reklam filminde
yararlanmışlardır. Reklam doğada uçsuz bucaksız kırları, ormanları, suyu, çiçeği izlerkitleye
gösterir. Doğanın pek çok değişik anlamı vardır. Doğanın en çok vurgulanan anlamı, bir
üstünlük olağanüstülük duygusundan kaynaklanmaktadır. Reklamcılar “doğadan gelen
güzellik”, “doğanın saflığı” biçiminde sloganlar bulup, ürünlerini doğanın güzelliği, saflığı ile
bütünleştirmişlerdir. Tüketicilerin ilgisi doğanın üzerine çekilmeye çalışılmaktadır.

13.4.14. Teknoloji ve Çağcıllığın Kullanıldığı Anlatı
Araç ve gereçler insan için vardı ve ona hizmet etmeliydi. İnsanın modern yaşamı için
bu gereklidir. Bu yaklaşımla yola çıkan reklamcılar, reklam filmlerinde otomobil, bilgisayar
gibi üstün teknoloji ürünlerini, insanın hizmetinde insanı aşamayan birer nesne olarak
gösterdiler. Tüketiciye modern araç ve gereçlerin sağladığı kolaylığın, zaman ve paradan
tasarrufun, kendilerinin hizmetinde olduğu iletisi vurgulandı.
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Michel Chion, Bir Senaryo Yazmak, (Çev. Nedret Tanyolaç), Afa yayınları, 2. Bs., İstanbul, 1992, ss., 124-125.
Seçil Büker, Sinemada Anlam Yaratma, İmge Kitabevi, Ankara, 1991, ss., 51-53.
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13.4.15. Öneri ve Tavsiye Anlatı
İzlerkitlenin belleklerinde yer eden tanınmış markalar, başka bir ürünü Hedefkitleye
önermektedir. Amaç, markalaşmış firmaların kendi konularıyla ilgili bir ürünü önererek;
tüketicinin ürüne karşı güvenini, inancını arttırmak ve ikna olmasını sağlamaktır. Öneren
marka, önerilen ürün kategorisiyle ilintilidir. Çamaşır makinesi ürüten bir firma, deterjanı
önermektedir.

Uygulamalar;
1. Öğrencilerin televizyonlarda gördükleri başarılı reklamların senaryosu, oyuncu
kadrosu, çekim mekanları, müzikleri, efektleri ve kurgusu ile bu reklamlarda hangi anlatı biçimi
ve hangi anlatı içeriğinin kullandığı üzerinde düşünmeleri yararlı olacaktır.
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Uygulama Soruları;
1-Televizyonlarda gördüğünüz ve başarılı bulduğunuz reklamların senaryosu, oyuncu
kadrosu, çekim mekanları, müzikleri, efektleri ve kurgusu nasıl?
2-Televizyonlarda gördüğünüz ve başarılı bulduğunuz reklamlarda hangi anlatı biçimi
ve hangi anlatı içeriğinin kullanılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 13. Haftasında reklam filminde farkındalık yaratmak için yaratıcı fikirlere
ihtiyaç olduğu üzerinde duruldu. Televizyon reklam filmlerini birbirinden ayıran ve onları
yaratıcı yapan değerler ele alındı. Bu hafta ayrıca reklam anlatı biçimlerinin yanı sıra
reklamların biçeminin oluşmasını sağlayan anlatı içerikleri irdelendi.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi reklam filminde düşünsel yaratım ögeleri arasında yer almaz?
a- Anlatı biçimleri
b- Anlatı içerikleri
c- Anlatı teknikleri
d-Dekor
e- Yaratıcı düşün

2-Aşağıdakilerden hangisi reklam filminde görüntüsel yaratım ögeleri arasında yer almaz?
a- Çekim ölçekleri
b- Kamera devinimleri
c- Kamera açıları
d- Aydınlatma
e- Bilgisayar

3-Aşağıdakilerden hangisi Televizyon reklam filmlerinde yaratıcı düşünü oluşturan
değerler arasında yer almaz?
a-Özgün olmak
b-Basmakalıp Olmamalıdır
c-Dikkat Çekmelidir
d-Yaratıcı düşün etkin olmalıdır
e-Diğer örneklere benzemelidir
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4-Aşağıdakilerden hangisi reklam araştırmalarında cevap aranan sorular arasında yer
almaz?
a-Reklamın amacı nedir?
b-Ürünün üretildiği fabrika hangi kenttedir?
c-Reklamı yapılan markanın tüketiciye verdiği söz nedir?
d-Reklamın seslendiği hedef kitlenin iletiyi almaya en uygun, açık olduğu yer, durum
ve zaman nedir?
e-Reklam kime seslenecek?

5-Aşağıdakilerden hangisi reklam araştırmalarının ürüne ve hizmete katkıları arasında
yer almaz?
a-Personel giderlerini öğrenmek
b-Strateji oluşturmak
c-Yaratıcı ürün oluşumunda yardımcı olmak
d-Yarı bitmiş ya da tamamlanmış reklamların amaçlarına uygunluğunu test etmek
e-Reklamın etkinliğini ölçmek

6- Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin demografik özellikleri arasında yer almaz?
a-Satın alma davranışları
b-Yaşanılan coğrafi yer
c- Gelir düzeyi
d-Cinsiyet
e-Yaş
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7- Aşağıdakilerden hangisi Televizyon reklamının istenilen etkiyi yaratabilmesi için iletide
olması gereken özellikler arasında değildir?
a- İleti, istenilen hedef kitlenin ilgisini çekecek biçimde kurulup ve sunulup
dağıtılmalıdır.
b- İleti, bütünün anlamını bozmadan aktarabilecek biçimde kaynağın ve hedef kitlenin,
ortaklaşa sahip oldukları yaşam deneyimlerini anlatan işaretlerle verilmelidir.
c- İleti, hedef kitlede ürüne karşı ihtiyaç uyandırmalı, ihtiyacını karşılayacak önerilerde
bulunmalı ve yol göstermelidir.
d- İletide ürünün ya da hizmetin temel nitelikleri doğru biçimde verilmelidir.
e- İletide, hedef kitlenin bilmediği diller kullanıp ilgi çekilmeye çalışılmalıdır.
8-“Reklamcılar ürünü tanıtırken daha önce bu ürünü kullananları reklam filminde
oynatırlar. Dikkat edilmesi gereken, gerçek kullanıcılardan seçim yapmak ve onları
kamera karşısına geçirip deneyimlerini anlatmalarını sağlamaktır. Ürünün kullanışlı,
sağlam ve istemlere karşılık verebilecek nitelik ve nicelikte olduğuna tanıklık ederler.”
Yukarıda açıklanan reklam filmi anlatım içeriği aşağıdakilerden hangisidir?
a-Gerçek Görüntülere ve Belgelere Dayandırılan Anlatı
b-Sunucu ve Seslendiren Kullanılan Anlatı
c-Ürünü Kullanan Tüketicinin Tanıklıklığı
d- Öykülü Anlatı
e- Öykülü Anlatı
9-“Reklamcılar, izlerkitlenin ilgisini çekmek için gelenekleri de kullanmaya
başlamışlardır. Bir ülke tanıtımındaki reklam filminde, yiyecekler, giyim tarzı,
konukseverlik, sıcak arkadaşlık, yardımseverlik, çok çalışma, aile gibi değerler yer
alır. …’da amaç varolan geçerli imgeleri canlandırmaktır.”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yerleştirilebilir?
a-Gelenekçi Anlatı
b-Doğanın Kullanıldığı Anlatı
c-Teknoloji ve Çağcıllığın Kullanıldığı Anlatı
d-Öneri ve Tavsiye Anlatı
e-Dolaylı Anlatı
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10-“Gönderilen ileti hedef kitlenin satın alma gücüyle, sosyal ve kültürel düzeyi ile
dünyaya bakış açısıyla …”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yerleştirilebilir?
a-belirlenemez.
b-uyumlu değildir.
c-çatışmaya girmemelidir.
d- çatışmaya girmelidir.
e-açıklanamamalıdır.

CEVAP ANAHTARI:
1-D 2-E 3-E 4-B 5-A 6-A 7-E 8-C 9-A 10-C
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14. VİRAL PAZARLAMA VE
SOSYAL MEDYADA REKLAM PAYLAŞIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.Viral Pazarlama ve Viral Pazarlama Araçları
14.2.Sosyal Medyada Reklam Paylaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Viral pazarlama denildiğinde aklınıza neler geliyor?
2-Şimdiye kadar sosyal medya ortamında gördüğünüz bir reklamı beğendiğiniz veya
arkadaşlarınızla paylaştığınız oldu mu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Viral Pazarlama ve Viral
Pazarlama Araçları

Viral Pazarlama ve Viral
Pazarlama Araçları ile ilgili
bilgiler verilerek
öğrencilerin bu kavrama
dikkatlerini çekmek
hedeflenmektedir.

Sosyal Medyada Reklam
Paylaşımı

Sosyal Medyada Reklam
Paylaşımı konusuna dikkat
çekerek, sosyal medya
ortamında hangi özelliklere
sahip reklamların başarılı
olabileceği hakkında fikir
vermek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerin yanı sıra
başarılı örneklerden
yararlanılacaktır.

Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerin yanı sıra
başarılı örneklerden
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


WOM



Viral Pazarlama
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Giriş
Dersimizin 14. Haftasında “Viral pazarlama” konusu üzerinde durulacaktır.
Tüketicilerin genellikle elektronik ortamda birbirlerine iletmeleri için eğlendirici ve bilgi verici
mesajların yaratılması anlamına gelen „viral pazarlama‟ kavramı, günümüzde gittikçe önem
kazanmaktadır. Kullanıcıların birbiriyle etkileşimini yayılma platformu olarak kullanan
pazarlama fikirleri, mesajın etkililiğinin artmasını sağlayacak potansiyeli yaratmak için
tüketicilerin pazarlama mesajlarını başkalarına iletmeleri konusunda onlara cesaret veren her
stratejidir. Dersimizde viral pazarlama kampanyasının etkili bir şekilde yürütülmesine katkı
sağlayacak unsurlar belirtilecek, başarılı viral videolardan örnekler verilecek ve sosyal
medyada paylaşılan reklamlar üzerinde durulacaktır.
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14. VİRAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYADA REKLAM
PAYLAŞIMI
14.1.Viral Pazarlama ve Viral Pazarlama Araçları
“İnsanların o ürüne sahip olmaları sonucu elde ettikleri statü ya da başkalarına yardımcı
olmak amacıyla satın alma deneyimlerini paylaşma ihtiyaçları doğabilmektedir. Bunun
sonucunda da tüketiciler ürün veya hizmet konusundaki fikirlerini aile bireyleri, arkadaşları ve
sosyal ağlarındaki diğer kişilere iletmektedirler. Bu referans odaklı süreç WOM olarak
bilinmekte, güçlü ve etkili bir iletişim yöntemi olarak kabul edilmektedir. Viral pazarlama ise
bu yayılmanın elektronik ortamda gerçekleşen biçimidir.”324 “Tüketicilerin genellikle
elektronik ortamda birbirlerine iletmeleri için eğlendirici ve bilgi verici mesajların yaratılması
anlamına gelen “viral pazarlama” kavramı, günümüzde gittikçe önem kazanmaktadır.
Kullanıcıların birbiriyle etkileşimini yayılma platformu olarak kullanan pazarlama fikirleri,
mesajın etkililiğinin artmasını sağlayacak potansiyeli yaratmak için tüketicilerin pazarlama
mesajlarını başkalarına iletmeleri konusunda onlara cesaret veren her stratejidir.” 325
Viral pazarlama kampanyasının etkili bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak
unsurlar söyle sıralanabilmektedir (Brewer, 2001):326
1.“Viral pazarlama teşvik sağlamalıdır. Viral pazarlama kampanyası tüketicilere teşvik
edici ödüller sunması durumunda en iyi şekilde yayılır.”
2.“Israrla gönderme düşünülmemelidir. Bir tüketici mesajı arkadaşına gönderdiği
zaman, tekrar gönderimler için ısrar edilmemelidir.”
3.“Gönderilen e-postalar kişiselleştirilmelidir. Kullanıcı mesajın bir arkadaşından
geldiğini gördüğü zaman bu mesajı cevaplama oranı artar. Bu yüzden tanınan bir kaynaktan
geldiğini gösteren e-posta mesajlarının kişiselleştirilmesi en etkili yöntemlerdendir.”
4.“Veriler izlenmeli ve analiz edilmelidir. Her pazarlama kampanyasında olduğu gibi
sonuçların izlenmesi ve tüm zaman içinde performansın yükseltilmesi tamamen gereklidir.”
5.“Sürekli olarak arkadaşa gönderme teşvik edilmelidir. Sürekli bir şekilde mesajlarının
gönderilmesini isteyen pazarlamacılar için e-postanın gönderildiği her kullanıcı, viral
pazarlamanın uygulanması için bir alan yaratır.”
6.“Web sitesinin trafiği iyi bir şekilde yürütülmelidir. Kampanya sürecinde web sitesine
girişler artacaktır. Siteye giriş sonucunda tüketici ürün bilgisiyle karşılaşırsa, çapraz satış ve
siteye üye olma olasılığı artacaktır. Sadece e-posta gönderme firmaya yeterli katkı
Türker Çelik, Ağızdan Ağıza İletişimin Markaların Satış Performansı Üzerindeki Etkisi, İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2013, s.70.
325
Türker Çelik, A.g.e., s.70.
326
Brewer, 2001’den aktaran Metin Argan ve Mehpare Tokay Argan, “Viral Pazarlama veya İnternet Üzerinde
Ağızdan Ağıza Reklam: Kuramsal Bir Çerçeve”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/11, 2006, ss:242243.
324
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sağlamayabilir. İlgili firma, siteye giren tüketicilerin sormak istediklerini, siteyle ilgili neler
düşündüklerini öğrenerek ürün üzerinde tüketicilerin isteklerine göre kişiselleştirme yapma
sansını elde edebilmeleri için web sitesinin trafiğini iyi bir şekilde yürütmelidirler.”
Yapılan bir çalışmaya göre; ürün ya da hizmetten algılanan eğlencelilik, kullanışlılık ve
güvenirlilik gibi faydalar artarsa mesajları yayma davranışları da artmaktadır. (Zhang ve Mao:
2008’dan aktaran Erciş ve Aydın: 2015)327

Fotoğraf: “NİVEA AİRPORT PRANK - STRESSTEST COMMERCİAL”,
https://www.youtube.com/watch?v=fhks4ez4nu8

Fotoğraf: Dovetr, “Dove: Güzel Hissetmek Senin Elinde”,
https://www.youtube.com/watch?v=Ulrsoa7vdnI&feature=trueview-instream, (Erişim tarihi: 8 Nisan 2015)

Aysel Erciş ve Hatice Aydın, “Mobil Viral İletişimde Tutum, Niyet ve Davranışları Etkileyen Faktörlerin
Ölçülmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, 2015, s.207
327
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Fotoğraf: dtac, “dtac "the power of love" TVC (Official HD): โฆษณาดีแทค”,
https://www.youtube.com/watch?v=PmCDxY2lJAE

Fotoğraf: Eti, “Eti Popkek Mahmut Tuncer'le Halay Öğreniyoruz”,
https://www.youtube.com/watch?v=geW--lu1XTQ , (Erişim tarihi: 27 Ocak 2017)
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Fotoğraf: Rafineri Reklam Ajansı, “Profilo Anneler Günü -- Yavrum seni like ettim”,
https://www.youtube.com/watch?v=expZ9s0ZzGM, (Erişim tarihi: 27 Ocak 2017)

Fotoğraf: GittiGidiyor, “Fulya’nın İntikamı”,
https://www.youtube.com/watch?v=O48A8u3aano&list=PLMrL6MW7F2hnCvRwsQP0zIMd77zf9p3c&index=15 , (Erişim tarihi: 27 Ocak 2017)
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Fotoğraf: LG UK, “So Real It’s Scary”,
https://www.youtube.com/watch?v=NeXMxuNNlE8, (Erişim tarihi: 27 Ocak 2017)

Fotoğraf: Volvo Trucks,“Volvo Trucks - The Epic Split feat. Van Damme (Live
Test)”, https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10, (Erişim tarihi: 27 Ocak 2017)
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Fotoğraf: Dove US, “Dove Real Beauty Sketches | You’re more beautiful than you think
(3mins)”, https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk, (Erişim tarihi: 27 Ocak 2017)

Fotoğraf: AXA Sigorta TR, “AXA Türkiye, Facebook Kazalarına Karşı Uyarıyor!”,
https://www.youtube.com/watch?v=H7Yb5hUEtQg, (Erişim tarihi: 27 Ocak 2017)
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Fotoğraf: John Lewis, “John Lewis Christmas Advert 2016 - #BusterTheBoxer”,
https://www.youtube.com/watch?v=sr6lr_VRsEo, (Erişim tarihi: 27 Ocak 2017)

Fotoğraf: Channel 4, “We're The Superhumans | Rio Paralympics 2016 Trailer”,
https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk, (Erişim tarihi: 27 Ocak 2017)
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Fotoğraf: Nike Football, “Nike Football Presents: The Switch ft. Cristiano Ronaldo, Harry
Kane, Anthony Martial & More”, https://www.youtube.com/watch?v=scWpXEYZEGk,
(Erişim tarihi: 28 Ocak 2017)

Fotoğraf: Ariel India, “Ariel - #ShareTheLoad”,
https://www.youtube.com/watch?v=wJukf4ifuKs, (Erişim tarihi: 28 Ocak 2017)
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14.2.Sosyal Medyada Reklam Paylaşımı
Sosyal medyada yayınlanan reklamların bazıları ilgi görmez veya sert eleştirilere hedef
olurken bazıları da çok iyi derecede etkileşim sağlayabiliyor ve olumlu yorumlar alabiliyor.
Reklamın içeriği, biçimi, zamanlaması, kullanılan sosyal medya uygulamasının hangisi olduğu,
hangi sıklıkta reklam paylaşımı yapıldığı, gelen eleştiri ve yorumlara kurumun nasıl ve ne
zaman yanıt verdiği gibi birçok etken bu sonuçların ortaya çıkmasında belirleyici olabiliyor.
Göksel Şimşek tarafından gerçekleştirilen “Kişisel Mecralarda Reklam Yayını:
Kişilerin Sosyal Medyada Reklam Paylaşım Motivasyonları” adlı araştırmada kişilerin sosyal
medyada reklam paylaşım motivasyonları tespit edilmiştir. Araştırmaya göre; “Kişilerin
paylaştıkları reklamlarla başkalarının gözünde bilgili görünmek, itibar kazanmak ve imajlarını
güçlendirmek motivasyonu ön plandadır. Bunun yanı sıra başkalarına eğlenceli içerikler sunma,
onlarda olumlu hisler yaratma ve kendi duygularını da başkalarına anlatma isteği reklam
paylaşımında önemli diğer unsurdur.” Reklamdaki içeriğin kişilerin kendilerini ifade etmelerine
olanak sağladığını ifade eden Şimşek, böylece bireylerin başkalarıyla ilişki kurabildiğini ve bu
ilişkileri güçlendirebildiğini ifade etmektedir. Şimşek paylaşılan reklamların diğer işlevlerini
şöyle sıralamaktadır: “İnsanların paylaştıkları reklamlar ile dünya görüşlerini, bazı meseleler
karşısındaki duyarlılıklarını, sevdikleri ve beğendikleri markalarla olan ilişkilerini ortaya
koyarak kim olduklarını ifade ettikleri görülmektedir. Kişiler yararlı gördükleri, faydasına
inandıkları, çok beğendikleri markaların ürünlerini, mal ve hizmetlerini başkalarına tavsiye
ederek ve onlara haber vererek kişisel tatmin sağlamayı hedeflemektedirler. Ayrıca kişiler
reklamlardaki orijinal fikirler, zekice düşünceler, espri yeteneği, reklamdaki sanatçının
etkileyiciliği ile kendisi arasında bir özdeşim kurduğu da görülmektedir. Böylece olmak istediği
imaja yönelik paylaştığı reklam üzerinden bir gönderme yapma fırsatını
yakalayabilmektedir.”328
Paylaşılmaya en çok değer görülen reklamların içeriklerinin ise özgün, sürpriz bir sonla
biten, zekice tasarlanmış, kişilere kendi duygularını ifade etme imkanı sağlayan, bir hikayesi
olan, olumlu duygular taşıyan, eğlence ve mizah unsuru taşıyan içerikler olduğu ifade
edilmektedir. Araştırmada ayrıca kişilerin reklamı sosyal medyada paylaşma motivasyonu ile
satın alma motivasyonunun etkileşim içinde olduğunu belirtilmektedir.329

Göksel Şimşek, “Kişisel Mecralarda Reklam Yayını: Kişilerin Sosyal Medyada Reklam Paylaşım
Motivasyonları”, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries), 8 / 3, 2013, ss:236-237.
329
Göksel Şimşek, A.g.y., ss:236-237.
328
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Fotoğraf: 31 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen elektrik kesintisi sırasında İTÜ
Çekirdek tarafından paylaşılan twit

Fotoğraf: 31 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen elektrik kesintisi sırasında
Toyota Türkiye tarafından paylaşılan twit ve gelen yorumlar
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Fotoğraf: 7 Mart 2015 tarihinde General Elektrik tarafından paylaşılan twit
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Fotoğraf: 26 Aralık 2014 tarihinde Caramio tarafından paylaşılan
twit ve gelen yorumlar
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Fotoğraf: 14 Ocak 2014 tarihinde Twitter Fenomeni Ressam Bob tarafından yazılan bir Twite
ertesi gün Bridgeston Türkiye tarafından verilen cevap ve gelen yorumlar
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Fotoğraf: 26 Aralık 2014 tarihinde Samsung Türkiye tarafından yeni bir modelin
tanıtımı amacıyla paylaşılan twit

Fotoğraf: Türk Telekom, Türk Telekom’un 175.Yılı,
https://www.youtube.com/watch?v=JupVGq4_oBY, (Erişim Tarihi: 27 Nisan 2015)
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Uygulamalar;
1.
Öğrencilerin şimdiye kadar sosyal medyada izledikleri videolardan hangilerinin
viral pazarlama kapsamına girdiği ve bu videoların özelliklerinin neler olduğu üzerinde
düşünmeleri, konuyu anlamaları açısından yararlı olacaktır. Ayrıca şimdiye kadar sosyal medya
ortamında beğendikleri ve arkadaşlarıyla paylaştıkları reklamlar üzerinde düşünmeleri tavsiye
edilmektedir.
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Uygulama Soruları;
1-Viral pazarlama kapsamındaki videoları düşünerek, bu çalışmaların öenemi hakkında
değerlendirme yapınız.
2-Şimdiye kadar sosyal medya ortamında gördüğünüz ve beğendiğiniz/ arkadaşlarınızla
paylaştığınız reklamların en önemli özellikleri sizce nelerdi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 14. Haftasında “Viral pazarlama” konusu üzerinde duruldu. Tüketicilerin
genellikle elektronik ortamda birbirlerine iletmeleri için eğlendirici ve bilgi verici mesajların
yaratılması anlamına gelen „viral pazarlama‟ kavramı, günümüzde gittikçe önem
kazanmaktadır. Kullanıcıların birbiriyle etkileşimini yayılma platformu olarak kullanan
pazarlama fikirleri, mesajın etkililiğinin artmasını sağlayacak potansiyeli yaratmak için
tüketicilerin pazarlama mesajlarını başkalarına iletmeleri konusunda onlara cesaret veren her
stratejidir. Dersimizde viral pazarlama kampanyasının etkili bir şekilde yürütülmesine katkı
sağlayacak unsurlar belirtildi, başarılı viral videolardan örnekler verildi ve sosyal medyada
paylaşılan reklamlar üzerinde duruldu.
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Bölüm Soruları
1-“İnsanların o ürüne sahip olmaları sonucu elde ettikleri statü ya da başkalarına
yardımcı olmak amacıyla satın alma deneyimlerini paylaşma ihtiyaçları doğabilmektedir.
Bunun sonucunda da tüketiciler ürün veya hizmet konusundaki fikirlerini aile bireyleri,
arkadaşları ve sosyal ağlarındaki diğer kişilere iletmektedirler. Bu referans odaklı süreç …
olarak bilinmekte, güçlü ve etkili bir iletişim yöntemi olarak kabul edilmektedir.”
Yukarıdaki paragraftaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a-Ağızdan ağza iletişim WOM (word of mouth)
b-Mobil pazarlama
c-Doğrudan pazarlama
d-halkla ilişkiler
e-gizli reklam

2- Ağızdan ağza iletişim WOM (word of mouth), güçlü ve etkili bir iletişim yöntemi
olarak kabul edilmektedir. … ise bu yayılmanın elektronik ortamda gerçekleşen biçimidir.”
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a-Viral pazarlama
b- halkla ilişkiler
c- gizli reklam
d- Doğrudan pazarlama
e-bilinçaltı reklam

3-“Tüketicilerin genellikle elektronik ortamda birbirlerine iletmeleri için eğlendirici ve
bilgi verici mesajların yaratılması anlamına gelen … kavramı, günümüzde gittikçe önem
kazanmaktadır.”
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a-propaganda
b-viral pazarlama
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c-kitle iletişimi
d-sosyal medya
e-sayısal uçurum

4-Aşağıdakilerden hangisi viral pazarlama kampanyasının etkili bir şekilde
yürütülmesine katkı sağlayacak unsurlar arasında yer almaz?
a-.Viral pazarlama teşvik sağlamalıdır.
b-Israrla gönderme düşünülmemelidir.
c-Gönderilen e-postalar kişiselleştirilmelidir.
d-Veriler izlenmeli ve analiz edilmelidir.
e-Gelen soru ve yorumlar kampanya bittikten sonra cevaplandırılmalı

5-Aşağıdakilerden hangisi kişilerin sosyal medyada reklam paylaşım motivasyonları
arasında değildir?
a-Başkalarının gözünde bilgili görünmek
b-İtibar kazanmak
c-Olumsuz imajları artırmak
d-İmajlarını güçlendirmek
e-Başkalarında olumlu hisler yaratma

6-“Sosyal medyada yayınlanan reklamların bazıları ilgi görmez veya sert eleştirilere
hedef olurken bazıları da çok iyi derecede etkileşim sağlayabiliyor ve olumlu yorumlar
alabiliyor. Reklamın … gibi birçok etken bu sonuçların ortaya çıkmasında belirleyici
olabiliyor.”
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a-içeriği
b-zamanlaması
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c-yayınlanma sıklığı
d-hangi sosyal medyalarda yayınlandığı
e-bütçesinin az olması

7-Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanıcılarının paylaştıkları reklamların
işlevleri arasında yer almamaktadır?
a-İnsanların paylaştıkları reklamlar ile dünya görüşlerini ortaya koyar.
b-İnsanların paylaştıkları reklamlar ile bazı meseleler karşısındaki duyarlılıklarını
ortaya koyar.
c-İnsanların paylaştıkları reklamlar ile sevdikleri ve beğendikleri markalarla olan
ilişkilerini ortaya koyar.
d-Kişiler reklamlardaki orijinal fikirler kendisi arasında bir özdeşim kurar.
e-Kişiler sosyal medyayı tasvip etmediklerini ifade etmiş olur.

8-Aşağıdakilerden hangisi paylaşılmaya en çok değer görülen reklamların içeriklerinin
özellikleri arasında yer almaz?
a-Özgün,
b-Sürpriz bir sonla biten
c-Zekice tasarlanmış
d-Kişilere kendi duygularını ifade etme imkanı sağlayan
e-Olumsuz mesajlar taşıyan

9-“Yapılan bir araştırmaya göre kişilerin reklamı sosyal medyada paylaşma
motivasyonu ile satın alma motivasyonu …”
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a-etkileşim içindedir.
b-arasında ilişki yoktur.
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c-birbirinden farklıdır.
d-biribirini etkilemez
e-önemli değildir.

10-“Viral reklam çalışmalarında ürün ya da hizmetten algılanan eğlencelilik,
kullanışlılık ve güvenirlilik gibi faydalar artarsa mesajları yayma davranışları da ….”
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a-artmaktadır.
b-Azalmaktadır.
c-Anlaşılmaktadır.
d-En az seviyeye inmektedir.
e-Ortadan kaybolmaktadır.

CEVAP ANAHTARI:
1-A 2-A 3-B 4-E 5-C 6-E 7-E 8-E 9-A 10-A
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EK: ÖRNEK OLAYLAR

Örnek Olay 1: Türk Hava Yolları’nın Sosyal Medya Çalışmaları
Sosyal medyada çok önemli başarılara imza atan Türk Hava Yolları (THY)’nin
çalışmaları ile ilgili olarak İnteraktif Pazarlama İletişimi Müdürü Neşet Dereli ile röportaj
yaptık. Neşet Dereli, yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini anlattı.
Türk Hava Yolları olarak sosyal medya çalışmalarına ne zaman başladınız?
Türk Hava Yolları 2007 yılında sosyal medya çalışmalarına başladı. Küresel bir şirket
olarak sosyal medyanın dışında kalamazdık. Öncelikle Facebook ve Twitter ile başladık. Ayrıca
Youtube bizim için önemi giderek artan bir platform oldu. Tüm dünya havayolları içinde
Youtube’da açık ara birinci sıradayız. Tüm dünya markaları içinde de ilk 20’deyiz. Video bizim
için önemli bir araç konumunda. Şimdi ise hemen hemen tüm platformlarda yer alıyoruz.
Ayrıca tüm dünyaya hitap ettiğimiz için farklı dillerle insanlarla iletişim kurmak ve bazı
ülkelerdeki yerel sosyal medya platformlarını da kullanmak durumundayız.

Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Twitter sayfasından görüntü. (Erişim: 20 Nisan 2015)

Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Facebook sayfasından görüntü. (Erişim: 19 Nisan 2015)
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Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Youtube sayfasından görüntü. (Erişim: 19 Nisan 2015)

Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Google+ sayfasından görüntü. (Erişim: 20 Nisan 2015)
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Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Instagram sayfasından görüntü. (Erişim: 19 Nisan
2015)
Instagram hızlı bir çıkış yaparak dikkatleri üzerine çekti. Siz THY olarak
Instagram’da nelere dikkat ediyorsunuz?
Her platformun kendine göre bir dinamiği var. O dinamiği iyi algılamak lazım. Şu
platform kuruldu, hadi bir hesap açalım demek bir marka olarak bizim yapacağımız bir şey
değil. Mesela Instagram’ın temel özelliği görsel estetik. Orada “Sürekli marka ile ilgili görsel
bir şeyler paylaşalım” değil de, “Belirli bir estetik çizgisinin üzerinde işler paylaşalım”
istiyoruz. Çok sık paylaşımda bulunmuyoruz. Paylaştıklarımızın tüketiciye fayda sağlaması,
onların hayatına bir şeyler katması gerekiyor.

Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Instagram mesajı örneği (Erişim: 19 Nisan 2015)
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Sosyal medyada nasıl bir hedef kitleye ulaşmaya çalışıyoruz?
Sosyal medyanın birçok alt kırılımı var. Twitter’daki yaklaşımımızla Facebook’taki
yaklaşımımız birbirinden farklı. Facebook’ta hedefimiz tüm dünya. Şu anda 5.5 milyona yakın
fanımız var Facebook’ta. Dünyadaki havayolları arasında ilk üçteyiz. Bunun 4 milyondan
fazlası yurt dışında yaşayanlar. Bu rakamın sadece yaklaşık 1 milyonu Türklerden oluşuyor.
20’den fazla farklı dilde, lokal Facebook sayfamız var. Yurt dışına gittiğinizde, örneğin
Almanya’dan Facebook’a girdiğinizde Almanca bir içerikle karşılaşırsınız ve farklı postlar
görürsünüz. Örneğin Almanya’daki bir festival ile ilgili paylaşım vardır. Çünkü Almanya
hesabımızı bizim Almanya’daki ajansımız yürütür. Bunu niye yapıyoruz? Her ülkenin
beğenileri, trendleri, beklentileri farklı. O insanlara uygun içerikleri üretmek için lokal bir
iletişimi tercih ediyoruz. Çalıştığımız yerel ajanslar hem bölgeye özel içerikler üretiyor, hem
de ana ajansımızın ürettiği içeriklere bakıp bunları bölgenin şartlarına ve hedef kitlesine göre
adapte ediyorlar. Bu sayede bizim Facebook sayfamız Güney Afrika’da, İngiltere’de,
Fransa’da, İspanya’da, Brezilya’da, Arjantin’de, ABD’de, Hollanda’da farklıdır... Bunlar ilk
anda aklıma gelenler… Her ülkenin Facebook’unda, oraya özel bir paylaşım vardır. Her birinin
hedef kitlesi de farklıdır. Almanya’daki insanların Facebook’u kullanım amacı ile
Brezilya’dakilerin kullanım amacı birbirinden farklıdır. Biz sosyal medyayı sadece bir iletim
platformu olarak değil, bir iletişim platformu olarak görüyoruz. İletim ve iletişim birbirinden
farklı şeyler. Biz de buna dikkat ediyoruz.
Bu kadar büyük uluslararası işbirliği gerektiren çalışmalarda denetimini nasıl
sağlıyorsunuz?
Kolay değil. Merkezi sistem üzerinden gidiyoruz, bizim merkezimizdeki
personelimizden her birinin birkaç bölgesi vardır. Bu personel, ajanslarla irtibat kurar, ajans
haftalık post örneklerini gönderir, biz gerekli revizyonları veririz ve yayına girer. Çünkü biz bir
marka adına konuşuyoruz. Bu nedenle bu çalışmalar çok büyük ciddiyet ve hassasiyet
gerektiriyor.
Sosyal medyada yayın politikasını nasıl oluşturuyorsunuz?
Yayın politikasını oluştururken THY markasının konumlandırması ve hedefleri, bu
noktada büyük önem teşkil ediyor. Bunun dışında basın müşavirliği önem taşıyor çünkü çok
göz önünde bir kurumuz. Belirli hassasiyetlerimiz var. Kuruma yakışır paylaşımlar olması
lazım. Marka konumlandırmasına uygun, iletişim dilimize uygun paylaşımlarda bulunmaya
çalışıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağını taşıyan bir kurum olmak sosyal medyada
kullandığınız dili nasıl etkiliyor?
Bu bir sorumluluk ve bunu da en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Başka
markalar daha serbest adımlar atabilirler ama biz bu ağırlığı da taşıyoruz. Çünkü önemli bir
misyonumuz var, buna dikkat ediyoruz. Diğer taraftan sosyal medyada sempatik ve samimi
olmanız lazım. Kullandığımız dili oluştururken bir denge tutturmaya çalışıyoruz. Biz
olabildiğince sosyal medya dinamiklerine uygun bir dil ve duruş sergilemeye çalışıyoruz.
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Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Twitter mesajlarından örnekler. (Erişim: 20 Nisan 2015)

Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Twitter mesajlarından örnekler. (Erişim: 26 Ocak 2017)
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Sosyal medyada paylaştığınız mesajların konularına baktığımızda ilk olarak
örneğin Türk Hava Yolları’nın hizmetleri, sponsor olduğu kültür-sanat-spor etkinlikleri,
sosyal medya kullanıcılarına yönelik düzenlediği yarışmalar, özel gün ve kutlama
mesajları, filosundaki uçakların fotoğrafları vb. konular göze çarpıyor. Paylaşacağınız
mesajlar için böyle bir konu planlaması ve kategorizasyonu yapıyor musunuz?
Doğru yakalamışsınız. Bir şablonumuz var. Bizim her hafta atacağımız post sayısı
bellidir. 10 artı eksi birkaç oynayabilir. Örneğin yüzde yirmisi etkinliklerle ilgili olsun, yüzde
on beşi başka bir konu ile ilgili olsun diye bir şablonumuz var. Bunu da sürekli yeniliyoruz.
Böylece içeriğin oluşturulmasında dengeyi kaçırmamış oluyoruz. Havayolu şirketiyiz diye
sürekli uçak fotoğrafı gösterirsek insanları sıkarız ya da sürekli reklam göstersek rahatsız edici
olabilir. Dengeyi tutturmak için böyle bir şablon kullanıyoruz. Değişen bir şablon bu. Burada
kamuoyu ne bekliyor? Takipçilerimiz nelerden hoşlanıyor? Hangileri daha çok etki-tepki
alıyor? Her ay istatistikleri değerlendiririz. Hangi paylaşımlarımız geri dönüş almış? Hangileri
beğenilmiş? Bu değerlendirmeler doğrultusunda şablonumuzu yeniden düzenleriz.

Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Twitter mesajlarından örnekler. (Erişim: 26 Ocak 2017)
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Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Twitter mesajlarından örnekler. (Erişim: 26 Ocak 2017)

Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Twitter mesajlarından örnekler. (Erişim: 20 Nisan 2015)

484

Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Twitter mesajlarından örnekler. (Erişim: 20 Nisan 2015)

Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Twitter mesajlarından örnekler. (Erişim: 26 Ocak 2017)
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Çocuklara yönelik ve çocukların da içinde yer aldığı mesajlara özellikle ağırlık
verdiğiniz görülüyor. Bu çalışmaların sizin için önemi nedir?
Çocuklar geleceğin büyükleri. Bu nedenle hepimiz için çok önemliler. Onun ötesinde
çocuklarla ilgili bir şeyler paylaştığınızda güzel tepkiler alıyorsunuz. Çocuklar, hepimizin ortak
sevgi noktası diyebiliriz. Ancak çalışmalarımızda anlamlı şekilde çocuklara yer vermeye
çalışıyoruz. Örneğin 23 Nisan için yaptığımız çocuklara yönelik bir video vardı. Kreşimizdeki
çocukların gözünden anne babalarının yaptıkları işleri anlattık. Biz aslında o videoyu iç iletişim
için hazırlamıştık. Ama dışarısı ile de paylaştık.

Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın çocuklarla ilgili hazırlamış olduğu videodan kareler ve
videonun paylaşıldığı Twiter mesajı . (Erişim: 20 Nisan 2015)

Başka bir çalışmada da kabin ekibimiz 23 Nisan’da çocuklarıyla birlikte hizmet verdiler.
Yani kaptanın kızı, hosteslerin çocukları uçuşumuza katıldılar. Yolcularımızı onlar karşıladılar,
anonsları onlar yaptılar, anne-babalarına serviste yardım ettiler. Seyretmediyseniz tavsiye
ederim, çok güzel bir video oldu. Youtube kanalımızdan seyredebilirsiniz. Türk Hava Yolları,
milli bir hava yolu, bayrağımızı taşıyor. Bunun da bir sonucu olarak kurum çalışanlarımızda
aidiyet hissi yüksek. Bunu pekiştirmek de bize düşüyor. Bu çalışmalarla hem kendi
çalışanlarımızı onore etmiş oluyoruz. Çocuklar anne-babaların yaptığı işe şahit oldukları için
mutlu oluyor. Anne babalar gurur duyuyor. İzleyenler mutlu oluyor.
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Fotoğraf: Türk Hava Yolları, “April 23 Children's Day Flight Crew”,
https://www.youtube.com/watch?v=9WFtfskSF8c&spfreload=10, (Erişim: 20 Nisan 2015)

Instagram’da da bir kampanya yaptık. “Dünya daha büyük, Keşfet” sloganımızın bir
devamı… İnsanların dünyayı keşfetmesi sadece farklı yerler görmesi değil, farklı lezzetleri de
tatması anlamına geliyor. Damak tadı çok özel bir duyu. Hafızayı da çok tetikleyen bir şey.
Gittiğiniz yerlerin bir çok lezzetini hatırlarsınız. Bundan yola çıkarak bu lezzetleri keşfet
konseptini kullanıyoruz. Son filmimiz de zaten bunun üzerineydi.

Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Twitter mesajlarından örnekler. (Erişim: 20 Nisan 2015)
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Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Instagram mesajlarından örnekler. (Erişim: 20 Nisan 2015)

Çocuklarla ilgili olarak yaptığımız Iğdır filmimiz de çok ses getirdi. Yedi ödül aldık.
Kitle medyası için hazırlanmış bir filmdi ama sosyal medyada da çok paylaşıldı.

Fotoğraf: Türk Hava Yolları, “TÜRK HAVA YOLLARI | HAYAL EDİNCE (DREAM)”,
https://www.youtube.com/watch?v=osd0yigrw3o, (Erişim: 20 Nisan 2015)

Fotoğrafları çok sık kullanıyorsunuz. Sizce sosyal medyada fotoğrafın önemi
nedir?
Sosyal medya dediğimiz kendi dinamikleri olan ve sürekli dönüşüm içinde olan bir
medya. Biz dünyadaki trendleri çok yakından takip edip en çok paylaşmaya değer, en çok talep
gören, etki gösteren şeyleri araştırıyoruz. Fotoğraflı mesajlar paylaşımı en yüksek olan
mesajlardır. Video da paylaşılıyor ama fotoğraf kadar değil. Sadece metin şeklindeki mesajlar,
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paylaşım açısından en düşük olanlar. Biz de bunun gereği olarak fotoğrafı etkin şekilde
kullanıyoruz.
Sadece sosyal medyada paylaşmak üzere hazırladığınız videolar var mı?
Evet var. “500. Havalimanı” filmini buna örnek verebiliriz. Şu andaki trend, hikaye
yakalamak. Bu film de böyle bir hikayeyi konu alıyor. Videoda yer alan kahramanımız Andras
Foldvari Budapeşte Müdürlüğümüzde çalışıyor. Bu kişinin özelliği, dünyayı dolaşma tutkusu
var. 150 ülke, 500 şehir dolaşmış. Tam da bizim “Dünya daha büyük, Keşfet” felsefemize
uygun bir çalışanımız. Bunu öğrendiğimizde çok hoşumuza gitti. Kendisiyle irtibata geçtik ve
videoyu hazırdık. Videoyu Youtube kanalımızdan 1 milyon 200 binden fazla kişi izledi. Bu
hikayeler aslında etrafımızda var. Andras Foldvari bizim çalışanımızdı. Çok güzel, çok saygı
değer bir hobisi vardı. Biz bunu aldık, dünyaya tanıttık. Bir milyondan fazla kişi görmüş oldu.

Fotoğraf: Türk Hava Yolları, “500TH AİRPORT: THE STORY OF A MAN DEVOTED TO EXPLORİNG NEW
WORLDS”, https://www.youtube.com/watch?v=j_wz3ygftbg,
(Erişim Tarihi: 20 Nisan 2015)

Benzer şekilde yeni kadın pilotlarımızdan Safiye Ademoğlu’nun hikayesini
öğrenmiştim. ABD’de bir yarışmada ödül aldığını duymuştum. Onunla da bir video hazırladık.
Yine hayatın içindeki bir hikâyeden yola çıkmış olduk.
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Fotoğraf: Türk Hava Yolları, “A TRUE SUCCESS STORY | GERÇEK BİR BAŞARI HİKAYESİ”,
https://www.youtube.com/watch?v=w5egwaalbvs, (Erişim: 20 Nisan 2015)

Sosyal medyayı insanlara gerçek hikayeler anlattığımız, hayata bakışımızı, marka olarak
duruşumuzu sergilediğimiz bir platform olarak görüyoruz. Bu doğrultuda paylaşımlarda
bulunmaya çalışıyoruz.
Videolarda sizin için ideal bir süre sınırı var mı?
Youtube her sene iyi bir Youtube videosunun özellikleri nedir? sorusunu cevaplamaya
çalışır. O zamana kadar yüklenmiş videolar üzerinden istatistiki bir sonuç çıkartır. Mesela 90
saniyeyi geçmesin der. Ama bu mutlak bir kural değil aslında. Filmden filme, konudan konuya
değişir. Diğer taraftan şu da bir gerçek; günümüz kullanıcısının sabrı tükenmiş durumda. Birkaç
dakikadan fazla videolara odaklanmaları zor. Ama hikayenize güveniyorsanız daha da uzun
tutabilirsiniz diyebilirim.
Sosyal medyada yarışmalar da yapıyorsunuz. Bunların önemi nedir ve
yarışmanıza ya da yönelteceğiniz soruya nasıl karar veriyorsunuz?
Yarışmalarımızda pazarlama hedefi olur. Mesela Pazarlama bölümü bize dedi ki; Sabiha
Gökçen Havaalanı’ndan yaptığımız uçuşları daha fazla duyurmamız lazım. Biz de Cenk ve
Erdem’le sokak röportajları yaparak esprili bir dille “Cenk ve Erdem ile Anadolu’dan Dünyaya”
adlı bir yarışma kurguladık. Temel amacımız “THY Anadolu Yakası’ndan sizi dünyaya taşır”
mesajını vermekti.
Benzer şekilde Almanya’da yaşayan Almanların bizi sadece Türkiye’ye uçuş yapan bir
hava yolu şirketi zannettiklerini gördük. Halbu ki biz Almanları dünyanın birçok bölgesine
taşıyabiliriz. Hindistan, Pakistan, Uzak Doğu, Orta Doğu, Afrika…vb. yerlere giderken de
THY’yi tercih edebilirler. Bunu onlara nasıl anlatacağız? Sosyal medyada Çarkıfelek tarzı bir
yarışma yaptık. Kullanıcılar çarkı çeviriyorlar, Facebook’taki yazılım ekrana bir şehir ve o
kişinin arkadaşlarından birinin ismini getiriyor. Mesela Singapur geldi, bizim uçtuğumuz
noktalardan biri… “Singapur’a Ahmet ile gider misin?” diye soruyor. Kullanıcı “Giderim”
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derse çekilişe katılıyor, “Hayır” derse bir kez daha çarkı çeviriyor. Bu kez örneğin Pekin
çıkıyor. Böylece hem işe bir eğlence katmış olduk, hem de “THY Pekin’e de gidiyor,
Singapur’a da gidiyor”u anlatmış olduk.

Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Twitter mesajlarından örnekler. (Erişim: 20 Nisan 2015)

Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Twitter mesajlarından örnekler. (Erişim: 26 Ocak 2017)
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Sosyal medyayla ilgilenen ekibiniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bizim kurum içinde 10 kişilik bir ekibimiz var. Herkesin bir bölgesi ya da alt markası
var. Mesela bir arkadaşımız Ortadoğu’ya ve aynı zamanda önemli bir alt markamız olan Miles
& Smiles’a bakıyor. Miles & Smiles ile ilgili ayrıca bir de ajans çalışıyor. Ajans çalışmalarını
yapıyor ve arkadaşımızın filtresinden geçiyor.
Yani merkezdeki 10 kişilik ekibimiz karar verme, değerlendirme ve seçim yapma
noktasında çalışıyor. Uygulamaları ise dışarıda ajanslarımız yapıyor. Çünkü kolay bir iş
yapmıyoruz. Tüm dünyaya hitap ediyoruz. Kritik nokta; Türkiye’deki hiçbir firma bizim kadar
dünyaya hitap etmiyor. 100’den fazla ülkede faaliyet gösterdiğimiz için, her birine özel bir
içerik göstermemiz gerekiyor.
Çalışmalarınızda Türkiye’yi yurt dışında tanıtmak amacı da var. Bu doğrultuda
yaptığınız sosyal medya çalışmalarına örnek verebilir misiniz?
Biz yurt dışında da Türkiye’yi tanıtıyoruz. Mesela son olarak Instagram fenomenlerinin
Türkiye’ye getirilmesi ile ilgili bir çalışma yaptık. Amerikalı, İngiliz, Japon… 10’dan fazla
Intagram fenomeni İstanbul’a geldi. Ülkemizi gezip paylaşımlarda bulundular.

Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Instagram mesajlarından örnekler. (Erişim: 20 Nisan 2015)
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Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Twitter mesajlarından örnekler. (Erişim: 26 Ocak 2017)

Sosyal medyada şikayet yönetimi ile ilgili olarak neler yapıyorsunuz?
Şikayet Yönetimi çok önemsediğimiz bir alan. Burada da ciddi adımlar atıyoruz.
Müşteri ilişkileri ile ortak yürüyoruz bu çalışmaları. 7/24 hizmet veren bir ekibimiz var. Dört
dilde tarama yapıyoruz (Monitoring). Bizimle ilgili ne söylenildi? anlamaya çalışıyoruz. Türkçe
ve İngilizce olmak üzere iki dilde cevaplama yapıyoruz. Burada hedefimiz lokal dilleri
arttırmak. Yani, Hintçesinden Portekizcesine kadar… Önümüzdeki dönemlerde sosyal medya
üzerinden 7/24 cevap vermeyi hedefliyoruz. Olabildiğince süratli cevap vermeye çalışıyoruz.
Sorun çözümü odaklı gitmeye çalışıyoruz. Dünyadaki diğer firmalara baktığımızda iyi de bir
noktadayız diyebiliriz.
Şimdiye kadar sosyal medyada en çok paylaşılan mesajınız hangisi oldu?
Geçen seneki Messi filmimiz dünyanın en çok izlenen Youtube reklam filmi oldu. 130
milyondan fazla kişi izledi. O rekor kırılamadı. Son çektiğimiz filmimiz de kırk milyondan
fazla kişi tarafından izlendi.
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Fotoğraf: Türk Hava Yolları, “Kobe vs. Messi: The Selfie Shootout”,
https://www.youtube.com/watch?v=jhFqSlvbKAM, (Erişim: 20 Nisan 2015)

Fotoğraf: Türk Hava Yolları, “DROGBA VS. MESSİ: #EPİCFOOD (OFFİCİAL FULL LENGTH VERSİON)”,
https://www.youtube.com/watch?v=brı7vrfqgo4, (Erişim: 20 Nisan 2015)

Sosyal medyanın geleceği ile ilgili ne düşünüyorsunuz ve siz THY olarak nasıl bir
geleceğe hazırlanıyorsunuz?
Sosyal medya çok önemli, biz de bu öneme binaen sosyal medya yatırımlarımızı sürekli
yükseltiyoruz. Hem ekip anlamında, hem bütçe anlamında, hem odaklanma anlamında. Zaten
bu iş artık hayatın kendisi olmaya başladı. PR ve Reklam yeniden anlamlandı sosyal medyayla.
O açıdan bizim için çok kıymetli. Yatırımlarımız artarak devam edecek.
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Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Twitter mesajlarından örnekler. (Erişim: 26 Ocak 2017)

Fotoğraf: Türk Hava Yolları’nın Twitter mesajlarından örnekler. (Erişim: 26 Ocak 2017)
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ÖRNEK OLAY 2: SCORP UYGULAMASININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
CEO’LARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDEYDİ
Sosyal medyayı en fazla kullanan ülkeler arasındayız. Ancak uygulama üretme
konusunda ne yazık ki aynı başarıyı gösteremiyoruz. Bu duruma son vermek için harekete
geçen iki üniversite öğrencisi, yeni bir uygulama geliştirdi. “Neden Türkiye’den de küresel
ölçekte bir sosyal medya uygulaması çıkmasın?” sorusundan harekete geçen üniversite
öğrencileri Sercan Işık ve İzzet Zakuto, ilk üç haftada 30 bin kişi tarafından indirilen Scorp’u
geliştirdi. Scorp’u “videolu sözlük” olarak tanımlayan Sercan Işık ve İzzet Zakuto, davetimiz
üzerine İstanbul Üniversitesi’ne gelerek söyleşiye katıldı. Başarılı bir çıkış yaparak dikkatleri
üzerine çeken Scorp’un genç CEO’ları yaptıkları çalışmaları anlattı.
Etkinliğe, İÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi
ve bölümün Uzaktan Eğitim Program Koordinatörü Prof. Dr. Ceyhan Kandemir, Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) Radyo Televizyon Teknolojileri Programı Öğretim
Üyesi olan ve İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Uzaktan Eğitim Bölümü’nde
Yeni İletişim Ortamları dersini veren Yrd. Doç. Dr. Özgü Yolcu, İletişim Fakültesi’nin örgün
ve uzaktan eğitim bölümü öğrencileri ile TBMYO Radyo Televizyon Teknolojileri Programı
öğrencileri katıldı. 3 Mart 2015 tarihinde İletişim Fakültesi’nin Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen söyleşinin açılış konuşmasını Prof. Dr. Ceyhan Kandemir yaptı. Daha sonra söz
alan Işık ve Zakuto, uygulamayı nasıl geliştirdiklerini anlatı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.
"Okuma ve yazmaktan çok videoyu seviyoruz"
İzzet Zakuto ve Sercan Işık, Koç Üniversitesi öğrencileri. İzzet Zakuto, Medya ve
Görsel Sanatlar Bölümü’nde okuyor. Sercan Işık ise İşletme Bölümü’nde okuyor ve Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nde çift anadal yapıyor. Türkiye’deki sosyal medya kullanımının
yaygınlığını ve genç nüfusun çokluğunu göz önünde bulundurarak bir sosyal medya uygulaması
geliştirmeye karar vermişler. Scorp’ta kullanıcılar önce bir konu başlığı açıyor, sonra da bu
konu başlığı ile ilgili en fazla 15 saniye süren videolar çekiyor. Daha önce başkası tarafından
açılmış bir konu başlığı altında da video çekilebiliyor. Başta üniversite hayatı olmak üzere
sanat, spor, siyaset, magazin, moda ve güzellik gibi pek çok konuda videolar yer alıyor.
Uygulamayı şimdilik sadece üniversite öğrencilerinin kullanabildiğini ve sadece
AppStore’dan indirilebildiğini ifade eden Sercan Işık, buna rağmen uygulamanın ilk üç haftada
30 bin kişi tarafından indirildiğini söyledi. Sercan Işık, yaklaşık iki ay içinde Android’lerde de
yer alacaklarını söyledi.
Söyleşinin sonunda Yrd.Doç.Dr.Özgü Yolcu, İzzet Zakuto ve Sercan Işık’a katılımları
için teşekkür ederek çiçek takdim etti. Söyleşi’nin ardından Zakuto ve Işık, İstanbul
Üniversitesi öğrencileriyle birlikte bir Scorp videosu çekti.

496

Fotoğraf: Scorp söyleşisinden fotoğraf

Fotoğraf: Scorp söyleşisinden fotoğraf
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Fotoğraf: Scorp söyleşisinden fotoğraf

Sorular ve Cevaplar:
SORU: Scorp nedir?
İzzet Zakuto: Biz kısaca “videolu sözlük” diyoruz. İnsanların kendi fikirlerini
maksimum 15 saniyede paylaşılabileceği bir platform. Örneğin bir kişi bir konu başlığı açıyor.
Bu konu başlığı altında insanlar kendi fikirlerini maksimum 15 saniyede söyleyebiliyorlar.
Bizim asıl yapmak istediğimiz şey, üniversite gündemini üniversiteli gençlerin tartışabileceği
ve farklı arkadaşların farklı üniversitelerde neler yaptığının görülebileceği bir platform
oluşturmak.
Biz gençler okumak ve yazmaktan çok video izlemeyi seviyoruz. Bu nedenle videolu
bir uygulama olması gerektiğini düşündük. Ayrıca uzun Türk dizileri yerine daha kısa olan
yabancı dizileri takip ediyoruz. Bu nedenle videoların kısa olması gerektiğine karar verdik ve
videoların süresini 15 saniye ile sınırlandırdık. Bir araştırmada okumuştum. Makalede şöyle
yazıyordu; Elimize bir makale aldığımızda ilk 15 saniyede makalenin genel olarak nelerden
bahsettiğini anlayabiliyoruz. Biz de diyoruz ki; Scorp’u kullanarak mesajını ana hatlarıyla 15
saniyede verebilirsin. Eğer süre yeterli gelmedi dersen ikinci bir Scorp videosu çekebilirsin.
Sercan Işık: 15 saniye ile sınırladık. Çünkü biraz daha uzun olsaydı hem bunun teknik
açıdan maliyeti daha fazla olacaktı hem de süre uzadıkça mesajın vuruculuğu ortadan kalkıyor.
15 saniyeden niye daha kısa değil? Çünkü Scorp’ta bir tartışma ortamı var, insanlar birbirine
bir şeyler anlatıyor, diğeri ona karşılık veriyor, 15 saniye aslında çok idealmiş gibi duruyor.
Doğru karar verdik gibi görünüyor şimdilik.
SORU: Scorp’un anlamı nedir?
Sercan Işık: Scorpion’dan geliyor. Hem akılda kalıcı hem de kullanıcıya ilgi çekici
geliyor. İsmin hem okunabilir olması, hem estetik olması, hem de kısa ve net olması lazım diye
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düşündük. İsim Türkçe değil ama bunun testini de yaptık. Ben mesela hem teyzemle hem
ananemle konuştum. Hem de bir taksiye binmiştik. Takside anlattık sohbet ettik. Dedik, “Abi
biz internet işi yapıyoruz.” “İşin adı ne?” dedi. “Scorp” dedik. Abi de “Scorp mu?” dedi. Biz
de “Evet” dedik. Ondan sonra “Tekrarlar mısın?” dedik. “Scorp” dedi. “Tamamdır” dedik.
İzzet Zakuto: Bir de kolay telaffuz ediliyor. “Scorp it”, “Scorplamak”…
diyebiliyorsunuz.
SORU: Scorp ile ilgili çalışmalara nasıl başladınız?
Sercan Işık: Scorp olarak şu an halen erken dönemdeyiz. Uygulamamızı 30 bin kişi
indirmiş durumda. Önemli bir aşama kaydetmiş olsak da daha gideceğimiz çok yol var. Bu
çalışmalara “Türkiye’den neden global anlamda bir sosyal medya markası çıkartamıyoruz?”
sorusunu sorarak başladık. Çünkü sosyal medyayı aktif kullanan büyük bir genç nüfusumuz
var. Dedik ki “Bizim neden global anlamada kendi sosyal medyamız olmasın?” “Neden biz
kendi markamızı çıkarmayalım?”
SORU: Ekibinizi nasıl oluşturdunuz?
Sercan Işık: Biz online sosyal ağ işi yapıyoruz ama bunun yolu öncelikle offline’daki
ağı iyi kurmaktan geçiyor. Eğer sen kendi arkadaşlarını buna dahil edemiyorsan, kendi
arkadaşlarını bir şekilde cezbedip bunu aktif olarak kullanmasını sağlayamıyorsan büyük bir
kitleye ulaşman çok zor. Üniversitelerin de gücüne çok inandığımız için üniversitelerden
başlayarak bir çıkış planı yaptık. Bu da “Talent Hunters” yani “Yetenek Avcısı” sistemiydi.
Şimdi biz 30’un üzerinde üniversitede ekipler kurduk. Bu ekiplerin motivasyonu neydi? Bu
ekipler çok güzel çalışıyor, çok güzel işler yapıyor. “Niye insanlar sizinle çalışıyor? Ne kadar
para veriyorsunuz?” gibi sorular geliyor. Ama biz vaatten başka hiçbir şey vermiyoruz. Vaat
ettiğimiz şey, büyük başarı olursa bu başarıdan beraber tatmin olunması. Şu anda bir dayanışma
çerçevesinde ilerliyor bu iş. Diğer taraftan biz bir Startup şirketiyiz ve büyük şirketlerin insan
kaynakları bir kişiyi işe alacakları zaman CV’lerinde bir Startup tecrübesi olmasına çok önem
veriyor. Üstelik diğer şirketlerde staj yaparken üstlenilen sorumluluktan daha fazla sorumluluk
veriyoruz ve daha fazla insiyatif kullanmalarını sağlıyoruz. Hatta arkadaşlarımızdan bir tanesi
geçen hafta çok büyük bir şirkete iş görüşmesine gittiğinde mülakatta Scorp tecrübesini çok
derin anlattığından bahsetti.
İzzet Zakuto: Büyük şirketler artık hangi pozisyondaki işe başvurursanız başvurun işe
alımlarda girişimcilik deneyimi istiyor. Ben girişimcilik dersi aldım bizim okulda, ders bir
vizyon katıyor. Minik minik verdikleri o detay şeyler senin işine yarıyor. Dedikleri şey; ekibin
içinde bir yazılımcı, bir pazarlamacı ve bir tanede tasarımcının olması... Biz yazılımcımıza hisse
verdik ve kendi ekibimize kattık. Çoğu zaman insanlar yazılımı dışarıdan hallederim diyor ama
bu ekonomik olarak daha zor ve pratik değil.
Sercan Işık: Sonuçta biz teknoloji işi yapıyoruz. İki - üç haftada bir update
gerekiyorken yazılımcının dışarıdan çalışması bizi yavaşlatırdı.
İzzet Zakuto: Ekip yapısı şöyle; ana kadroda yaklaşık 60 kişi var. Bunun arkasında da
300 kişilik bir ekip var. Biz içerde komünist, dışarıda kapitalist bir ekibiz. Bir hiyerarşi var
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okey, ama herkes arkadaş. Kimse kimsenin üstündeymiş gibi bir hal yok. Herkesin bir görevi
var. Ben ve Sercan varız. İkimiz de tüm işlere beraber bakıyoruz. O birazcık daha tasarıma da
bakıyor. Ben üniversiteleri koordine ediyorum. Bizimle beraber olan çekirdek ekipte birkaç
arkadaşımız daha var.
İzzet Zakuto: Hep pozitif olmamız lazım, çünkü aslında bizimle beraber çalışan
insanlar için en iyi motivasyon senin pozitifliğin. Ve o network içinde farklı farklı insanlarla
tanışabilmesi, eğlenebilmesi. Şu an biz İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Isparta, Giresun…vb.
şehirlerin hepsindeki çok önemli üniversitelerde bir ekibimiz var.
SORU: Denetimi nasıl sağlıyorsunuz?
İzzet Zakuto: Moderasyonumuz çok sert, çok video siliyoruz. Community kurarken
trollere izin vermiyoruz. 24 saat moderasyonumuz var.
Sercan Işık: Öncelikle en temel kurallarımızdan bahsedeyim. Pornografik herhangi bir
içeriği desteklemiyoruz. Doğrudan birisine küfür varsa, spesifik birisini hedef almış küfürler
varsa siliyoruz. Kavgaya dönüşecek türde polemiğe de prim vermiyoruz.
SORU: Çalışmalara başlarken maddi olarak zorlandınız mı?
İzzet Zakuto: Başlangıçta neredeyse hiç para harcamadık. Hep bizimle beraber olan,
bize inanan insanları bularak ilerledik. Şu ana kadar yaptığımız en başarılı şey ve yatırımcıların
da en şaşırdığı şey bizim üniversite ağımız. Eğer sosyal medya işi yapacaksanız bence siz de
üniversitelerde kendi ekiplerinizi oluşturmaya çok dikkat etmeniz lazım. Biz hem kendi
ekibimizi oluşturuyoruz, hem de kulüplerle anlaşıyoruz. Şu ana kadar 10’un üzerinde gazetede
haberimiz çıktı. Gazeteye çıkmamızın temel sebebi üniversite öğrencisi olmamız. Türkiye’de
üniversite öğrencisi için gazeteye çıkmak çok kolay, güzel bir iş yapıyorsanız haber yapılması
çok kolay, onu gördük.
Şöyle bir şey var genelde girişimcilerde; “Her şey tam olsun.” Gerçi bizde de vardı.
Ancak her şeyin tam olduğu bir dünya yok. Örneğin bizim search butonumuz yok, ama günde
en az 6 bin kişi uygulamamızı kullanıyor.
Sercan Işık: Atalarımız da güzel özetlemiş bunu “Kervan yolda düzülür” diyerek. Bir
fikir üret, yap, uygula, test et. Kullanıcının feedback’ini al ve ondan sonra geliştirerek ilerle.
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